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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

 

2.1. VISI DAN MISI 

 Penyusunan visi dan misi Disnakertransduk tidak terlepas dari visi dan 

misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu sebelum memasuki visi dan misi 

Disnakertransduk disajikan pula visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

2009 – 2014 adalah sebagai berikut :  

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2009-2014   

Visi : 

”Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam 

Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  

Misi :  

”Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk 

Rakyat” . 

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi tersebut pemerintah 

Provinsi Jawa Timur menetapkan empat strategi pokok pembangunan meliputi : 

(a) pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered 

development) yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based 

development) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program 

pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri (b) keperpihakan 

kepada masyarakat miskin (pro-poor), (c) pengarusutamaan gender dan        

(d) keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, 

melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis.  

Dari strategi tersebut, terdapat sembilan agenda utama pembangunan 

Jawa Timur. Diantara sembilan agenda utama tersebut yang terkait langsung 

dengan bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan adalah 

agenda berikut :  
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1. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan 

kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat terutama wong cilik, dan 

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 

2. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan 

publik. 

3. Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial 

ekonomi dampak lumpur panas Lapindo. 

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah Jawa Timur dan 9 

(sembilan) agenda utama pembangunan daerah Jawa Timur tahun 2009 – 

2014, disusun 18 (delapan belas) prioritas pembangunan serta arah kebijakan 

umum. Prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan program 

pembangunan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan 

kependudukan, meliputi  : 

1. Bidang ketenagakerjaan, melalui prioritas ke-3 : Perluasan Lapangan 

Kerja, dengan kebijakan yang diarahkan untuk  : 

a) Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal 

maupun formal; 

b) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 

c) Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main 

ketenagakerjaan yang berkaitan rekrutmen, outsourcing, pengupahan, 

PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan 

yang berlebihan.  

2.  Bidang ketransmigrasian, melalui prioritas ke-4 : Peningkatan Efektivitas 

Penanggulangan Kemiskinan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk 

meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan 

pengangguran di wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan 

menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin 

yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 

perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa 

aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. 
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3. Bidang kependudukan, melalui prioritas ke-12 : Percepatan Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan 

kebijakan yang diarahkan untuk  : 

a) Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi 

dari dilayani menjadi melayani masyarakat;  

b)  Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, 

bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi, 

kolusi, dan nepotisme;  

c)  Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur 

pada semua tingkat dan lini pemerintahan;  

d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;  

e)  Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan 

kebijakan layanan publik. 

Untuk mewujudkan agenda dan prioritas pembangunan tersebut, maka 

ditetapkan Visi Disnakertransduk Prov. Jawa Timur :  

“Terwujudnya Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukan 

yang Maju, Berdaya Saing, Produktif, Kompetitif dan Sejahtera”.  

Untuk mencapai visi tersebut, disusun Misi Disnakertransduk Prov. Jawa 

Timur sebagai berikut : 

1. Membina dan mengembangkan tenaga kerja yang menyeluruh dan terpadu 

untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian kerja ; 

2. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan 

kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi ekonomi daerah serta 

mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri ; 

3. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja, serta 

memfasilitasi terlaksananya hubungan industrial yang dinamis dan dialogis ; 

4. Memberikan perlindungan dan pengakuan hak – hak dasar kependudukan ; 

5. Mengarahkan dan menempatkan penduduk sesuai dengan daya dukung 

alam dan daya tampung lingkungan. 
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A. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 

Tujuan : 

Di Bidang Ketenagakerjaan : 

1. Mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi 

kesempatan kerja dalam dan luar negeri. Indikator kinerja tujuannya adalah 

persentase lulusan pelatihan yang diterima bekerja. 

2. Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri. Indikator 

kinerja tujuannya adalah persentase penempatan tenaga kerja melalui AKL 

(Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKAN (Antar Kerja 

Antar Negara). 

3. Mewujudkan pengembangan kesempatan kerja usaha mandiri dan padat 

karya produktif. Indikator kinerja tujuannya adalah persentase tenaga kerja 

di sektor informal yang mampu belajar usaha dan mempunyai pendapatan 

tetap (usahanya tetap eksis). 

4. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja. 

Indikator kinerja tujuannya adalah persentase penurunan kasus-kasus 

perselisihan hubungan industrial. 

5. Mewujudkan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja / buruh, 

termasuk pekerja perempuan dan anak. Indikator kinerja tujuannya adalah 

persentase penurunan kasus-kasus ketenagakerjaan. 

