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KATA PENGANTAR

Om Suasti Astu,
Sesanti lan angayubagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi
Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena kami dapat menyelesaikan penyusunan “Rencana
Strategis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten Gianyar Tahun 20132018, dalam rangka mewujudkan Gianyar Bagus“ tanpa menemui hambatan yang berarti.
Penyusunan “Rencana Strategis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, dalam rangka mewujudkan Gianyar Bagus“
dimaksudkan sebagai sumber informasi dan acuan dalam menyusun rencana kegiatan
dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, guna mewujudkan “Gianyar Bebas
Pengangguran” sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, dan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
Dengan disusunnya Rencana Strategis ini diharapkan pembangunan di bidang
ketenagakerjaan dan transmigrasi semakin jelas dan terarah, khususnya dalam
menghadapi masalah pengangguran, kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan
kerja, dan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Gianyar.
Mengingat masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Gianyar
sangat kompleks dan bukan hanya menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, melainkan juga SKPD lain, maka dukungan melalui produk hukum,
kebijakan dan program, diharapkan dapat berjalan harmonis, serasi dan selaras.
Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyusunan
Rencana Strategis ini, karena berbagai keterbatasan yang ada, untuk itu kami
mengharapkan saran dan masukan dari pembaca dan seluruh pihak yang terkait, guna
penyempurnaan di masa yang akan datang.
Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis ini.
Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya,
sebagai acuan dalam pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten
Gianyar, sehingga pembangunan menuju “Gianyar Bagus” dapat segera terwujud.

Om Shanti,Shanti,Shanti, Om.

Gianyar, 10 Maret 2014
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Gianyar,
Drs. Gede Widarma Suharta, MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19620615 198203 1 011
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membawa dimensi baru dalam
penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya bagi pola Pemerintahan di Kabupaten
Gianyar yang pada mulanya berpola sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Hal
ini terlihat pada pengaturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Gianyar yang lebih mengedepankan pada penerapan azas desentralisasi
dalam wujud otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab, sehingga
Pemerintah Kabupaten Gianyar dapat mengembangkan dan mengelola potensi yang
ada melalui otonomi yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah
Kabupaten Gianyar.
Pembangunan ekonomi di Kabupaten Gianyar merupakan suatu proses
dimana Pemerintah Kabupaten Gianyar, Swasta dan Masyarakat Gianyar dengan
membentuk suatu kemitraan mengelola sumber daya yang ada untuk merangsang
perkembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Gianyar. Tujuan utama dari
pembangunan ekonomi Gianyar adalah untuk menciptakan kesejahteraan
masyarakat Gianyar, diantaranya melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja,
perluasan kesempatan kerja, dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja,
sehingga Kabupaten Gianyar dapat terbebas dari pengangguran.
Kabupaten Gianyar yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata utama di
Provinsi Bali, juga tak luput dari masalah ketenagakerjaan. Gianyar merupakan
wilayah yang mudah dijangkau, akibatnya arus migrasi maupun urbanisasi menjadi
tak dapat dihindari. Penggangguran yang ada di Gianyar, bukan hanya berasal dari
Gianyar namun juga berasal dari luar Gianyar.
Mendasari pada gambaran keadaan seperti dikemukakan diatas dan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gianyar, maka penyusunan
“Rencana Strategis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten
Gianyar Tahun 2013-2018, dalam rangka mewujudkan Gianyar Bagus“ merupakan
kegiatan yang strategis, karena dengan tersusunnya Rencana Strategis ini,
diharapkan dapat mengakomodasikan perubahan dan perkembangan yang terjadi di
bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, serta Program dan kegiatan untuk
mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Gianyar.
1.2. Maksud dan Tujuan
a.

Maksud
Penyusunan “Rencana Strategis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, dalam rangka mewujudkan Gianyar
Bagus“ dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi
pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam lima tahun
mendatang.
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Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan
bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang berkelanjutan, sekaligus
merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan
tahunan, sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD
Kabupaten, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
perencanaan pembangunan daerah yang telah ada, seperti Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM).
b. Tujuan
Penyusunan “Rencana Strategis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2018, dalam rangka mewujudkan Gianyar
Bagus“ dengan tujuan: (1) untuk memberikan arah dan pedoman
pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; (2) menyediakan satu
tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan kegiatan
pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi; (3) menjabarkan gambaran
tentang kondisi ketenagakerjaan dan transmigrasi sekarang dalam konstelasi
daerah, regional dan nasional, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin
dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi; (4) memudahkan seluruh
jajaran aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar
dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara
terpadu, terarah dan terukur; dan (5) memudahkan seluruh jajaran aparatur
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar untuk memahami,
menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam
rentang waktu lima tahunan.
1.3. Landasan Hukum
Dalam
penyusunan
“Rencana
Strategis
Bidang
Ketenagakerjaan
dan
Ketransmigrasian Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, dalam rangka mewujudkan
Gianyar Bagus“ peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:
a. Landasan Idiil
Dasar Negara RI, yaitu Pancasila.
b. Landasan Konstitusional
Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
c. Landasan Operasional :
1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa
Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan
di
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3201);
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO
Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan
Perdagangan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
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14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4445);
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
18. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 56 Tahun 2001 tentang
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
21. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
22. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 38 Tahun 2007
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4737);

tentang
Daerah
Negara
Negara

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
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24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
25. Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 -2014;
26. PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang
Masterplan Percepatan dan PerluasanPembangunan Ekonomi Indonesia 20112025;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang
penahapan kepesertaan program jaminan social
28. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 20052025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar; dan
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun
2005 – 2025.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018.
1.4. Pengertian Dasar, Konsep, dan Definisi
a.

Kebutuhan Tenaga Kerja (kesempatan kerja) adalah jumlah lapangan kerja
dalam satuan orang yang dapat disediakan oleh seluruh sektor ekonomi dalam
kegiatan produksi. Dalam arti yang lebih luas, kebutuhan ini tidak hanya
menyangkut jumlahnya, tetapi juga kualitasnya (pendidikan atau keahliannya).

b.

Persediaan Tenaga Kerja adalah jumlah penduduk yang sudah siap untuk
bekerja, disebut Angkatan Kerja (labour force) yang dapat dilihat dari segi
kualitas dan kuantitas.

c.

Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
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d.

Angkatan Kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas)
yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan
tetapi sementara tidak bekerja; dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari
pekerjaan.

e.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan
maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau
keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

f.

Penganggur Terbuka (PT), terdiri dari :
1. Mereka yang mencari pekerjaan
2. Mereka yang mempersiapkan usaha
3. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin dapat
pekerjaan
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

g.

Tingkat Penganggur Terbuka (TPT), merupakan rasio jumlah Penganggur
Terbuka terhadap jumlah Angkatan Kerja.

h.

Setengah Penganggur adalah kegiatan seseorang yang bekerja kurang dari 35
jam per minggu.

i.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah
angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja

j.

Jenis Kegiatan/Lapangan Usaha Jenis Kegiatan/Lapangan Usaha adalah bidang
kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja
seperti digolongkan dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia
(KLUI)/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI).

1.5. Sistematika Penulisan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, “Rencana Strategis Bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2018 dalam rangka mewujudkan
Gianyar Bagus“ memuat :
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan,
landasan hukum, pengertian dasar, konsep dan definisi, serta sistematika
penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
Bab ini menguraikan mengenai luas dan batas wilayah, laju pertumbuhan
penduduk, kondisi ekonomi, produktivitas daerah, kondisi ketenagakerjaan,
dan ketransmigrasian.
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BAB III PREDIKSI DAN ISU-ISU STRATEGIS
Bab ini menguraikan perkembangan penduduk, pertumbuhan ekonomi,
tenaga kerja dan hubungan industrial, dan isu-isu strategis.
BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Bab ini menguraikan perihal visi, misi, tujuan, dan Sasaran strategis.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bab ini menguraikan perihal kebijakan nasional, daerah dan SKPD,
Program dan Kegiatan, Indikator kinerja dan penanggung jawab program.

BAB VI

PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
1.1. Kabupaten Gianyar
Kabupaten
Gianyar
merupakan salah satu Kabupaten
dari sembilan Kabupaten/Kota
yang terdapat di Provinsi Bali.
Kabupaten Gianyar memiliki luas
wilayah 368 Km2 atau sekitar
6,53 % dari luas wilayah Provinsi
Bali, terdiri dari 7 Kecamatan.
Bila dilihat dari luas wilayah per
kecamatan, Kecamatan Payangan
memiliki luas terbesar mencapai
75,88 km2 atau 20,62 % dari luas
Kabupaten,
diikuti
oleh
Kecamatan Tegallalang 61,80
Km2
(16,79%),
Kecamatan
2
Sukawati 55,02 km (14,95%),
Kecamatan Gianyar 50,59 km2
(13,75%),
Kecamatan
Tampaksiring
42,63
Km2
(11,58%), dan Kecamatan Ubud
42,38 km2 (11,52 %), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Blahbatuh
39,70 km2 (10,79%).
Secara geografis Kabupaten Gianyar terletak diantara 80 18’ 48” – 80 38’
58” Lintang Selatan, 1150 13’ 29” – 1150 22’ 23” Bujur Timur, dengan batas-batas
wilayah sebagai berikut :





Sebelah
Sebelah
Sebelah
Sebelah

Utara
Timur
Selatan
Barat

:
:
:
:

Kabupaten Bangli
Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli
Selat Badung dan Samudera Indonesia
Kabupaten Badung dan Kota Denpasar

