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 BAB IV 
PENUTUP  

 
4.1  KESIMPULAN 

 Laporan Kinerja (LKj) dibuat sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja 
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa 
Timur. Dengan adanya dokumen LAKIP ini, setiap pertanggung 
jawaban kinerja sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta 
peranan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi 

Jawa Timur dalam pengelolaan sumber daya maupun kebijakannya 
dapat diukur indikator keberhasilannya. 

 Pada umumnya, beberapa kinerja ketenagakerjaan, 
ketransmigrasian dan kependudukan tahun 2014 dapat tercapai bahkan 
melebihi target yang telah ditetapkan. Meski demikian, masih terdapat 
target-target dari beberapa indikator kinerja yang belum tercapai 
dikarenakan adanya intervensi dari faktor-faktor eksternal maupun 
internal yang mempengaruhi pencapaian target. Kesimpulan dari 
capaian kinerja tiap kelompok sasaran secara terinci adalah sebagai 
berikut : 

a. Kelompok sasaran pelatihan dan produktivitas : Target yang tercapai 
adalah pertumbuhan produktivitas perusahaan/UKM yang diberi 
bimbingan konsultasi produktivitas (140,30%), serta hasil survey 
IKM di bidang pelatihan dan produktivitas (rata-rata hampir 
mencapai atau telah tercapai lebih dari 100%). Sedangkan indikator 
yang tidak tercapai adalah peningkatan lulusan pelatihan yang 
memiliki keterampilan/kompetensi (72,13%), peningkatan magang 
kerja di dalam negeri (69,85%), dan magang kerja luar negeri 

(84,37%). Tidak tercapainya peningkatan lulusan pelatihan 
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diantaranya dikarenakan di tahun 2014 fokus pelatihan juga 
diarahkan pada pemenuhan sarana-prasarana UPT PK termasuk 
pembangunan Tempat Uji Kompetensi agar makin banyak tenaga 
kerja yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi 
kompetensi. Di samping itu, secara kuantitatif terdapat penurunan 
paket pelatihan dikarenakan adanya efisiensi dari Kementerian 
Ketenagakerjaan. Untuk memastikan pencapaian target di tahun 
berikutnya, akan dilakukan upaya-upaya yang lebih ditekankan pada 
peningkatan sekaligus penguatan kompetensi tenaga kerja 
dibandingkan peningkatan kuantitas pelatihan semata. Juga 

dilakukan penguatan fungsi 3in1 (pelatihan-sertifikasi-penempatan) 
di UPT-UPT PK, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan melalui 
program Corporate Social Responsibility (CSR), dan mengoptimalkan 
peran LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta).  
Terkait magang kerja dalam negeri, secara kuantitatif selalu terjadi 
peningkatan angka magang dalam negeri, namun belum terlalu 
signifikan sebagaimana yang ditargetkan, mengingat keterbatasan 
alokasi. Sementara itu, terkait magang kerja ke luar negeri 
khususnya Jepang, tidak siginifikannya kenaikan disebabkan oleh 
ketatnya seleksi magang Jepang yang dilakukan langsung oleh 
Kementerian Ketenagakerjaan dan IMM Jepang. Untuk memastikan 
pencapaian target peningkatan magang dalam negeri di tahun 
berikutnya, akan ditingkatkan pembinaan program magang mandiri 
ke Kab./Kota untuk meningkatkan peluang magang kerja di 
perusahaan. Sedangkan untuk memastikan pencapaian target 
peningkatan magang luar negeri (Jepang) di tahun berikutnya, akan 
ditingkatkan sosialisasi sekaligus orientasi terkait mekanisme 
program magang Jepang ke Kab./Kota, agar peserta lebih siap untuk 

mengikuti program magang ke luar negeri. 
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b. Kelompok sasaran penempatan dan perluasan kerja : Hampir seluruh 
indikator telah melebihi target yang ditetapkan. Tercatat, kinerja 
indikator penempatan pencari kerja mencapai 106,72%, perusahaan 
anggota aktif PLKT mencapai 100,14%, peningkatan mitra kerja 
jejaring bursa kerja mencapai 204,25%, dan tenaga kerja di sektor 
informal yang mampu belajar usaha dan mempunyai pendapatan 
tetap mencapai 100,52%. Adapun indikator yang tidak mencapai 
target adalah hasil survey IKM pelayanan penempatan dan TKI, 
meski capaiannya juga hampir mendekati target yang ditetapkan, 
yaitu berkisar 92-94%. Kinerja hasil survey IKM pelayanan 

penempatan dan TKI cenderung berfluktuasi, hal ini dikarenakan 
adanya perubahan pada beberapa jenis pelayanan menyesuaikan 
perkembangan pelayanan. Untuk memastikan pencapaian target di 
tahun berikutnya, maka secara berkala akan dilakukan evaluasi 
secara lebih intensif terhadap item-item pelayanan yang menurun 
hasil survey-nya dan mendapat nilai kecil, serta melakukan evaluasi 
internal untuk perbaikan pelayanan. Di samping itu, akan 
dioptimalkan coaching kepada personil pelayanan agar memiliki 
kemampuan memadai dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 

