
BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR53 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

2004 tentang
Negara Republik
Lembaran Negara

'-

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi dan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap
pelayanan aparatur pemerintah yang terus meningkat,
sejaIan dengan keoerhasilan pemoangtinan, namlin dengan
organisasi yang ramping akan tetapi multi fungsi;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata KeIja Dinas Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin perlu diatur dan ditetapkan peraturan
pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Tenaga KeIja dan Transmigrasi Kabupaten
Musi Banyuasin. .

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomot 73, Tambahan Lembaran Negara Nomot 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
Perbendaharaan Negara (Lembaran
Indonesia Tahun Nomor 5, Tambahan
Republik Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerifitah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembarart Negara Republik IfidOfiesiaTaliUfi 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tamhahan Lemharan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tartibahan Lembarafi Negara Nomor 4535);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 2).
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan

Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRDmenurut asa
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesai sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Ufldaflg Dasar Negara Republik IfldOflesiaTahufl 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Otonomi Daerah adalah Hak Wewenang dan Kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan
kebutuhan daerah;

8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin'

9. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Musi Banyuasin

10. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasa12

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah un sur
pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah
serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh
seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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DAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal a

(1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, terdiri
dari:
1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga

Kerja;
2. Seksi Usaha Mandiri, Teknologi Tepat Guna dan

Perluasan Kerja;
3. Seksi Sertifikasi, Standarisasi, Lembaga Latihan,

Pemagangan, Produktivitas dan Pembinaan Instruktur
Latihan Kerja;

d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial,

Hubungan Kerja dan Syarat Kerja;
2. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan

Pengendalian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Seksi Norma Kerja, Pengawasan, Jaminan Sosial

Orang Muda, Wanita, Anak, Keselamatan Kerja dan
Lingkungan Kerja;

e. Bidang Penyiapan Pemukiman, terdiri dari:
1. Seksi Pengukuran Areal Transmigrasi;
2. Seksi Survey Pengukuran Areal Transmigrasi;
3. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana serta

Pembinaan Lingkungan Pemukiman Transmigrasi
f. Bidang Pembinaan Transmigrasi dan Informasi

Transmigrasi, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Usaha, Sarana, Prasarana dan

Pelatihan;
2. Seksi sosial budaya dan kelembagaan;
3. Seksi Informasi Transmigrasi dan Penyusunan Potensi

Kawasan Transmigrasi.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
h. KelompokJabatan Fungsional (KJF)

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
TATAKERJA

Pasa14

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok
pemerintah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai
dengan kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan
kepada Pemetihtah Daefah Kablipateh Mlisi Bahyliasih.

Pasal5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan
Bupati ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai
fungsi:
a. Pengelolaan unsur kepegawaian, keuangan, umum dan

perlengkapan;
b. Penyusunan rencana dan penjabaran kebijakan teknis,

pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang tenaga kerja
dan transmigrasi, perencanaan yang meliputi segala usaha
dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan,
mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan
program dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.

c. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna
mewujudkan kebenaran yang berhubungan dengan
peningkatan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;

d. Penyusunan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
melaksanakan penyusunan teknis atau pelaksanaan tugas
pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah serta peraturan perundang~undangan
yahg betlakli~

e. Penelitian dan pengembangan yang meliputi segala usaha
dan kegiatan untuk menyelenggarakan, mengelola, meneliti
dan meningkatkan tugas dibidang tenaga kerja dan
transmigrasi;

f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dan pemberian
bimbingan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

g. Melakukan bimbingan teknis penetapan sistem pembinaan
terhadap peningkatan kesejahteraan ketenagakerjaan dan
transmigrasi;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasa16

(1)Sekretariat mempunyal tugas memberikan pelayanan
dibidang kesekretariatan, melakukan koordinasi,
penatausahaan, mengelola urusan kepegawaian, keuangan,
rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat,
keprotokolan, surat-menyurat, melaksanakan penyusunan
program kerja dan pelaporan, perjalanan dinas dan
pelayanan administratif lainnya kepada seluruh organisasi
dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1)pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
b. Memimpin kegiatan kasubbag yang ada dalam
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lingkunganya dan bertanggungjawab atas kelancaran
pelaksanaan tugasnya;

c. Menyusun rencana dan program serta pelaporan sesuai
dengan kebijaksanaan kepala dinas;

d. Menyelenggarakan tata usaha kantor, urusan rumah
tangga dinas, dan hubungan masyarakat;

e. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
g. Menyiapkan bahan pengurusan perlengkapan, pengadaan

barang, surat-menyurat kearsipan dan dokumentasi.
h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala dinas;
1. Mengkoordinir bidang-bidang di Dinas Tenaga Kerja dan

