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BAB II 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A.  GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  

1. Sejarah Kabupaten Sleman  

Perda No.12 tahun 1998 tertanggal 9 Oktober 1998, metetapkan tanggal 15 

Mei tahun 1916 merupakan hari jadi Sleman. Di sini perlu ditegaskan bahwa hari 

jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi Pemerintah 

Kabupaten Dati II Sleman. Penegasan ini diperlukan mengingat keberadaan 

Kabupaten Sleman jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai wujud 

lahirnya negara Indonesia modern, yang memunculkan Pemerintah Kabupaten 

Dati II Sleman.
1
 

Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakrata yang menyimpan 

sejarah keistimewaannya. Berasal dari kata “Saliman”yang memiliki arti 

Gajah(Liman). Dibuktikan dengan adanya patung gajah yang dibangun di 

lapangan Denggong. Dahulunya daerah kawasan Sleman merupakan kawasan 

hutan. Kondisi geograifis dari kota yang dijuluki sebagai Kota Salak Pondoh 

adalah sebelah utara merupakan pegunungan yang puncaknya adalah Gunung 

Merapi. Gunung Merapi juga merupakan gunung berapi paling aktif di Jawa 

bahkan di Indonesia. Dibagian selatan merupakan dataran rendah yang subur. 

Banyak sungai-sungai besar yang melintas di Kabupaten Sleman. Sungai itu 
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adalah Kali Progo yang merupakan batas antara Kabupaten Sleman dengan 

Kabupaten Kulon Progo, Kali Code, Kali Opah, dan Kali Tapus. 

Keberadaan Kota Sleman (Sejarah Kabupaten Sleman) dapat diketahui 

dari Rijksblad no. 11 Tahun 1916 tanggal 15 Mei 1916 yang membagi wilayah 

Kesultanan Yogyakarta dengan 3 Kabupaten. Tiga kabupaten tersebut adalah 

Kabupaten Kalasan, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sulaiman yang kemudian 

disebut sebagai Sleman hingga sekarang. Dengan bupati sebagai pemimpin dari 

masing-masing kabupaten tersebut.Dalam Rijksblad disebutkan juga bahwa 

Kabupaten Sulaiman (Sleman) terbagi menjadi 4 distrik. Distrik Mlati dengan 5 

onderdistrik dan 46 kelurahan. Distrik Klegoeng dengan 6 onderdistrik dan 52 

kabupaten. Distrik Joemeneng dengan 6 onderdistrik dan 58 kelurahan. Distrik 

Godean dengan 8 onderdistrik dan 55 kelurahan.  

Berdasarkan peraturan daerah No 12 tahun 1998, tanggal 15 Mei 1916 

ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sleman tepat pada hari Senin Kliwon 12 

Rejeb Tahun Je 1846 Wuku Wayang. Berdasar dengan perhitungan masehi, hari 

jadi kota Sleman ditandai dengan perhitungan Surya Sengkala. Rasa Manunggal 

Hanggatra Negara, yang memiliki arti Rasa adalah 6, Manunggal adalah 1, 

Hanggatra adalah 9, Negara adalah 1. Sehingga terbaca 1916, yang memiliki 

makna mendalam bagi masyarakat Jawa. Makna tersebut adalah Dengan Rasa 

Mendalam Membentuk Negara. Jika berdasarkan perhitingan tahun Jawa 

didapatkan candra sengkala “Anggana Catur Salira Tunggal”. Arti dari candra 

sengkala tersebut adalah Angga adalah 6, Catur adalah 4, Salira adalah 8, Tunggal 

adalah 1, terbaca sebagai tahun 1846. 
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beberapa tahun kemudian, Kabupaten Sleman pernah diturunkan status dari distrik 

menjadi dibawah distrik Kabupaten Sleman. Pada tanggal 8 April 1945 Sri Sultan 

Hamengkubuwono IX melakukan penataan kembali wilayah Kesultanan 

Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorei angka 2. Dengan adanya penataan ini status 