Secara administratif Kabupaten Gianyar terdiri dari tujuh kecamatan, 64
desa dan enam kelurahan, 505 banjar dinas dan 42 lingkungan. Kondisi topografi
Kabupaten Gianyar terbagi menjadi dua wilayah, dengan karakteristik yang
berbeda. Bagian Utara merupakan daratan tinggi dengan wilayah yang
bergelombang, sedangkan pada bagian Selatan merupakan daratan rendah yang
datar dengan panjang garis pantai sekitar 14,86 Km, luas kemiringan lahan
meliputi :
 Datar (0 – 2 %) seluas 15.377 hektar.
 Bergelombang (2 – 15%) seluas 10.426 hektar.
 Curam (15 – 40 %) seluas 5.755 hektar
 Sangat Curam (di atas 40 %) seluas 5.243 hektar.
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Dibandingkan Kabupaten lainnya, Gianyar tidak memiliki danau maupun
gunung berapi. Beberapa bagian daratan memang agak tinggi letaknya namun lebih
merupakan tanah perbukitan. Meskipun demikian, kondisi alam yang dimiliki oleh
Kabupaten Gianyar cukup menguntungkan.
Sebab dengan tanah-tanah datar yang ada, masyarakat sebagian besar
dapat bertani dengan memanfaatkan lahan secara maksimal.
Wilayah Gianyar sebagaimana halnya wilayah Bali secara umum beriklim laut
tropis, yang dipengaruhi oleh angin musim. Sebagai daerah tropis, di Gianyar
terdapat musim kemarau sekitar bulan April – September dan musim hujan sekitar
bulan Nopember – Pebruari, yang diselingi oleh musim pancaroba. Rata-rata curah
hujan per tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebesar 1.458 mm.
Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Pebruari, Maret,
Nopember dan Desember. Wilayah Kecamatan Payangan adalah yang terbanyak
curah hujannya.
Suhu udara rata-rata mencapai 270 C, dengan suhu minimum rata-rata 240 C
dan suhu maksimum rata-rata 300C. Kelembaban udara rata-rata 75,50 % berkisar
antara 74 % hingga 77 %.
Jumlah penduduk Kabupaten Gianyar pada tahun 2013 berdasarkan hasil
proyeksi penduduk adalah sebanyak 486.000 orang, terdiri atas penduduk laki-laki
sebanyak 245.500 orang dan penduduk perempuan sebanyak 240.600 orang,
Jumlah Rumah tangga pada tahun 2013 sebanyak 105.086 Rumah Tangga. Sex
Ratio pada tahun 2013 adalah 101,99 artinya setiap 100 orang penduduk
perempuan, terdapat 101 orang perempuan. Kepadatan penduduk Gianyar pada
tahun 2013 adalah 1.321 jiwa per km2.
Nilai absolute PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2013
sebesar 4,101 trilyun rupiah, dan Nilai absolute PDRB berlaku tahun 2013 sebesar
10,562 trilyun rupiah atas dasar harga berlaku. Adapun lima sektor dengan
distribusi tertinggi pada perekonomian Kabupaten Gianyar yaitu, Sektor
perdagangan hotel dan restoran sebesar 29,15 %, Sektor jasa sebesar 20,09 %,
Sektor industri pengolahan sebesar 18,11 % Sektor pertanian sebesar 14,91 % dan
Sektor bangunan sebesar 6,15 %. Pada tahun 2013 PDRB per kapita penduduk
Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 21.750.956,255 atas dasar harga berlaku.
Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar Rp.
8.446.884,907. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Gianyar atas dasar harga
konstan di tahun 2013 sebesar 6,43 % lebih besar dibandingkan dengan Provinsi
Bali yang hanya sebesar 6,05 %.
2.2. Ketenagakerjaan
Kondisi ketenagakerjaan secara umum mengalami peningkatan, baik secara kualitas
maupun kuantitas. Secara kuantitas, jumlah tenaga kerja bertambah seiring dengan
pertambahan penduduk. Secara kualitas, tenaga kerja Gianyar juga mengalami
peningkatan.
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a.

Partisipasi Angkatan Kerja.
Gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar berdasarkan hasil
“Survey Angkatan Kerja Nasional 2013”, menunjukkan jumlah angkatan kerja
pada tahun 2013 sebanyak 272.179 orang, yang terdiri atas penduduk yang
bekerja 266.288 orang dan yang tergolong ke dalam pengangguran sebanyak
5.891 orang. Sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun
2013 sebesar 73,00 % dan pengangguran sebesar 1,16 %
Meningkatnya TPAK salah satunya disebabkan oleh kesempatan kerja yang
semakin meluas dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, memberikan
pengaruh yang cukup berarti terhadap meningkatnya laju partisipasi angkatan
kerja.

b. Penduduk yang Bekerja.
Jumlah penduduk yang bekerja terus mengalami peningkatan. Peningkatan
penduduk yang bekerja ini sejalan dengan pertambahan angkatan kerja dan
pertambahan kesempatan kerja. Adapun penduduk yang bekerja diuraikan
sebagai berikut:
1. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin
Penduduk Kabupaten Gianyar yang bekerja menurut jenis kelamin pada
tahun 2013 seperti tabel berikut :
Tabel : 1
Kondisi ketenagakerjaan menurut jenis kelamin
Tahun 2013
No
1

2
3
4
5

Uraian
Kegiatan :
a. Bekerja
b. Menganggur
c. Sekolah
d. Mengurus RT
e. Lainnya
Penduduk Usia Kerja
Angkatan Kerja
Pengangguran
Terbuka
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK)

Laki-laki
(orang)

Perempuan
(orang)

Jumlah
(orang)

149.570
3.992
19.374
3.013
10.927
186.876
153.562
2,60 %

116.718
1.899
14.898
42.373
9.914
185.802
118.617
1,60 %

266.288
5.891
34.272
45.386
20.841
372.678
272.179
2,16 %

82,17 %

63,84 %

73,03 %

Ket

Sumber : BPS. Kabupaten Gianyar
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2. Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan.
Kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat ditinjau dari tingkat
pendidikan yang ditamatkan. Untuk kondisi di Kabupaten Gianyar dan
dalam konteks ketenagakerjaan, dengan membaiknya perekonomian, maka
hal ini memberikan dampak positif terhadap tingkat pendidikan penduduk
yang bekerja.
Penduduk Kabupaten Gianyar yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja
menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah seperti Tabel
berikut :
Tabel : 2
Penduduk usia diatas 15 tahun yang bekerja menurut
pendidikan tertinggi yang ditamatkan,
Tahun 2013
No

Pendidikan tertinggi
yang ditamatkan

1

Tidak/belum pernah
sekolah
Tidak/belum tamat SD
Sekolah Dasar (SD)
SMP
SMP Kejuruan
SMU
SMK
Paket C
Diploma I/II
Diploma III
S1/DIV
Program S2/S3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jumlah :

Laki-laki
(orang)

Perempuan
(orang)

Jumlah
(orang)

%

6.464

10.434

16.898

6,34

14.216
19.805
19.220
3.126
39.354
17.841
227
6.850
2.719
17.717
2.031

14.467
19.038
12.979
2.265
27.933
14.247
247
4.133
1.779
8.756
440

28.683
38.843
32.199
5.391
67.287
32.088
474
10.983
4.498
26.473
2.471

10,75
14,58
12,05
2,02
25,28
12,05
0,17
4,12
18,89
9,94
0,92

149.570

116.718

266.288

100,00

Sumber : BPS. Kabupaten Gianyar
3. Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur.
Penduduk Kabupaten Gianyar yang bekerja menurut golongan umum,
jumlah terbesar ada pada kelompok umur 40-44 tahun, yaitu sebanyak
47.121 orang. Kemudian pada kelompok umur 30-44 tahun sebanyak
35.485 orang. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwa pada kelompok 1519 tahun jumlah penduduk yang bekerja adalah 7.494 orang. Dan pada
kelompok umur 60 + ada sekitar 27.701 orang yang masih aktif bekerja.
Adapun perinciannya seperti Tabel berikut :
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Tabel : 3
Penduduk usia diatas 15 tahun yang bekerja
menurut kelompok umur,
Tahun 2013
No

Kelompok
Umur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 +
Jumlah :

Laki-laki
(orang)

Perempuan
(orang)

Jumlah
(orang)

%

3.102
9.885
17.112
21.390
18.934
24.460
15.966
11.414
10.178
17.129

4.392
7.170
14.112
14.095
13.997
22.661
11.916
11.032
6.771
10.572

7.494
17.055
31.224
35.485
32.931
47.121
27.882
22.446
16.949
27.701

2,80
6,40
11,72
13,32
12,38
17,65
10,47
8,45
6,36
10,40

149.570

116.718

266.288

100,00

Sumber : BPS. Kabupaten Gianyar
4.

Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha.
Meskipun komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha
menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja di sector angkutan,
perdagangan, jasa dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan, namun
karakter Kabupaten Gianyar masih tergolong daerah agraris. Keadaan
tersebut dapat terlihat dari komposisi penduduk yang bekerja di sektor
pertanian masih cukup mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja
dibandingkan dengan sektor yang lain, meskipun jumlahnya cenderung
terus menurun.
Penduduk yang bekerja pada sector pertanian sebanyak 21.822 orang,
Sektor Industri pengolahan sebanyak 12.914, Perdagangan besar dan
eceran, restoran dan hotel sebanyak 12.914 orang, perinciannya disajikan
pada Tabel berikut :
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Tabel : 4
Penduduk diatas usia 15 tahun yang bekerja
menurut lapangan usaha.
Tahun 2013
No

Lapangan
Usaha

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Laki-laki
(orang)

Perempuan
(orang)

Jumlah
(orang)

%

Pertanian,Perburuan,
Kehutanan dan
Perikanan
Pertambangan dan
penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air
Konstruksi
Perdagangan besar
dan eceran, restoran
dan hotel
Transportasi,
pergudangan dan
perhubungan
Lembaga keuangan,
perasuransian, real
estate, dan jasa
perusahaan
Jasa masyarakat,
social, dan perorangan

21.371

18.427

39.799

14,94

766

0

766

0,26

32.080
1.031
23.648
34.185

22.211
0
3.777
48.677

54.271
1.031
27.425
82.862

20,36
0,36
10,25
31,00

9.245

1.670

10.915

4,05

3.204

3.942

7.146

2,66

24.059

18.014

42.073

15,75

Jumlah :

149.570

116.718

266.288

100,00

Sumber : BPS. Kabupaten Gianyar
5.

Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama.
Secara umum status pekerjaan utama dapat dikelompokan menjadi 2 (dua)
besaran yakni sektor formal (kegiatan ekonomi formal) dan sektor informal
(kegiatan ekonomi informal). Berusaha dengan buruh tetap dan sebagian
dari pekerja/buruh/karyawan merupakan bagian dari sektor formal.
Sedangkan berusaha sendiri tanpa bantuan, berusaha dengan dibantu
buruh tidak tetap, pekerja bebas di sektor pertanian, pekerja bebas di
sektor non pertanian, pekerja tak dibayar dan sebagian dari
pekerja/buruh/karyawan merupakan bagian dari sektor informal.
Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja tidak penuh sebanyak
55.891 orang dari 266.288 orang yang bekerja pada tahun 2013.
Sedangkan menurut status dalam pekerjaan, pada tahun 2013 sebanyak
39.968 yang bekerja dengan ststaus berusaha sendiri, dengan rincian
20.234 orang laki-laki, dan 19.734 orang perempuan.
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Sebanyak 141.600 orang yang bekerja sebagai buruh/karyawan dengan
rincian 83.937 orang laki-laki dan 57.663 orang perempuan.
Sedangkan jumlah pekerja tidak dibayar adalah 24.577 orang, dengan
rincian 5.406 laki-laki dan 24.557 perempuan. Pekerja tidak dibayar adalah
pekerja yang bekerja tidak mendapatkan gaji/upah dari pekerjaannya
tersebut, termasuk pekerja keluarga, pemilik perusahaan yang aktif
bekerja.
Tabel : 5
Penduduk usia diatas 15 tahun yang bekerja
menurut status dalam pekerjaan utama,
Tahun 2013
No

Status dalam
pekerjaan utama

1
2
3
4
5
6
7

Laki-laki
(orang)

Perempuan
(orang)

Jumlah
(orang)

%

Berusaha sendiri
Berusaha dibantu
buruh tidak tetap/tidak
dibayar
Berusaha dibantu
buruh tetap/dibayar
Buruh/karyawan
Pekerja Bebas
Pertanian
Pekerja bebas Non
Pertanian
Pekerja tidak dibayar

20.234
20.388

19.734
10.192

39.968
30.580

15,00
11,48

3.677

3.417

7.094

2,68

83.937
1.839

57.663
1.347

141.600
3.186

53,17
1,15

14.089

5.194

19.283

7,24

5.406

19.171

24.577

9,22

Jumlah :

149.570

116.718

266.288

100,00

Sumber : BPS. Kabupaten Gianyar
6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jabatan
Penduduk Kabupaten Gianyar yang bekerja menurut jabatan, pada tahun
2013, seperti Tabel berikut :
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Tabel : 6
Penduduk usia diatas 15 tahun yang bekerja
menurut jenis pekerjaan/jabatan,
Tahun 2013
No

Jenis
Pekerjaan/Jabatan

1
2
3
4
5

6
7

Laki-laki
(orang)

Perempuan
(orang)

Jumlah
(orang)

%

Tenaga professional,
tehnisi dan lainnya
Tenaga kepemimpinan
dan ketatalaksanaan
Pejabat pelaksana,
tenaga tata usaha dan
lainnya
Tenaga usaha penjualan
Tenaga usaha
pertanian, kehutanan,
perburuan dan
perikanan
Tenaga produksi,
operator alat angkutan
dan pekerja kasar
Tenaga lainnya

19.310

8.363

27.673

10,35

4.002

761

4.763

1,76

9.060

8.874

17.934

6,75

14.053
20.840

10.126
17.943

24.179
38.783

9,06
14,56

66.201

34.524

100.725

37,82

3.012

0

3.012

1,03

Jumlah :

149.570

116.718

266.288

100,0

Sumber : BPS. Kabupaten Gianyar
c.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Luar Negeri
Masyarakat Gianyar lebih realistis dalam menyiapkan diri dan memilih bidang
pekerjaan, pilihan mereka cendrung bekerja di sektor pariwisata, karena telah
menjadi kebanggaan dan memberikan gengsi bagi mereka. Memilih peluang
kerja di luar negeri merupakan kecendrungan tenaga kerja Gianyar saat ini,
mereka telah melihat kenyataan bahwa, tenaga kerja yang bekerja di luar
negeri, telah banyak berubah taraf hidupnya maupun keluarganya, mereka
rata-rata memiliki rumah dan tempat pemujaan yang bagus, telah berhasil
menyekolahkan anak-anaknya kejenjang yang lebih tinggi, serta bisa memenuhi
kebutuhan hidupnya.
Tahun 2013 jumlah tenaga kerja Gianyar yang bekerja diluar negeri sebanyak
1.600 orang, atau rata-rata setiap bulannya berangkat bekerja di luar negeri
sebanyak 156 orang.
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d. Penganggur Terbuka.
Jumlah angkatan kerja pada tahun 2013 sebanyak 272.179 orang, yang terdiri
atas penduduk yang bekerja 266.288 orang dan yang tergolong ke dalam
pengangguran sebanyak 5.891 orang. Sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) pada tahun 2013 sebesar 73,00 % dan pengangguran sebesar
1,16 %
e.

Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
1. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Pelatihan atau training bagi tenaga kerja sebagai suatu kegiatan
yang bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah
laku ketrampilan, dan pengetahuan dari tenaga kerja sesuai dengan
keinginan perusahaan. Dengan demikian, pelatihan yang dimaksudkan
adalah pelatihan dalam pengertian yang lebih luas, tidak terbatas hanya
untuk mengembangkan ketrampilan semata. Pendidikan dan pelatihan
tenaga kerja dapat dijadikan salah satu sarana untuk mengantisipasi
perubahan global, mengatasi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang dilakukan
sejak tahun 2010-2013 seperti Tabel berikut :
Tabel : 7
Kegiatan Diklat Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar
Tahun 2010-2013

No

Tahun

Volume
diklat
(kali)

Jumpah
peserta
(orang)

Sertifikasi
kompetensi
(orang)

Mendapat
pekerjaan
(orang)

Menjadi
wirausaha
(orang)

1

2010

3

46

-

37

9

2

2011

6

94

-

80

14

3

2012

5

78

-

70

8

4

2013

6

80

-

75

5

Ket

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar

2. Pembinaan dan Verifikasi LPKS
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS mempunyai peran yang
sangat strategis dalam peningkatak kualitas SDM di Kabupaten Gianyar,
oleh kerena itu pembinaan terhadap LPKSterus dilakukan,karenaLPKS
sebagai satu bentuk pendidikan yang memberikan layanan bagi
masyarakat atau tenaga kerja.

RENSTRA DISNAKERTRANS 2013-2018

24

Kegiatan pembinaan dan verifikasi yang sudah dilakukan terhadap
LPKS selama tahun 2010 – 2013 seperti Tabel berikut :
Tabel : 8
Kegiatan Pembinaan dan Verifikasi LPKS
Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2013
No

Tahun

Volume kegiatan
(kali)

Pembinaan dan verifikasi
(LPKS)

1

2010

-

-

2

2011

1

53

3

2012

1

64

4

2013

1

64

Ket

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar

f.

Penempatan dan Perluasan Kerja
1. Penempatan Tenaga Kerja
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia atau disingkat BNP2TKI adalah sebuah Lembaga Pemerintah
Non Departemen, yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di
bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar
negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006.
Adapun kegiatan penempatan tenaga kerja Gianyar di luar negeri
dari tahun 2010-2013 seperti tabel berikut :
Tabel : 9
Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar
Tahun 2010-2013

No

Tahu
n

Melalui
AKD
(orang)

Melalui
AKL
(orang)

Kelembagaan
Naker
(orang)

Mendapat
pekerjaan
(orang)

Menjadi
wirausaha
(orang)

1

2010

-

600

12

-

-

2

2011

-

-

12

1.249

-

3

2012

-

-

12

960

-

4

2014

-

-

12

970

-

Ket

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar.
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2.

Perluasan Kerja Melalui Padat Karya
Kegiatan padat karya merupakan salah satu kegiatan yang sangat
efisien dan efektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja penganggur
dan setengah penganggur yang mengalami persoalan kesempatan kerja,
karena hilangnya pekerjaan dan pendapatan akibat pemutusan hubungan
kerja. Disamping itu, kegiatan padat karya juga dilaksanakan untuk
memberdayakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
dengan prioritas dan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan kondisi
perekonomian.
Kegiatan padat karya terus berkesinambungan karena diakhir
kegiatan padat karya, terbentuk kelompok-kelompok yang akan
meneruskan hasil dari kegiatan padat karya, sehingga akan menjadi besar
dan memberikan pertambahan nilai asset. Kelompok-kelompok usaha
ekonomi tersebut, diharapkan dapat terus dikembangkan dan diformalkan
dalam bentuk Koperasi ataupun dalam bentuk usaha ekonomi lainnya, yang
dalam perkembangannya dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan
memiliki keterkaitan dengan usaha ekonomi lainnya dipedesaan ataupun
diperkotaan.
Kegiatan padat karya akan menimbulkan "multiplier effect", sebagai
dampak lanjutan tidak langsung dari kegiatan padat karya, yakni
terciptanya kesempatan kerja bagi pekerja, pemasok alat kerja dan bahan
kerja, transportasi, serta usaha makanan dan minuman sektor informal,
yang mendukung kelangsungan kegiatan selama dilaksanakannya padat
karya.
Kegiatan padat karya yang dilaksanakan di Kabupaten
sejak tahun 2010-2013 seperti Tabel berikut :

Gianyar

Tabel : 10
Kegiatan Padat Karya Kabupaten Gianyar
Tahun 2010-2013

No

Tahun

Volume kegiatan
(kali)

Penggunaan tenaga
kerja (orang)

1

2010

1

66

2

2011

2

103

3

2012

1

80

4

2013

1

80

Ket

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar.
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3. Perluasan Kerja Melalui Penerapan Tehnologi Tepat Guna (TTG)
Tehnologi Tepat Guna atau TTG adalah tehnologi yang dirancang
bagi suatu masyarakat tertentu, agar dapat disesuaikan dengan aspekaspek lingkungan keetisan, kebudayaan, sosial, politik dan ekonomi
masyarakat yang bersangkutan. TTG merupakan proses kegiatan alih
tehnologi yang relatif sederhana dan mudah diterapkan, sebagai sarana
produksi barang dan jasa pada skala usaha ekonomi yang produktif, dan
mampu memperluas kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja bagi
pengangguran maupun setengah pengangguran. Program kewirausahaan
dalam rangka perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan terapan
Tehnologi Tepat Guna, dapat meningkatkan sekaligus memberdayakan
ekonomi rumah tangga masyarakat.
Kegiatan perluasan kerja melalui penerapan TTG yang dilakukan di
Kabupaten Gianyar sejak tahun 2010-2013, seperti Tabel berikut :
Tabel : 11
Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Gianyar
Tahun 2010-2013
No

Tahun

Volume kegiatan
(kali)

Penggunaan tenaga
kerja (orang)

1

2010

2

20

2

2011

3

15

3

2012

1

15

4

2013

1

15

Ket

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar.

