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Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 

BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA  

 

 
 

Hasil pengukuran kinerja terhadap 10 Program (meliputi 6 Program 
Pembangunan dan 4 Program Rutin) dan 98 kegiatan (meliputi 90 kegiatan 
pembangunan dan 8 kegiatan yang termasuk ke dalam Program Rutin) 
sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016,menunjukkan 
bahwa secara umum Disnakertransduk Prov. Jawa Timur telah mencapai 
kinerja baik terkait pelaksanaan pembangunan dibidang Ketenagakerjaan, 
Ketransmigrasian dan Kependudukan. Meski demikian masih terdapat 
beberapa indikator yang belum memenuhi target. Pengukuran kinerja 
dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematik dan didasarkan 
pada kelompok indikator kinerja. Untuk mendapatkan data kinerja yang 
akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka penetapan indikator–
indikator kinerja serta rencana pencapaiannya dilakukan sejak awal 
perencanaan program dan kegiatan. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap 
indicator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai oleh indicator kinerja 
tersebut, sehingga diketahui selisih kinerjanya (performance gap). Berdasarkan 
performance gap tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang 
tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses pengukuran 
kinerja tersebut, diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan 
manfaat, efisiensi dan efektivitas. 

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran dilakukan dengan 
menggunakan 2 (dua) jenis skala penilaian pengukuran yang masing-masing terdiri 
dari 4 (empat) kategori sebagai berikut : 
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a. Untuk indikator sasaran yang bermakna capaian positif,skala penilaiannya : 

SKOR CAPAIAN KATEGORI 
4 > 100 % Sangat baik 
3 75 % - 100 % Baik 
2 55 % - 74 % Cukup 
1 < 55 % Kurang 

b. Untuk indikator sasaran yang bermakna capaian negatif, skala penilaiannya : 

SKOR CAPAIAN KATEGORI 
1 > 100 % Kurang 
2 75 % - 100 % Cukup 
3 55 % - 74 % Baik 
4 < 55 % Sangat Baik 

 

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 

1. TUJUAN 1 DAN SASARAN 1 

Tujuan 1  : Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan 
produktif untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar 
negeri. 

Sasaran 1  : Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan 
produktivitas kerja. 

 

1.1 Perbandingan Kinerja 
 

Tabel 3.1 
Pencapaian Kinerja pada 
Tujuan 1 dan Sasaran 1 

 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 
CAPAIAN

Meningkatnya keterampilan/ 
kompetensi tenaga kerja dan 
produktivitas kerja. 

1. % lulusan pelatihan yang 
memiliki 
keterampilan/kompetensi.

88,00% 94,90% 107,84

2. % peningkatan tenaga 
kerja yang dimagang-
kerjakan :   
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 
CAPAIAN

  ‐ % peningkatan tenaga 
kerja magang dalam 
negeri. 

7,00% 0 % 0

  ‐ % tenaga kerja 
magang ke luar negeri. 

22,00% 24,58% 111,73

3. % pertumbuhan 
produktivitas tenaga 
kerja yang diberi 
bimbingan konsultasi 
produktivitas 

36,00% 63,85% 177,36

 
Grafik 3.1 

Pencapaian Kinerja pada 
Tujuan 1 dan Sasaran 1 

 

 
 

Pada sasaran “meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan 
produktivitas kerja”, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut : 
1. Target lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi sebesar 88 

persen, tercapai sebesar 94,90 persen (capaian 107,84 persen dengan kategori 
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“sangat baik”). Lulusan pelatihan yang mengikuti sertifikasi kompetensi 2.770 
orang, sedangkan yang lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi sebanyak 
2.629 orang. Sertifikat kompetesi dikeluarkan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi 
Profesi) atau BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). 

2. Capaian tenaga kerja yang dimagangkerjakan, adalah sebagai berikut : 

‐ Target peningkatan tenaga kerja magang dalam negeri sebesar 7 
persen.Jumlah calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di dalam negeri 
mencapai tahun 2016 adalah sebanyak 950 orang, sedangkan tahun 
sebelumnya adalah sebanyak 950 orang (baik program magang yang 
dibiayai Pemerintah maupun magang mandiri). Dengan demikian jumlah 
tenagakerja yang dimagangkerjakan tahun ini adalah sama dengan tahun 
sebelumnya atau tidak terdapat peningkatan ( kategori “kurang”). 

‐ Untuk tenaga kerja magang ke luar negeri (magang ke Jepang) targetnya 
sebesar 22 persen, tercapai 24,58 persen (capaian 111,73 persen dengan 

kategori “sangat baik”). Calon tenaga kerja yang ikut tes magang kerja ke 
luar negeri sebanyak 183 orang, sedangkan yang lulus dan magang ke luar 
negeri sebanyak 45 orang. 

3. Target pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan 
konsultasi sebesar 36 persen, tercapai 63,85 persen (capaian 177,36 persen 
dengan kategori “sangat baik”). Hasil pengukuran tingkat produktivitas tenaga 
kerja dari 25 perusahan/UKM yang mengikuti bimbingan konsultasi 
produktivitas menunjukkan bahwa tingkat produktivitas (omzet penjualan) 
tenaga kerja sebelum mengikuti bimbingan konsultasi sebesar                   

Rp. 303.670.000,-. Sedangkan tingkat produktivitas setelah mengikuti 
bimbingan konsultasi menjadi Rp. 497.552.000,-. Dengan demikian tingkat 
produktivitas tenaga kerja mengalami pertumbuhan (peningkatan) rata-rata 
69,44 persen. 
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Tabel 3.2 

Perbandingan Realisasi Kinerja pada 
Tujuan 1 dan Sasaran 1 

 

SASARAN 
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI 
Th. 

2015 
(n-1) 

Th. 
2016 
(n) 

Meningkatnya 
keterampilan/ 
kompetensi 
tenaga kerja dan 
produktivitas 
kerja. 

1. % lulusan pelatihan yang memiliki 
keterampilan/kompetensi. 

88,00% 90,81% 94,90%

2. % peningkatan tenaga kerja yang 
dimagangkerjakan :   

   

  - % peningkatan tenaga kerja 
magang dalam negeri. 

7,00% 7,27% 0 %

  - % tenaga kerja magang ke luar 
negeri. 

22,00% 27,81% 24,58%

3. % pertumbuhan produktivitas 
tenaga kerja yang diberi 
bimbingan konsultasi 
produktivitas 

36,00% 43,24% 63,85%

 
Diagram 3.2 

Perbandingan Realisasi Kinerja pada 
Tujuan 1 dan Sasaran 1 
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1. Indikator“lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi” 

ditargetkan sebesar 88,00 persen dan tercapai sebesar 94,90 persen. 
Sedangkan ditahun sebelumnya, capaiannya sebesar 90,81 persen atau 
capaian tahun ini lebih tinggi dari capaian tahun lalu. 

2. Indikator “tenaga kerja yang dimagangkerjakan” : 
‐ Target peningkatan tenaga kerja magang dalam negeri sebesar 7 persen, 

tercapai 0 persen. Sedangkan di tahun sebelumnya, capaiannya sebesar9,08 
persen atau capaian tahun ini lebih rendah dari capaian tahun lalu. Namun 
jika dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dimagangkerjakan adalah sama 
antara tahun 2016 dan tahun 2015 yaitu sebanyak 950 orang. 

‐ Untuk indikator“tenaga kerja magang ke luar negeri” ditargetkan sebesar 22 
persen dan tercapai sebesar 24,58 persen. Sedangkan ditahun sebelumnya, 
capaiannya sebesar 27,81 persen atau capaian tahun ini lebih rendah dari 

capaian tahun lalu. 
3. Target pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan 

konsultasi dengan target sebesar 36 persen, tercapai 63,85 persen. Pada tahun 
sebelumnya, kinerja mencapai 43,24 persen atau capaian tahun ini lebih tinggi 
dibandingkan dengan capaian tahun lalu. 

Tabel 3.3 
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA 

pada Tujuan 1 dan Sasaran 1 
 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET 
AKHIR 

RENSTRA
REALISASI 

% 
TINGKAT 

KEMAJUAN
Meningkatnya keterampilan/ 
kompetensi tenaga kerja dan 
produktivitas kerja. 

1. % lulusan pelatihan yang 
memiliki 
keterampilan/kompetensi.

97,00% 94,90% 97,83 

2. % peningkatan tenaga 
kerja yang dimagang-
kerjakan :   

   

  - % peningkatan tenaga 
kerja magang dalam 
negeri. 

7,00% 0 % 0 %
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET 
AKHIR 

RENSTRA
REALISASI 

% 
TINGKAT 

KEMAJUAN
  - % tenaga kerja 

magang ke luar negeri. 
28,00% 24,58% 87,78 

3. % pertumbuhan 
produktivitas tenaga 
kerja yang diberi 
bimbingan konsultasi 
produktivitas 

45,00% 63,85% 141,11 

 
Diagram 3.3 

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA 
pada Tujuan 1 dan Sasaran 1 

 

 
 
1. Kinerja lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi mencapai 

94,90 persen. Jika diperbandingkan dengan target akhir RENSTRA di tahun 
2018 sebesar 97 persen, maka tingkat kemajuan kinerjanya mencapai 97,83 
persen. 

2. Indikator “tenaga kerja yang dimagangkerjakan” : 
‐ Target “tenaga kerja yang dimagangkerjakan” dalam negeri pada akhir 

renstra tahun 2018  adalah 7 persen. Sedangkan di tahun 2016 telah 
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dilakukan sebanyak 950 orang, sehingga dengan demikian juga tidak 
terdapat kemajuan kinerja apabila dibandingkan dengan target akhir 
RENSTRA. 

‐ Kinerja tenaga kerja magang ke luar negeri mencapai 24,58 persen, 
sedangkan target akhir RENSTRA tahun 2018 sebesar 28 persen. Dengan 

demikian, tingkat kemajuan kinerjanya di tahun ini telah mencapai 87,78 
persen apabila dibandingkan dengan target akhir RENSTRA. 

3. Kinerja pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan 
konsultasi mencapai 63,85 persen. Jika diperbandingkan dengan target akhir 
RENSTRA tahun 2018 sebesar 45 persen, maka tingkat kemajuan kinerjanya 
telah mencapai 141,11 persen ( melebihi target akhir RENSTRA). 

Tabel 3.4 
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional 

pada Tujuan 1 dan Sasaran 1 
 

SASARAN 
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI 

TH. 2016 
REALISASI 
NASIONAL 

KET. 
(+/-) 

Meningkatnya 
keterampilan/ 
kompetensi tenaga 
kerja dan 
produktivitas kerja. 

1. % lulusan pelatihan yang 
memiliki 
keterampilan/kompetensi.

90,81%

    
2. % peningkatan tenaga 

kerja yang dimagang-
kerjakan : 

  

    
  - % peningkatan tenaga 

kerja magang dalam 
negeri. 