Sleman kembali ke status semula yaitu sebagai Kabupatan Sleman. Kanjeng 

Raden Tumenggung Pringgodiningrat sebagai bupati pada saat itu. Kabupaten 

Sleman membawahi 17 Kapenewon atau Kecamatan yang terdiri dari 258 

Kelurahan. Ibukota dari kabupaten Sleman terletak di wilayah utara, yang saat ini 

dikenal sebagai desa Triharjo. Sesuai dengan maklumat pemerintah provinsi 

daerah istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan daerah-

daerah kelurahan, maka 258 kelurahan di kabupaten Sleman menggabungkan diri 

sehigga saat ini kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman menjadi 86 kelurahan 

dengan membawahi 1.212 padukuhan.
2
 

1. Kondisi Geografi dan Administratif 

Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa, dan 

1.212 pedukuhan, dengan jumlah 2.890 RW dan 6.961 RT dari 86 desa. Bagian Utara 

berbatasan dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, bagian Timur 

berbatasan dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, bagian Selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dan bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. 
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Gambar 2.1 

Peta Kabupaten Sleman 

 

 

a. Letak Wilayah  

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33′ 00″ dan 

110° 13′ 00″ Bujur Timur, 7° 34′ 51″ dan 7° 47′ 30″ Lintang Selatan. Wilayah 

Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi 

Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa 

Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY 

dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan 

dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, 

Propinsi D.I.Yogyakarta. 

b. Luas Wilayah 

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km2 atau 

sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 
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3.185,80 km2. Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Sleman 32 km, 

sedangkan jarak terjauh timur-barat 35 km. Dalam perspektif mata burung, 

wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan 

puncak di sisi utara. Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas17 

wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah 

paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah Berbah 

(2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 

padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi 

(54 padukuhan). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Tempel (8 desa), 

sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Depok (3 desa). 

c. Iklim  

Wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah dengan musim 

hujan antara bulan November-April dan musim kemarau antara bulan Mei-

Oktober. Pada tahun 2000 banyaknya hari hujan 25 hari terjadi pada bulan maret, 

namun demikian rata-rata banyaknya curah hujan terdapat pada bulan februari 

sebesar 16,2 mm dengan banyak hari hujan 20 hari. 

Adapun kelembaban nisbi udara pada tahun 2000 terendah pada bulan 

agustus sebesar 74 % dan tertinggi pada bulan maret dan nopember masing-

masing sebesar 87 %, sedangkan suhu udara terendah sebesar 26,1 derajad celcius 

pada bulan januari dan nopember dan suhu udara yang tertinggi 27,4 derajad 

celcius pada bulan september. 
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d. Lambang Daerah 

Sebagai lambang identitas, simbol Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 

sarat dengan makna. Berikut ini dipaparkan makna yang dikandung simbol 

tersebut. Pada pandangan sekilas, lambang yang berbentuk segi empat 

melambangkan prasaja dan kekuasaan.
3
 

 

2. Kependudukan (Demografi) 

 Jumlah penduduk dalam wilayah kabupaten sleman pada tahun 2015 

sebanyak1 167 481 jiwa. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 588.368 jiwa, 

sedangkan perempuan sebanyak 579.113jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk 

kabupaten sleman menurut jenis kelamin, berikut: 
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Tabel 2.1 

Jumlah penduduk kabupaten sleman menurut jenis kelamin tahun 2015 

 

Kabupaten Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Moyudan 15.150 15.569 30.719 

2. Minggir  14.186 14.768 28.954 

3. Seyegan 23.356 23.513 46.869 

4. Godean 35.548 352.066 70.754 

5. Gamping 53.728 52.602 106.330 

6. Mlati 57.332 53.848 111.180 

7. Depok 96.354 89.353 185.707 

8. Berbah 28.299 28.532 56.831 

9. Prambanan  23.937 24.482 48.419 

10. Kalasan 41.998 42.152 84.150 

11. Ngemplak 32.018 32.169 64.187 

12. Ngaglik 58.201 57.120 115.321 

13. Sleman 32.938 33.629 66.567 

14. Tempel 25.230 25.398 50.628 

15. Turi 17.058 17.131 34.189 

16. Pakem 18.605 18.825 37.430 

17. Cangkringan 14.430 14.816 29.246 

Jumlah/Total 58. 368 579.113 1.167.481 

Sumber: Disnarkesos Tahun 2015 
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A. Deskripsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 

1. Dasar Hukum 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 12 tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 9 Tahun 

2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten 

Sleman. 

b. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. 

c. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman 

2011-2015. 

