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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 2016 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 : Beberapa indikator 
telah melebihi target yang ditetapkan. Tercatat kinerja indikator 
lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi  mencapai 
(107,84%), tenaga kerja magang ke luar negeri mencapai 
(111,73%), dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi 
bimbingan konsultasi produktivitas mencapai (169,44%). Sedangkan 
kinerja indicator peningkatan tenaga kerja magang dalam negeri 
tingkat capaian 0%. Dari data pencapaian indicator yang tidak 
tercapai tidak berarti kinerja di tahun 2016 menurun tetapi 
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pencapaiannya sama dengan capaian tahun 2015, dan karena ada 
beberapa kebijaksanaan yang harus dipenuhi. Namun telah 
dilakukan pembinaan secara kelembagaan melalui Forum Komunikasi 
Jejaring Pemagangan (FKJP) di Jawa Timur, yang dapat memberikan 
motivasi/dorongan kepada perusahaan untuk melaksanakan 

pemagangan dalam negeri secara mandiri. Pembinaan tersebut 
dilakukan pada 5 perusahaan (89 orang). 

b. Kelompok sasaran penempatan dan perluasan kerja : Hampir seluruh 
indikator telah melebihi target yang ditetapkan. Tercatat, kinerja 
indikator pencari kerja yang ditempatkan mencapai 103,43%, 
indikator peningkatan jejaring informasi lowongan kerja melalui 
perusahaan anggota aktif PLKT (Pusat Pelayanan Karir Terpadu) 
perusahaan anggota aktif PLKT mencapai 100,11%, dan ratio 
penyerapan tenaga kerja binaan di sector informal mencapai 120%.  

Adapun indikator yang tidak mencapai target adalah persentase 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan formal 
mencapai 75,61%. Hal ini sangat dipengaruhi oleh jabatan yang tersedia 
untuk Negara penempatan khususnya wilayah Asia Pasific (Taiwan, 
Hongkong) masih didominasi sektor informal. Taiwan dan Hongkong 
merupakan negara dengan jumlah penempatan TKI terbesar. Sedangkan 
jabatan untuk sektor formal selama ini banyak berasal dari Negara 
Malaysia (Konstruksi dan Industri). Jabatan untuk sektor Formal di 
Malaysia terbanyak di sektor perkebunan kelapa sawit dimana 80 % 
pekerjanya berasal dari Nusa Tenggara Barat ( NTB ). Sedangkan untuk 
sektor industri banyak diisi dari lulusan SMK. Disamping itu, pemerintah 
masih memberlakukan moratorium untuk penempatan TKI baru ke 
Negara Timur Tengah. 
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c. Kelompok sasaran hubungan industrial : Indikator kinerja persentase 
kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui 
Perjanjian Bersama mencapai 100,74% sedangkan indicator 
persentase upah minimum tidak mencapai target (70,21%). Faktor 
penyebab tidak tercapainya target dikarena adanya perbedaan 

formula dalam penetapan besaran upah minimum yang semula 
memperhitungkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang 
pengupahan didalamnya memuat formula yang jelas dalam 
menentukan besaran upah minimum dengan mempertimbangkan 
perhitungan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang 
ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional. Penetapan upah 
minimum dengan formula tersebut memberi jaring pangaman social 
dan sekaligus memastikan bahwa upah pekerja/buruh akan 

mengalami kenaikan setiap tahun dengan besaran yang terukur. 
Disamping itu, variasi kenaikan upah minimum antar wilayah dapat 
terjelaskan sehingga rasa ketidakadilan dapat dihilangkan karena 
formulanya bersifat transparan, akuntabel dan adil sehingga 
diharapkan dapat menurunkan tingkat kerawanan social.  

d. Kelompok sasaran pengawasan dan perlindungan tenaga kerja : 
Kedua indikator tidak memenuhi target yaitu persentase pelanggaran 
hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani (93,02%) 
dan persentase penurunan kasus kecelakaan kerja (64,16%). Tidak 
tercapainya target pelanggaran hokum di bidang norma 
ketenagakerjaan yang ditangani dikarenakan : (1) Kecepatan 
penyelesaian kasus tidak hanya tergantung dari kepiawaian 
penanganan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, namun juga sangat 
tergantung pada perusahaan dalam memenuhi hak pekerja serta 
menyelesaikan kasus yang ada secepat mungkin. (2) Kebanyakan 
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kasus ketenagakerjaan yang terjadi Perusahaan bersikukuh untuk 
penyelesaian kasusnya menunggu putusan yang sudah berkekuatan 
hukum tetap (inkracht). (3) Kurang optimalnya fungsi pengawasan 
yang disebabkab oleh tidak meratanya jumlah Pengawas 
K3etenagakerjaan terutama di Kab/Kota dan adanya mutasi keluar 

dari SKPD ketenagakerjaan. Adapun solusi yang dilakukan adalah : 
(1) Melakukan pembinaan dan pemeriksaan perusahaan secara 
berkala untuk mengurangi kasus ketenagakerjaan. (2) Diklat Kader 
Norma Ketenagakerjaan bagi perusahaan sehingga norma-norma 
ketenasgakerjaan dapat lebih dipahami dan diaplikasikan. Hal ini 
juga untuk lebih mengefektifkan tugas HRD. (3) Penyusunan 
Prosedur Operasional standart (SOP) pembinaan dan pemeriksaan 
keetnagakerjaan yang berlaku secara nasional. 

Sedangkan terkait indicator penurunan kasus kecelakaan kerja yang 

tidak memenuhi target, hal ini dikarenakan : (1) Di tahun 20146 
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. Sedangkan solusi yang dilakukan : (1) Peningkatan 
efektivitas P2K3. (2) Peningkatan pembinaan dan pengawasan K3 
oleh Pengawas Ketenagakerjaan. 

e. Kelompok sasaran administrasi kependudukan : Indikator persentase 
data penduduk yang akurat telah tercapai 99,59%. Hal ini 
dikarenakan : (1) Data penduduk dalam data base selalu ada 
perkembangan karena adanya pertambahan penduduk, kematian, 
data ganda, perpindahan penduduk (pindah domisili, bekerja atau 
sekolah di luar propinsi/negeri) yang tidak dilaporkan. (2) 
Perekaman KTP elektronik belum terlaksana dengan tuntas. Adapun 
solusi yang telah dilaksanakan : (1) Melaksanakan bimtek kepada 
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operatos database kependudukan yang terkait dengan 
perkembangan Sistem Informasi administrasi Kependudukan (SIAK). 
(2) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, forkasi, pembinaan 
perkembangan dan kebijakan penyelenggaraan administrasi 
kependudukan Pusat, Kabupaten dan Kota se Jawa Timur. (3) 

Sinkronisasi implementasi kebijakan pendaftaran kependudukan dan 
pencatatan sipil. 

f. Kelompok sasaran ketransmigrasian : Indikator transmigran yang 
berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosial mencapai kinerja 
127,58%, sementara itu untuk indikator penempatan transmigran 
mencapai 112,12%. 

 
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. 
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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 
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. 

 

 

 

 

 

 



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

JAWA TIMUR

 

 
 

IV - 7 Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016

 

  Demikian Laporan Kinerja (LKj) tahun 2016 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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