7,27%

    
  - % tenaga kerja 

magang ke luar negeri. 
27,81%

    
3. % pertumbuhan 

produktivitas tenaga 
kerja yang diberi 
bimbingan konsultasi 
produktivitas 

43,24%

    
 
Capaian kinerja pada indikator di atas tidak dapat diperbandingkan dengan capaian 
Nasional (Kementerian Ketenagakerjaan), mengingat terdapat perbedaan indikator : 
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- Terkait kompetensi tenaga kerja, indikator Nasional adalah “meningkatnya 
kompetensi tenaga kerja” (target tahun 2016 tidak nampak di dalam dokumen 
RENSTRA Kementerian). 

 
- Terkait magang kerja, Nasional tidak memiliki indikator pemagangan. 

- Terkait produktivitas tenaga kerja, indikator Nasional adalah “meningkatnya 
produktivitas tenaga kerja” . 

 
1.2 Analisis Hasil Kinerja dan Alternatif Solusi 

Makin banyak calon tenaga kerja yang memiliki skill maupun kompetensi 
yang didukung oleh sertifikat keterampilan dan/atau sertifikat kompetensi sebelum 
memasuki dunia kerja. Dengan bekal skill/kompetensi dan sertifikat, tenaga kerja 
yang telah dilatih lebih memiliki daya saing dan kekuatan tawar (bargaining 
position) untuk mengisi peluang di pasar kerja dalam maupun luar negeri. 

16 UPT Pelatihan Kerja saat ini juga semakin banyak mengadakan 
kerjasama (MoU) dengan perusahaan-perusahaan di wilayah kerjanya, sehingga 
banyak siswa yang telah mengikuti pelatihan dapat ditampung di perusahaan untuk 
dimagangkerjakan. Di samping itu, makin banyak perusahaan yang menggunakan 
dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mengadakan magang kerja di 
perusahaannya.  

Sedangkan terkait produktivitas tenaga kerja, peserta yang telah 
mendapatkan pelatihan dan bimbingan konsultasi produktivitas menerapkan 
ilmu/pengetahuan yang telah didapat dengan baik dan konsisten, sehingga 
berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja maupun usaha mereka. 

Meski demikian, terdapat permasalahan yang masih mengemuka yaitu : 
- Kondisi sarana-prasarana dan fasilitas pelatihan di 16 (enam belas) UPT 

Pelatihan Kerja (BLK) belum sepenuhnya memadai sehingga masih harus terus 
dilakukan revitalisasi. 
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- Alokasi sertifikasi kompetensi yang belum memadai dibandingkan jumlah siswa 
yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi. Idealnya, lulusan Pelatihan 
Berbasis Kompetensi diikuti dengan uji kompetensi untuk menghasilkan tenaga 
kerja yang benar-benar kompeten. 

- Peran dan fungsi kabupaten/kota terhadap pembinaan pemagangan di 

wilayahnya belum optimal dan data pemagangan mandiri tidak terdata dengan 
baik di Kab./Kota. 

Alternatif solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
- Menyelesaikan target revitalisasi sarana-prasarana dan fasilitas pelatihan di 16 

UPT PK pada saat bersamaan secara bertahap. Dengan makin memadainya 
sarana-prasarana pelatihan, maka output pelatihan berupa tenaga kerja dengan 
skill/kompetensi memadai akanmeningkat secara kualitas maupun kuantitas. 

- Pembangunan Tempat Uji Kompetensi (TUK) di UPT-UPT Pelatihan Kerja, untuk 
meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelaksanaan uji/sertifikasi kompetensi 

bagi tenaga kerja.  
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan nasional Sertifikasi Profesi 

(BNSP) untuk mendorong peningkatan jumlah sertifikasi kompetensi tenaga 
kerja. 

- Mengintensifkan fungsi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) untuk mencetak 
tenaga kerja yang terampil/kompeten. 

- Peningkatan koordinasi dan membangun mitra kerja melalui Forum Komunikasi 
Jejaring Pemagangan (FKJP) di setiap Kabupaten/Kota untuk meningkatkan 
pemagangan mandiri, dengan melibatkan unsur asosiasi perusahaan, industri, 

lembaga pelatihan kerja, dinas yang menangani ketenagakerjaan. 
 
1.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Dari sisi personil, pencapaian indikator didukung oleh 306 Instruktur di 16 
UPT PK dan UPT PPTK sebagai garda terdepan pelayanan pelatihan dan 
produktivitas. Namun keberadaan Instruktur ini semakin minim dengan banyaknya 
yang memasuki purna tugas, sehingga sangat diperlukan kaderisasi untuk 
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menambah Instruktur baru dari segi kuantitas, sekaligus meningkatkan 
kapasitasnya melalui pelatihan dan pengembangan. 

 
 
1.4 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan 

1. Pengembangan dan penguatan kompetensi antara lain dilakukan dengan 
mewujudkan 16 (enam belas) UPT Pelatihan Kerja menjadi lembaga pelatihan 
berbasis kompetensi, juga menjadi TUK (Tempat Uji Kompetensi).  

2. Siswa yang dilatih menunjukkan peningkatan mutu melalui sertifikasi/uji 
kompetensi. Hal ini disumbang oleh kebijakan Pemerintah Prov. Jawa Timur 
untuk mereposisi 16 (enam belas) UPT Pelatihan Kerja menjadi bertaraf 
internasional. Kurikulum pelatihan terus dikembangkan dan disempurnakan 
agar lebih mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja di dalam 
negeri maupun luar negeri. 

3. Untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja, dibentuk 
Production Training Center (PTC) di UPT Pelatihan Kerja. PTC didirikan 
sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pelatihan sekaligus berproduksi.  

4. UPT Pelatihan Kerja juga menjalankan fungsi penempatan lulusan di pasar 
kerja, yaitu mempertemukan lulusan dengan lowongan kerja. Fungsi ini 
didukung oleh  

5. Kios 3in1 (pelatihan – sertifikasi – penempatan) gunameningkatkan partisipasi 
kalangan pendidikan dalam menciptakan tenaga kerja yang berkeahlian guna 
menekan pengangguran.  

6. UPT Pelatihan Kerja menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di 
wilayah kerjanya melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di 
bidang pelatihan, pemagangan atau penempatan kerja. Dengan demikian, 
alumni siswa pelatihan UPT PK memiliki banyak kesempatan untuk 
mengembangkan keterampilan/kompetensinya dan  berpeluang lebih besar 
untuk mengisi kesempatan kerja di sektor formal. 
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7. Pembinaan program magang mandiri ke Kab./Kota untuk meningkatkan 
peluang tenaga kerja mendapatkan pembelajaran bekerja melalui program 
magang di perusahaan. 

8. Mensosialisasikan dan mengoptimalkan FKJP (Forum Komunikasi Jejaring 
Pemagangan) di Kab./Kota untuk mendorong pelaksanaan program magang 

dalam negeri di Kab./Kota. 
9. Mengintensifkan monitoring kepada binaan-binaan yang telah dilatih dan diberi 

bimbingan konsultasi produktivitas, agar dapat diberikan bimbingan perbaikan 
terhadap hal-hal yang menghambat usahanya. Dengan demikian, tingkat 
produktivitas tenaga kerja maupun perusahaan dapat dipertahankan bahkan 
mengalami peningkatan secara konsisten. 
 

2. TUJUAN2DAN SASARAN 1 

Tujuan 2 : Mewujudkan penempatan tenaga kerja didalam dan luar negeri, 

serta pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri. 
Sasaran 1 : Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan 

kesempatan kerja di sektor informal. 
 
2.1 Perbandingan Kinerja 

Tabel 3.5 
Pencapaian Kinerja pada 
Tujuan 2 dan Sasaran 1 

 
SASARAN 

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 
CAPAIAN

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

1. % pencari kerja yang 
ditempatkan. 

65,00% 67,23% 103,43

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

84,00% 84,09% 100,11

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

41,00% 31,00% 75,61
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SASARAN 
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 

CAPAIAN
4. Rasio penyerapan tenaga kerja 

dari binaan di sektor informal. 
1 : 5 1 : 6  120,00

 
 

Diagram 3.4 
Pencapaian Kinerja pada 
Tujuan 2 dan Sasaran 1 

 

 
 
Pada sasaran “meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan 
kerja disektor informal”, diperoleh capaian kinerja berikut : 
1. Target penempatan pencari kerja sebesar 65 persen,tercapai 67,23 persen 

(capaian103,43 persen dengan kategori “sangat baik”). Pencari kerja yang 
mendaftar sebanyak 603.251 orang, sedangkan pencari kerja yang ditempatkan 
sebanyak 405.579 orang. 

2. Target peningkatan jejaring informasi lowongan kerja melalui perusahaan 
anggota yang aktif menginformasikan lowongan kerja di PLKT (Pusat Layanan 
Karir Terpadu) sebesar 84 persen, capaian peningkatannya sebesar 84,09 
persen dari tahun lalu (capaian 100,11 persen dengan kategori “sangat baik”). 
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Dari 1.075 perusahaan yang menjadi anggota PLKT (Pusat Layanan Karir 
Terpadu), yang aktif menginformasikan lowongan kerja berjumlah 904 
perusahaan. Pusat Layanan Karir Terpadu merupakan lembaga pelayanan 
penempatan tenaga kerja (Public Employment Service) yang memfasilitasi 
pencari kerja, perusahaan pemberi kerja/pengguna tenaga kerja, maupun 

kalangan pendidikan dan mitra kerja lainnya. Tujuannya adalah untuk lebih 
mendekatkan hubungan antara dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja 
dengan pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan, terutama dari angkatan 
kerja muda terdidik yang mencari pekerjaan di sektor formal. 

3. Target Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan formal 
sebesar 41 persen, baru tercapai 31 persen (capaian sebesar 75,61 persen 
dengan kategori “baik”). Berdasarkan data yang tercatat, dari 10.444 orang TKI 
yang terdata melalui UPT P3TKI Surabaya, baru 33.820 orang TKI yang 
ditempatkan pada jabatan formal.  

4. Untuk rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor formal, targetnya 
adalah 1 : 5, tercapai 1 : 6 (tingkat kemajuannya 120 persen). Artinya, terdapat 
penyerapan tenaga kerja baru dari tenaga kerja yang telah dibina di sektor 
informal dimana setelah mendapatkan pembinaan, tiap 1 orang peserta binaan 
usaha di sektor informal dapat menyerap tenaga kerja baru rata-rata sebanyak 6 
orang. 

 
 
 

Tabel 3.6 
Perbandingan Capaian Kinerja pada 

Tujuan 2 dan Sasaran 1 
 

SASARAN 
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI 
Th. 

2015 
(n-1) 

Th. 
2016 
(n) 

Meningkatnya 1. % pencari kerja yang ditempatkan. 65,00% 62,50% 67,23%
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SASARAN 
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI 
Th. 