Tfansmigrasi;
J. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal7

(1) Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan,
mempunyai tugas:
a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
b. Mengumpulkan dan mengola data untuk penyusunan

program kerja dan hasil pelaksanaan program kerja;
c. Merencanakan penyusunan program kerja jangka pendek,

jangka menengah, dan jangka panjang;
d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan secara

akuntabilitas berdasarkan ukuran keberhasilan dan
indikator kinerja;

e. Menyelenggarakan segala kegiatan pelayanan
administrasi;

f. Menyelenggafakan hubungart masyafaKat dan pfotoKol;
g. Mengurus dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan

prasarana dinas;
h. Melakukan pengumpulan dan penyajian data ke instansi

pemerintah di daerah maupun swasta dalam rangka
menyusun informasi tenaga kerja dan transmigrasi;

1. Melakukan pengumpulan dan penyusunan serta penyajian
informasi ketenagakerjaan daerah melalui analisis statistik
ketenagakeIjaan sebagai bahan pengambilan keputusan
bagi pimpinan;

J. Menyusun rencana dan program pembangunan,
melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program, menyiapkan dan mengkoordinir
revisi anggaran dan program, serta sistem manajemen
tenaga kerja dan transmigrasi;

k. Menyusun buku tentang data situasi ketenagakerjaan di
daerah;

1. Menerima dan mencatat surat masuk dan surat keluar
serta menyampaikan kepada yang berkepentingan dan
mengarsipkannya;

m. Melaksanakan tugas-tugas bidang perlengkapan dan
pengadaan barang yang diberikan oleh Sekretaris;

n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
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(2)Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas:
a. Melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan

pengembangan pegawai, pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan kepegawaian serta kesejahteraan pegawai
di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

b. Menyiapkan daftar hadir pegawai setiap harinya;
c. Membuat rekapitulasi dan laporan daftar hadir pegawai

secara berkala (mingguan dan bulanan);
d. Menyiapkan administrasi usul kenaikkan pangkat,

kenaikkan gaji berkala, satya lencana, pengembangan
karier, surat peringatan, usul pensiun pegawai di
lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

e. Membuat surat tugas dan penomoran surat perjalanan
dinas di lingkungan sekretariat dinas tenaga kerja dan
transmigrasi;

f. Menyimpan dan memelihara arsip dan surat menyurat
yang berkaitan dengan kepegawalan;

g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan
sekretaris;

(3)Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
a. Melaksanakan penyiapan penyusunan anggaran Dinas,

pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi, akuntansi
perbendaharaan dan administrasi keuangan lainnya di
lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

b. Selaku PPK SKPD pengelolaan keuangan pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

c. Menyusun rencana anggaran belanja di lingkungan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

d. Membuat pelaporan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi;

e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan
Sekretaris;

Pasal8

(1) Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja,
mempunyai tugas:
a. Menyusun dan melaksanakan program pembinaan

informasi pasar kerja;
b. Penempatanjpenyediaan tenaga kerja;
c. Penyaluran tenaga kerja;
d. Usaha mandiri dan terapan teknologi tepat guna;
e. Perluasan lapangan kerja;
f. Program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja;
g. Pemagangan dan produktifitas tenaga kerja;

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini, Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja
mempunyai fungsi:
a. Membantu kepala dinas dalam bidang tugasnya;
b. Menyiapkan dan penyusunan program informasi pasar

kerja melalui kegiatan pendaftaran pencari kerja, bursa
kerja, antar kerja lokal, antar kerja daerah, antar kerja
negara;
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c. Menyiapkan dan penyusunan pedoman dan bimbingan
dan anaHsis jabatan;

d. Menyiapkan dan penyusunan pedoman bimbingan tenaga
kerja khusus (pemuda, wanita, penyandang cacat, dan
usia lanjut).

e. Menyiapkan dan penyusunan pedoman pembinaan
perizinan penggunaan tenaga kerja asing, pendatang;

f. Menyiapkan dan penyusunan pedoman pembinaan
program usaha mandiri dan bimbingan atau bantuan pada
masyarakat, instansi, lembaga yang akan atau sedang
melaksanakan kegiatan usaha mandiri;

g. Menyiapkan dan penyusunan pedoman terapan teknologi
tepat guna, peftanian dan non pertanian guna perlUasan
kerja di pedesaan dan perkotaan;

h. Menyiapkan dan penyusunan pedoman sertifikasi dan
standarisasi;