4. Perluasan Kerja Melalui Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama
(KUB).
Kelompok Usaha Bersama atau KUBE adalah kelompok warga atau
keluarga binaan yang dibentuk oleh warga atau kelompok binaan yang
telah dibina melalui proses kegiatan pelatihan, untuk melaksanakan
kegiatan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana
untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota KUBE.
KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dalam
rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Pembinaan KUBE
merupakan proses kegiatan usaha secara berkelompok, yang relatif
sederhana dan mudah diterapkan pada skala usaha ekonomi yang
produktif dan mampu memperluas kesempatan kerja dan menyerap tenaga
kerja bagi pengangguran maupun setengah pengangguran.
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Program kewirausahaan dalam rangka perluasan kesempatan kerja
melalui kegiatan KUBE, diharapkan dapat meningkatkan sekaligus
memberdayakan ekonomi rumah tangga masyarakat.
Kegiatan perluasan kerja melalui pemberdayaan Kelompok Usaha
Bersama yang sudah dilakukan di Kabupaten Gianyar sejak tahun 2010 –
2013 seperti Tabel berikut :
Tabel : 12
Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
Kabupaten Gianyar
Tahun 2010-2013

No

Tahun

Volume kegiatan
(kali)

Jumlah
Kelompok
(KUB)

Penggunaan
tenaga kerja
(orang)

1

2010

-

-

-

2

2011

1

4

20

3

2012

1

1

10

4

2013

1

1

10

Ket

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar

g. Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pembinaan Hubungan Industrial
1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Pengertian hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah
suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses
produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,
pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan
mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
(Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2004).
Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya
terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit secara musyawarah untuk
mencapai mufakat, dimediasi oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar.
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Kegiatan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
yang sudah dilakukan sejak tahun 2010-2013 seperti tabel berikut :
Tabel : 13
Kegiatan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial Kabupaten GianyarTahun 2010-2013
No

Tahun

Perselisihan
(Kasus)

Penyelesaian
(Kasus)

%

Ket

1

2010

5

5

100

-

2

2011

7

7

100

-

3

2012

7

5

71,43

4

2013

4

4

100

2 Kasus diteruskan ke
Mediator Provinsi Bali

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar

2. Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Penetapan Upah Minimum Kabupaten dilaksanakan setiap tahun
melalui proses yang panjang, mula-mula Dewan Pengupahan Daerah atau
DPD
yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha,
mengadakan rapat membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari
tahu hargasejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan
dan buruh. Setelah survei dilakukandan dianggap telah representatif,
diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL), berdasarkan KHL, DPD
mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk
disahkan.
Upah Minimum Regional atau UMR adalah suatu standar
minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan
upah kepada pegawai, karyawan atau buruh didalam lingkungan usaha atau
kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri
Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah
Minimum.
Kegiatan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dilakukan
setiap tahun dan selama tahun 2010-2013 penetapan upah minimum
Kabupaten dilaksanakan seperti Tabel berikut :
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Tabel : 14
Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2013
No

Tahun

UMK Gianyar

UMP Bali

%

Ket

1

2010

925.000

829.316

11,54

2

2011

1.003.625

890.000

12,77

3

2012

1.104.000

967.500

14,11

4

2013

1.430.000

1.240.000

16,11

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar

3. Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum
Selain melaksanakan fungsi pembinaan, pemerintah mempunyai
kewajiban untuk memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum
terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan, termasuk penerapan norma
keselematan dan kesehatan kerja atau K3 di perusahaan-perusahaan. Bila
terjadi pelanggaran, maka pemerintah dapat memberikan sanksi tegas dan
bahkan membawa perkara ini ke ranah hukum. Pengawasan
ketenagakerjaan, dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak
dasar pekerja yang meliputi norma upah, norma Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (Jamsostek), norma waktu kerja, norma anak dan
perempuan serta norma K3 dan norma lainnya. Dalam upaya penegakan
hukum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar
mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum
dan dan pihak terkait lainnya.
Kegiatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum yang
telah dilakukan sejak tahun 2010-2013 seperti Tabel berikut :
Tabel : 15
Kegiatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan
Hukum Kabupaten GianyarTahun 2010-2013
Pengawasan
(Kali)

*)

No

Tahun

Perusahaan
(UMK)

1

2010

-

-

-

2

2011

12

-

-

3

2012

24

-

-

4

2013

37

-

-

%

Ket
*) Selama periode
ini Kabupaten
Gianyar belum
memiliki Pegawai
Pengawas
Ketenagakerjaan

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar
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4. Sosialisasi Ketenagakerjaan
Masih terbatasnya sosialisasi hukum ketenagakerjaan yang
dilakukan dan diikuti oleh para pekerja, serikat pekerja di perusahaan
maupun perusahaan, mempengaruhi tingkat harmonisasi dan perlindungan
bagi pekerja, sehingga para pekerja sangat dirugikan ketika muncul
permasalahan, tanpa adanya penyelesaian secara baik dan musyawarah
untuk mancapai mufakat. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan
pemahaman para pekerja, serikat pekerja di perusahaan maupun pihak
perusahaan, tentang aturan ketenagakerjaan yang berlaku, maka
diperlukan adanya upaya sosialisasi terhadap peraturan ketenagakerjaan.
Hal ini diperlukan agar pekerja atau perwakilan serikat pekerja di
perusahaan maupun pihak perusahaaan, saling memahami hak dan
kewajiban bagi kedua belah pihak.
Kegiatan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan yang telah dilakukan
sejak tahun 2010-2013 seperti tabel berikut :
Tabel : 16
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan
Kabupaten GianyarTahun 2010-2013
No

Tahun

Kegiatan
sosialisasi
(kali)

1

2010

-

-

-

2

2011

-

-

-

3

2012

1

Peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan (Norma K3)

100

4

2013

1

Peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan (Norma K3)

100

Substansi

%

Ket

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar

h. Bidang Ketransmigrasian
Berdasarkan Undang-undang No.15/1997, fasilitasi perpindahan penduduk
dalam kerangka transmigrasi dibedakan pada besarnya peranan pemerintah,
swasta dan masyarakat, yaitu :
1. Transmigrasi Umum (TU), adalah jenis transmigrasi yang pelaksanaannya
sepenuhnya disubsidi oleh Pemerintah.
2. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB), adalah jenis transmigrasi yang
dilaksanakan oleh Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha, dan
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3. Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), adalah transmigrasi yang
dilaksanakan oleh masyarakat bersangkutan secara perseorangan atau
kelompok, baik bekerjasama atau tidak bekerjasama dengan Badan Usaha.
Untuk mendukung pelaksanaan program transmigrasi, Pemerintah
Kabupaten Gianyar telah melakukan berbagai langkah, seperti sosialisasi tentang
ketransmigrasian, pendataan dan penyusunan data base calon transmigran,
seleksi awal calon transmigran, peninjauan lokasi penempatan calon transmigran,
dan fasilitasi keberangkatan calon transmigran.
Adapun kegiatan sosialisasi, pendataan dan penyusunan data base serta
transmigran yang telah diberangkatkan dari Kabupaten Gianyar selama tahun
2010-2013 seperti Tabel berikut :
Tabel : 17
Kegiatan Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan
Transmigrasi Kabupaten Gianyar
Tahun 2010-2013
No

Tahun

Sosialisasi
(kali)

Pendataan
(kali)

TU
(KK)

TSB
(KK)

TSM
(KK)

1

2010

4

1

19

-

-

Sulawesi Tenggara

2

2011

2

1

25

-

-

Tidak
diberangkatkan

3

2012

4

1

10

-

-

Sulawesi Tenggara

4

2013

4

1

6

-

-

Sulawesi Tenggara

Ket

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar.

2.3.

Tantangan dan Permasalahan Ketenagakerjaan.

Tantangan ketenagakerjaan ke depan diperkirakan semakin berat dan kompleks.
Kualitas angkatan kerja diperkirakan semakin meningkat, sehingga menuntut
adanya pelayanan pasar kerja yang mudah dan murah, serta tersedianya
kesempatan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan tenaga kerja yang ada.
Selain itu, dengan semakin terbukanya pasar bebas, maka upaya peningkatan
kualitas agar mampu bersaing di pasar internasional maupun pasar dalam negeri
menjadi hal yang wajib dilakukan. Industrialisasi ke depan juga diperkirakan akan
semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Untuk itu,
perlindungan tenaga kerja dituntut untuk sesuai dengan perkembangan tersebut.
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Tantangan ketenagakerjaan diuraikan sebagai berikut :
a.

Pendidikan angkatan kerja.
Dalam lima tahun ke depan, berkat program pemerintah dalam bidang
pendidikan, maka angkatan kerja yang berpendidikan SMU hingga perguruan
tinggi diperkirakan akan lebih dominan. Perubahan latar belakang pendidikan
tenaga kerja ini tentu akan mengakibatkan perubahan pada pola-pola
pembangunan bidang ketenagakerjaan.
Dengan demikian, pembangunan bidang ketenagakerjaan pada masa depan
dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar mampu menyediakan
lapangan kerja yang layak dan sesuai dengan perkembangan angkatan kerja.

b. Link and Match di dunia kerja.
Hingga saat ini, kebutuhan pasar kerja masih saja diwarnai oleh ketidak
sesuaian dengan tenaga kerja yang tersedia, baik dari segi pendidikan,
pengetahuan, keterampilan, dan lainnya. Kondisi yang demikian, tentu akan
berakibat pada kurang baiknya kinerja kelembagaan pasar kerja sehingga
menjadi salah satu hambatan bagi proses penanaman investasi. Pada
gilirannya, hal tersebut akan mengakibatkan munculnya penggangguran,
kurang meningkatnya produktivitas tenaga kerja, rendahnya daya saing dan
kurangnya kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan
keadaan yang seperti itu, maka tantangan pembangunan bidang
ketenagakerjaan pada masa mendatang adalah bagaimana meningkatkan
kinerja program pelatihan dan penempatan tenaga kerja, agar sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja.
c.