Di Bidang Kependudukan : 

6. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap 

hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan. Indikator 

kinerja tujuannya adalah persentase kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor 

Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP. 
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Di Bidang Ketransmigrasian : 

7. Mewujudkan kemandirian dan integrasi transmigran dan masyarakat 

sekitarnya melalui tahap penyesuaian, pemantapan dan pengembangan di 

permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang 

dan layak lingkungan. Indikator kinerja tujuannya adalah (1) persentase 

penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (Kepala 

Keluarga), dan (2) persentase transmigran yang berhasil meningkatkan 

taraf ekonomi dan sosialnya. 

Tabel 2.1 

Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan 

 

No MISI TUJUAN INDIKATOR 

1. Membina dan mengembangkan 
tenaga kerja yang menyeluruh 
dan terpadu utnuk 
meningkatkan kompetensi dan 
kemandirian kerja. 

Mewujudkan tenaga kerja 
yang memiliki kompetensi 
untuk mengisi kesempatan 
kerja dalam dan luar 
negeri. 

Persentase lulusan pelatihan 
yang diterima bekerja. 

2. Meningkatkan pelayanan 
penempatan tenaga kerja dan 
perluasan kesempatan kerja 
melalui pemberdayaan potensi 
ekonomi daerah serta mengisi 
peluang kerja di dalam dan ke 
luar negeri. 

- Mewujudkan 
penempatan tenaga 
kerja di dalam dan luar 
negeri. 

Persentase penempatan 
tenaga kerja melalui AKL 
(Antar Kerja Lokal), AKAD 
(Antar Kerja Antar Daerah), 
AKAN (Antar Kerja Antar 
Negara). 

  
- Mewujudkan 

pengembangan 
kesempatan kerja usaha 
mandiri dan padat karya 
produktif. 

 
Persentase tenaga kerja di 
sektor informal yang mampu 
belajar usaha dan 
mempunyai pendapatan 
tetap (usahanya tetap eksis). 

3. Meningkatkan kesejahteraan 
pekerja dan perlindungan 
tenaga kerja dalam segala 
aspek serta memfasilitasi 
terlaksananya hubungan 
industrial yang dinamis dan 
dialogis. 

- Mewujudkan hubungan 
industrial yang harmonis 
dan perbaikan syarat 
kerja. 

Persentase penurunan kasus-
kasus perselisihan hubungan 
industrial. 

 - Mewujudkan 
peningkatan 
perlindungan hak-hak 
dasar pekerja/buruh, 
termasuk pekerja 
perempuan dan anak. 

Persentase penurunan kasus-
kasus ketenagakerjaan. 

4. Memberikan perlindungan dan 
pengakuan hak-hak dasar 
kependudukan. 

Mewujudkan tertib 
administrasi 
kependudukan dan 
perlindungan terhadap 
hak-hak penduduk terkait 
kepe`milikan dokumen 
kependudukan. 

Persentase kepemilikan e-
KTP dengan NIK (Nomor 
Induk Kependudukan) 
Tunggal melalui perekaman 
data e-KTP. 
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5. Mengarahkan dan 
menempatkan penduduk sesuai 
dengan daya dukung alam dan 
daya tampung lingkungan. 

Mewujudkan kemandirian 
dan integrasi transmigran 
dan masyarakat sekitarnya 
melalui tahap 
penyesuaian, pemantapan 
dan pengembangan di 
pemukiman transmigrasi 
yang layak huni, layak 
usaha, layak berkembang 
dan layak lingkungan. 

1. Persentase penempatan 
transmigran di daerah 
penempatan transmigrasi 
(Kepala Keluarga). 

2. Persentase transmigran 
yang berhasil 
meningkatkan taraf 
ekonomi dan sosialnya. 

 

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama : 

Di Bidang Ketenagakerjaan : 

1. Meningkatnya tenaga kerja yang terampil/kompeten. Indikator kinerja 

utamanya adalah lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau 

kompetensi. 

2. Meningkatnya tenaga kerja yang dimagangkerjakan. Indikator kinerja 

utamanya adalah calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di dalam 

negeri dan luar negeri. 

3. Meningkatnya produktivitas kerja. Indikator kinerja utamanya adalah 

persentase peningkatan binaan produktivitas yang meningkat 

produktivitasnya. 

4. Meningkatnya pelayanan pelatihan. Indikator kinerja utamanya adalah hasil 

survey IKM pelayanan pelatihan. 