1. Menyiapkan dan penyusunan pedoman dan pembinaan
kelembagaan, instruktur, pe1atih, program, dan sistem
pelatihan tenaga kerja;

J. Menyiapkan dan penyusunan data base instruktur /
pe1atih, kelembagaan program pe1atihan;

k. Menyiapkan dan penyusunan program pembinaan
lembaga latihan swasta / pemerintah, lembaga latihan
perusahaan, dan lembaga uji keterampilan;

1. Menyiapkan dan penyusunan program pengembangan
pemagangan di perusahaan dan lembaga latihan
(kemitraan pemagangan);

m. Menyiapkan dan penyusunan program
pengembangan serta pelatihan dan
produktifitas;

n. Memimpin kegiatan kepala seksi yang ada dalam
lingkungannya dan bertanggungjawab atas ke1ancaran
pe1aksanaan tugasnya;

o. Mengevaluasi dan menilai pe1aksanaan tugas bawahan;
p. Me1aksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala

dinas.
q. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya.

Pasa19

(1) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga
Kerja,mempunyai tugas;
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melaksanakan kegiatan IPK, Pendaftaran Pencari Kerja,

Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Daerah, Antar Kerja Negara
dan Penempatan Tenaga Kerja Pemerintah;

c. Melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan dan
perizinan bursa kerja swasta dan LPTKS;

d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data jabatan
dan informasi jabatan;

e. Me1aksanakan penyuluhan, bimbingan dan analisis
jabatan;

f. Melaksanakan kegiatan pembinaan penempatan tenaga
kerja pemuda, wanita, penyandang cacat dan usia lanjut
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(antar kerja khusus);
g. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan penzman serta

program-program penggunaan tenaga kerja warga negara
asing pendatang;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala
bidang;

1. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya.

(2)Seksi Usaha Mandiri, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan
Perluasan Kerja,mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Me1aksanakan penyusunan pedoman pembinaan

pendaftaran seieks! bag! caion tenaga kerja mandiri
lulusan SMUdan Sarjana;

c. Mengumpulkan dan mengola data yang berhubungan
dengan program pembinaan usaha mandiri profesional
lulusan SMUdan Sarjana;

d. Memberikan subsidi kepada objek-objek yang disetujui
pemerintah yang memberikan sebanyak mungkin
pekerjaan kepada penganggur;

e. Me1akukan usaha-usaha produktif yang bermanfaat bagi
kesejahteraan penganggur;

f. Melaksanakan bimbingan dan bantuan kepada
masyarakat, instansi atau lembaga yang akan atau sedang
melaksanakan kegiatan usaha mandiri;

g. Menyiapkan bahan penyusunan sistem dan perangkat
lunak terapan teknologi tepat guna pertanian dan non
pertanian;

h. Menyiapkan bahan penyusunan sistem dan bahan
pembinaan perluasan lapangan kerja di pedesaan dan
perkotaan;

1. Me1aksanakan pengumpulan data informasi potensi SDM
dan SDA dalam rangka penerapan teknologi tepat guna
untuk perluasan lapangan kerja;

J. Me1aksanakan monitoring terhadap pe1aksanaan program
usaha mandiri, terapan teknologi tepat guna yang
dilaksanakan masyarakat, instansi, dan lembaga lainnya;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala
bidang;

1. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang
fugasnya.

(3)Seksi Sertifikasi, Standarisasi, Lembaga Pelatihan,
Pemagangan, Produktifitas dan Pembinaan Instruktur
Latihan Kerja,mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Mengiventarisasi data program yang mencakup jenis,

waktu, kualifikasi, serta lembaga penyelenggara pe1atihan;
c. Mengiventarisasi sertifikasi ke1embagaan pe1atihan, tenaga

kerja, yang mencakup jenis sertifikasi yang berlaku,
jumlah tenaga kerja menurut sertifikasi, jumlah lembaga
sertifikasi menurut akreditasi;
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d. Me1aksanakan pembinaan dibidang pe1atihan
produktifitas, sertifikasi tenaga kerja dan akreditasi
kelembahaan pelatihan;