Globalisasi.
Dengan semakin derasnya arus globalisasi, standar ketenagakerjaan yang
bersifat universal yang menghargai hak-hak dasar pekerja sebagaimana
tercantum dalam Konvensi International Labour Organization (ILO)
maupun berbagai lembaga internasional lainnya, semestinya diadopsi dalam
peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, hambatan bebas tarif
yang diberlakukan bagi semua negara anggota ASEAN dalam era globalisasi
ini telah memicu persaingan yang sangat kompetitif di antara negara-negara
tersebut. Dalam konteks yang demikian, kondisi hubungan industrial tidak
statis melainkan berkembang dari waktu ke waktu. Arus globalisasi menuntut
hadirnya paradigma baru dalam pelaksanaan hubungan industrial dan jaminan
sosial, kesiapan dunia usaha, kesiapan pihak pekerja/buruh dan pemerintah
daerah. Untuk dapat bersaing di pasar global, pengusaha harus dapat
beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan dunia usaha yang
terkadang dapat merugikan pekerja. Sementara itu, pekerja juga
menginginkan peningkatan dan perlindungan tenaga kerja serta perbaikan
syarat-syarat kerja. Namun, apabila tuntutan tersebut berlebihan maka hal
tersebut dapat mengancam kelangsungan usaha dan menurunkan daya saing
perusahaan.
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Menghadapi hal tersebut, pemerintah dituntut untuk dapat membuat
kebijakan yang fleksibel yang mampu mengakomodasikan keinginan-keinginan
unsur pekerja dan pengusaha dalam rangka menciptakan hubungan industrial
yang kondusif bagi peningkatan produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja
dan keluarganya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing
perusahaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penghasilan
masyarakatsecara berkesinambungan. Dalam hal penempatan serta pelatihan
dan produktivitas, pada konteks globalisasi ini diperlukan pembinaan yang
mampu mendorong pembangunan ketenagakerjaan yang berdaya saing
global, dan mendorong penempatan Tenaga Kerja di sektor formal dalam
perekonomian global.
d. Sumber Daya Manusia pelaksana Ketenagakerjaan.
Sumber daya manusia pelaksana ketenagakerjaan merupakan pegawai
instansi pemerintah yang bertugas menegakan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan, pendorong dan pencipta kesempatan kerja baru,
meningkatkan kualitas pencari kerja, menempatkan tenaga kerja, melindungi
tenaga kerja dan lain sebagainya, ke depan akan mengalami permasalahanpermasalahan. Permasalahan ini timbul karena :
1. Tingginya perputaran pegawai (labor turn over) baik dari lingkungan kerja
maupun dari luar lingkungan kerja;
2. Banyaknya penempatan pegawai tidak sesuai dengan keahliannya;
3. Lambatnya pembinaan pejabat yang bersifat teknis;
Hal ini semua akan berdampak pada kualitas pekerjaan ketenagakerjaan,
karena memerlukan waktu untuk belajar bagi pegawai yang baru masuk di
lingkungan ketenagakerjaan atau malah salah satu fungsi tidak dikerjakan
sama sekali akibat tidak adanya pegawai yang bersifat teknis.
2.4.

Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Pencapaian Misi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan faktor-faktor
kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini dirumuskan dari hasil analisis lingkungan
eksternal dan internal, baik yang menguntungkan maupun merugikan bagi SKPD.
Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats).
a. Analisis SWOT
Identifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan
(opportunities), dan ancaman (threats) SKPD adalah seperti tertuang dalam
tabel berikut :
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Tabel : 18
Identifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses),
kesempatan (opportunities), dan ancaman (threats)
Kekuatan (Strengths - S)

Kelemahan (Weaknesses - W)

1. Adanya wewenang, tugas pokok
dan fungsi yang dimiliki SKPD

1. Komposisi SDM belum ideal.

2. Kompetensi dan Pengalaman
SDM di Bidang Ketenagakerjaan
3. Tingginya komitmen pemerintah
daerah dibidang
Ketenagakerjaan

Peluang (Opportunities – O)

1. Adanya dukungan yang jelas
dari beberapa stakeholders
2. Komitmen penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih,
tertib, dan bertanggung jawab
(clean government and good
governance).

2. Implementasi sistem reward
dan funishmen belum optimal.
3. Sistem promosi dan karier
belum cukup mendorong
motivasi kerja pegawai .

Ancaman (Threats – T)

1. Masih munculnya
disinkronisasi peraturan
peraturan yang kurang
mendukung peran tenaga
kerja.
2. Adanya potensi perubahan
kebijakan daerah yang terkait
dengan ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan perhitungan nilai urgensi, nilai dukungan
(ND), dan nilai keterkaitan, posisi SKPD berada pada Kuadran I atau posisi SO
(strength-opportunity) yang berarti bahwa potensi/kekuatan SKPD lebih besar
dibanding dengan kelemahannya, dan peluangnya lebih besar dibanding
dengan ancamannya.
Oleh karena itu, SKPD harus menerapkan strategi mengoptimalkan kekuatan
untuk meraih peluang sebaik-baiknya. Berbekal wewenang, tugas pokok dan
fungsi yang dimiliki, kompetensi dan pengalaman SDM dalam membina tenaga
kerja, tingginya komitmen pemerintah daerah di bidang tenaga kerja, dan
kepercayaan stakeholders, adanya komitmen penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih, tertib dan bertanggung jawab, SKPD diharapkan mampu
memberikan kontribusi nyata untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi
pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kompetensi tenaga kerja, meningkatkan penempatan tenaga
kerja, perlindungan tenaga kerja yang pada akhirnya akan dapat mengurangi
pengangguran dan mensejahterakan pekerja.
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b. Faktor Kunci Keberhasilan
Dengan memperhitungkan nilai dukungan, nilai urgensi dan nilai keterkaitan
faktor-faktor internal dan eksternal, terdapat 7 faktor kunci keberhasilan SKPD
sebagai berikut:
1. Komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, tertib dan
bertanggung jawab (Clean Government and good government).
Tata kepemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab terutama
dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik,
kebijakan publik, dan kepastian atau kesamaan kedudukan di hadapan
hukum. Arah yang diinginkan itu adalah bahwa semua kinerja
kepemerintahan diharapkan dapat memuaskan persepsi publik melalui
karya nyata dan berkelanjutan.
Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
dan bersih dibuktikan dengan terbitnya berbagai perangkat hukum dan
terbentuknya berbagai lembaga atau komisi ad hoc yang ditujukanuntuk
mewujudkan hal tersebut.
Salah satu perangkat peraturan yang penting dan merupakan turunan dari
pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah terbitnya PP
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP).
SPIP tersebut menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur
/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI
di lingkungan instansi masing-masing agar penyelenggaraan pemerintahan
berjalan efektif, efisien, memenuhi prinsip-prinsip good governance
(transparan dan akuntabel) dan terhindar dari tuntutan hukum
administrasi, perdata dan pidana.
2. SDM yang kompeten dan professional di bidang ketenagakerjaan
SDM yang kompeten dan profesional merupakan faktor penentu
keberhasilan organisasi karena SDM lah yang mengatur dan menggerakkan
jalannya organisasi.
SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis,
didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik
berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian
tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan
tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Komitmen Pimpinan Daerah
Komitmen Pimpinan Daerah merupakan faktor penting dalam mengarahkan
dan memberi semangat pencapaian Visi, Misi dan tujuan. Komitmen
pimpinan yang kuat akan mampu membangun integritas organisasi,
menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan
tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.
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c.

Nilai Luhur SKPD
Dalam menjalankan mandatnya, SKPD senantiasa bertumpu pada nilai-nilai
luhur. Nilai luhur adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan diyakini sebagai
sesuatu yang bersifat mulia yang peranannya sangat penting dalam
merealisasikan misi-misi SKPD. Nilai-nilai SKPD ini dipilih dari berbagai nilai
yang terpenting, yang urutan huruf awalnya dapat menjadi suatu kata kunci
yang mengilhami seluruh staf SKPD. Selengkapnya, nilai-nilai itu adalah :
1. Profesional
Profesionalitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas
SKPD, karena profesionalitas menjadi dasar bagi pengembangan citra
SKPD untuk menjadi aparat yang dapatdipercaya. SKPD sebagai suatu
lembaga pemerintah, selain bekerja berdasarkanpada kaidah-kaidah dan
standar-standar, juga bekerja berdasarkan pada kaidah-kaidah birokrasi.
Kedua hal tersebut harus diakomodasikan secara seimbang, sehingga
terdapat kesesuaian antara identitas anggota organisasi dengan identitas
organisasi dan menjadi profesional birokrat.
2. Integritas
Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari kejujuran,
objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Integritas adalah
kombinasi dari keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan etika
profesionalisme, konsistensi dalam menjaga dedikasinya pada pelaksanaan
tugas, dan kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban yang
dilandasi dengan kejujuran, yang mencakup masalah etika dan spiritual, di
samping mengedepankan nilai keteladanan dan nilai kejujuran. Oleh karena
itu, integritas merupakan hal yang paling fundamental dan akan
mempengaruhi keseluruhan perilaku individu dan kelompok dalam
melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan tanggung jawab atas
tugas-tugas yang diembankan kepadanya.
3. Responsibel
Responsibel adalah sikap seorang yang mengakui adanya tanggung jawab
yang bermula pada dirinya (obligation to act). Ini adalah salah satu sikap
yang dipercaya merupakan komponen dari proses good governance.
Dengan adanya kejelasan tanggung jawab, seseorang akan dapat bekerja
secara terarah sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya. Pada
akhirnya, responsibilitas akan membimbing seseorang untuk menuntaskan
tanggung jawabnya tersebut lewat upaya akuntabilitas (obligation to
answer).
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BAB III
PREDIKSI, ISU-ISU DAN LINGKUNGAN STRATEGIS
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN GIANYAR
3.1. Perkembangan Penduduk
Prediksi perkembangan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gianyar sampai
tahun 2018 dengan analisis times series, seperti tabel berikut:
Tabel : 19
Prediksi Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gianyar
Hasil Analisis Times Series

No

Tahun

1

2013

2

2014

3

2015

4

2016

5

2017

6

2018

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

Sex Ratio

245.230

240.358

485.589

102,03

252.413

246.917

499.330

102,23

259.596

253.475

513.070

102,41

266.778

260.033

526.811

102,59

273.961

266.591

540.552

102,76

281.143

273.149

554.293

102,93

Sumber: RPJM Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2018

3.2. Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja perekonomian
Gianyar adalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada perekonomian Gianyar.
Terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah
dilaksanakan di Kabupaten Gianyar pada satu tahun. Pertumbuhan ekonomi
menunjukkan sampai sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan
tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada suatu periode tertentu.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar beberapa tahun belakangan ini,
menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menggambarkan
perekonomian Kabupaten Gianyar mengalami perkembangan yang baik.
Adapun proyeksi pertumbuhan ekonomi Gianyar tahun 2014-2018 seperti
Tabel berikut :
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Tabel : 20
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Gianyar
PDRB
/Capita
(Rp)

Pertumbuhan
PDRB (ADHK)
(%)

Laju
inflasi
(digit)

Gini
Ratio

18.820.000,00

6,79

7,72

0,3279

4.050.927,32

21.830.000,00

6,90

5,29

0,3115

4.293.488,71

24.250.000,00

6,96

5,24

0,2959

2015

4.551.791,29

26.970.000,00

7,03

5,18

0,2811

5

2016

4.826.917,15

30.020.000,00

7,10

5,13

0,2671

6

2017

5.120.025,96

33.450.000,00

7,18

5,08

0,2537

7

2018

5.432.360,67

37.250.000,00

7,25

5,03

0,2410

PDRB (ADHK)
(Rp)

No

Tahun

1

Awal

3.854.010,73

2

2013

3

2014

4

Sumber : RPJMD Kabupaten Gianyar

3.3. Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial
Perencanaan pembangunan ekonomi adalah sarana utama menuju
pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Melalui suatu perencanaan pembangunan
ekonomi, Pemerintah Kabupaten Gianyar dapat menentukan serangkaian sasaran
ekonomi secara kuantitatif dalam periode tertentu. Perekonomian Provinsi Bali pada
tahun 2014-2018 diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik
secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak positif terhadap
penciptaan lapangan pekerjaan, yang mencerminkan banyaknya kesempatan kerja.
Adapun proyeksi tenaga kerja dan sengketa industrial di Kabupaten Gianyar
sampai Tahun 2018, nampak seperti Tabel berikut :
Tabel : 21
Proyeksi Potensi Tenaga Kerja dan Sengketa Hubungan Industrial
Kabupaten Gianyar

% Penduduk
yang
mencari
pekerjaan
(%)

Rasio tenaga
kerja S1-S3
terhadap total
angkatan kerja

Angka
sengketa
pengusaha
-pekerja
per tahun
(kasus).