2. Kedudukan  

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman merupakan unsur 

pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

3. Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman mempunyai tugas 

melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan, 

ketransmigrasian dan sosial. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam melaksanakan 

tugas menyelenggarakan fungsi : 
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1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, 

dan sosial 

2. Pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan sosial 

3. Penyelenggaran pelayanan umum bidang ketenagakerjaan, 

ketransmigrasian, dan sosial 

4. Pembinaan ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan sosial 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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4.  Struktur Organisasi 

Gambar 2.2 

Bagan susunan organisasi dinas Tenaga Kerja dan Sosial 
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5. Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja 

 Berdasarkan keputusan Bupati Sleman Nomor 48 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman No 20 Taahun 2009 tentang Uraian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial maka tugas pokok 

dan fungsi adalah sebagai berikut : 

a. Tugas 

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan, 

ketransmigrasian dan sosial. 

b. Fungsi 

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial memiliki fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan ketransmigrasian 

dan sosial. 

2. Pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan 

sosial. 

3. Penyelenggara pelayanan umum bidang ketenagakerjaan, 

transmigrasian, dan sosial. 

4. Pembinaan bidang ketenagakerjaan, transmigrasian, dan sosial dan 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 

dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Sekretariat, bidang dan UPT Balai 

Latihan Kerja. 

a. Sekretariat Dinas 

Tugas : menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, 

perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan 

organisasi. 

Fungsi : sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : 

1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat 

2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan 

3) Penyelenggaraan urusan umum 

4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian 

5) Penyelenggaraan urusan keuangan 

6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi 

7) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi 

8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat 

b. Bidang Tenaga Kerja 

Pada bagian Bidang Tenaga Kerja yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja 

dan Sosial Kabupaten Sleman memiliki SDM atau jumlah pegawai menurut 

golongan dan menurut tingkat pendidikan, yaitu: 
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Tabel 2.2 

SDM (Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan dan Golongan) 

2011-2015 

 

No Unit Kerja Pendidikan Jml Golongan Jml 

 Bidang Tenaga 

Kerja 

S2  S1 D3  SLTA SLTP SD  IV III II I  

2 6 - 12 - - 20 1 16 3 - 20 

Sumber: Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Disnakersos 2011-2015 

Pada jumlah SDM tabel di atas mengalami masalah kekurangan SDM 

yang mana pada bagian tenaga kerja kurang lebih membutuhkan lebih dari 20 

pada kenyataannya tidak sampai 20 pegawai di Bidang Tenaga Kerja, yang mana 

1 pegawai meninggal dunia, 2 pensiun dini, dan 2 dipindah tugaskan. Dengan 

demikian pada bagian Bidang Tenaga Kerja membutuhkan tambahan 5 atau lebih 

untuk tugas penempatan yang mana tugas penempatan ini menjadi tanggung 

jawab bidang tenaga kerja yang belum tercantum pada renstra tugas dan fungsi 

dibawah ini, serta 3 untuk melakukan oprasional khusus untuk program sarkeling 

yang masih termasuk program/ kegiatan baru di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial di 

Kabupaten Sleman dan  membutuhkan  pegawai yang membantu untuk 

mengoptimalkan kinerja pada bidang tenaga kerja yang mana banyak program-

program yang baru dan kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan diluar jadwal 

misalnya melakukan sosilisasi dan penyuluhan ketika masyarakat meminta secara 

mendadak yang tidak terjadwal dan yang mana untuk mengerjakan tugas dan 

fungsi dibawah ini juga menjadi alasan kenapa membutuhkn SDM lebih dari 20 

pegawai di bagian tenaga kerja : 
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Tugas : menyelenggarakan, membina, dan mengendalikanpelatihan kerja, 

perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja, 

pengembang dan pengawasan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian. 

Fungsi :  

1) Penyusunan rencana kerja Bidang Tenaga Kerja  

2) Perumusan kebiakan teknis pelatihan kerja, produktifitas kerja, 

penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan 

industrial, kesejahteraan pekerja serta pengembangan dan pengawasan 

ketenagakerjaan dan transmigrasi 

3) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelatihan kerja, 

produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan 

kerja 

4) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian hubungan industrial dan 

kesejahteraan pekerja 

5) Penyelenggara, pembinaan, pengendalian ketransmigrasian dan 

6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencna kerja Bidang Tenaga 

Kerja. 

c. Bidang Kesejahteraan Sosial 

Tugas : menyelenggarakan membina dan mengendalikan kesejahteraan sosial, 

rehabilitasi tuna sosial dan bantuan sosial. 

Fungsi :  

1) Penyusunan rencana kerja Biang Kesejahteraan Sosial 
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2) Perumusan kebijakan teknis kesejahteraan sosial, rehabilitas tuna sosial 

dan bantuan sosial 

3) Penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, kesejahteraan sosial 

4) Penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian rehabilitasi tuna sosial 

5) Penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, bantuan sosial 

6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang 

kesejahteraan sosial. 

d. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Latihan Kerja 

Struktur organisasi UPT Balai Latihan Kerja Sleman terdiri dari : 

1) Kepala UPT 

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Tugas : Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. 