e. Melaksanakan pembinaan kelembagaan pelatihan yang
menyangkut program dan sertifikasi tenaga kerja serta
lembaga latihan keIja;

f. Menginventarisasi ke1embagaan pe1atihan swasta,
pemerintah dan lembaga pelatihan di perusahaan yang
mencakup jumlah, kualifikasi, lokasi dan fasilitas yang
dimiliki;

g. Melaksanakan penyuluhan, monitoring dan evaluasi
penerapan program sertifikasi tenaga keIja serta akreditasi
leifibagapelatihafi~

h. Menginventarisasi jumlah peserta pemagangan menurut
jenis, kualifikasi, data instruktur latihan kerja dan tenaga
pelatihan program dan kegiatan pengembangan
produktifitas;

1. Mengiventarisasi lembaga pe1aksana pemagangan,
lembaga pelaksana produktifitas yang mencakup program,
jenis sertifikasi serta pendanaannya;

J. Menyiapkan bahan pembinaan dibidang program
pemagangan, bidang ke1embagaan dan program
pengembangan produktifitas serta bidang instruktur dan
tenaga pe1atih;

k. Melaksanakan bimbingan pemagangan instruktur dan
tenaga pelatihan serta bimbingan produktifitas;

1. Me1aksanakan monitoring dan evaluasi penetapan
program pemagangan, pendayagunaan instruktur dan
tenaga pe1atihan serta program pengembangan
produktifitas;

m. Menyiapkan bahan untuk pembinaan peningkatan
kemitraan pemagangan dan peningkatan produktifitas
tenaga kerja;

n. Me1aksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala
bidang;

o. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya.

PasallO

(1) Biclang Hubungan Industrial
Ketenagakerjaan, mempunyai tugas:

clan Pengawasan

a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
b. Me1akukanpembinaan organisasi pekeIja dan pengusaha,

lembaga keIja sarna bipartite dan tripartite, pembinaan
hubungan industrial, pe1aksanaan hubungan keIja dan
persyaratan keIja, pembinaan pengupahan, kesejahteraan
tenaga kerja, jaminan sosial tenaga keIja serta
penye1esaianperse1isihan hubungan industrial;

c. Merencanakan dan me1aksanakan program keIja
pembinaan dan pengawasan serta penyidikan
ketenagakerjaan;

d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pe1aksanaan tugas;
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e. Me1aksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala
Dinii.s;

f. Memberikan saran -saran dan pertimbangan -pertimbangan
kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimaan dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Bidang Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai fungsi :
a. Membantu kepala dinas dalam bidang tugasnya;
b. Menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis

pe1aksana pembinaan hubungan industrial, persyaratan
kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja,
kesejahteraan penganggur dan setengah penganggur;

c. Me1aksanakan pembinaan hubungan industrial dan
pe1aksanaan persyaratan kerja;

d. Me1aksanakan pembinaan organisasi pekerja dan
organisasi pengusaha;

e. Melaksanakan pembinaan lembaga kerjasama Bipartite
dan Tripartite;

f. Menyiapkan dan me1aksanakan sidang-sidang lembaga
kerjasama Tripartite;

g. Melaksanakan pembinaan persyaratan kerja (perjanjian
kerja), peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB);

h. Menye1esaikanperselisihan hubungan industrial;
1. Melaksanakan pembinaan pengupahan, kesejahteraan

tenaga kerja;
J. Me1aksanakan pembinaan dan pengawasan pe1aksanaan

pe1ayanan kesehatan, pendidikan keterampilan pekerja,
ruangan beristirahat, ruang makan, ruang ganti pakaian,
ruang ibadah, koperasi pekerja, dan ruang penitipan
bayi/anak-anak pekerja;

k. Membina dan mengawasi pengangkutan dan transportasi
pekerja, perpustakaan pendidikan, kursus, rekreasi dan
olahraga pekerja;

1. Membina dan mengawasi perumahan balai-balai
pertemuan/ istirahat para pekerja dan asuransi di luar
jam kerja;

m. Melaksanakan Pengawasan dan Penyidikan terhadap
pelanggaran Norma Kerja, Norma Jaminan Sosial, Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Penggunaan
Tenaga KerjaAsing;

n. Me1akukan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan;

o. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala
dinas;

p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya.
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Pasalll

(1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial,
Hubungan Kerjadan Syarat Kerja,mempunyai tugas:
a. Membantu Kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melaksar'!akar'! pei'hbir'!aar'! 6tgar'!isasi peketja dar'!