2015 
(n-1) 

Th. 
2016 
(n) 

penempatan 
tenaga kerja 
dan perluasan 
kesempatan 
kerja di sektor 
informal. 

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

84,00% 83,33% 84,09%

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

41,00% 32,83% 31,00%

4. Rasio penyerapan tenaga kerja baru 
dari binaan di sektor informal. 

1 : 5 1 : 5 1 : 6

 
Diagram 3.5 

Perbandingan Capaian Kinerja pada 
Tujuan 2 dan Sasaran 1 

 ‐

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

 60,00

 70,00

 80,00

 90,00

% pencari kerja yang
ditempatkan.

% peningkatan
jejaring informasi
lowongan kerja

melalui perusahaan
anggota aktif PLKT
(Pusat Layanan Karir

Terpadu).

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

Rasio penyerapan
tenaga kerja baru dari

binaan di sektor
informal.

TARGET REALISASI 2015 REALISASI 2016

 
 



Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur 
JER BASUKI MAWA BEYA

JAWA TIMUR

 

 
 
 III - 16 

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 

1. Target indikator “pencari kerja yang ditempatkan” sebesar 65,00 persen dan 
tercapai sebesar 67,23 persen. Sedangkan ditahun sebelumnya, capaiannya 
sebesar 62,50 persen atau capaian tahun ini lebih tinggi dari capaian tahun 
lalu. 

2. Target indikator “peningkatan jejaring informasi lowongan kerja melalui 

perusahaan anggota aktif PLKT (Pusat Layanan Karir Terpadu) sebesar 84,00 
persen dan tercapai sebesar 84,09 persen. Sedangkan ditahun sebelumnya, 
capaiannya sebesar 83,33 persen atau capaian tahun ini lebih tinggi dari 
capaian tahun lalu. 

3. Target indikator “Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada  
jabatan formal” sebesar 41 persen dan tercapai sebesar 31 persen. Sedangkan 
ditahun sebelumnya, capaiannya sebesar 32,83 persen atau capaian tahun ini 
lebih rendah dari capaian tahun lalu. 

4. Target indikator “Rasio penyerapan tenaga kerja baru dari binaan di sektor 

informal” sebesar 1 :5 dan tercapai sebesar 1 : 6. Sedangkan ditahun 
sebelumnya, capaiannya sebesar 1 : 5 atau capaian tahun ini lebih tinggi dari 
capaian tahun lalu. 

 
Tabel 3.7 

Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA 
pada Tujuan 2 dan Sasaran 1 

 
SASARAN 

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET 
AKHIR 

RENSTRA
REALISASI 

% 
TINGKAT 

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

1. % pencari kerja yang 
ditempatkan. 

70,00% 67,23% 96,04 

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

88,00% 84,09% 95,55 

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

47,00% 31,00% 65,96 

4. Rasio penyerapan tenaga kerja 
baru dari binaan di sektor 
informal. 

1 : 7 1 : 6 95,59 
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Diagram 3.6 

Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA 
pada Tujuan 2 dan Sasaran 1 

 
 

1. Kinerja pencari kerja yang ditempatkan sebesar 67,23 persen. Jika 
diperbandingkan dengan target akhir RENSTRA di tahun 2018 sebesar 70 
persen, maka tingkat kemajuan kinerjanya saat ini mencapai 96,04 persen. 

2. Kinerja peningkatan jejaring informasi lowongan kerja melalui perusahaan 
anggota aktif PLKT (Pusat Layanan Karir Terpadu) sebesar 84,09 persen, 
sedangkan target akhir RENSTRA sebesar 88 persen. Dengan demikian tingkat 
kemajuan kinerjanya sebesar 95,55 persen. 

3. Kinerja Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada  jabatan formal 
mencapai 31 persen. Jika diperbandingkan dengan target akhir RENSTRA tahun 
2018 sebesar 47 persen, maka tingkat kemajuan kinerjanya baru mencapai 
65,96 persen. 
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4. Kinerja Rasio penyerapan tenaga kerja baru dari binaan di sektor informal 
adalah 1:6, sedangkan target akhir RENSTRA tahun 2018 adalah 1:7. Artinya, 
saat ini tingkat kemajuan kinerjanya sebesar 95,59persen. 

Tabel 3.8 
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional 

pada Tujuan 2 dan Sasaran 1 

 
SASARAN 

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI 
TH. 2016 

REALISASI 
NASIONAL 

KET. 
(+/-) 

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

1. % pencari kerja yang 
ditempatkan. 

67,23
    

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

84,09

    
3. % Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) yang ditempatkan 
pada  jabatan formal.

31,00

  
4. Rasio penyerapan tenaga 

kerja baru dari binaan di 
sektor informal. 

1 : 6

    
 

Capaian kinerja pada indikator di atas tidak dapat diperbandingkan dengan capaian 
Nasional, mengingat terdapat perbedaan indikator : 

- Terkait penempatan tenaga kerja, indikator Nasional adalah “jumlah tenaga 
kerja yang mendapat fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga 
kerja”. Indikator tersebut sekaligus mengakomodasi perluasan kesempatan 
kerja di sektor informal (target tahun 2016 tidak nampak di dalam dokumen 
RENSTRA Kementerian). 

- Terkait jejaring informasi lowongan kerja, Nasional tidak memiliki indikator 
dimaksud. 

- Terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Nasional tidak memiliki indikator 
dimaksud. 

- Terkait rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sector informal, 
Nasional tidak memiliki indicator dimaksud. 
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2.2 Analisis Hasil Kinerja dan Alternatif Solusi 

Penyerapan pencari kerja menunjukkan kinerja sangat baik, secara kuantitas 
menunjukkan adanya peningkatan jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Kondisi 
ini antara lain dikarenakan : 

- Penempatan tenaga kerja AKL (Antar Kerja Lokal) mengalami peningkatan dari 
tahun sebelumnya dikarenakan telah adanya dari komitmen stakeholder ( Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten / Kota / Provinsi Lain, dan Perusahaan) dalam 
memberikan pelayanan dibidang ketenagakerjaan secara optimal. 

- Meningkatnya kontribusi penempatan dari LPTKS (Lembaga Penempatan 

Tenaga Kerja Swasta), karena diberlakukannya Permenakertrans RI No. 19 

Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 

Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan Peraturan Daerah Prov. Jawa Timur 

No. 9 Tahun 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan 

Kepada Perusahaan Lain. Peningkatan ini juga didorong karena meningkatnya 

kesadaran perusahaan terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Disnaker 

Kab/Kota/Provinsi. 
- Masih minimnya penempatan tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) 

melalui LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta), karena adanya 
disparitas Upah Minimum antar Propinsi. Tingkat upah di Jawa Timur lebih tinggi 

dibandingkan provinsi lain sehingga calon tenaga kerja enggan untuk bekerja di 

luar Jawa Timur. 
- Meningkatnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan / menginformasikan 

adanya lowongan kerja, menggunakan jasa Pusat Layanan Karir Terpadu dan 
mengikuti program kegiatan Bursa Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten / Kota / Provinsi. 

- Turunnya kontribusi penempatan tenaga kerja AKAN (Antar Kerja Antar Negara) 

akibat masih diberlakukannya moratorium di beberapa Negara tujuan 

penempatan, dan pengetatan seleksi calon TKI khususnya untuk kemampuan 

bahasa dan budaya Negara tujuan.  
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- Meningkatnya rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sector informal 

dikarenakan adanya pembinaan kepada peserta yang dimulai dari pelatihan, 

pasca pelatihan dan terobosan yang berupa jalinan kemitraan dengan  OPD 

maupun institusi lainnya. Serta adanya program pendampingan dari tenaga kerja 

sarjana (TKS) untuk membantu pengembangan sector ionformal. 
- Berkurangnya kontribusi penempatan dari Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

(LPKS) akibat berkurangnya jumlah LPKS (terkait ijin operasional). 
- Sulitnya menelusuri alumni Bursa Kerja Khusus (BKK) terutama dari perguruan 

tinggi pasca kelulusan; 
- Kebijakan pengetatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jawa 

Timur ke luar negeri, khususnya pada jabatan informal seperti Penata Laksana 
Rumah Tangga (PLRT) sebagai upaya perlindungan TKI, sehingga angka 
penempatan TKI melalui program AKAN (Antar Kerja Antar Negara) berkurang. 

- Belum optimalnya pendataan penyerapan tenaga kerja baru dari kegiatan 

perluasan kesempatan kerja di sektor informal di kabupaten/kota. 
 

 Alternatif solusi yang telah dilaksanakan guna mengoptimalkan angka 
penyerapan tenaga kerja di pasar kerja formal maupun di sektor informal 
adalahmelalui : 
- Mendorong Komitmen dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dan perusahaan 

untuk mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja sebagai layanan wajib 
kepada masyarakat. 

- Peningkatan layanan publik melalui inovasi pelayanan penempatan “Ayo Kerja 
Jatim” yang dilakukan baik secara konvensional melalui pelayanan langsung, 
maupun melalui website infokerja-jatim.com. Yang terbaru, dilakukan terobosan 
pelayanan informasi lowongan kerja melalui smartphone (berbasis android) 
untuk memperluas cakupan pelayanan informasi lowongan kerja di seluruh 
strata masyarakat. 

- Memperluas jejaring kerjasama informasi bursa kerja dengan pihak-pihak yang 
berkontribusi tinggi terhadap penyediaan peluang kerja (dunia industri, asosiasi 
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profesi, satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi) sehingga info 
peluang kerja di sektor formal semakin terbuka, banyak dan mudah diakses 
pencari kerja. 

- Meningkatkan pembinaan kepada Kab./Kota untuk lebih mengefektifkan 
pelayanan dan pendataan penempatan tenaga kerja dari pencari kerja umum 

maupun alumni dari dunia pendidikan/alumni pelatihan. 
- Bursa Kerja Bulanan, Pekan Pasar Kerja di bulan September (2 bulan pasca 

kelulusan), serta Bursa Kerja Bersama dengan Provinsi lain. 
- Menggerakkan dan mendorong sektor-sektor lapangan usaha dan keterlibatan 

SKPD lainnya untuk berkontribusi dalam penciptaan dan perluasan lapangan 
kerja di Jawa Timur. 

- Koordinasi dan peningkatan kemampuan SDM petugas antar kerja di Kab./Kota 
untuk memperkuat upaya penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun 
informal. 

- Pembinaan dan optimalisasi fungsi Tenaga Kerja Sarjana sebagai pendamping 
dan motivator masyarakat dalam pengembangan kesempatan kerja di sektor 
informal. 

- Untuk memperluas kesempatan kerja di sektor informal, dilakukan program 
bimbingan usaha, bantuan stimulan sarana usaha, serta dampingan teknis 
pengembangan usaha di lapangan. 

- Calon peserta usaha mandiri di sektor informal wajib memiliki embrio usaha 
untuk menjamin agar usahanya semakin berkembang dan tidak berhenti 
beroperasi di tengah jalan. 