Fungsi :  

1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelatihan 

2) Melakukan rekrutmen calon peserta pelatihan 

3) Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan 

4) Menyiapkan bahan, sarana, dan prasarana, kurikulim dan metode 

pelatihan 

5) Menyelenggarakan pelatihan institusional, MTU dan swadana 

6) Melakukan administrasi pelatihan 
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7) Memantau pemagangan dan produktifitas on the ob training (OJT) dan 

praktek kerja lapangan 

8) Melakukan menitoring keberadaan siswa lulusan BLK 

9) Mengembangkan desain program pelatihan  

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

Tugas: Melaksanakan sebagaian tugas dinas sesuai dengan keahliannya. 

6.  Visi dan Misi 

1. Visi 

“TERWUJUDNYA TENAGA KERJA, DAN PENYANDANG MASALAH 

KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG LEBIH MAPAN SECARA EKONOMI 

MAUPUN SOSIAL PADA TAHUN 2015” 

2. Misi  

1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja, fasilitas perluasan kesempatan kerja 

dan hubungan industrial. 

2. Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

3. Meningkatkan kapabilitas warga miskin dan kepersetaan transmigrasi. 

4. Mengoptimalkan penyelenggaraan sistem ketata usahaan dan kinerja aparatur. 
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7. Strategi dan Kebijakan 

1. Strategi 

Dinas tenaga keja dan sosial menerapkan strategi menajemen organisasi 

pemerintah, dengan tahapan penyusunan rencana, pengorganisasian, pelaksanaan 

kegiatan dan pengawasan. Agar capaian hasil kegiatan lebih optima dan sesuai 

dengan yang direncanakan, secara umm strategi yang dijalankan adalah : 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan 

b. Memperkuat keterpaduan dengan mensinergikan semua potensi 

c. Memantapkan koordinasi 

d. Memperkuat kelembagaan 

e. Mengutamakan kemandirian dan kewaspadaan 

f. Memantapkan upaya yang berkelanjutan 

g. Memantapkan aksesibilitas 

Persyaratan untuk itu adalah setiap unit atau satuan organisasi mutlak perlu 

melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara internal 

(didalam lingkup SKPD) maupun eksternal (antar SKPD). Secara lebih rinci, 

prinsip manajemen dijelaskan sebagai berikut : 

a. Perencanaan : 

Perancanaan adalah proses merumuskan keadaan masa depan (yang telah 

dirumuskan kedalam visi, misi, tujuan, dan sasaran) berdasarkan data, fakta, dan 

informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD, serta dengan 
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memperhatikan dengan sungguh-sungguh permasalahan yang terjadi dalam 

pelaksanaan program/kegiatan sebelumnya, serta dengan menginventarisasi 

potensi dan permasalahan sesuai dengan kondisi senyatanya. 

Dalam tahap penyusunan rencana ini perlu dirumuskan pula mekanisme 

pelaksanaan program/kegiatan, sistem koordinasi, jaringan kerja maupun 

mekanisme pengwasannya agar program/kegiatan berjalan dengan efektif dan 

efisien. 

b. Pengorganisasian : 

Pengorganisasian adalah mengatur atau mengelompokan program/kegiatan 

berdasarkan kualifikasi aparat yang akan melaksanakannya, dengan penempatan 

yang tepat berdasarkan alokasi sumber dana dan daya yang tersedia. Sebagaimana 

yang diuraikan di bagian sebelum ini, prinsip manajemen yang diterapkan adalah 

manajemen organisasi pemerintah. Oleh karena itumaka organisasi yang 

dimaksud adalah SKPD sebagaimana diatur oleh peraturan Bupati No. 20 tahun 

2009 tanggal 20 September 2009 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas 

Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman. 

c. Pelaksanaan kegiatan : 

Pelaksanaan kegiatan adalah cara menentukan teknik mengarahkan atau 

teknik menyampaikan keputusan dengan mempergunakan teknik komunikasi 

yang paling efektif. Agar setiap aparat mengerti, tergerak, termotifasi dan tercipta 

suasana bekerja sama yang harmonis dalam melaksanakan program/kegiatan. 



