taufik dan hidayah-Nya pada malam hari ini kita telah
menyelesaikan acara Rapat Koordinasi Nasional
Dana Tugas Pembantuan Program Penempatan dan

SAMBUTAN PENUTUPAN
RAPAT KOORDINASI NASIONAL
DANA TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM
PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA
KERJA TAHUN 2018

Pemberdayaan Tenaga Kerja Tahun 2018 dengan
baik.
2.

Saya harapkan hasil rakornas ini dapat menjaring
pemahaman para Kepala Dinas Kab/Kota dalam
melaksanakan kegiatan alokasi Tugas Pembantuan

Jakarta, 6 Maret 2018

sehingga

dapat

mencapai

langkah-langkah

pelaksanaan program kegiatan dan anggaran yang

Yang saya hormati :

transparan, akuntabel dan berorientasi manfaat
1. Narasumber;
2. Para Pejabat Struktural di Lingkungan Ditjen
Binapenta;
3. Peserta Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)
yang saya hormati;
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
1.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat,

kepada sasaran program. Serta memperkuat kembali
aspek-aspek penyelenggaraan program penempatan
dan pemberdayaan tenaga kerja yang menjadi isu
strategis dan menjadi proritas nasional saat ini
terutama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
3.

Pengalokasian

Dana

Tugas

Pembantuan

ini

merupakan bentuk kesungguhan kita semua untuk
melimpahkan pelaksanaan program kerja kepada

pemerintah daerah untuk dikelola secara akuntabel,

5.

berorientasi pada hasil, profesional, dan transparan.

atas data empirik, azas prioritas dan focus kepada

Program Tugas Pembantuan ini sangat strategis untuk

sasaran lokasi yang banyak pengangguran maupun

mempertahankan dan memperkuat kehidupan social

setengah penganggur.

ekonomi masyarakat melalui kegiatan perluasan
kesempatan kerja yakni kegiatan wirausaha tenaga

6.

Penyusunan

kerangka

pengeluaran

harus

mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan

kerja mandiri dan kegiatan padat karya infrastruktur.

dengan berdasarkan azas manfaat dan praktek

Kami berharap dari dari pengembangan kegiatan ini

efisiensi dari sisi belanja barang.

akan dapat berkontribusi secara nyata meningkatkan

4.

Dalam perencanaan kegiatan hendaknya didasarkan

kesejahteraan masyarakat setempat.

Saudara yang saya hormati,

Pada kesempatan ini, sangat penting untuk saya

7.

Dari pertemuan selama 3 (tiga) hari ini, semoga para

sampaikan bahwa pada tahun anggaran 2018 semua

Kepala Dinas dan jajaran Ditjen Binapenta dan PKK

kegiatan di Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya

dapat memberikan rekomendasi terhadap perbaikan

di Direktorat jenderal Binapenta dan PKK harus

implementasi kebijakan penempatan dan perluasan

diselesaikan

pada

kesempatan kerja pada tahun selanjutnya melalui

Berdasarkan

hal

Perluasan

bulan

tersebut

Kesempatan

dilaksanakan.

September
diharapkan

Kerja

dapat

2018.

sinergitas pusat dan daerah.

kegiatan
segera

8.

Saya juga berharap kepada para Kepala Dinas
Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dibidang
ketenagakerjaan, untuk dapat menyampaikan laporan

kepada Ditjen Binapenta dengan tepat waktu, cepat

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Tahun

dan akurat

2018 dapat bermanfaat bagi kita semua.

dalam rangka mengatasi berbagai

permasalahan yang timbul di bidang penempatan
tenaga kerja yang terjadi.
9.

11. Selamat jalan, selamat sampai ke tempat tujuan
masing-masing saya sampaikan kepada seluruh

Perlu diketahui bahwa pada tahun 2017 dan 2018 ini,

peserta

Bapak

dengan keluarga.

Menteri

Ketenagakerjaan

menghendaki

laporan keuangan dan kegiatan Kemnaker dengan
opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Oleh karena
itu, saya harapkan kepada Kepala Dinas Kab/Kota
agar selalu melakukan komunikasi kepada Sekretariat
Ditjen Binapenta dan PKK dan Direktorat Teknis
dalam pelaksanaan kegiatan sehingga apabila ada
masalah dapat secara cepat kita selesaikan.
10. Saya mengucapkan terima kasih kepada peserta yang
mengikuti acara mulai dari awal sampai dengan saat
ini, dan kepada para narasumber yang telah
memberikan ilmu dan wawasannya sehingga apa
yang diperoleh selama mengikuti Rapat Koordinasi
Nasional

Dana

Tugas

Pembantuan

Program

Rakornas,

selamat

berkumpul

kembali

12. Terakhir ucapan terima kasih juga saya sampaikan
kepada

panitia

penyelenggara

yang

telah

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi
Nasional

Dana

Tugas

Pembantuan

Program

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Tahun
2018 sehingga dapat terlaksana dengan baik.
Sekian dan terima kasih, atas nama pimpinan
Kementerian

Ketenagakerjaan

Khususnya

Ditjen

Binapenta dan PKK, saya nyatakan Rapat Koordinasi
Nasional Dana Tugas Pembantuan Program Penempatan
dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Tahun 2018, dengan ini
secara resmi ditutup.

Wassalamu’alaykum Warohmatullah Wabarokatuh.

Dirjen Binapenta dan PKK

Ir. Maruli A. Hasoloan, MA, Ph.D