No

Tahun

Penduduk
yang
bekerja
(orang

Angka
partisipasi
angkatan
kerja
(orang)

1

Awal

267.054

272.944

1,63

0,54

7,00

2

2013

271.860

277.856

1,37

0,55

2,00

3

2014

276.754

282.858

1.17

0,55

2,00

4

2015

281.736

287.949

0,97

0,56

2,00

5

2016

286.807

293.132

0,82

0,56

2,00

6

2017

291.969

298.409

0,69

0,57

2,00

7

2018

297.225

303.780

0,58

0,57

2,00

Ket

Sumber : RPJMD Kabupaten Gianyar
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3.4. Isu-isu Strategis
Seiring dengan kemajuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian yang telah dicapai dalam kurun waktu tiga tahun terakhir,
ternyata masih ada isu-isu ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang belum
terselesaikan.
Di bidang ketenagakerjaan, isu-isu yang diperkirakan masih mewarnai
dinamika lima tahun ke depan adalah :
a.

Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Gianyar,
sehingga belum mampu memenangkan persaingan dengan tenaga kerja asing;

b.

Masih terdapat pengangguran di Kabupaten Gianyar sebanyak 5.891 orang atau
sebesar 1,16 %. Untuk mengurangi angka pengangguran ini, penempatan
tenaga kerja menjadi solusi.

c.

Masih adanya perselisihan hubungan industrial antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh
karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

d.

Masih adanya pekerja/buruh yang belum ikut dalam kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan, masih adanya pekerja anak, belum dipahaminya peraturan
perundang-undangan tentang perlindungan tenaga kerja, masih adanya
perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan, masih adanya
perusahaan yang belum memberlakukan UMK, dan kurangnya minat pengusaha
untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat.

e.

Masih adanya perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan, norma
kesehatan dan keselamatan kerja, belum secara optimal menyediakan peralatan
k3, dan belum optimalnya pengawasan tenaga kerja asing.

Sedangkan di bidang ketransmigrasian, isu-isu yang diperkirakan masih
mewarnai dinamika lima tahun ke depan adalah belum terintegrasi dan
terkoordinasikannya secara optimal program-program antar sektor dalam
pembangunan transmigrasi, baik antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah,
maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
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BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Struktur Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar Tahun
2013-2018 mengacu pada Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga
(Renstra-KL) seperti diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 yang
diterbitkan tanggal 11 Agustus 2009, yaitu :
Gambar : 2
STRUKTUR RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2013-2018

Perda 6 Tahun 2014
tentang RPJMD
Gianyar TH. 2013-2018
Visi
Misi

Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Kabupaten
Gianyar

Pejabat Eselon II

Visi

Misi

Tujuan
Sasaran
Strategis (Infact)

Kebijakan/Strategi
kebijakan
Program
Sasaran hasil
(Outcome)

Pejabat Eselon III

Kegiatan
Sasaran keluaran
(Output)
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4.1. VISI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2013 – 2018, Visi pembangunan Kabupaten Gianyar lima tahun ke depan
adalah “GIANYAR-BAGUS”, yang mengandung pengertian Bagus berarti baik,
elok, indah atau cemerlang. BAGUS juga merupakan singkatan dari Bersih, Alami,
Giat, Berbudaya, dan Sejahtera.
Berdasarkan hal tersebut, Visi Gianyar 2013-2018 adalah:

“TERWUJUDNYA GIANYAR BAGUS
(BERSIH, ALAMI, GIAT, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA)”
MENUJU JAGADHITA

Pernyataan Visi yang terkait dengan Bidang Ketenagakerjaan adalah Terwujudnya
Gianyar GIAT, meliputi :
a.

Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu giat
bekerja, dalam konteks bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja iklas.

b.

Terwujudnya kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam berinovasi
untuk membangun dan mengembangkan usaha, serta bentuk-bentuk ekonomi
kreatif lainnya, berbasis ekonomi kerakyatan.

c.

Terwujudnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan bagi
masyarakat
dalam
menghadapi
perubahan
(change),
persaingan
(competitiveness) dan kompleksitas permasalahan (complexity) di masa depan,
dalam berbagai tingkatan.

d.

Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya
saing tangguh, berjiwa enterpreneurship dan mampu memenuhi tuntutan,
kebutuhan dan kemajuan pembangunan daerah.

e.

Terwujudnya peningkatan partisipasi publik dan kemandirian masyarakat
dalam berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya,
minimal kebutuhan pokoknya.

f.

Terwujudnya aparatur pemerintah yang juga giat bekerja, responsif dalam
mengatasi permasalahan pembangunan dan pelayanan publik.

Adapun keterkaitan antara Visi Kabupaten Gianyar dengan Visi Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar, seperti gambar berikut :
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Gambar : 3
Keterkaitan Visi Kabupaten Gianyar dengan Visi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Gianyar

Pernyataan Visi No. 3
Terwujudnya Gianyar GIAT

Pernyataan Gianyar
GIAT Nomor : b

Pernyataan Gianyar
GIAT Nomor : d

Pernyataan Gianyar
GIAT Nomor : e

…dan produktivitas
masyarakat …

…memiliki daya saing
tangguh…

…kemandirian
masyarakat….memenuhi
kebutuhannya…

Visi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Gianyar

Berdasarkan Visi Kabupaten dan pernyataan Visi Terwujudnya Gianyar GIAT, dan
memperhatikan kondisi umum bidang ketenagakerjaan serta ketransmigrasian yang
telah dipaparkan sebelumnya, maka Visi pembangunan ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian adalah :

“TERWUJUDNYA TENAGA KERJA
YANG PRODUKTIF, MANDIRI, BERDAYA SAING
DAN SEJAHTERA”

Dalam pernyataan visi tersebut di atas, terdapat beberapa kata kunci, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.

Tenaga kerja
Produktif
Mandiri
Berdaya saing
Sejahtera

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman
yang komprehensif tentang Visi. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci
tersebut adalah sebagai berikut:
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Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja yang mandiri adalah tenaga kerja yang
dalam proses kekaryaannya mampu mengenali, menggali dan mengembangkan
potensi yang dimilikinya ditengah-tengah arus perubahan.
Kemandirian merupakan hakikat kemerdekaan sebuah bangsa, di mana setiap
bangsa berhak menentukan sendiri langkah yang terbaik bagi proses pembangunan
bangsanya. Namun demikian, dalam konteks semakin besarnya kondisi saling
ketergantungan antar bangsa dalam era globalisasi ini, kemandirian tidaklah
dipahami sebagai keterisolasian, defensif dan reaktif melainkan proaktif.
Pemahaman kemandirian ini merupakan pemahaman yang dinamis karena
mengenali betul perubahan zaman dengan berbagai tuntutan yang dibawanya,
sehingga bersifat fleksibel namun kokoh.
Produktif merupakan elemen vital bagi proses pembangunan, oleh karena itu,
dalam konteks kehidupan berbangsa, karakter yang produktif merupakan elemen
vital bagi proses pembangunan. Tanpa sumber daya manusia yang produktif,
keberhasilan pembangunan suatu bangsa tentu tak akan dapat diraih. Begitu pula
halnya dengan tenaga kerja. Terciptanya tenaga kerja yang memiliki karakter
produktif tentu akan menjadi fundamen yang kokoh bagi proses pembangunan
daerah secara keseluruhan. Produktivitas yang baik tentunya akan meningkatkan
daya saing.
Berdaya saing merupakan suatu keharusan dalam era sekarang ini, persaingan
merupakan suatu kondisi yang harus ditempuh manusia dan tak dapat terelakkan.
Dengan adanya persaingan, maka proses kemajuan dalam kehidupan manusia
sesungguhnya dapat ditempuh secara lebih cepat. Oleh karena itu, kondisi
persaingan harus disikapi secara positif sebagai proses pembangunan mental dan
karakter. Dalam konteks globalisasi, keterbukaan di dalam arus globalisasi saat ini
tentu membawa implikasi tersendiri.
Masyarakat Gianyar harus memiliki daya saing yang kuat di tengah kondisi
persaingan ekonomi antar bangsa yang semakin deras. Begitu pula halnya dengan
tenaga kerja yang harus memiliki daya saing global di tengah-tengah laju
perekonomian dunia, agar tidak tertinggal dengan bangsa lainnya. Seluruh hal
tersebut akan bermuara pada kesejahteraan.
Kesejahteraan merupakan cita-cita besar bagi pembangunan suatu daerah. Dalam
hal ini, kesejahteraan tidak hanya mencakup dimensi material, namun juga spiritual.
Di bidang ketenagakerjaan, terwujudnya tenaga kerja yang mampu memenuhi
kebutuhan fisik dan rohani sesuai dengan perkembangan zaman, merupakan tujuan
utama.
Produktivitas, kemandirian, daya saing yang bermuara pada kesejahteraan
tenaga kerja merupakan sesuatu yang holistik dan saling terkait satu sama lain.
Tanpa adanya produktivitas dan kemandirian, tak mungkin tercipta daya saing dan
kesejahteraan. Begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya daya saing dan kesejahteraan,
tak mungkin ada produktivitas dan kemandirian. Keempat aspek tersebut harus
dipandang secara komprehensif sebagai visi yang membimbing langkah-langkah
pembangunan bidang ketenagakerjaan dalam jangka menengah.
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4.2. MISI
Misi merupakan menjabarkan lebih lanjut Visi dan berisi pernyataan tentang apa
yang akan dilakukan untuk mencapai Visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas
dan kewenangan yang telah diberikan kepada SKPD. Tugas dan kewenangan SKPD
semula diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Gianyar.
Adapun keterkaitan antara Misi Kabupaten Gianyar dengan Misi Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar, seperti gambar berikut :

Gambar : 4
Keterkaitan Misi Kabupaten Gianyar dengan Misi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Gianyar

Misi
Pemerintah Kabupaten Gianyar

Misi
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Gianyar

Pernyataan Misi Pertama :

Pernyataan Misi Pertama :

…berorientasi pada pelayanan
publik ….