19 
 

Sebagai instansi pemerintah, hampir tidak mungkin melaksanakn program 

kegitan tanpa pedoman yang jelas dan mengikat, baik secara 

institusional/kelembagaan maupun secara teknis administratif. Hal ini merupakan 

pedoman dan memberi jaminan agar program/kegiatan yang dilaksanakan fokus 

dan terarah sesuai dengan rencana serta memudahkan dalam mengukur tingkat 

capaiannya. 

Oleh sebab itu pelaksanaan program/kegiatan harus mendasari pada 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjadi roh dari SKPD yang 

bersangkutan, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman. 

Karena DPA bersifat makro, maka dalam pelaksanaannya diuraikan secara lebih 

terinci kedalam rencana aksi atau action plan, sesuai dengan prinsip 5W dan 1H, 

yakni : apa, siapa, mengapa, kapan, dimana, dan bagaimana. 

Sejatinya, pelaksanaan kegiatan ini adalah perwujudan nyata pemerintah 

(dalam hal ini Dinas Nakersos) kepada masyarakat dalam mempertanggung 

jawabkan anggaran  yng dikelolanya. 

d. Pengawasan 

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah menentukan cara pemantauan 

pelaksanaan kegiatan serta sumber daya yang digunakan agar terjamin teraah, 

tepat sasaran sesuai rencana, sehingga ejak dini dapat dihindari terjadinya 

peyimpangan. Dari sisi kewenangannya, pengawasan dapat dibedakan menjadi 

pengawasan melekat atau ke dalam internal pada galibnya dilakukan untuk 



20 
 

mencegah terjadinya kekeliruan atau penyimpangan sehingga kalaupun ada, 

secara dini apat dilakukan pembenahan sebagaimana mestinya. 

Dalam hal ini Evaluasi lebih mengarah pada menilai capaian hasil, baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif disetiap tahapan pelaksanaan 

program/kegiatan, sehingga kekeliruan/penyimpangan yang terjadi akan menjadi 

umpan balik perbaikan program/kegiatan mendatang.  

Pengawasan eksternal biasanya dilakukan setelah program/kegiatan selesai 

diselenggarakan oleh instansi yang berwenang dengan cara menguji pelaksanaan 

program/kegiatan (baik secara fisik maupun administratif) dibandingkan dengan 

dokumen pelaksanaan anggaran. Meskipun semangat pengawasan eksternal 

bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, namun apabila ditengarai ada tidak 

sesuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaannya tentu akan menjadi temuan, 

yang selanjutnya akan diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman dalam 

mengoptimalkan capaian kinerjanya setelah melalui tahapan proses formulasi 

sedemikian rupa maka ditekankan penerapan strategi pelayanan publik sebagai 

berikut : 

a. Tingkatkan kapabilitas ketatausahaan 

b. Kembangkan pelatihan kerja, produktifitas kerja, penempatan 

tenaga kerja dan kesempatan kerja 

c. Kembangkan pengawasan ketenagakerjaan 

d. Perkuat hubungan industrial dan tingkatkan kesejahteraan pekerja 
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e. Perluas usaha kesejahteraan sosial 

f. Peran relawan social dan organisasi/lembaga sosial 

g. Pekuat usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial  

h. Kembangkan sistem jaminan dan bantuan sosial 

i. Tingkatkan penyelenggaraan kemigrasian 

j. Intensifkan penganggulangan dan penanganan kemiskinan 

k. Tingkatkan kualitas data dan perencanaan 

 

2. Kebijakan 

Untuk menjamin strategi terlaksana dengan baik, perlu disusun suatu 

kebiakan operasional sebagai pedoman atau acuan dalam menjabarkan strategi 

kedalam program/kegiatan. Adapun kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Mengoptimalkan ketersediaan sarana prasarana kerja serta 

meningkatkan daya dukung dan kualitas aparatur 

b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga kerja 

c. Membina hubungan industrial dan meningkatkan kesejahteraan 

pekerja 

d. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan, 

serta kesehatan, keselamatan dan kecelakaan kerja 

e. Meningkatkan usaha-usaha pemberdayaan, rehabilitas dan 

pelayanan sosial diarahkan pada penyandang masalah dan ketunaan 

sosial 
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f. Memperluas usaha-usaha kesejahteraan sosial dengan 

memberdayakan partisipasi masyarakat 

g. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam penanggulangan 

penyalahgunaan narkoba 

h.  Meningkatkan penyelenggaraan ketransmigrasian dengan 

mengoptimalkan kepesertaan transmigrasi 

i. Memperluas penanggulangan dan penanganan kemiskinan 

diarahkan pada cukupan dan peningkatan kualitas hidup warga 

miskin 

j. Meningkatkan kualitas data kemiskinan, ketenagakerjaan dan sosial 

guna  mengembangkan sistem keperencanaan.
4
 

 