Di sisi lain, perusahaan yang aktif menginformasikan lowongan pekerjaan 
melalui Pusat Layanan Karir Terpadu (PLKT) meningkat pesat. Hal ini merupakan 
kontribusi dari kegiatan promosi dan sosialisasi melalui bursa kerja bulanan, 
kebijakan Disnakertransduk Prov. Jawa Timur terkait ”Pekan Pasar Kerja” yang 
berdampak pada makin intensifnya job fair Kab./Kota dan perguruan tinggi. Sarana 
media sosial juga terbukti cukup efektif mendorong penyebaran informasi 
keberadaan PLKT dan manfaatnya mengiklankan lowongan kerja bagi perusahaan. 
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Selain itu, dilakukan kunjungan job canvasing dan monitoring ke perusahaan 
anggota PLKT dan perusahaan baru oleh Petugas Fungsional Pengantar Kerja. 

Secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja baru dari perluasan 
kesempatan kerja di sektor informal cenderung bertambah. Hal ini antara lain 
dikarenakan pembinaan yang dilakukan selain berupa materi manajemen usaha, 

mereka juga diberi bantuan stimulan serta pendampingan oleh petugas lapangan 
Kab./Kota dan Tenaga Kerja Sarjana (TKS). Seleksi calon peserta binaan juga 
dilakukan secara selektif, sehingga lebih memastikan peserta yang dibina dapat 
mempertahankan usahanya di sektor informal. 
 
2.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Dari sisi personil, pencapaian indikator ini didukung oleh 6 (enam) orang 
Pejabat Fungsional Pengantar Kerja di Provinsi serta 19 Pengantar Kerja di 
Kab./Kota, ditambah dukungan personil dari petugas antar kerja baik di Provinsi 

maupun Kab./Kota.Disisi lain, pola promosi pelayanan secara online untuk 
pemasangan lowongan dan informasi kerja serta layanan ketenagakerjaan melalui 
website menjadikan lebih efisien.  Penggunaan media social serta kegiatan Bursa 
Kerja Khusus yang dilaksnakan di Balai Latihan Kerja (BLK), Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi dinilai telah berfungi secara optimal. 

 

Sedangkan untuk mendukung kinerja perluasan kesempatan kerja di sektor 
informal, terdapat petugas lapangan perluasan kesempatan kerja dan TKS (Tenaga 
Kerja Sarjana) di Kab./Kota, ditambah dukungan petugas antar kerja baik di 
Provinsi maupun Kab./Kota. Serta adanya kemitraan antar OPD / institusi lain 
dalam penhgembangan usaha mandiri. 
 
2.4 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan 
- Sebagai terobosan dalam mensosialisasikan, mengakomodasi peningkatan 

lowongan kerja, mengoptimalkan penempatan tenaga kerja, dan mengefektifkan 
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fungsi layanan penempatan tenaga kerja, Disnakertransduk Prov. Jawa Timur 
menggagas bursa kerja bulanan, Pekan Pasar Kerja di bulan September (2 bulan 
pasca kelulusan), serta Bursa Kerja Bersama dengan Provinsi lain (Batam). Hal 
ini berdampak signifikan terhadap peningkatan partisipasi perusahaan yang 
melaporkan lowongan kerja, serta peningkatan jumlah penempatan tenaga 

kerja.  
- Jejaring kerjasama informasi bursa kerja dengan pihak-pihak yang berkontribusi 

tinggi terhadap penyediaan peluang kerja (dunia industri, asosiasi profesi, 
satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi) sehingga info peluang kerja 
di sektor formal semakin terbuka, banyak dan mudah diakses pencari kerja. 

- Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja melalui website www.infokerja-jatim.com, 
twitter dan media massa. Websitedan twitter dapat diakses pencari kerja, 
perusahaan/dunia usaha maupun institusi yang membutuhkan tenaga kerja. 
Penggunaan sarana IT sangat bermanfaat dalam menyediakan informasi pasar 

kerja yang aktual, murah dan membantu mempercepat layanan penempatan 
tenaga kerja. 

- Kunjungan promosi, job canvasing dan monitoring ke perusahaan anggota PLKT 
maupun perusahaan baru oleh Pejabat Fungsional Pengantar Kerja maupun 
petugas antar kerja. 

- Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur, Disnaker Kab./Kota dan 
perguruan tinggi untuk pembinaan Bursa Kerja Khusus/career centre. 

- Mengoptimalkan fungsi UPT Pelatihan Kerja (BLK) Disnakertransduk Prov. Jawa 
Timur sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pelatihan, peningkatan skill 
dan kompetensi, sekaligus penempatan tenaga kerja yang berkualitas sesuai 
kebutuhan pasar kerja. 

- Upaya perluasan kesempatan kerja juga dilakukan melalui Program Tenaga 
Kerja Sarjana (TKS). Tugas pokoknya sebagai pendamping kelompok usaha 
masyarakat dalam kegiatan padat karya, terapan teknologi tepat guna, kegiatan 
kewirausahaan atau kegiatan produktif lainnya. Program TKS memberdayakan 
sarjana yang memiliki potensi/kemampuan untuk membantu pendampingan 
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dibidang perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja. Melalui program TKS, 
angkatan kerja muda terutama lulusan sarjana diarahkan tidak hanya sebagai 
motivator, tetapi dalam jangka panjang sebagai tenaga pencipta perluasan kerja 
(job creator) terutama untuk membantu mengoptimalkan potensi SDA/SDM 
guna menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja seluas-luasnya. 

 
3. TUJUAN 3 DAN SASARAN 1 

Tujuan 3 : Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, 
serta pengawasan norma ketenagakerjaan, K3 dan peningkatan 
perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh. 

Sasaran 3.1. : Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan 
kesejahteraan pekerja. 

 
3.1 Perbandingan Kinerja 

 
Tabel 3.9 

Pencapaian Kinerja pada 
Tujuan 3 dan Sasaran 1 

 
SASARAN 

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 
CAPAIAN

Meningkatnya 
kondisi hubungan 
industrial yang 
kondusif dan 
kesejahteraan 
pekerja. 

1. % kasus perselisihan hubungan 
industrial yang diselesaikan melalui 
Perjanjian Bersama. 

50,00% 50,37% 100,74 %

2. % upah minimum. 11,75% 8,25% 70,21%
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Diagram 3.7 
Pencapaian Kinerja pada 
Tujuan 3 dan Sasaran 1 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

% kasus perselisihan
hubungan industrial yang

diselesaikan melalui
Perjanjian Bersama.

% upah minimum .

TARGET REALISASI

 
 
Pada sasaran “meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan 
kesejahteraan pekerja”, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut : 
1. Target kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui 

perjanjian bersama sebesar 50 persen, dapat tercapai 50,37 persen (capaian 
sebesar 100,74 persen dengan kategori “sangat baik”). Dari 405 kasus 
perselisihan hubungan industrial yang tercatat, dapat diselesaikan sebanyak 
204 kasus melalui perjanjian bersama.  

2. Target penetapan upah minimumtahun 2016 adalah sebesar 11,75 persen, 
tercapai sebesar 8,25 persen (capaiannya 70,21 persen dengan kategori 
“cukup”). Rata-rata UMK di Jawa Timur tahun 2016 sebesar Rp. 1.729.157,- 
atau naik sebesar Rp. 181.825,- dibandingkan tahun sebelumnya. 
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Tabel 3.10 
Perbandingan Capaian Kinerja pada 

Tujuan 3 dan Sasaran 1 
 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 
REALISASI 

Th. 
2015 
(n-1) 

Th. 
2016 
(n) 

Meningkatnya kondisi 
hubungan industrial yang 
kondusif dan kesejahteraan 
pekerja. 

1. % kasus perselisihan 
hubungan industrial yang 
diselesaikan melalui 
Perjanjian Bersama. 

50,00%  46,94 % 50,37%

2. % upah minimum  11,75% 114,98 %
(dengan 

KHL) 

8,25 %
(tanpa 

KHL)
 

Kedua indikator kinerja di atas tidak bisa diperbandingkan dengan capaian tahun 
sebelumnya, karena capaian tahun 2015 perhitungan upah minimum terhadap 
kebutuhan hidup layak (KHL) sedangkan perhitungan upah minimum tahun 2016 
berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan di 
Pasal 44 ayat 2 : 
“Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagai berikut : Umn+Umt+{Umt x (inflasi+%APBDt} 
Dimana penetapan inflasi dan pertumbuhan ekonomi ditetapkan BPS pada tahun 
2015 sebesar 11,5 % terdiri dari inflasi sebesar 6,83% sedangkan untuk tahun 
2016 sebesar 8,25 % dengan inflasi 3,07 % dan pertumbuhan ekonomi sebesar 
5,18%. 

Tabel 3.11 
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA 

pada Tujuan 3 dan Sasaran 1 
 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
REALISASI

% 
TINGKAT 

KEMAJUAN
Meningkatnya kondisi 
hubungan industrial yang 
kondusif dan kesejahteraan 

1. % kasus perselisihan 
hubungan industrial 
yang diselesaikan 

57,00% 50,37% 88,37 % 
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
REALISASI

% 
TINGKAT 

KEMAJUAN
pekerja. melalui Perjanjian 

Bersama. 

2. % upah minimum  110,00% 8,25% 
(tanpa KHL) 

 
Diagram 3.8 

Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA 
pada Tujuan 3 dan Sasaran 1 
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1. Kinerja penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian 

bersama sebesar 50,37 persen. Jika diperbandingkan dengan target akhir 
RENSTRA di tahun 2018 sebesar 57 persen, maka tingkat kemajuan kinerjanya 
saat ini mencapai 88,37 persen. 

2. Kinerja besaran upah minimum sebesar 8,25 persen dihitung berdasarkan 
Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015, sedangkan target akhir RENSTRA 
sebesar 110 persen dihitung terhadap kebutuhan hidup layak, sehingga tidak 
dapat diperbandingkan. 
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Tabel 3.12 
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional 

pada Tujuan 3 dan Sasaran 1 
 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI 
TH. 2015 

REALISASI 
NASIONAL 

KET. 
(+/-) 

Meningkatnya kondisi 
hubungan industrial yang 
kondusif dan 
kesejahteraan pekerja. 

1. % kasus perselisihan 
hubungan industrial 
yang diselesaikan 
melalui Perjanjian 
Bersama. 

50,37%

    
2. % upah minimum  8,25%

    
 

Capaian kinerja pada indikator di atas tidak dapat diperbandingkan dengan capaian 
Nasional, mengingat terdapat perbedaan indikator : 
- Terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial, indikator Nasional adalah 

“menurunnya perselisihan hubungan industrial” (target tahun 2016 tidak nampak 
di dalam dokumen RENSTRA Kementerian). 

- Terkait upah minimum, indikator Nasional adalah “meningkatnya perusahaan 
yang telah menyusun struktur dan skala upah” (target tahun 2016 tidak nampak 
di dalam dokumen RENSTRA Kementerian). 