organisasi pengusaha;
c. Melaksanakan pembinaan lembaga ketjasama Bipartite

dan lembaga kerjasama Tripartite;
d. Merencanakan dan melaksanakan sidang-sidang lembaga

kerjasama tripartite;
e. Melaksanakan inventarisasi dan verifikasi orgamsasl

peketja dan organisasi pengusaha serta lembaga
ketjasama Bipartite dan Tripartite;

f. Melaksanakan pembinaan persyaratan kerja pada
perusahaan swasta dan BUMN/MUMD;

g. Melakukan pembinaan, pendaftaran dan pengesahan
terhadap pelaksanaan hubungan ketja persyaratan kerja
yang meliputi Petjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan
Perjanjian KerjaBersama;

h. Melaksanakan pendataan sarana hubungan industrial;
1. Melaksanakan inventarisasi Peraturan Perusahaan,

Petjanjian Ketja, Petjanjian KerjaBersama;
J. Melakukan Penelitian dan Pendataan Kebutuhan Hidup

Layak;
k. Menyiapkan bahan, merencanakan dan melaksanakan

sidang Dewan Pengupahan sebagai dasar penetapan Upah
Mir'!ii'hlii'hPt6vir'!si (UMP)dar'! Upah Mir'!ii'hlii'hSektotal
Provinsi (UMSP);

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang;

m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya.

(2) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Tenaga
Pengendalian Perselisihan Hubungan
mempunyai tugas:

Kerja dan
Industrial,

a. Mei'hbafitukepala bidar'!gdalam bidafig tugaShya;
b. Membina perusahaan-perusahaan tentang pelayanan

kesejahteraan bagi tenaga ketja, pendidikan, ruang
istirahat/makan, ruang ganti pakaian, ruang ibadah,
ruang penitipan bayi/anak-anak pekerja; .

c. Membina terbentuk koperasi pekerja, perpustakaan,
pendidikan dan kursus-kursus;

d. Membina dan mengawasi tentang pengangkutan para
peketja, perumahan peketja, balai pekerja dan istirahat;

e. Membina pelaksanaan Peraturan Perusahaan dan
Perjanjian KerjaBersama (PKB);

f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis
pembinaan kesejahteraan tenaga kerja;

g. Melakukan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial;

h. Memberikan petunjuk teknis penyelesaian unjuk rasa/
Pemogokanbagi PegawaiMediator;

1. Melakukan inventarisasi dan pendataan perselisihan
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hubungan industrial dan be1umdiselesaikan oleh Pegawai
Mediator;

J. Menangani dan menyelesaikan kasus perse1isihan
hubungan industrial;

k. Me1aksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
bidang;

1. Me1akukan Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kepada se1uruh Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten
MusiBanyuasin;

m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tligasnya;

(3) Seksi Norma Kerja, Pengawasan, Jaminan Sosial Orang
Muda, Wanita, Anak, Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja
dan Lingkungan Kerja, mempunyai tugas:
a. Membantu Kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis

pembinaan penyempurnaan norma kerja, umum dan
khusus;

c. Me1aksanakan inventarisasi data laporan ketenagakerjaan
sebagai pe1aksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1981 tentang WajibLaporKetenagakerjaan di Perusahaan;

d. Menyusun dan menyiapkan bahan serta rencana kerja
PegawaiPengawas Ketenagakerjaan;

e. Me1aksanakan pengawasan norma kerja dengan cara
langsung ke perusahaan-perusahaan;

f. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin kerja wanita
pada malam hari dan perusahaan-perusahaan yang
melakukan kerja lembur;

g. Me1akukankegiatan pengawasan dan penggunaan tenaga
kerja asing;

h. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis
pembinaan dan pengawasan penye1enggaraan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan;

1. Melaksanakan monitoring dan pemeriksaan terhadap
laporan kecelakaan kerja pada perusahaan-perusahaan;

J. Me1akukan koordinasi dengan PT. Jamsostek di Daerah
tentang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di
perusahaan serta menyusun evaluasi dan laporan
pe1aksanaan jamsostek perusahaan;

k. Me1akukanpemeriksaan dan pengawasan secara preventif
dan represif terhadap perusahaan yang be1ummengikuti
program jamsostek;