B. Deskripsi Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial 

1. Jenis Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dan Kelompok 

Sasaran 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Dinas Tenaga Kera dn Sosial 

Kabupaten Sleman menyelenggarakan pelayanan berdasarkan spesifikasi dan 

urgensinya yang ditentukan kepada masing-masing kelompok sasaran baik para 

pemangku kepentingan maupun masyarakat Sleman pada umumnya. Adapun jenis 

pelayanan dan kelompok sasaran dimaksud adalah seperti tabel berikut : 

 

                                                           
4
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kabupaten Sleman 2011-2015 
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Tabel 2.3 

Jenis Pelayanan Dan Kelompok Sasaran 

 

No.  Kegiatan Kelompok Sasaran 

1 Pendidikan dan pelatihan  - Pencari kerja 

- Satgas sosial 

2 Uji kompetensi - Peserta diklat 

3 Pemberian kerja sementara - Tenaga kerja per 

PHK,pengangguran dan setengah 

pengangguran 

4 Pembinaan dan bimbingan 

teknis 

- Tenaga kerja mandiri 

- Binaan sosial 

- Kelompok sasaran 

- KK miskin potensial 

- Calon transmigrasi 

5 Sosialisasi - Pengusaha dan pekerja 

- Masyarakat dan tokoh masyarakat 

- Calon transmigrasi 

6 Mediasi dan rujukan  - Pekerja 

- Bayi/anak terlantar 

- Korban trafficking 

7 Pengawasan dan identifikasi - Perusahaan 

8 Monitoring dan pemantauan - Perusahaan 

- Kelompok binaan 

9 Pendataan  - Ketenagakerjaan 

- Sosial 

- Kemiskinan 

10 Pendampingan dan 

penguatan psikologis, sosial 

- Korban tindak kekerasan, trauma 

serta bencana alam 

11 Subsidi kebutuhan dasar dan 

sarana 

- Anak-anak panti asuhan dan panti 

sosial 

12 Kartu AK (kartu kuning) - Pencari kerja 

13 Keterangan tidak mampu - Keluarga miskin 

14 Bantuan modal usaha - Korban PHK 

- KK miskin 

- Penca potensial 

- Transmigrasi 

- Kelompok usaha produktif 
Sumber: Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman 2011-2015 
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C. Deskripsi Pengangguran di Kabupaten Sleman 

Menurut Payman J. Simanjuntak, pengangguran yaitu orang yang tidak 

bekerja berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja dalam 

waktu kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha 

memperoleh pekerjaan. Serta yang termasuk dalam kategori pengangguran ialah 

orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang 

mempersiapkan suatu usaha baru. Sedangkan tingkat pengangguran adalah 

perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam 

bentuk presentase.  

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang sekaligus menjadi 

masalah ekonomi, karena menyangkut pemborosan dalam penggunaan 

sumberdaya.
5
Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan 

dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan 

pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. 

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, bahwa pengangguran di 

Kabupaten Sleman masih menjadi yang tertinggi se-DIY yang mana saat ini 

sebanyak 6% dari total penduduk angkatan kerja.berdasarkan data Disnakersos 

Sleman, pada 2015 ada angkatan kerja sejumlah 569.584 orang. Dari jumlah yang 

menganggur serta pencari kerja sebanyak 34.859 orang. Yang mana jumlah 

pengangguran didominasi oleh lulusan sarjana dan lulusan SMA/SMK. 

                                                           
5
Simanjuntak J. Payaman. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. 1986, Yogyakarya, 

Hal 16 
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Menurut Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnakersos Sleman, Sutiasih, jumlah 

lapangan kerja masih belum mampu menyerap seluruh penduduk usia kerja.  Saat 

ini total perusahaan di Sleman ada 1.264 unit. Namun begitu, berbagai langkah 

tetap dilakukan untuk membantu penempatan para pencari kerja. penempatan 

tenaga kerja yang berhasil dilaksanakan paling banyak untuk tingkat SMA/SMK. 