 
3.2 Analisis Hasil Kinerja dan Alternatif Solusi 

Meskisecara umumkondisi hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja 

menunjukkan kinerja sangat baik, namun masih ditemukan kendala berupa: 
- Naiknya Upah Minimum Kab./Kota (UMK) di Jawa Timur secara signifikan 

berimbas pada sulitnya kondisi dunia usaha di Jawa Timur, berpotensi 
menyebabkan tingginya angka PHK yang berkontribusi signifikan terhadap 
kenaikan kasus perselisihan hubungan industrial. 

- Kenaikan upah minimum di Jawa Timur menunjukkan bahwa secara bertahap 
dunia usaha di Jawa Timur semakin memberikanupaya meningkatkan 
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kesejahteraan pekerjanya. Dengan dikeluarkannya PP no.78 Tahun 2015 tentang 
upah minimum , dimana pada pasal 44 telah ditetapkan formula perhitungan 
upah minimum  yang berlaku untuk semua daerah yang mudah dipahami baik 
oleh pengusaha maupun pekerja. Formula ini bersifat transparan, akuntabel dan 
adil, sehingga perhitungannya dapat dilakukan secara langsung dan lebih cepat. 

Kenaikan upah minimum juga bersifat proporsional terhadap kenaikan beberapa 
besaran makro ekonomi. Dengan demikian ini, perhitungan dengan formula ini 
dapat menurunkan tingkat kerawanan sosial. 

- Masyarakat makin sadar hukum sehingga makin banyak kasus perselisihan 
hubungan industrial yang seharusnya bisa diselesaikan terlebih dahulu melalui 
mekanisme Perjanjian Bersama, berpotensi diajukan melalui jalur hukum. 

- Keterbatasan jumlah tenaga fungsional Mediator Hubungan Industrial di Jawa 
Timur. 

- Kendala komunikasi/koordinasi dengan instansi terkait, akibat penerapan 

Otonomi Daerah yang membatasi kewenangan Provinsi. 

Beberapa alternatif solusi yang dilakukan adalah : 
- Pembinaan lebih intensif kepada unsur pekerja dan pengusaha secara langsung 

ataupun melalui forum komunikasi dan konsultasi, sosialisasi, bimbingan teknis 
yang melibatkan 3 unsur hubungan industrial (pengusaha, pekerja, pemerintah). 

- Mendorong Kab./Kota untuk berperan lebih aktif dalam proses penetapan UMK. 
- Mengusulkan pegawai di bidang Hubungan Industrial Provinsi maupun Kab./Kota 

untuk mengikuti Diklat Mediator Hubungan Industrial, dalam rangka menambah 
tenaga Mediator Hubungan Industrial. 

- Mengoptimalkan komunikasi/koordinasi dengan instansi terkait, serta pembinaan 
yang lebih intensif ke Kab./Kota berkenaan dengan permasalahan Hubungan 
Industrial. 
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3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Dari sisi personil, pencapaian indikator didukung oleh 9 (sembilan) orang 
Mediator Hubungan Industrial di Provinsi serta 102 Mediator di Kab./Kota. 
Dukungan personil ini sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan jumlah 
perusahaan maupun tenaga kerja di Jawa Timur, sehingga fungsi menjaga kondisi 

hubungan industrial termasuk penanganan perselisihan menjadi tidak berjalan 
secara optimal. 
 
3.4 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan 

- Salah satu upaya yang diharapkan dapat mendorong iklim hubungan industrial 
yang kondusif di Jawa Timur sekaligus menekan bertambahnya penganggur dari 
tenaga kerja ter-PHK, dilakukan Gerakan Cegah PHK sebagai bentuk antisipasi 
untuk mencegah terjadinya kasus PHK di berbagai sektor lapangan usaha. 

- Secara intensif mengupayakan koordinasi dengan instansi terkait. 

- Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah no. 78 tahun 2015 tentang 
Pengupahan maka perlu digalakkan sosialisasi kepada para pelaku proses 
produksi tentang materi penguatan PP dimaksud. 

 
4. TUJUAN 3 DAN SASARAN 2 

Tujuan 3 : Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, 
serta pengawasan norma ketenagakerjaan, K3 dan peningkatan 
perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh. 

Sasaran 3.2. : Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta 
perlindungan pekerja/buruh. 
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4.1 Perbandingan Kinerja 
 

Tabel 3.13 
Pencapaian Kinerja pada 
Tujuan 3 dan Sasaran 2 

 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 
CAPAIAN

Meningkatnya pengawasan 
ketenagakerjaan, K3 serta 
perlindungan pekerja/buruh 

1. % pelanggaran hukum di 
bidang norma ketenaga-
kerjaan yang ditangani. 

86,00% 80,00% 93,02

2. % penurunan kasus 
kecelakaan kerja.

12,00% 7,7% 64,16

 
Diagram 3.9 

Pencapaian Kinerja pada 
Tujuan 3 dan Sasaran 2 
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Pada sasaran “meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan 
pekerja/buruh”, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut : 

1. Pelanggaran hukum dibidang norma ketenagakerjaan yang ditangani dengan 
target sebesar 86 persen, tercapai 80 persen (capaiannya 93,02 persen dengan 
kategori “baik”). Jumlah pengaduan atas pelanggaran hukum di bidang norma 
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ketenagakerjaan sebanyak 120 kasus, dan yang ditangani sebanyak 96 kasus. 
Penanganan terhadap pelanggaran hokum di bidang norma ketenagakerjaan 
merupakan salah satu upaya untuk menegakkan hukum di bidang 
ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan hak-hak pekerja/buruh. 
Penanganan kasus ketenagakerjaan dilakukan dengan pemeriksaan oleh 

Penagawas Ketenagakerjaan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan 
pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan. Pemeriksaan atas aduan pelanggaran bidang norma 
ketenagakerjaan disebut pemeriksaan khusus ketenagakerjaan. 

2. Untuk penurunan kasus kecelakaan kerja, targetnya sebesar 12 persen, 
tercapai 7,7 persen (capaiannya 64,16 persen dengan kategori “cukup”). 
Jumlah kasus kecelakaan kerja tahun sebelumnya sebanyak 6.146 kasus, dan 
selisih jumlah kasus kecelakaan kerja tahun ini dari tahun sebelumnya 

sebanyak 474 kasus. Tidak tercapainya target kinerja untuk penurunan kasus 
kecelakaan kerja dikarenakan banyaknya pelaporan kasus kecelakaan kerja 
ringan yang tidak sampai menghilangkan waktu kerja, sehingga kasus-kasus 
kecelakaan kerja secara kuantitas terlihat banyak, tetapi secara kualitas 
bersifat ringan. 
Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan 
kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demkikian pula 
kecelakaan yang terjadi dalam ;perjalanan berangkat dari rumah menuju 
temapt kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. 

Kecelakaab kerja diibaratkan sepertti gunung es dilaut yang dimana hanya 
sebagian kecil saja yang muncul ke permukaan. Upaya penurunan kecelakaan 
kerja dilakukan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
secara konsisten oleh perusahaan maupun oleh tenaga kerja sehingga 
meminimalisir terjadinya unsafe action dan unsafe condition yang berpotensi 
menimbulkan kecelakaan kerja. 
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Tabel 3.14 
Perbandingan Capaian Kinerja pada 

Tujuan 3 dan Sasaran 2 
 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 
REALISASI 

Th. 
2015 
(n-1) 

Th. 
2016 
(n) 

Meningkatnya pengawasan 
ketenagakerjaan, K3 serta 
perlindungan pekerja/buruh 

1. % pelanggaran hukum di 
bidang norma ketenaga-
kerjaan yang ditangani. 

86,00%  74,75% 80,00%

2. % penurunan kasus 
kecelakaan kerja. 

12,00% 7,65% 7,7%

 
 

Diagram 3.10 
Perbandingan Capaian Kinerja pada 

Tujuan 3 dan Sasaran 2 
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1. Indikator kinerja “penanganan pelanggaran hukum di bidang norma 

ketenagakerjaan”sebesar 86 persen dan tercapai sebesar 80 persen.Sedangkan 
di tahun sebelumnya, capaiannya sebesar 74,75 persen  atau capaian tahun ini 
lebih tinggi dari capaian tahun lalu. 
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2. Target indikator “penurunan kasus kecelakaan kerja” sebesar 12 persen dan 
hanya tercapai sebesar 7,7 persen. Sedangkan ditahun sebelumnya, penurunan 
kasus kecekalaan kerja mencapai 7,65 persen atau capaian tahun ini lebih 
tinggi dari capaian tahun ini. 

Tabel 3.15 
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA 

pada Tujuan 3 dan Sasaran 2 
 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET 
AKHIR 

RENSTRA
REALISASI 

% 
TINGKAT 

KEMAJUAN
Meningkatnya pengawasan 
ketenagakerjaan, K3 serta 
perlindungan 
pekerja/buruh. 

1. % pelanggaran hukum 
di bidang norma 
ketenagakerjaan yang 
ditangani. 

95,00% 80 % 84,21

2. % penurunan kasus 
kecelakaan kerja. 

15,00% 7,7% 51,33

 
Diagram 3.11 

Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA 
pada Tujuan 3 dan Sasaran 2 
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1. Kinerja penanganan atas pelanggaran hukum norma ketenagakerjaan sebesar 

93,02 persen. Jika diperbandingkan dengan target akhir RENSTRA di tahun 
2018 sebesar 95 persen, maka tingkat kemajuan kinerjanya saat ini mencapai 
84,21 persen. 
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2. Kinerja penurunan kasus kecelakaan kerja sebesar 7,7 persen, sedangkan 
target akhir RENSTRA sebesar 15 persen. Dengan demikian tingkat kemajuan 
kinerjanya baru mencapai 51,33 persen dari target akhir RENSTRA. 

Tabel 3.16 
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional 

pada Tujuan 3 dan Sasaran 2 
 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI 
TH. 2016 

REALISASI 
NASIONAL 

KET. 
(+/-) 

Meningkatnya 
pengawasan 
ketenagakerjaan, K3 
serta perlindungan 
pekerja/buruh 

1. % pelanggaran 
hukum di bidang 
norma ketenaga-
kerjaan yang 
ditangani. 

80%

    
2. % penurunan kasus 

kecelakaan kerja. 
7,7%

    
 
Capaian kinerja pada indikator di atas tidak dapat diperbandingkan dengan capaian 
Nasional, mengingat terdapat perbedaan indikator : 
- Terkait penanganan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan, indikator 

Nasional adalah “menurunnya pelanggaran hukum di bidang hukum 
ketenagakerjaan” dan “meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma 
ketenagakerjaan” (target tahun 2016 tidak nampak di dalam dokumen RENSTRA 
Kementerian). 

- Terkait kecelakaan kerja, Nasional tidak memiliki indikator dimaksud. 
 