c. Kelompok sasaran hubungan industrial : Kinerja yang telah mencapai 
target adalah pada indikator peningkatan upah pekerja (153,70%) 
dan hasil survey IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial 
(101,99%). Sedangkan indikator yang tidak mencapai target yang 
ditetapkan adalah penurunan kasus perselisihan hubungan industrial 
(40,53%), peningkatan Peraturan Perusahaan (48,66%) dan 
Perjanjian Kerja Bersama (75,96%). Faktor-faktor penyebab tidak 
tercapainya target penurunan kasus perselisihan hubungan industrial 

antara lain disebabkan (1) kenaikan UMK (Upah Minimum Kab./Kota) 
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yang signifikan berimbas pada sulitnya dunia usaha untuk bertahan, 
sehingga menyebabkan naiknya angka perselisihan hubungan 
industrial, terutama PHK, (2) keterbatasan jumlah tenaga fungsional 
mediator hubungan industrial yang sangat tidak sebanding dengan 
beban tugas yang diemban. Untuk itu, ke depan akan diptomalkan 
fungsi Unit Rekasi Cepat (URC) Penangan Masalah Hubungan 
Industrial untuk penanganan dan pencegahan permasalahan 
perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat dan tidak 
berdampak. 
Sedangkan terkait capaian peningkatan PP dan PKB yang tidak 

sesuai target, hal ini disebabkan karena disamping terbatasnya 
jumlah mediator hubungan industrial yang melakukan pembinaan, 
juga masih banyak perusahaan belum memahami arti penting peran 
PP dan PKB sebagai salah satu sarana untuk mendorong hubungan 
industrial yang kondusif di perusahaan. Untuk itu, upaya ke depan 
yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja ini adalah dengan 
mengintensifkan sosialisasi dan pembinaan kepada Kab./Kota serta 
perusahaan terkait arti pentingnya PP dan PKB, serta secara aktif 
mengirimkan pemberitahuan kepada perusahaan (bekerja sama 
dengan Kab./Kota) terkait masa berlaku PP yang akan berakhir. 

d. Kelompok sasaran pengawasan dan perlindungan tenaga kerja : 
Indikator yang telah mencapai target meliputi peningkatan 
perusahaan yang mendapat penghargaan SMK3 (189,48%), 
perusahaan peserta jamsostek aktif (100,79%), pemeriksaan 
lingkungan kerja dan tenaga kerja (105,26%), dan hasil survey IKM 
pelayanan K3 (102,33%). Sedangkan indikator yang tidak mencapai 
target terdiri dari penurunan kasus kecelakaan kerja (83,71%), 
peningkatan perusahaan yang mendapat penghargaan kecelakaan 

nihil (68,20%), tenaga kerja yang menjadi peserta jamsostek aktif 
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(85,75%), serta pengujian kualitas udara emisi dan ambien 
(94,26%). Tidak tercapainya target dikarenakan (1) Di tahun 2014 
banyak dilaporkan kasus kecelakaan kerja ringan sehingga 
jumlahnya menjadi banyak, namun dari segi kualitas bersifat ringan, 
(2) Kasus kecelakaan kerja adalah kejadian yang sulit diperkirakan 
kejadiannya, (3) Sangat tidak berimbangnya jumlah tenaga 
fungsional pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah perusahaan 
maupun tenaga kerja di Jawa Timur, sehingga implementasi dan 
pembinaan norma ketenagakerjaan dan K3 tidak optimal. Upaya 
yang akan dilakukan adalah (1) Meningkatkan jumlah P2K3 di 

perusahaan yang dapat menggerakkan keselamatan kerja di tempat 
kerja sehingga kesadaran perusahaan semakin meningkat, (2) 
Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan K3 secara terus-menerus 
terhadap seluruh perusahaan, (3) Memberdayakan serikat pekerja 
agar turut mengawasi keselamatan di tempat kerja untuk 
meminimalisir kasus kecelakaan kerja, (4) Mendorong pembudayaan 
K3 di Jawa Timur melalui pemberian penghargaan. 
Berkaitan dengan IKU % pengujian kualitas udara emisi dan ambien 
serta % pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja, Tim 
Kemenpan dan RB merekomendasikan agar IKU lebih mengarah 
pada % perusahaan yang lulus pengujian maupun pemeriksaan. 
Berdasarkan tugas dan fungsi UPT K3 yang hanya terbatas 
mengeluarkan Laporan Hasil Uji (LHU) atas pengujian, pemeriksaan 
di bidang hiperkes dan keselamatan kerja, maka Disnakertransduk 
Prov. Jawa Timur dalam hal ini UPT K3 tidak berwenang 
mengeluarkan rekomendasi kelulusan pengujian dan pemeriksaan. 
Dengan demikian, atas hasil konsultasi dengan Biro Organisasi, IKU 
tersebut pada Renstra Disnakertransduk Prov. Jawa Timur Tahun 