5. Meningkatnya penempatan tenaga kerja di sektor formal. Indikator kinerja 

utamanya adalah (a) penempatan tenaga kerja, dan (b) pengembangan 

jejaring informasi lowongan kerja, baik melalui persentase perusahaan 

anggota aktif PLKT (Pusat Layanan Karir Terpadu) maupun persentase 

peningkatan mitra kerja jejaring bursa kerja. 

6. Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja. Indikator kinerja 

utamanya adalah (a) hasil survei IKM pelayanan penempatan tenaga kerja, 

dan (b) hasil survei IKM pelayanan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). 
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7. Meningkatnya perluasan lapangan kerja di sektor formal. Indikator kinerja 

utamanya adalah persentase tenaga kerja di sektor informal yang usahanya 

tetap eksis. 

8. Terfasilitasinya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Indikator 

kinerja utamanya adalah persentase penurunan kasus perselisihan HI 

(hubungan industrial). 

9. Meningkatnya perbaikan syarat kerja dan kesejahteraan pekerja. Indikator 

kinerja utamanya adalah (a) persentase peningkatan upah pekerja, (b) 

persentase peningkatan Peraturan Perusahaan (PP), dan (c) persentase 

peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

10. Meningkatnya pelayanan pembinaan hubungan industrial. Indikator kinerja 

utamanya adalah hasil survei IKM pelayanan pembinaan hubungan 

industrial. 

11. Pelaksanaan K3 yang kondusif. Indikator kinerja utamanya adalah (a) 

persentase penurunan kasus kecelakaan kerja, dan (b) persentase 

peningkatan perusahaan yang mendapat penghargaan K3, meliputi 

kecelakaan nihil (zero accident) dan SMK3 (Sistem Manajemen K3). 

12. Terfasilitasinya lingkungan kerja yang aman, higienis dan nyaman, serta 

tenaga kerja yang sehat, selamat dan produktif. Indikator kinerja utamanya 

adalah (a) persentase pengujian kualitas udara emisi dan ambien, dan (b) 

persentase pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja. 

13. Meningkatnya kepesertaan jamsostek aktif. Indikator kinerja utamanya 

adalah kepesertaan jamsostek aktif, baik tenaga kerjanya maupun 

perusahaan. 

14. Meningkatnya pelayanan K3. Indikator kinerja utamanya adalah hasil survei 

IKM pelayanan K3. 

Di Bidang Kependudukan : 

15. Meningkatnya angka kepemilikan dokumen kependudukan. Indikator kinerja 

utamanya adalah persentase kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk 

Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP. 
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Di Bidang Ketransmigrasian : 

16. Meningkatnya realisasi pemberangkatan transmigrasi. Indikator kinerja 

utamanya adalah persentase penempatan transmigran di daerah 

penempatan transmigrasi (Kepala Keluarga). 

17. Meningkatnya kemandirian transmigran. Indikator kinerja utamanya adalah 

persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan 

sosialnya. 

Tabel 2.2 

Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran 

TUJUAN SASARAN 

Uraian Indikator Uraian Indikator 

1 Mewujudkan 
tenaga kerja yang 
memiliki 
kompetensi untuk 
mengisi 
kesempatan kerja 
dalam dan luar 
negeri. 

% lulusan pelatihan 
yang diterima 
bekerja. 

1 
 

Meningkatnya 
tenaga kerja 
yang terampil/ 
kompeten. 

Lulusan pelatihan yang 
memiliki keterampilan/ 
kompetensi. 

   
2 

 
Meningkatnya 
tenaga kerja 
yang dimagang-
kerjakan. 

 
Calon tenaga kerja 
yang dimagangkerjakan 
di dalam negeri atau 
luar negeri. 

   
3 
 
 
 
 
4 
 
 

 
Meningkatnya 
produktivitas 
kerja. 
 
 
Meningkatnya 
pelayanan 
pelatihan. 

 
% peningkatan binaan 
produktivitas yang 
meningkat produkti-
vitasnya. 
 
Hasil survey IKM 
pelayanan pelatihan. 

2.1 Mewujudkan 
penempatan 
tenaga kerja di 
dalam dan luar 
negeri. 

% penempatan 
tenaga kerja melalui 
AKL (Antar Kerja 
Lokal), AKAD (Antar 
Kerja Antar Daerah), 
AKAN (Antar Kerja 
Antar Negara). 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meningkatnya 
penempatan 
tenaga kerja di 
sektor formal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Penempatan tenaga 
kerja. 