4.2 Analisis Hasil Kinerja dan Alternatif Solusi 

Dari sisi pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan, masih ditemukan 
kendala sebagai berikut : 
- Kecepatan penyelesaian kasus tidak hanya tergantung pada kemampuan 

penanganan oleh Pengawas Ketenagakerjaan akan tetapi sangat tergantung 
pula pada masing-masing Perusahaan untuk memenuhi hak pekerja dan 
menyelesaikan kasus yang ada secepat mungkin. 
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- Kebanyakan kasus ketenagakerjaan yang terjadi, posisi pekerja masih proses 
pemutusan hubungan kerja / tidak bekerja di Perusahaan sehingga Perusahaan  
bersikukuh untuk penyelesaian kasus tersebut menunggu putusan yang sudah 
berkekuatan hukum tetap (inkracht).  

- Ketidakmerataan jumlah Pengawas Ketenagakerjaan terutama di 

Kabupaten/Kota sehingga semakin tidak optimalnya fungsi pengawasan, selain 
itu juga banyaknya Pengawas Ketenagakerjaan yang mendapat mutasi keluar 
dari OPD Ketenagakerjaan. 

- Kondisi pada tahun 2016 dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan di 
Kabupaten/Kota masih dibawah kendali Kepala Daerah yaitu Bupati / Walikota 
sesuai UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sehingga mengganggu 
independensi Pengawas Ketenagakerjaan dalam melakukan pemeriksaan dan 
pembinaanterutama dalam menangani kasus ketenagakerjaan. 

- Jumlah kasus kecelakaan kerja turun, namun tetap banyak pelaporan kasus 

kecelakaan kerja ringan. Kasus-kasus ini tidak sampai menghilangkan waktu 
kerja sehingga kasus kecelakaan kerja menjadi banyak secara kuantitas, tetapi 
secara kualitas bersifat ringan. Kasus kecelakaan kerja adalah kejadian yang 
tidak dapat diduga sebelumnya sehingga sulit untuk diperkirakan kejadiannya. 

Beberapa alternatif solusi yang dilakukan adalah : 
- Pembinaan dan pemeriksaan perusahaan secara berkala untuk mengurangi 

kasus ketenagakerjaan. 
- Peningkatan efektivitas dan fungsi HRD Perusahaan untuk mengikuti Diklat 

Kader Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan sehingga norma-norma 
ketenagakerjaan dapat dipahami dan diaplikasikan di Perusahaan yang akan 
mengurangi terjadinya kasus ketenagakerjaan. 

- Penyusunan Prosedur Operasional Standart pembinaan dan pemeriksaan 

Ketenagakerjaan yang berlaku secara nasional dikarenakan : 
› Masing-masing daerah Kabupaten / Kota memiliki regulasi dan kebijakan 

tersendiri dalam penenganan permasalahan ketenagakerjaan. 
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› Ketidakseragaman bentuk nota pemeriksaan. 
- Peningkatan efektifitas P2K3 sebagai wadah kerjasama antara pengusaha dan 

pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi 
efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. 

- Peningkatan pembinaan dan pengawasan K3 oleh Pengawas Ketenagakerjaan  
 
4.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Dari sisi personil, terdapat 15 Pejabat Fungsional Pengawas 
Ketenagakerjaan di Provinsi, didukung oleh sekitar 130 Pengawas Kab./Kota. 
Terkait kekuatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, di Jawa Timur jumlahnya 
sangat tidak sebanding degan jumlah perusahaan maupun tenaga kerja. Hal ini 
mengakibatkan tidak optimalnya implementasi dan pembinaan norma 

ketenagakerjaan dan K3 di Jawa Timur. Sedangkan untuk mendukung kinerja 
bidang pengawasan ketenagakerjaan, optimalisasi fungsi Unit Reraksi Cepat (URC) 
sangat mendukung fungsi pelayanannya. 
 
4.4 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan 

- Pembentukan / Diklat Kader Norma Ketenagakerjaan di perusahaan kepada 
HRD sebagai wakil perusahaan untuk mendorong inisiatif kepatuhan terhadap 
norma ketenagakerjaan. 

- Sosialisasi norma ketenagakerjaan untuk meningkatkan pemahaman ketentuan 

ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan para pekerja 
dan keluarganya agar dapat hidup layak sehingga akan meningkatkan 
produktivitas kerja serta memberikan ketenangan bekerja dan berusaha 
sehingga akan tercipta hubungan industrial yang harmonis. 

- Bimbingan Teknis penanganan kasus ketenagakerjaan bagi Pengawas 
Ketenagakerjaan se Jawa Timur sehingga tercipta kesamaan persepsi dan tata 
cara penanganan kasus ketenagakerjaan. 
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- Pemberian penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur kepada perusahaan-
perusahaan yang meraih penghargaan “Zero Accident”. 

5. TUJUAN 4 DAN SASARAN 1 

Tujuan 4 : Mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas di 
pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak 
berkembang dan layak lingkungan. 

Sasaran 1 : Meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan 
kemandirian transmigran. 

 
5.1 Perbandingan Kinerja 

Tabel 3.17 
Pencapaian Kinerja pada 
Tujuan 4 dan Sasaran 1 

 
SASARAN 

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 
CAPAIAN

Meningkatnya 
penempatan 
transmigran yang 
berkualitas dan 
kemandirian 
transmigran. 

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

66,00 74 112,12

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

64,00 81,65 127,58
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Diagram 3.12 
Pencapaian Kinerja pada 
Tujuan 4 dan Sasaran 1 
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Pada sasaran “meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan 
kemandirian transmigran”, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut : 
1. Target penempatan transmigran yang telah mendapat pelatihan sebesar 66 

persen, tercapai sebesar 74 persen (capaiannya sebesar 112,12 persen dengan 
kategori “sangat baik”). Transmigran yang ditempatkan berjumlah 294 KK 
(kepala keluarga), dan jumlah transmigran yang telah dilatih sebanyak 398 KK 
sehingga jumlah transmigran yang tidak ditempatkan sebanyak 104. Hal ini 
dikarenakan ada sebagian calon transmigran yang telah mengikuti pelatihan 
kemudian mengundurkan diri dan membatalkan keberangkatan dengan 
berbagai alasan. Kendala lainnya menyangkut sempitnya waktu antara 
turunnya Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) dan dengan jadwal 
keberangkatan kapal ke lokasi tujuan. Pelatihan Dasar Umum (PDU) untuk 
calon transmigran dilaksanakan setelah turunnya Surat Perintah 
Pemberangkatan (SPP) selama 7 hari. 

2. Target transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya 
sebesar 64 persen, tercapai 81,65 persen (capaian 127,58  persen dengan 
kategori “sangat baik”). Pada tahun 2016 telah dilakukan monitoring untuk 
mengetahui perkembangan transmigran yang telah meningkat taraf ekonomi 
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dan sosialnya (pendapatan meningkat dan kondisi tempat tinggal bertambah 
baik). Dari 147 kepala keluarga transmigran yang dimonitoring, transmigran 
yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya sebanyak 120 kepala 
keluarga. 120 kepala keluarga tersebut berpenghasilan Rp. 5 juta per bulanper 
kepala keluarga. 

Tabel 3.18 
Perbandingan Capaian Kinerja pada 

Tujuan 4 dan Sasaran 1 
 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI 

Th. 
2015 
(n-1) 

Th. 
2016 
(n) 

Meningkatnya 
penempatan transmigran 
yang berkualitas dan 
kemandirian 
transmigran. 

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

66,00  53,67 74,00

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

64,00 82,00 81,65

 
Diagram 3.13 

Perbandingan Capaian Kinerja pada 
Tujuan 4 dan Sasaran 1 
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1. Indikator kinerja “penempatan transmigran yang telah mendapat 
pelatihan”sebesar 66 persen dan tercapai sebesar 74 persen.Sedangkan di 
tahun sebelumnya, capaiannya sebesar 53,67 persen  atau capaian tahun ini 
lebih tinggi dari capaian tahun lalu. 

2. Target indikator “transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan 

sosial” sebesar 64 persen dan tercapai sebesar 81,65 persen. Sedangkan di 
tahun sebelumnya, transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan 
sosialnya hanya 82 persen atau capaian tahun ini sedikit  lebih rendah 
dibandingkan capaian tahun ini. 

 
Tabel 3.19 

Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA 
pada Tujuan 4 dan Sasaran 1 

 
SASARAN 

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
REALISASI

% 
TINGKAT 

KEMAJUAN 
Meningkatnya 
penempatan 
transmigran yang 
berkualitas dan 
kemandirian 
transmigran. 

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

72,00 74,00 102,77

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

70,00 81,65 116,64
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Diagram 3.14 
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA 

pada Tujuan 4 dan Sasaran 1 
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1. Kinerja penempatan transmigran yang telah mendapat pelatihan sebesar 74 

persen. Jika diperbandingkan dengan target akhir RENSTRA di tahun 2018 
sebesar 72 persen. Dengan demikian tingkat kemajuan kinerjanya telah 
melebihi target akhir RENSTRA yaitu mencapai 102,77 persen. 

2. Kinerja transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya 
sebesar 81,65persen, sedangkan target akhir RENSTRA sebesar 70 persen. 
Dengan demikian tingkat kemajuan kinerjanya telah melebihi target akhir 
RENSTRA yakni mencapai 117,14 persen. 

 
Tabel 3.19 

Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA 
pada Tujuan 4 dan Sasaran 1 

 

SASARAN 
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI 

TH. 2016 
REALISASI 
NASIONAL 

KET. 
(+/-) 

Meningkatnya 
penempatan 
transmigran 

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

74,00

    



Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur 
JER BASUKI MAWA BEYA

JAWA TIMUR

 

 
 
 III - 43 

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 

SASARAN 
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI 

TH. 2016 
REALISASI 
NASIONAL 

KET. 
(+/-) 

yang berkualitas 
dan kemandirian 
transmigran. 

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

81,65

    
 

Capaian kinerja pada indikator di atas tidak dapat diperbandingkan dengan capaian 
Nasional (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi), mengingat terdapat 
perbedaan indikator : 

- Terkait penempatan transmigran, indikator Nasional adalah “jumlah transmigran 
yang difasilitasi penempatan pada permukiman transmigrasi”. 

- Terkait keberhasilan peningkatan taraf hidup transmigran, Nasional tidak 
memiliki indikator dimaksud. 

 
5.2 Analisis Hasil Kinerja dan Alternatif Solusi 
- Adanya pelatihan yang ditujukan untuk memberikan semangat kepada para 

calon transmigran secara baik dan benar telah berhasil menimbulkan minat 
untuk mengikuti program transmigrasi. 

- Alokasi penempatan bagi peserta program transmigrasi belum memadai 
dibandingkan jumlah masyarakat yang berminat terhadap program transmigrasi. 

- Ketersediaan / adanya dukungan anggaran yang cukup memadai, meskipun 
masih terdapat transmigran yang belum diberangkatkan karena menunggu 
jadwal keberangkatan kapal. 