2014-2019 diturunkan menjadi indikator kinerja Eselon III (Kepala 
UPT K3). 
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e. Kelompok sasaran administrasi kependudukan : Indikator 
kepemilikan e-KTP dengan NIK tunggal melalui perekaman data e-
KTP tidak mencapai target yang ditetapkan (63,47%). Hal ini 
diantaranya disebabkan tidak seimbangnya jumlah peralatan yang 
ada dengan kapasitas perekaman data yang harus dilakukan, 
jaringan konsolidasi data perekaman e-KTP yang sering trouble, 
penghentian sementara pencetakan e-KTP (surat Menteri Dalam 
Negeri), serta penduduk yang berada di luar domisili sehingga 
menyulitkan perekaman data. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka 
Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan surat kepada 

Menteri Dalam Negeri terkait Pelayanan Penerbitan e-KTP dan 
Pemberlakuan KTP Nonelektronik. Juga dilakukan pelayanan mobil keliling 
untuk perekaman data penduduk sebagai upaya proaktif pemerintah, 
serta menghimbau Kab./Kota agar melalui perangkat Kecamatan/ 
Kelurahan sampai RT melakukan perekaman data bagi penduduk yang 
bekerja/kuliah di tempat lain, dan sedang menjalankan cuti/liburan di 
kampung halaman. 

f. Kelompok sasaran ketransmigrasian : Indikator transmigran yang 
berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosial mencapai kinerja 
102,86%, sementara itu untuk indikator penempatan transmigran 
hanya mencapai 63,47%. Hal ini dikarenakan adanya alokasi 
penurunan penempatan transmigrasi secara Nasional, serta 
ketidaksiapan lokasi/daerah penempatan sehingga pengiriman 
transmigran asal Jawa Timur menjadi terhambat. Untuk mengatasi 
hal tersebut, maka pemberangkatan transmigran yang terhambat 
akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Di samping itu, dirintis 
kerjasama Province to Province secara khusus yang daerahnya telah 
siap menjadi daerah penempatan. 
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4.2  SARAN/REKOMENDASI 

 Beberapa saran/rekomendasi yang disampaikan sebagai bahan 
evaluasi bagi perbaikan kinerja Disnakertransduk Prov. Jawa Timur di 
masa yang akan datang adalah sebagai berikut :  

1. Perlunya kepedulian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intensif 
dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data-data yang 
diperlukan untuk mengukur capaian kinerja dari setiap indikator 
kinerja. Selama ini mekanisme penyediaan data masih cenderung 
lemah, kurang responsif, dan keberadaan data kurang dipandang 
penting sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kinerja 

pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, pada beberapa elemen 
data terjadi inkonsistensi sehingga apabila diperlukan data series 
untuk dilakukan analisis kesinambungan capaian kinerja pada suatu 
indikator kinerja, nampak bahwa data-data yang dihasilkan 
cenderung berfluktuasi dan tidak konsisten. 

2. Diperlukannya pemahaman dan penguasaan substansi yang lebih 
mendalam dari pejabat yang berwenang pada masing-masing 
bidang tugas terkait indikator kinerja bidang yang bersangkutan 
beserta target-target yang telah ditetapkan di dalam Rencana 
Strategis. Dengan adanya pemahaman dan penguasaan terhadap 
indikator kinerja yang harus dicapai, maka akan dapat diidentifikasi 
dan dipetakan berbagai effort yang bersifat prioritas dalam rangka 
mendukung pencapaian target-target kinerja sebagaimana telah 
menjadi kontrak kinerja antara pejabat pada bidang yang 
bersangkutan dengan atasan langsungnya. 

3. Capaian kinerja yang telah diperoleh, terutama pada indikator 
kinerja yang berada pada kategori ‘kurang’ atau belum mencapai 
target, perlu lebih mendapat perhatian lebih, ditingkatkan 
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pencapaiannya, dan segera dilakukan upaya-upaya perbaikan oleh 
bidang-bidang teknis yang mendukung pencapaian indikator kinerja 
terkait. Upaya-upaya perbaikan di berbagai bidang perlu dilakukan 
melalui program-program yang bersifat inovatif atau program 
terobosan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang lebih 
cepat dan optimal. 

  Demikian Laporan Kinerja (LKj) tahun 2014 ini kami susun. 
Diharapkan proses pembangunan di sektor ketenagakerjaan, 
ketransmigrasian dan kependudukan dapat berlangsung secara berdaya 
guna, berhasil guna, transparan serta mampu mencerminkan dan 

merepresentasikan bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan 
pembangunan kepada masyarakat yang telah memberikan mandat. 
Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 
pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun-
tahun mendatang.       
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