
INDIKATOR KINERJA UTAMA 
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 
 
1. Instansi : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur 

 
2. Visi : Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing dan harmonis, masyarakat transmigrasi yang mandiri, dan administrasi kependudukan yang profesional. 

3.  Misi : 1. Membina dan mengembangkan keterampilan/kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja. 
   2. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja untuk mengisi peluang kerja di dalam dan luar negeri, serta memperluas kesempatan kerja 

melalui pemberdayaan potensi daerah untuk meningkatkan kemandirian kerja. 
   3. Meningkatkan pengawasan, perlindungan ketenagakerjaan dan pembinaan hubungan industrial untuk mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang 

kondusif. 
   4. Memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi, serta mewujudkan masyarakat transmigrasi yang mandiri. 
   5. Memfasilitasi hak-hak dasar kependudukan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang profesional. 

4. Tujuan : 1. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri. 
   2. Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, serta pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri. 
   3. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, serta pengawasan norma ketenagakerjaan, K3 dan peningkatan perlindungan hak-hak 

dasar pekerja/buruh. 
   4. Mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak 

lingkungan. 
   5. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan. 

5.  Tugas : Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan. 

6. Fungsi  : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan. 
   2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan. 
   3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. 
   4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1 ∑ lulusan pelatihan yg lulus sertifikasi kompetensi x 100

Keterangan :

1.
x 100

2.
x 100

UPT PPTK.

x 100

Keterangan :
Produktivitas tenaga kerja =

∑ omzet penjualan
∑ tenaga kerja

%  pertumbuhan produktivitas tenaga 
kerja yang diberi bimbingan konsultasi 
produktivitas.

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya keterampilan/ 
kompetensi tenaga kerja dan 
produktivitas kerja.

%  tenaga kerja magang ke luar 
negeri.

Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan LSP 
(Lembaga Sertifikasi Profesi) atau BNSP 
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

 Bidang Pelatihan & Produktivitas, 
16 UPT Pelatihan Kerja. 

∑ calon tenaga kerja yang lulus tes dan 
dimagangkankerjakan ke luar negeri

∑ calon tenaga kerja yang mengikuti tes magang 
kerja ke luar negeri

∑ produktivitas tenaga kerja setelah bimbingan 
konsultasi - produktivitas tenaga kerja sebelum 

bimbingan konsultasi

%  lulusan pelatihan yang memiliki 
keterampilan/kompetensi.

 Data uji kompetensi. 

%  peningkatan tenaga kerja yang 
dimagangkerjakan :

 Data magang dalam negeri, data 
magang ke luar negeri (magang 
Jepang). %  peningkatan tenaga kerja 

magang dalam negeri.
∑ calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di 

dalam negeri tahun ini - tahun sebelumnya

Data pembinaan/bimbingan konsultasi 
produktivitas.

∑ produktivitas tenaga kerja sebelum bimbingan 
konsultasi

∑ calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di 
dalam negeri tahun sebelumnya

∑ lulusan pelatihan yg mengikuti sertifikasi 
kompetensi

PENANGGUNG JAWAB PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

 
 
 
 



 
 
 

2 %  pencari kerja yang ditempatkan. ∑ pencari kerja yang ditempatkan x 100
∑ pencari kerja yang terdaftar

 Bidang Penempatan TK. 
x 100

∑ perusahaan anggota PLKT

Keterangan :
PLKT = Pusat Layanan Karir Terpadu

∑ TKI yang ditempatkan pada jabatan formal x 100
∑ TKI yang ditempatkan

Keterangan :

3 Bidang HI & Syarat Kerja.

x 100
∑ kasus yang ada

∑ rata-rata Upah Minimum Kab./Kota (UMK) x 100
∑ rata-rata KHL

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya penempatan 
tenaga kerja dan perluasan 
kesempatan kerja di sektor 
informal.

PENANGGUNG JAWAB

 Bidang Penempatan TK, Bidang 
Pelatihan & Produktivitas, Bidang 
HI & Syaker, UPT P3TKI, 16 UPT 
PK. 

 Data PLKT (Pusat Layanan Karir 
Terpadu). 

 PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN

 Data penempatan AKL, AKAD, AKAN 
& AKSUS Prov & Kab./Kota. 

SUMBER DATA

∑ perusahaan anggota aktif PLKT yang 
menginformasikan lowongan kerja

%  peningkatan jejaring informasi 
lowongan kerja melalui perusahaan 
anggota aktif PLKT (Pusat Layanan 
Karir Terpadu).

%  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang 
ditempatkan pada jabatan formal.

 Data penempatan AKAN (Antar Kerja 
Antar Negara). 

%  upah minimum terhadap kebutuhan 
hidup layak (KHL).

Data UMK & KHL Kab./Kota.

 Bidang Penempatan TK, UPT 
P3TKI. 

Rasio penyerapan tenaga kerja baru 
di sektor informal.

Tenaga kerja yang mendapat pembinaan di sektor 
informal dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja baru 

yang diserap

Data pembinaan perluasan kerja di 
sektor informal.

 Bidang Penempatan TK, UPT 
P3TKI. 

Setelah dilakukan pembinaan, dari 1 orang peserta 
binaan usaha di sektor informal dapat menyerap tenaga 
kerja baru sebanyak …. orang.

Meningkatnya kondisi 
hubungan industrial yang 
kondusif dan kesejahteraan 
pekerja.

%  kasus perselisihan hubungan 
industrial yang diselesaikan melalui 
Perjanjian Bersama.

∑ kasus perselisihan hub. Industrial yang 
diselesaikan melalui Perjanjian Bersama 

(anjuran)

Data perselisihan hubungan industrial 
Prov. & Kab./Kota.

 
 



 
 

4 ∑ kasus norma ketenagakerjaan yang ditangani x 100  Data kasus norma ketenagakerjaan.  Bidang Pengawasan KK. 
∑ pengaduan yang masuk

x 100
∑ kasus kecelakaan kerja tahun sebelumnya

5 ∑ transmigran yang telah dilatih yang ditempatkan x 100
∑ transmigran yang ditempatkan

 Bidang Mobilitas Penduduk. 
x 100

Keterangan :
Kriteria keberhasilan transmigran :
- Pendapatan meningkat.
- Kondisi tempat tinggal bertambah baik.

6
x 100

Keterangan :

  dibersihkan dan masuk di data center (Kemdagri).

  memiliki dokumen ganda, meninggal belum dilaporkan,
  lahir belum dicatatkan, dan pindah tidak melapor.

 Bidang Mobilitas Penduduk, UPT 
Latduk 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA

%  penurunan kasus kecelakaan kerja.  Data kasus kecelakaan kerja. 

%  pelanggaran hukum di bidang 
norma ketenagakerjaan yang 

Selisih ∑ kasus kecelakaan kerja tahun ini - 
tahun sebelumnya

PENANGGUNG JAWAB PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

Meningkatnya penempatan 
transmigran yang berkualitas 
dan kemandirian transmigran.

%  penempatan transmigran yang telah 
mendapat pelatihan (Kepala Keluarga).

Meningkatnya pengawasan 
ketenagakerjaan, K3 serta 
perlindungan pekerja/buruh.

 Data pelatihan dan penempatan 
transmigran. 

Meningkatnya akurasi data 
penduduk.

%  data penduduk yang akurat.

 Data penempatan & hasil survei 
keberhasilan transmigran. 

∑ transmigran yang ditempatkan pada lokasi 
tersebut

%  transmigran yang berhasil 
meningkatkan taraf ekonomi dan 
sosialnya (Kepala Keluarga).

∑ transmigran yang berhasil meningkatkan taraf 
ekonomi dan sosialnya

- Data yg masuk ke dlam database adalah data yg 

 Bidang Kependudukan, UPT 
Latduk. 

∑ penduduk Jatim yang masuk dalam database 
kependudukan

∑ penduduk Jatim hasil registrasi Kab./Kota yang 
belum dibersihkan

 Data penduduk (data lampid) dari 
Dispendukcapil Kab./Kota, data 
penduduk yang masuk ke Pusat 
(Kemdagri) dan telah dibersihkan oleh 
Pusat (Kemdagri). 

- Data yg belum dibersihkan adalah data penduduk yg
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