- Kuota penempatan transmigran asal Jawa Timur yang diberikan oleh Pemerintah 
Pusat relatif terbatas karena keterbatasan lokasi penempatan transmigrasi yang 
telah siap. Hal ini dikarenakan prioritas program Pusat diarahkan untuk 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah penempatan, 

antara lain permasalahan lahan yang tidak kunjung tuntas. 
- Semangat dan kerja keras para transmigran, ditunjang dengan adanya 

lingkungan masyarakat dan kondisi alam yang mendukung berakibat pada 
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keberhasilan para transmigran dalam bercocok taman / berkebun. Hal ini 
menjadikan para transmigran memiliki kemampuan daya beli yang cukup. 

Beberapa alternatif solusi yang dilakukan adalah : 
– Melakukan monitoring dan pembinaan kepada calon transmigran yang masih 

memiliki kemauan untuk diberangkatkan mengikuti program transmigrasi. 

– Melakukan koordinasi dengan pihak angkutan kapal terkait dengan jadual 
keberangkatan para transmigran. 

– Dilakukan terobosan pelatihan calon transmigran ke depan, dimana tidak hanya 
Pelatihan Dasar Umum (PDU), namun juga dilakukan pelatihan berbasis 
kemasyarakatan sehingga bukan hanya calon transmigran terdaftar/terseleksi 
yang dilatih tetapi juga animo calon transmigran bisa mendapatkan pelatihan 
sesuai kebutuhan daerah tujuan, sehingga diperoleh calon transmigran yang 
lebih berkualitas dan mandiri. 

- Pasca penempatan transmigran, dilakukan monitoring dan pembinaan terpadu 

dari provinsi daerah penempatan, provinsi daerah asal dan pemerintah pusat. 
Monitoring dan pembinaan dilakukan bersama-sama dengan melibatkan 
dinas/instansi terkait di lokasi penempatan, misalnya untuk menambah 
ketrampilan para transmigran sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf 
ekonomi dan sosialnya. 

 
5.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Dari sisi personil, terdapat 3 Pejabat Fungsional PSM di Provinsi, terutama 
untuk memperkuat penyiapan calon transmigran melalui pelatihan-pelatihan bagi 
calon transmigrasi. 
 
5.4 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan 

1. Penyelenggaraan pelatihan pembekalan disesuaikan dengan kondisi alam 
daerah tujuan transmigran, serta pemanfaatan pendapatan yang sesuai 
dengan kebutuhan primer dan sekunder. 
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2. Program bantuan hibah benih / bibit tanaman yang diperlukan masyaratan 
transmigran dan memiliki nilai jual yang tinggi. 

3. Pemerintah Prov. Jawa Timur di tahun 2017 melakukan penjajagan 
kemungkinan dilakukannya penempatan transmigrasi, antara lain dengan 
Provinsi Gorontalo. 

 
6. TUJUAN 5 DAN SASARAN 1 

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

Sasaran 1 : Meningkatnya akurasi data penduduk. 
 
6.1 Perbandingan Kinerja 

Tabel 3.20 
Pencapaian Kinerja pada 
Tujuan 5 dan Sasaran 1 

 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 
CAPAIAN

Meningkatnya akurasi data 
penduduk. 

% data penduduk yang 
akurat. 

99,09 98,68 99,58

 
Diagram 3.15 

Pencapaian Kinerja pada 
Tujuan 5 dan Sasaran 1 
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Target data penduduk yang akurat sebesar 99,09 persen, capaiannya sebesar 
98,68 persen (capaiannya sebesar 99,58 persen dengan kategori “baik”). Capaian 
tersebut didasarkan pada perkembangan data sebagai berikut : jumlah penduduk 
Jawa Timur hasil registrasi manual Kabupaten/Kota yang belum dibersihkan 
(dokumen ganda, meninggal belum dilaporkan, lahir belum dicatatkan, pindah tidak 

melapor) sebanyak 39.991.349 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Jawa Timur 
yang sudah dibersihkan dan masuk di data center Kementerian Dalam Negeri, 
sehingga sudah tercatat ke dalam database kependudukan sebanyak 
39.455.872jiwa. Data penduduk dalam database selalu ada perkembangan melalui 
hasil konsolidasi data tiap semester, sedangkan perkembangan data penduduk 
hasil registrasi manual lebih tinggi sehingga berdampak pada realisasi. 

 
Tabel 3.21 

Perbandingan Capaian Kinerja pada 
Tujuan 5 dan Sasaran 1 

 

SASARAN 
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI 
Th. 2015 

(n-1) 
Th. 2016 

(n) 
Meningkatnya akurasi 
data penduduk. 

% data penduduk yang 
akurat. 

99,09  98,05 98,58

 
Indikator kinerja “data penduduk yang akurat”sebesar 99,09 persen dan tercapai 
sebesar 98,58 persen. Sedangkan di tahun sebelumnya, capaiannya sebesar 89,05 
persen  atau capaian tahun ini lebih tinggi dari capaian tahun lalu. 

 
Tabel 3.22 

Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA 
pada Tujuan 5 dan Sasaran 1 

 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET AKHIR 
RENSTRA 

REALI-
SASI 

% TINGKAT 
KEMAJUAN 

Meningkatnya akurasi 
data penduduk. 

% data penduduk yang 
akurat.

100 98,58 98,58
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Diagram 3.16 
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA 

padaTujuan 5 dan Sasaran 1 
 

97

98

99

100

% data penduduk yang
akurat.

Target

Realisasi

 
 

Kinerja data penduduk yang akurat sebesar 98,58 persen. Jika diperbandingkan 
dengan target akhir RENSTRA di tahun 2018 sebesar 100 persen, maka tingkat 
kemajuan kinerjanya saat ini telah mencapai 98,58 persen. 

Tabel 3.23 
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional 

pada Tujuan 5 dan Sasaran 1 
 

SASARAN 
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI 

TH. 2016 
REALISASI 
NASIONAL 

KET. 
(+/-) 

Meningkatnya akurasi 
data penduduk. 

% data penduduk yang 
akurat.

98,58
  

 

Capaian kinerja pada indikator di atas tidak dapat diperbandingkan dengan capaian 
Nasional, mengingat secara Nasional tidak terdapat indikator terkait akurasi data 
penduduk. 
 
6.2 Analisis Hasil Kinerja dan Alternatif Solusi 

Di bidang administrasi kependudukan, kendala/permasalahan yang ditemukan 
adalah : 
– Data penduduk dalam database selalu berkembang melalui hasil konsolidasi 

data, namun berdasarkan hasil registrasi manual masih selalu ada anomali data 
ganda (dokumen ganda, meninggal belum dilaporkan, lahir belum dicatatkan, 
pindah tidak melapor, dll). 
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– Terkait konsolidasi data center setiap semester, provinsi tidak melakukan 
verifikasi data penduduk ganda. Verifikasi anomali data ganda merupakan 
kewenangan pusat dan kabupaten/kota. 

– Data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal. 
Solusi: 

– Meningkatkan kemampuan pengelola SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) 
melalui bimtek dan koordinasi lebih intensif dengan instansi, lembaga/organisasi 
dan masyarakat. 

– Sosialisasi tentang pemanfaatan data kependudukan untuk semua kebutuhan, 
seperti perencanaan pembangunan, pemilu/pilkada, pelayanan publik, 
pencegahan hukum dan kriminalitas. 

– Kerjasama dengan instansi terkait/lembaga/masyarakat untuk memanfaatkan 
data penduduk. 

 
6.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 Dari sisi sumber daya, pencapaian indikator didukung oleh petugas pelayanan 
perekaman data e-KTP di Kab./Kota dan ketersediaan alat cetak e-KTP, namun 
kapasitasnya tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang harus melakukan 
perekaman data, sehingga perekaman/pencetakan e-KTP tidak optimal. 

 
6.4 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan 

 Perekaman data dan pencetakan e-KTP sebagai salah satu dokumen 
kependudukan tidak berjalan optimal sesuai target karena adanya berbagai 
kendala, antara lain tidak seimbangnya jumlah peralatan yang ada dengan 
kapasitas perekaman data yang harus dilakukan (terbatasnya alat cetak e-KTP 
yang hanya sebanyak 2 (dua) unit per Kab./Kota sehingga pencetakan tidak 
optimal). Di samping itu, jaringan konsolidasi data hasil perekaman e-KTP sering 
berjalan lambat (mengalami trouble). 
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B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 
 

Tabel 3.24 
Alokasi Per Sasaran Pembangunan 

 

NO. SASARAN 
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % 

ANGGARAN

1. Meningkatnya 
keterampilan/ 
kompetensi 
tenaga kerja dan 
produktivitas 
kerja. 

1. % lulusan pelatihan yang 
memiliki 
keterampilan/kompetensi.

130.708.835.000 66,13

2. % peningkatan tenaga 
kerja yang dimagang-
kerjakan : 

  

  

  - % peningkatan tenaga 
kerja magang dalam 
negeri. 

4.477.046.000  2,27

  - % tenaga kerja 
magang ke luar negeri. 

 498.775.000  0,25

3. % pertumbuhan 
produktivitas tenaga 
kerja yang diberi 
bimbingan konsultasi 
produktivitas 

3.163.356.000  1,60

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

1. % pencari kerja yang 
ditempatkan. 

1.760.150.000  0,89

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

5.057.651.000  2,56

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

6.471.814.500  3,27

4. Rasio penyerapan tenaga 
kerja baru dari binaan di 
sektor informal. 

4.309.624.000  2,18
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NO. SASARAN 
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % 

ANGGARAN

3. Meningkatnya 
kondisi hubungan 
industrial yang 
kondusif dan 
kesejahteraan 
pekerja. 

1. % kasus perselisihan 
hubungan industrial yang 
diselesaikan melalui 
Perjanjian Bersama. 

5.617.725.000  2,90

2. % upah minimum 
terhadap Kebutuhan 
Hidup Layak (KHL). 

1.038.200.000 0,54

4. Meningkatnya 
pengawasan 
ketenagakerjaan, 
K3 serta 
perlindungan 
pekerja/buruh 

1. % pelanggaran hukum di 
bidang norma 
ketenagakerjaan yang 
ditangani. 

  7.690.464.150  3,16

2. % penurunan kasus 
kecelakaan kerja. 

 4.718.560.000  2,44

5. Meningkatnya 
penempatan 
transmigran yang 
berkualitas dan 
kemandirian 
transmigran. 

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

12.417.440.808 6,41

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

194.210.000  0,10

6. Meningkatnya 
akurasi data 
penduduk. 

% data penduduk yang 
akurat. 