Meningkatkan perlindungan
tenaga kerja

Pernyataan Misi Kedua :

Pernyataan Misi Kedua :

…terbebas dari masalah sosial…

Meningkatkan keharmonisan
hubungan industrial

Pernyataan Misi Ketiga :

Pernyataan Misi Ketiga :

…menumbuhkan etos dan siap
bekerja…

Meningkatkan pelayanan
penempatan tenaga kerja

Pernyataan Misi Keempat :

Pernyataan Misi Keempat :

…kemandirian
masyarakat….memenuhi
…disiplin,kerja keras berorientasi
kebutuhannya…
pada prestasi…

Meningkatkan pengawasan
ketenagakerjaan

Pernyataan Misi Kelima :

Pernyataan Misi Kelima :

…peningkatan kualitas SDM yang
kompetetif…

Meningkatkan daya saing dan
produktivitas tenaga kerja
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Adapun penjabaran masing-masing Misi adalah sebagai berikut:
a.

Meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja
Daya saing adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan
standar kompetensi yang ditetapkan, dan memiliki keunggulan dibandingkan
dengan indivisu lainnya.
Misi ini, merupakan penjabaran dari Misi Kabupaten Gianyar yang kelima, yaitu
meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas sumber
daya manusia yang kompetitif, beintegritas, profesional dan berjiwa
kewirausahaan (enterpreneurship).

b. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja
Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk
memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja
sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
Misi ini, merupakan penjabaran dari Misi Kabupaten Gianyar yang ketiga, yaitu
menumbuhkan etos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam
mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan yang
berbasis pada produk unggulan daerah (One Village One Product), melatih dan
mengusahakan modal bagi komponen masyarakat untuk menjadi
entrepreneur.
c. Meningkatkan keharmonisan hubungan industrial dan peningkatan
peran kelembagaan industrial
Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya
perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan
hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam
satu perusahaan.
Misi ini, merupakan penjabaran dari Misi Kabupaten Gianyar yang kedua, yaitu
menjadikan Gianyar yang bersih, hijau, dan elok berdasarkan penerapan
rencana tata ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan, sehingga
dapat mewujudkan Gianyar yang alami, dan terbebas dari masalahmasalah kependudukan, lingkungan dan sosial.
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d. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja
Perlindungan tenaga kerja adalah kegiatan untuk memberikan perlindungan
kepada tenaga kerja, dalam bentuk regulasi pemerintah, pembuatan peraturan
perusahaan, penerapan UMK, pengurangan pekerja anak, pemberian
kesempatan kepada tenaga kerja penyandang cacat, perlindungan BPJS
Ketenagakerjaan yaitu santunan berupa uang pengganti sebagian dari
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa
atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit,
hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
Misi ini, merupakan penjabaran dari Misi Kabupaten Gianyar yang pertama,
yaitu membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas,
profesional, dan berjiwa entrepreneur yang berorientasi pada pelayanan
publik.
e.

Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan
Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Misi ini, merupakan penjabaran dari Misi Kabupaten Gianyar yang keempat,
yaitu menumbuhkembangkan budaya masyarakat yang berbasis nilai nilai
kearifan lokal yang dapat menumbuhkan relegiusitas, disiplin, kerja keras
berorientasi pada prestasi.

4.3. TUJUAN
Tujuan merupakan pengejawantahan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dan
berorientasi pada operasionalisasi Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu lima tahun.
Tujuan utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar tercermin
dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :
1. Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja
2. Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan
kerja
3. Meningkatnya keharmonisan hubungan industrial dan meningkatnya peran
kelembagaan industrial
4. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
5. Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan
Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang masih
dihadapi dalam lima tahun ke depan serta untuk menjawab pernyataan Misi Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar.
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Adapun penjelasan masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja
Penetapan tujuan pertama yaitu meningkatnya daya saing dan produktivitas
tenaga kerja, dilandasi permasalahan masih rendahnya kompetensi tenaga
kerja yang ada di Kabupaten Gianyar, sehingga belum mampu memenangkan
persaingan dengan tenaga kerja asing.
Pendapat baru yang sekarang menjadi suatu dogma adalah jika kita ingin
memenangkan persaingan, maka kualitas dan kompetensi tenaga kerja
merupakan persyaratan utama yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia.
Studi JICA tahun 1996 tentang Engineering Manpower Planning, menyatakan
bahwa dunia industri akan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi kerja adalah pengetahuan (21%), keahlian (27%), kualitas
pendidikan (10%), rekomendasi (2%) dan sikap (38%). Untuk itu,
meningkatnya kompetensi tenaga kerja, menjadi sebuah keharusan untuk
memenangkan persaingan.
2. Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja
Penetapan tujuan kedua yaitu meningkatnya pelayanan penempatan tenaga
kerja dan perluasan kesempatan kerja, dilandasi permasalahan masih
terdapatnya pengangguran di Kabupaten Gianyar sebanyak 5.891 orang atau
sebesar 1,16 %. Untuk mengurangi angka pengangguran ini, meningkatnya
pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja menjadi
solusi.
3. Meningkatnya keharmonisan hubungan industrial dan meningkatnya
peran kelembagaan industrial
Penetapan tujuan ketiga yaitu meningkatnya keharmonisan hubungan industrial
dan meningkatnya peran kelembagaan industrial, dilandasi permasalahan masih
adanya perselisihan hubungan industrial antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena
adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat
buruh dalam satu perusahaan. Untuk membangun hubungan industrial yang
harmonis, demokratis dan bermartabat diperlukan para pelaku hubungan
industrial yang berkualitas dan professional, serta terselesaikannya perselisihan
hubungan industrial.
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4. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
Penetapan tujuan keempat yaitu meningkatnya perlindungan tenaga kerja,
dilandasi permasalahan masih adanya pekerja/buruh yang belum ikut dalam
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, masih adanya pekerja anak, belum
dipahaminya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan tenaga
kerja, masih adanya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan,
masih adanya perusahaan yang belum memberlakukan UMK, dan kurangnya
minat pengusaha untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat.
5. Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan
Penetapan tujuan kelima yaitu meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan,
dilandasi permasalahan masih adanya perusahaan yang melanggar norma
ketenagakerjaan, norma kesehatan dan keselamatan kerja, belum secara
optimal menyediakan peralatan K3, dan belum optimalnya pengawasan tenaga
kerja asing.
4.4. SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan
berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Adapun sasaran
strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar, seperti pada
Tabel : 24 Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Gianyar, terlampir.
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BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan
permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam lima tahun
mendatang, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran. Penyusunan
arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan mengacu
kepada aturan perundangan yang mendasari tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar, penugasan RPJMD 2013-2018 yang menjadi porsi
Dinas, serta mempertimbangkan potensi sumber daya Dinas dalam melaksanakan
program dan kegiatan tersebut.
1.1.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
2010-2025, maka pembangunan Ketenagakerjaan dalam periode tersebut
diarahkan untuk mengatasi pengangguran yang diakibatkan oleh angkatan kerja
yang belum mendapatkan pekerjaan, ditambah dengan angkatan kerja baru hasil
keluaran pendidikan dan pelatihan kerja. Untuk mengatasi masalah ini, maka perlu
diciptakan lapangan kerja baru dari penciptaan investasi diberbagai bidang usaha
sesuai dengan potensi unggulan yang terdapat di Kabupaten Gianyar.
Untuk mendukung terciptanya kemampuan dan kualitas kerja tenaga kerja, maka
konsep link and match antara pendidikan formal dan pelatihan kerja dengan
tuntutan persyaratan kerja dari kesempatan kerja perlu diperhatikan, sehingga
kesempatan kerja dan pemenuhan lowongan kerja dapat dipenuhi. Hal ini
merupakan hubungan yang sinergis antara sistem pendidikan dengan sistem
ketenagakerjaan.
Di lain pihak, penciptaan hubungan industrial yang harmonis melalui peningkatan
kualitas pekerja dan peran aktif LKS Bipartit untuk mendukung dinamika
hubungan industrial di tingkat perusahaan akan mampu mendeteksi secara dini
permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan, sehingga dapat
mengatasi masalah unjuk rasa, mogok kerja dan pemutusan hubungan kerja.
Agar perusahaan dapat melaksanakan usahanya secara terarah sesuai dengan visi
dan misi perusahaan tersebut, maka pengawasan ketenagakerjaan perlu
diarahkan kepada penegakan norma ketenagakerjaan dan terimplementasikannya
aturan ketenagakerjaan secara konsisten di perusahaan. Penegakan hukum
ketenagakerjaan merupakan prasyarat di dalam menciptakan keadilan dalam
hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.
Dukungan hukum ketenagakerjaan yang dinamis dan berkeadilan sangat
diperlukan untuk memayungi berbagai aktivitas usaha, sehingga usaha dapat
berjalan dengan baik. Selain itu, hubungan antar subyek hukum ketenagakerjaan
dimaksud juga diharapkan dapat berjalan dengan harmonis, sinergis dan
konstruktif.
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1.2.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang
dipilihagar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu
selama lima tahun atau selama periode RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 20132018. Arah kebijakan dimaksudkan memberikan arahan pilihan-pilihan strategi
agar selaras dengan arahan dan tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten
Gianyar dalam lima tahun mendatang difokuskan pada tiga aspek pembangunan
daerah meliputi,: (1) Aspek kesejahteraan masyarakat; (2). Aspek pelayanan
umum dan (3). Aspek daya saing daerah.

1.3.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI SKPD
Dalam rangka pencapaian sasaran, maka kebijakan umum yang akan diterapkan
adalah :
a. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kelembagaan Balai Latihan kerja dan
Lembaga Pelatihan kerja Swasta
b. Menyediakan Bursa Kerja Online
c. Menyediakan informasi daerah tujuan transmigrasi
d. Pengawasan kapasitas dan kelembagaan perlindungan tenaga kerja
e. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
f. Pengawasan ketenagakerjaan
Dalam rangka mencapai sasaran, maka strategi umum yang akan dilaksanakan
adalah:
a. Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan Balai Latihan Kerja dan Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta
b. Meningkatkan aksesbilitas Bursa Kerja Online
c. Meningkatkan motivasi para calon transmigran
d. Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan perlindungan tenaga kerja
g. Meningkatkan kapasitas mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
h. Meningkatkan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan

1.4.

PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Gianyar adalah :
a.

Kebijakan/Strategi peningkatan kapasitas dan kelembagaan Balai Latihan
Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, ditempuh untuk mendukung
program “Peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja” melalui
kegiatan :
1. Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi
2. Menyelenggarakan Pelatihan berbasis kewirausahaan
3. Memfasilitasi pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha
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4. Memfasilitasi kegiatan pemagangan tenaga kerja ke luar negeri
5. Memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kerja oleh
Sertifikasi Profesi.

Lembaga

Adapun keterkaitan antara Kebijakan/Strategi, Program, dan kegiatan,
dengan pencapaian Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Gianyar, seperti gambar berikut :

Gambar : 5.a
Keterkaitan antara Tujuan, Kebijakan/Strategi,
Program, dan Kegiatan

Tujuan :

Kebijakan/Strategi :

Meningkatnya daya saing dan
produktivitas tenaga kerja

Peningkatan kapasitas BLK dan
LPKS

Program :
Peningkatan daya saing dan
produktivitas tenaga kerja

Kegiatan :
1. Menyelenggarakan pelatihan kompetensi dan
kewirausahaan
2. Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi LPKS
dan sertifikasi tenaga kerja
3. Memfasilitasi pemagangan kerja

b.

Kebijakan/Strategi peningkatan aksesbilitas Bursa Kerja Online, ditempuh
untuk mendukung program “Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja
dan perluasan kesempatan kerja” melalui kegiatan :
1.
2.
3.
4.
5.

Penempatan
Penempatan
Penempatan
Penempatan
Penempatan
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tenaga kerja pada
tenaga kerja pada
tenaga kerja pada
tenaga kerja pada
calon transmigran

pemberi kerja di luar negeri
pemberi kerja di dalam negeri
kegiatan padat karya
kegiatan Tehnologi Tepat Guna
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Adapun keterkaitan antara Kebijakan/Strategi, Program, dan kegiatan,
dengan pencapaian Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Gianyar, seperti gambar berikut :

Gambar : 5.b
Keterkaitan antara Tujuan, Kebijakan/Strategi,
Program, dan Kegiatan

Tujuan :
Meningkatnya pelayanan
penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja

Kebijakan/Strategi :
Peningkatan aksesbilitas Bursa
Kerja Online

Program :
Peningkatan pelayanan
penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja

Kegiatan :
1. Penempatan tenaga kerja di luar/dalam
negeri
2. Penempatan tenaga kerja pada kegiatan
padat karya, TTG dan KUB
3. Penempatan calon transmigran

c.

Strategi peningkatan kapasitas dan kelembagaan perlindungan tenaga kerja
ditempuh untuk mendukung program “Peningkatan perlindungan tenaga
kerja” melalui kegiatan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mengadakan sosialisasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan
tentang BPJS Ketenagakerjaan
Mengadakan Bimbingan tehnis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Penegakan hukum kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Bimbingan tehnis penyusunan Peraturan Perusahaan
Sosialisasi UMK
Mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat
Melakukan pengurangan pekerja anak.
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Adapun keterkaitan antara Kebijakan/Strategi, Program, dan kegiatan,
dengan pencapaian Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Gianyar, seperti gambar berikut :

Gambar : 5.c
Keterkaitan antara Tujuan, Kebijakan/Strategi,
Program, dan Kegiatan

Tujuan :
Meningkatnya perlindungan
tenaga kerja

Kebijakan/Strategi :
Peningkatan kapasitas dan
kelembagaan perlindungan
tenaga kerja

Program :
Peningkatan perlindungan
tenaga kerja

Kegiatan :
1. Sosialisasi ketentuan BPJS Ketenagakerjaan
2. Bimtek kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
dan Peraturan Perusahaan
3. Penegakan hukum BPJS Ketenagakerjaan
4. Sosialiasi Upah Minimum Kabupaten (UMK)
5. Pengurangan pekerja anak
6. Mempekerjakan tenaga kerja penyandang
cacat

d.

Kebijakan/Strategi peningkatan kapasitas mediasi penyelesaian perselisihan
hubungan industrial ditempuh untuk mendukung program “Peningkatan
keharmonisan hubungan industrial dan peningkatan peran kelembagaan
hubungan industrial” melalui kegiatan :
1. Mengadakan sosialisasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan
tentang ketenagakerjaan
2. Mengadakan bimbingan tehnis penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
3. Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
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Adapun keterkaitan antara Kebijakan/Strategi, Program, dan kegiatan,
dengan pencapaian Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Gianyar, seperti gambar berikut :

Gambar : 5.d
Keterkaitan antara Tujuan, Kebijakan/Strategi,
Program, dan Kegiatan

Tujuan :
Meningkatnya keharmonisan
hubungan industrial dan
meningkatnya peran
kelembagaan hubungan
industrial

Kebijakan/Strategi :
Peningkatan kapasitas mediasi
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial

Program :
Peningkatan keharmonisan hubungan
industrial dan meningkatnya peran
kelembagaan hubungan industrial

Kegiatan :
1. Sosialisasi ketentuan dan Peraturan
perundang-undangan tentang
ketenagakerjaan
2. Bimtek penyelesian perselisihan hubungan
industrial
3. Mediasi penyelesaian perselisihan hubungan
industrial

e.

Kebijakan/Strategi peningkatan kapasitas tenaga pengawas ketenagakerjaan
untuk mendukung program “Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan”
melalui kegiatan :
1. Melakukan pemeriksaan norma ketenagakerjaan, kesehatan
keselamatan kerja
2. Memfasilitasi pelaksanaan pengujian peralatan K3 di perusahaan
3. Melakukan pengawasan perpanjangan IMTA
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Adapun keterkaitan antara Kebijakan/Strategi, Program, dan kegiatan,
dengan pencapaian Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Gianyar, seperti gambar berikut :

Gambar : 5.e
Keterkaitan antara Tujuan, Kebijakan/Strategi,
Program, dan Kegiatan

Tujuan :

Kebijakan/Strategi :

Meningkatnya pengawasan
ketenagakerjaan

Peningkatan kapasitas tenaga
pengawas ketenagakerjaan

Program :
Peningkatan pengawasan
ketenagakerjaan

Kegiatan :
1. Melakukan pemeriksaan norma ketenagakerjaan,
kesehatan dan keselamatan kerja
2. Memfasilitasi pelaksanaan pengujian peralatan
K3 di perusahaan
3. Melakukan pengawasan perpanjangan IMTA

Adapun Perincian program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Gianyar, seperti pada Tabel : 23 terlampir.
1.5.

INDIKATOR KINERJA
Setiap tujuan, program dan kegiatan dalam Renstra, kemudian dinyatakan dalam
suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan
berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima
karakteristik kualitatif inilah, keberhasilan pencapaian tujuan, program dan
kegiatan nantinya dapat dilakukan.
a. Indikator Tujuan (Infact)
Indikator Tujuan (infact) merupakan indikator kinerja utama yang berada pada
perspektif manfaat atau dampak (infact) bagi stakeholders yang menunjukkan
peran utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar.
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Adapun indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Gianyar, seperti pada Lampiran : 1 Indikator Kinerja Utama (IKU),
terlampir.
b. Indikator Program (Outcome)
Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan
keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).
Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan
program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.
Setiap program dan kegiatan dalam Renstra, kemudian dinyatakan dalam suatu
indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka
waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik
kualitatif inilah, keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat
dilakukan.
Adapun perincian indikator program (outcome) adalah seperti pada Lampiran :
2 Indikator Program dan Kegiatan, terlampir.
c. Indikator Kegiatan (Output)
Keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).
Jadi, seluruh indikator kinerja kegiatan pada perspektif pertumbuhan dan
pembelajaran akan dianggap faktor yang berperan dalam mencapai kinerja
tujuan, dan program. Indikator kegiatan pada perspektif peningkatan proses
internal pun diasumsikan akan menyumbang bagi pencapaian hasil kegiatankegiatan pada dua perspektif diatas.
Adapun perincian indikator kegiatan (output) adalah seperti pada Lampiran :
3 Indikator Program dan Kegiatan, terlampir.
1.6.

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
Keberhasilan penerapan Rencana Strategis tergantung pada kemampuan
mengelola data kinerja. Kemampuan ini pada gilirannya akan sangat dipengaruhi
oleh kejelasan penanggung jawab pencapaian kinerja masing-masing program.
Oleh karena itu, setelah program-program utama dan pendukung diidentifikasi,
Rencana Strategis ini pun menetapkan lebih lanjut penanggung jawab masingmasing Program. Dengan demikian, aliran logika program dapat dikaitkan dengan
setiap penanggung jawab masing-masing.
Adapun perincian penanggung jawab masing-masing program adalah seperti
pada Lampiran : 2 Program dan Kegiatan, terlampir.
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BAB VI
PENUTUP
Rencana Strategis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2014-2018
ini, merupakan arahan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
dalam kurun waktu lima tahun. Rencana Strategis bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian tahun 2013-2018 ini, merupakan acauan penyusunan kebijakan dan
program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang perlu
dilaksanakan oleh seluruh stakeholder untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
Dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan, maka
dokumen ini dirancang untuk mampu mengakomodir kemungkinan penyesuaian dengan
perkembangan yang terjadi di masa depan. Oleh karena itu, Rencana Strategis bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2013-2018 ini, dapat di-review secara
berkala untuk menyelaraskan berbagai rencana kegiatan, kebijakan dan program yang
ada terhadap perubahan dan perkembangan baru, sehingga tetap relevan dengan
kebutuhan pembangunan saat itu.
Akhirnya, perlu digarisbawahi bahwa keberhasilan melaksanakan Rencana
Strategis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2013-2018 ini, sangat
bergantung pada komitmen, integritas dan dedikasi seluruh stakeholder, sehingga tujuan
pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, yaitu untuk pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dalam
rangka meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan
masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materil maupun spiritual,
dapat terwujud.
Gianyar, 10 Maret 2014
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Gianyar,
Drs. Gede Widarma Suharta, MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19620615 198203 1 011
TEMBUSAN : Kepada Yth. :
1.
2.
3.
4.
5.

Bupati Gianyar di Gianyar,
Wakil Bupati Gianyar di Gianyar,
Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar di Gianyar,
Asisten III Setda Gianyar di Gianyar,
A r s i p.
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