1. Me1akukanmonitoring dan evaluasi tentang pe1aksanaan
jamsostek;

m. Me1akukankegiatan pengawasan norma kerja khususnya,
tenaga kerja wanita, anak dan orang muda;

n. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis
pembinaan dan pengawasan pelaksanana peraturan
kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja;

o. Me1aksanakan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan
kerja di perusahaan;

p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta
pemeriksaan terhadap pemakaian alat pe1indung bagi
pekerja;
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q. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
perusahaan yang memprbduksi / menggunakan bahan
berbahaya;

r. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan pengujian kesehatan tenaga kerja dan
pengawasan lingkungan kerja;

s. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis
pembinaan, pengujian dan pengawasan norma
keselamatan keIja;

t. Melaksanakan pengawasan norma keselamatan keIja;
u. Memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka

pembentukan panitia pelaksanaan keselamatan dan
kesehatan kerja:

v. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian
terhadap penggunaan ketel uap, bejana tekan, mekanik,
listrik, kebakaran, konstruksi bangunan serta alat
keselamatan kerja lainnya;

w. Membantu pelaksanaan tugas Komisi Keselamatan dan
Kesehatan KeIja di Daerah;

x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
bidang;

y. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya.

PasalI2

(1)Bidang Penyiapan Pemukiman, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tligas Dinas Tenaga Ketja, dart
Transmigrasi dibidang penyiapan permukiman;

(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat(l) ini, Bidang Penyiapan Pemukiman, mempunyai
fungsi:
a. Memoantli kepala dinas dalam bidangnya:
b. Melakukan penyediaan areal;
c. Penyusunan rencana teknis tata ruang satuan

permukiman;
d. Penyelesaian hak-hak atas tanah dan sertifikasi;
e. Pengukuran dan pengkaplingan serta penyiapan lokasi

bangunan, sarana dan prasarana pemukiman
transmigrasi;

f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala dinas tentang langkah-Iangkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala
dinas.

PasalI3

(1) Seksi Pengukuran Areal Transmigrasi, mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melakukan penyelesaian hak-hak atas tanah;
c. Sertifikasi, pengukuran dan pengkaplingan;
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d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang;

(2)Seksi Survey Pengukuran Areal Transmigrasi, mempunyai
tugas;
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melakukan penyusunan rencana teknik tata ruang satuan

permukiman dan penyediaan areal pemukiman;
c. Melakukan, pengendalian, kelayakan lokasi, serta

melakukan pemantauan tentang kelayakan rencana
penempatan transmigran dan penduduk;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
bidang;

e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam biang
tugasnya;

(3) Seksi Penataan Sarana dan Prasarana serta Pembinaan
Lingkungan Pemukiman Transmigrasi, mempunyai tugas;
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melakukan penyiapan lahan dan bangunan;
c. Melakukan penyiapan sarana dan prasarana pemukiman;
d. Melakukan inventarisasi kebutuhan rehabilitasi bangunan

fasilitas umum;
e. Melakukan pembinaan lingkungan pemukiman

transmigrasi;
f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang;
g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya.

Pasal14

(1) Bidang Pembinaan Transmigrasi dan Informasi
Transmigtasi, rrterrtpurtyaitugas rrte1aksartakartmgas Dirtas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang pembinaan
transmigrasi dan informasiTransmigrasi.

(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
ayat(l) pasal ini, Bidang Pembinaan Transmigrasi dan
lnformasi Transmigrasi, mempunyai tugas:
a. Membantu KepalaDinas dalam bidangnya;
b. Melakukan urusan pembinaan pengembangan peran serta

masyarakat transmigrasi;
c. Pelayanan sosial budaya;
d. Pembinaan lembaga kebudayaan;
e. Pemberdayaan Usaha Ekonomi;
f. Peningkatan prasarana dan sarana transmigran;
g. Melakukan pelatihan dan peningkatan sumberdaya

transmigran;
h. Pembinaan penyerasian lingkungan transmigrasi;
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1. Melakukan penyusunan potensi yang dapat
dikembangkan di lokasi transmigrasi;

J. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang transmigrasi;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala
Dinas.