Pada 2014 misalnya, ada 3.500 lulusan SMA/SMK yang berhasil ditempatkan di 

perusahaan lokal di DIY maupun lintas provinsi. Karena perusahaan lebih banyak 

membutuhkan SDM lulusan SMA/SMK untuk menjadi operator di perusahaan 

produsen barang elektronik.
6
 

D. Deskripsi Peluang Kerja di Kabupaten Sleman 

Peluang kerja atau kesempatan kerja yang tersedia di Kabupaten Sleman 

masih tergolong sedikit. Jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang 

ada di Kabupaten Sleman, maka jumlah kesempatan kerja di Sleman bisa 

dikatakan tidak memadai. Rendahnya angka peluang atau kesempatan kerja di 

Sleman yaitu di sebabkan oleh sedikitnya jumlah pengusaha yang mau 

menanamkan modalnya. Iklim pemerintah yang tidak bersih, rendahnya kualitas 

tenaga kerja, dan rendahnya attitude tenaga kerja merupakan penyebab utama 

minimnya peluang kerja. 

Dalam mencari informasi mengenai peluang kerja yang tersedia di Kabupaten 

Sleman terdapat beberapa sektor yang tersedia, yaitu sektor pertanian, sektor 

pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor listri, gas dan air, sektor 

                                                           
6
https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-

makro/pengangguran/item25. (diakses pada tanggal 14 Mei 2017 pukul 20.16 WIB) 

https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/item25
https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/item25
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kontruksi, sektor perdagangan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor lembaga 

keuangan, serta sektor jasa kemasyarakatan dll.
7
 

Untuk mengetahui info kerja, peluang kerja yang ada, dan kesempatan kerja 

yang tersedia di Kabupaten Sleman dapat diakses melalui webside resmi 

Disnakersos Kabupaten Sleman yaitu di (nakersos.sleman). 

E. Deskripsi SMKN 1 Godean dan SMK Muh Minggir di Kabupaten 

Sleman 

1. SMKN 1 Godean merupakan sekolah yang berstatus Negeri dan 

terakreditasi A serta status kepemilikan Pemerintah Daerah, SK pendirian 

sekolah 163/UKK.3/1968 tanggal SK pendirian 1968-04-27, sertifikasi 

ISO: 9001:2008. SMKN 1 Godean ini berlokasi di Kelurahan Sidoagung 

Kabupaten Sleman provinsi DIY serta memiliki Visi: menghasilakn 

tamatan yang berkompeten dengan program keahlian, siap kerja dan siap 

mengembangkan diri, serta berbudi pekerti luhur. Misi: meningkatkan 

profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan mutu 

penyelenggara pendidikan dan latihan, mengembangkan kerjasama 

dengan Dunia usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja.  

Bidang keahlian yang tersedia pada SMKN 1 Godean adalah Bisnis dan 

Manajemen, kompetisi keahlian akuntansi, administrasi perkantoran, 

penjualan, multimedia. Fasilitas yang tersedia untuk menunjang 

kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar dan 

                                                           
7
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman 2011-2015 
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mengembangkan diri, SMKN 1 Godean memiliki berbagai macam 

fasilitas diantaranya adalah: Lab. Komputer, Lab. Bahasa, Lab. 

Administrasi perkantoran, Lab. Akuntansi dll.
8
 

2. SMK Muhammadiyah Minggir Sleman yaitu SMK yang berselogan 

Peduli dan Tanggap Pendidikan untuk Semua dan sekolah yang berstatus 

Swasta. SMK Muh Minggir ini beralamat di Sidorejo provinsi DIY kota 

Kabupaten Sleman Kecamatan Minggir. Pada profil sekolah terdapat 

sambutan kepala sekolah, visi dan misi, struktur organisasi, daftar 

prestasi, data fasilitas sekolah.. Mengenai akademik terdapat kurikulum 

sekolah, kalender akademik, mata pelajaran, jadwal pelajaran, jadwal 

ujian. Pada rekaptulasi SMK Muh Minggir Sleman memiliki 62 siswa, 21 

guru, 2 jurusan, 5 kelas, 135 pelajaran.
9
 

F. Deskripsi Program Pasar Kerja Keliling (SARKELING) 

Program Sarkeling ini salah satu program/ kegiatan yang ada di Dinas 

Tenaga Kerja dan Sosial Kabupten Sleman. Dan sudah dilaksanakan mulai dari 

tahun 2012, dalam pelaksanaan program Sarkeling ini hanya beroprasi di wilayah 

Kabupaten Sleman. Program atau kegiatan Sarkeling ini bertujuan untuk 

memberikan informasi serta sosialisasi untuk masyarakat umum dan di khusus 

kan melakukan sosialisasi di SMK yang ada di Kabupaten Sleman. Program 

Sarkeling ini juga dapat bermanfaat untuk membuat AK1 dan dalam penyaluran 

kerja. Pemerintah Daerah (Pemda) berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan 