7.031.347.000  3,63

 JUMLAH 193.589.145.708 100

 
Keterangan : 
% anggaran merupakan proporsi anggaran dari total anggaran Disnakertranasduk 
Prov. Jawa Timur (APBD dan APBN). 
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Tabel 3.25 

Pencapaian Kinerja dan Anggaran 
 

SASARAN / 
PROGRAM INDIKATOR 

KINERJA ANGGARAN (APBD + APBN) 
TARGET REALISASI CAPAIAN ALOKASI REALISASI CAPAIAN 

Meningkatnya 
keterampilan/ 
kompetensi tenaga kerja 
dan produktivitas kerja. 

1. % lulusan pelatihan yang memiliki 
keterampilan/kompetensi. 

88,00 % 94,90 % 107,84 % 130.708.835.000 125.053.492.769 95,67 

2. % peningkatan tenaga kerja yang 
dimagangkerjakan :   

    
  

 - % peningkatan tenaga kerja 
magang dalam negeri. 

7,00 % 0  0 4.477.046.000 4.056.305.738 90,60 

 - % tenaga kerja magang ke luar 
negeri. 

22,00 % 24,58 % 111,73 % 498.775.000 483.523.454 96,94 

3. % pertumbuhan produktivitas tenaga 
kerja yang diberi bimbingan 
konsultasi produktivitas 

36,00 63,85 % 177,36 % 3.163.356.000 2.483.224.353 78,50 

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

1. % pencari kerja yang ditempatkan. 65,00 % 67,23 % 103,43 % 1.760.150.000 1.652.795.052 93,90 

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

84,00 % 84,09 % 100,11 % 5.057.651.500 4.833.889.378 95,58 

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

41,00 % 31,00 % 75,61 % 6.471.814.500 5.722.145.608 88,42 

4. Rasio penyerapan tenaga kerja baru 
dari binaan di sektor informal. 

1 : 5 1 : 6 120 % 4.309.624.000 3.598.840.471 83,51 
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SASARAN / 
PROGRAM INDIKATOR 

KINERJA ANGGARAN (APBD + APBN) 
TARGET REALISASI CAPAIAN ALOKASI REALISASI CAPAIAN 

Meningkatnya kondisi 
hubungan industrial 
yang kondusif dan 
kesejahteraan pekerja. 

1. % kasus perselisihan hubungan 
industrial yang diselesaikan melalui 
Perjanjian Bersama. 

50,00 % 50,37 % 100,74 % 5.617.725.000 3.986.891.460 70,97 

2. % upah minimum terhadap 
Kebutuhan Hidup Layak (KHL). 

11,75 % 8,25 % 70,21 % 1.038.200.000 683.654.227 65,85 

Meningkatnya 
pengawasan 
ketenagakerjaan, K3 
serta perlindungan 
pekerja/buruh 

1. % pelanggaran hukum di bidang 
norma ketenagakerjaan yang 
ditangani. 

86,00 % 80,00 % 93,02 % 7690464150 6.533.038.659 84,95 

2. % penurunan kasus kecelakaan 
kerja. 

12,00 % 7,7 % 64,16 % 7143608850 5.674.882.938 79,44 

Meningkatnya 
penempatan 
transmigran yang 
berkualitas dan 
kemandirian 
transmigran. 

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

66,00 % 74,00 % 112,12 % 12.417.440.808 9.755.994.476 78,57 

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

64,00 % 81,65 % 127,58 % 194.210.000 184.538.342 95,02 

Meningkatnya akurasi 
data penduduk. 

% data penduduk yang akurat. 99,09 % 98,68 % 99,58 % 7.099.347.000 6.304.170.948 88,80 
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Tabel 3.26 
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN 
% 

CAPAIAN 
KINERJA 

% 
PENYERAPAN 
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISIENSI 

1 Meningkatnya 
keterampilan/ 
kompetensi tenaga 
kerja dan 
produktivitas kerja. 

1. % lulusan pelatihan yang 
memiliki 
keterampilan/kompetensi. 

107,84 95,67 112,72

2. % peningkatan tenaga 
kerja yang 
dimagangkerjakan :  

  - % peningkatan tenaga 
kerja magang dalam 
negeri. 

0 90,60 0

  - % tenaga kerja magang 
ke luar negeri. 111,73 96,94 115,26

3. % pertumbuhan 
produktivitas tenaga kerja 
yang diberi bimbingan 
konsultasi produktivitas 

177,36 78,50 226,41

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

1. % pencari kerja yang 
ditempatkan. 103,43 93,90 110,15

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

100,11 95,58 104,74

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

75,61 88,42 85,51

4. Rasio penyerapan tenaga 
kerja baru dari binaan di 
53ector informal. 

120 83,51 143,70

3 Meningkatnya 
kondisi hubungan 
industrial yang 
kondusif dan 
kesejahteraan 
pekerja. 

1. % kasus perselisihan 
hubungan industrial yang 
diselesaikan melalui 
Perjanjian Bersama. 

100,74 70,97 141,95

2. % upah minimum 
terhadap Kebutuhan Hidup 
Layak (KHL). 
 

70,21 65,85 106,62

4 Meningkatnya 
pengawasan 
ketenagakerjaan, 
K3 serta 

1. % pelanggaran hukum di 
bidang norma 
ketenagakerjaan yang 
ditangani. 

93,02 84,95 109,50
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NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN 
% 

CAPAIAN 
KINERJA 

% 
PENYERAPAN 
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISIENSI 

perlindungan 
pekerja/buruh 

2. % penurunan kasus 
kecelakaan kerja. 64,16 79,44 80,77

5 Meningkatnya 
penempatan 
transmigran yang 
berkualitas dan 
kemandirian 
transmigran. 

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

112,12 78,57 142,70

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

127,58 95,02 134,27

6 Meningkatnya 
akurasi data 
penduduk. 

% data penduduk yang akurat. 
99,58 88,80 111,06

 
1. Sasaran 1 : Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan 

produktivitas kerja. Indikator kinerjanya : 

a. % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi, 
penyerapan anggaran sebesar 95,67 persen, sedangkan kinerjanya 
mencapai 107,84 persen (tingkat efisiensi 112,72 persen). 

b. % peningkatan tenaga kerja magang dalam negeri, penyerapan 
anggaran sebesar 80,06 persen, sedangkan kinerjanya sebanyak 950 
orang (sama dengan kinerja tahun 2015). Meskipun nilai capaian 0 %, 
namun telah dilakukan pembinaan kelembagaan melalui Forum 
Komunikasi Jejaring Pemagangan yang dapat mendorong sebanyak 5 
perusahaan secara mandiri melaksanakan pemagangan dalam negeri 

pada 89 orang.  
c. % tenaga kerja magang ke luar negeri, penyerapan anggaran sebesar 

96,94 persen, sedangkan kinerjanya mencapai 111,73 persen (tingkat 
efisiensi 115,26 persen). 

d. % pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan 
konsultasi produktivitas, penyerapan anggaran sebesar 78,50 persen, 
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sedangkan kinerjanya mencapai 177,36 persen (tingkat efisiensi 
226,41 persen). 

2. Sasaran 2 :Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan 
kesempatan kerja di sektor informal. Indikator kinerjanya : 
a. % pencari kerja yang ditempatkan, penyerapan anggaran sebesar 93,90 

persen, sedangkan kinerjanya mencapai 103,43 persen (tingkat 
efisiensi 110,15 persen). 

b. % peningkatan jejaring informasi lowongan kerja melalui perusahaan 
anggota aktif PLKT (Pusat Layanan Karir Terpadu), penyerapan anggaran 
sebesar 95,58 persen, sedangkan kinerjanya mencapai 100,11 persen 
(tingkat efisiensi 104,74 persen). 

c. % Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan formal, 
penyerapan anggaran sebesar 88,42 persen, sedangkan kinerjanya 
mencapai 75,61 persen (tingkat efisiensi 85,51 persen). 
Meski telah dilakukan berbagai pembinaan untuk meningkatkan 
penempatan TKI pada jenis jabatan formal, namun dikarenakan masih 
tingginya permintaan negara-negara penempatan untuk jabatan 
informal seperti Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), maka jenis 
TKI pada jenis jabatan informal masih tetap ada meski semakin 

dibatasi. Secara bertahap, jabatan-jabatan informal seperti Penata 
Laksana Rumah Tangga (PLRT) akan diberikan intervensi pelatihan 
secara lebih intensif sehingga jenis-jenis jabatan yang semula 
informal ke depan menjadi nonformal profesional. 

d. Rasio penyerapan tenaga kerja baru dari binaan di sektor informal, 
penyerapan anggaran sebesar 83,51 persen, sedangkan kinerjanya 
mencapai 101,54 persen (tingkat efisiensi 121,59 persen). 

3. Sasaran 3 :Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan 
kesejahteraan pekerja. Indikator kinerjanya : 
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a. % kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui 
Perjanjian Bersama, penyerapan anggaran sebesar 70,97 persen, 
sedangkan kinerjanya mencapai 100,74 persen (tingkat efisiensi 
141,95 persen). 

b. % upah minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL), penyerapan 
anggaran sebesar 65,85 persen, sedangkan kinerjanya mencapai 
70,21 persen (tingkat efisiensi 106,62 persen). 

4. Sasaran 4 :Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta 
perlindungan pekerja/buruh. Indikator kinerjanya : 
a. % pelanggaran hukum dibidang norma ketenagakerjaan yang ditangani, 

penyerapan anggaran sebesar 84,95 persen, sedangkan kinerjanya 
mencapai 93,02 persen (tingkat efisiensi 109,50 persen). 

b. % penurunan kasus kecelakaan kerja, penyerapan anggaran sebesar 
79,44 persen, sedangkan kinerjanya mencapai 64,16 persen (tingkat 
efisiensi 80,77 persen). 
Hal ini disebabkan adanya kondisi dimana jumlah kasus kecelakaan kerja 
turun, namun tetap banyak pelaporan kasus kecelakaan kerja ringan. 
Kasus-kasus ini tidak sampai menghilangkan waktu kerja sehingga kasus 
kecelakaan kerja menjadi banyak secara kuantitas, tetapi secara kualitas 

bersifat ringan. Kasus kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak dapat 
diduga sebelumnya sehingga sulit untuk diperkirakan kejadiannya. 

5. Sasaran 5 :Meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan 
kemandirian transmigran. Indikator kinerjanya : 
a. % penempatan transmigran yang telah mendapat pelatihan (Kepala 

Keluarga), penyerapan anggaran sebesar 78,57 persen, sedangkan 
kinerjanya mencapai 112,12 persen (tingkat efisiensi 142,70 persen).  

b. % transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan 
sosialnya (Kepala Keluarga), penyerapan anggaran sebesar 95,02 
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persen, sedangkan kinerjanya mencapai 127,58 persen (tingkat 
efisiensi 134,27 persen). 

6. Sasaran 6 :Meningkatnya akurasi data penduduk. Indikator kinerjanya : 
% data penduduk yang akurat, penyerapan anggaran sebesar 89,66 
persen, sedangkan kinerjanya mencapai 99,58 persen (tingkat efisiensi 
111,06 persen). 