PasallS

(1)Seksi Sosial Budaya dan Kelembagaan, mempunyai tugas:
a. Membantu Kepala Bidang dalam tugasnya;
b. Melakukan pembinaan dan bimbingan sosial budaya,

pendidikan, kelembagaan dan mental spiritual;
c. Melakukan Pengembangan Seni dan Budaya;
d. Melakukan urusan Jadup Beras dan Non Beras bagi

transmigran;
e. Melakukan koordinasi lintas sektoral sosial budaya dan

kelembagaan.
f. Melakukan pembinaan dan bimbingan kelembagaan desa,

organisasi masyarakat dan lembaga lainnya di UPT;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang;
h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang fentang langkah-langkah dan
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

(2)Seksi Pengembangan Usaha, Sarana, Prasarana dan
Pelatihan, mempunyai tugas:
a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melakukan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan

usaha ekonomi transmigran;
c. Melakukan urusan Paket A, Paket B dan Paket C;
d. Melakukan fasilitasi bimbingan dan penyuluhan

pertanian, petemakan, perkebunan dan produk unggulan
bagi transmigran;

e. Melakukan urusan sarana prasarana dalam peningkatan
kesejahteraan transmigran;

f. Melakukan penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan LP.
LUdan TKD;

g. Melakukan perencanaan teknis pelatihan transmigran dan
pelaksanaan pelatihan transmigran;

h. Melakukan pembinaan dan penyuluhan penyeraslan
lingkungan transmigrasi;

1. Melakukan urusan pembinaan dan transmigran teladan;
J. Melakukan koordinasi lintas sektoral pengembangan

usaha, sarana prasarana dan pelatihan transmigran;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;
I. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

(3)Seksi Informasi Transmigrasi dan Penyusunan Potensi
KawasanTransmigrasi
a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melakukan identifikasi dan penyusunan potensi yang

dapat dikembangkan di UPTBinaan;
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c. Melakukan penyiapan, penyusunan dan penyaJIan data
monografi UPT;

d. Melakukan monitoring perkembangan UPT;
e. Melakukan pembuatan promosi-promosi dan parneran

tentang potensi lokasi transmigrasi;
f. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;
g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

BAB IV
UNIT PELAKSANATEKNIS DlNAS (UPTD)

Pasal16

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur
pelaksana teknis pada dinas dan bertanggung jawab kepada
kepala dinas;

2. Menyusun rencana program dan kerja sarna pelatihan
disesuaikan dengan bidang tugasnya;

3. Melaksanakan pelatihan-pelatihan keterampilan tenaga kerja
di berbagai bidang industri dan UKM;

4. Melaksanakan pelatihan tenaga kerja dan uji keterampilan;
5. Melaksanakan kelompok-kelompok usaha mandiri dari hasil

binaannya;
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait / lembaga,

perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BABV
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

Pasal17

a. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dibentuk
~elompokjabatall fungsional;

b. Kelompokjabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1)
terdiri atas sejumlah tenaga dalarn jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya;

c. Kelompok jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai
negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka
mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;

d. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
yang diangkat oleh Bupati atas Usul Sekretaris Daerah;

e. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BABVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati IllI, maka Keputusan
Bupati Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga KeIja dan Transmigrasi
Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal l lla.so.J1\ Q,L~ 20 14

C BUPATI MUSI BANYUASINt

/
-t--. H. PAHR! AZ

;

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal , ~b4t. 2014

}
,

SEKRETARIS DAERAH Y
KABUPATEN MUSI BANYUASIN, l.. .

7--
'\, H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUS! BANYUAS!N TAHUN 2014 NOMOR ~ '73
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DAN PELAPORAN

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
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Informasi Pasar Kerja &

Pembinaan Kelembagaan Hubungan
Pengembangan Usaha, Saranal- f- Industral, Hubungan Kerja & Syarat f-- Pengukuran Areal Transmigrasi -

Penempatan Tenaga Kerja Kerja Prasarana dan Pelatihan
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Usaha Mandiri, Teknologi Tepat Pembinaan Kesejahteraan Tenaga Survey Pengukuran Areal

I-
Guna & Perluasan Kerja f- Kerja & Pengendalian Perselisihan - Transmigrasin - Sosial Budaya danHubunganlndusbial

Kelembagaan

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
Sertifikasi, Standarisasi, Lembaga Norma KeIja, Pengawasan, Jamsos Penataan Sarana & Prasarana serta

Infonnasi Transmigrasi danL. Latihan, Pemagangan, Produktifitas dan L- Orang Muda, Wanita, Anak, - Pembinaan Lingkungan Pemukiman -
Pembinaan Instruktur Latihan Kerja Keselamatan Kerja & Lingkungan Kerja Transmigrasi Penyusunan Potensi Kawasan

Transmigrasi

I

Uni t Pelaksana Teknis Dinas BUPATI MUSI BANYUASIN
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