                                                           
8
www.smkn1godean.net/profil (diakses 14 Mei 2017 pukul 21.22) 

9
www.smkmuhammadiyahminggir/kabupatensleman/profil (diakses 14 Mei 2017 pukul 22.15) 

http://www.smkn1godean.net/profil
http://www.smkmuhammadiyahminggir/kabupatensleman/profil
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Sosial Kabupaten Sleman melalui Pasar Kerja Keliling (Sarkeling) dikarenakan 

masih tingginya angka pengangguran yang ada di Kabupaten Sleman disebabkan 

terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan. 

Tabel 2.4 

Angka Angkatan Kerja 

Tahun  2011 2012 2013 2014 2015 

Angkatan 

kerja 

524.326 560.376 541.921 560.772 569.584 

Bekerja  484.405 522.622 506.862 526.171 534.725 

Menganggur   39.921 37.754 35.059 34.601 34.859 
 Sumber : Updating Data Ketenagakerjaan Disnakersoso Th 2011-2015 

Dalam hal ini masyarakat belum bisa mengakses lowongan pekerjaan 

dengan cepat dan mudah untuk terhubungnya tenaga kerja dengan pasar kerja 

yang ada. Dan untuk memudahkan akses informasi tersebut kepada masyarakat 

luas, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman berinisiatif untuk 

melakukan Kegiatan Pasar Kerja Online Keliling (Sarkeling) di wilayah 

Kabupaten Sleman yang bertugas berkeliling ke SMK, dan masyarakat umum.  

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial menyediakan mobil khusus yang 

dilengkapi dengan fasilitas internet untuk lebih memudahkan masyarakat 

mengakses informasi lowongan kerja tersebut secara online. Dengan sistem 

mendatangi ke lokasi yang akan dilaksanakannya sosialisasitentang 

ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial selain memberikan informasi 

lowongan pekerjaanlowongan pekerjaan. Program ini mengusung konsep Bursa 

Kerja Online yang diinformasikan secara keliling melalui layanan mobil. Untuk 

mendaftar, pencari kerja hanya perlu menyiapkan fotokopi ijazah terakhir, dan 
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KTP serta email untuk membuat akun. Disamping informasi lowongan kerja, 

melalui sarkeling masyarakat juga dapat mengakses layanan kartu kuning dengan 

sistem foto langsung di tempat.Serta layanan bidang ketenagakerjaan dengan 

adanya layanan pembuatan dan perpanjangan kartu tanda pencari kerja atau Kartu 

Kuning (AK 1). Mobil Sarkeling juga memberikan layanan informasi pelatihan di 

Balai Latihan Kerja yang ada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 

Kabupaten Sleman, informasi ketransmigrasian, dan layanan kepada perusahaan 

dalam mencari tenaga kerja.
10

 

Dalam pelaksanaan Program Sarkeling ini memiliki jadwal yang sudah 

ditetapkan oleh Disnakersos Kabupaten Sleman yaitu 40 kali dalam setahun 

beroprasi mendatangi ke SMK untuk melakukan sosialisasi tentang 

ketenagakerjaan dan informasi cara mendaftarkan diri untuk sebagai pencari kerja. 

Berikut beberapa lokasi sekolah yang sudah di kunjungi oleh Dinas 

Tenaga Kerja dan Sosial dalam melaksanakan program Pasar Kerja Keliling pada 

Tahun 2016: 5 April (SMK Muhammadiyah II Moyudan), 19 April (SMK 

Muhammadiyah Prambanan), 14 Juni (SMK N I Cangkringan), 21 Juni (SMK 

Muhammadiyah I Tempel), 28 Juni (SMK N I Godean/ MAN I Godean), 12 Juli 

(SMK YPKK I Gamping), 25 Juli (SMK Muh, Berbah 1), (SMK Hamong Putra 1 

Pakem), 4 Oktober (SMK Muhammadiyah Minggir).
11

 

                                                           
10

 Nakersos.slemankab.go.id. Ketenagakerjaan Tahun 2009-2013. http://nakersos.slemankab.go. 

id/news/609 launching-pasar-kerja-keliling-sarkeling.aspx, diakses pada tanggal 25 Oktober 2016 

pukul 21.15) 
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 Wawancara dari Bapak. Sarjono, SH selaku Bagian Ketenagakerjaan, pada hari Jumat. Tanggal 
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