 
- Pengembangan 

jejaring informasi 
lowongan kerja, 
melalui persentase 
perusahaan anggota 
aktif PLKT (Pusat 
Layanan Karir 
Terpadu) maupun 
persentase pening-
katan mitra kerja 
jejaring bursa kerja. 
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2 Meningkatnya 
pelayanan 
penempatan 
tenaga kerja. 

- Hasil survey IKM 
pelayanan penem-
patan tenaga kerja. 
 

- Hasil survey IKM 
pelayanan TKI 
(Tenaga Kerja 
Indonesia). 

      

2.2 Mewujudkan 
pengembangan 
kesempatan kerja 
usaha mandiri dan 
padat karya 
produktif. 

% tenaga kerja di 
sektor informal yang 
mampu belajar 
usaha dan mempu-
nyai pendapatan 
tetap (usahanya 
tetap eksis). 

1 Meningkatnya 
perluasan 
lapangan kerja di 
sektor informal. 

% tenaga kerja di 
sektor informal yang 
usahanya tetap eksis. 

3.1 Mewujudkan 
hubungan 
industrial yang 
harmonis dan 
perbaikan syarat 
kerja. 

% penurunan kasus-
kasus perselisihan 
hubungan industrial. 

1 Terfasilitasinya 
penyelesaian per-
selisihan hubung-
an industrial. 
 

% penurunan kasus 
perselisihan hubungan 
industrial. 

   2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Meningkatnya 
perbaikan syarat 
kerja dan 
kesejahteraan 
pekerja. 
 
 
 
 
 
 
Meningkatnya 
pelayanan pem-
binaan hubungan 
industrial. 

- % peningkatan upah 
pekerja. 
 

- % peningkatan PP 
(Peraturan 
Perusahaan). 
 

- % peningkatan PKB 
(Perjanjian Kerja 
Bersama). 

 
Hasil survey IKM 
pelayanan pembinaan 
hubungan industrial. 

3.2 Mewujudkan 
peningkatan 
perlindungan hak-
hak dasar pekerja/ 
buruh, termasuk 
pekerja perem-
puan dan anak. 

% penurunan kasus-
kasus ketenaga-
kerjaan. 

1 Pelaksanaan K3 
yang kondusif. 

- % penurunan angka 
kecelakaan kerja. 
 

- % peningkatan per-
usahaan yang men-
dapat penghargaan 
K3 (Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja), 
baik kecelakaan nihil 
(zero accident) atau 
SKM3 (Sistem Mana-
jemen K3). 
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2 

 
Meningkatnya 
kepesertaan 
jamsostek aktif. 

 
% kepesertaan 
jamsostek aktif 
(orang/tenaga kerja 
dan perusahaan). 
 

  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

Terfasilitasinya 
lingkungan kerja 
yang aman, 
higienis dan 
nyaman, serta 
tenaga kerja 
yang sehat, 
selamat dan 
produktif. 
 
Meningkatnya 
pelayanan K3. 

- % pengujian kualitas 
udara emisi dan 
ambien. 

 
- % pemeriksaan 

lingkungan kerja dan 
tenaga kerja. 

 
 
 
Hasil survey IKM 
pelayanan K3. 

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

% kepemilikan e-KTP 
dengan NIK (Nomor 
Induk 
Kependudukan) 
Tunggal melalui 
perekaman data e-
KTP. 

Meningkatnya angka 
kepemilikan 
dokumen 
kependudukan. 

% kepemilikan e-KTP 
dengan NIK (Nomor 
Induk Kependudukan) 
Tunggal melalui 
perekaman data e-KTP. 

5 Mewujudkan 
kemandirian dan 
integrasi 
transmigran dan 
masyarakat 
sekitarnya melalui 
tahap 
penyesuaian, 
pemantapan dan 
pengembangan di 
pemukiman 
transmigrasi yang 
layak huni, layak 
usaha, layak 
berkembang dan 
layak lingkungan. 

1. % penempatan 
transmigran di 
daerah penem-
patan transmigrasi 
(Kepala Keluarga). 
 

2. % transmigran 
yang berhasil 
meningkatkan 
taraf ekonomi dan 
sosialnya. 

Meningkatnya 
realisasi 
pemberangkatan 
transmigrasi. 
 
 
Meningkatnya 
kemandirian 
transmigran. 

% penempatan 
transmigran di daerah 
penempatan 
transmigrasi (Kepala 
Keluarga). 
 
% transmigran yang 
berhasil meningkatkan 
taraf ekonomi dan 
sosialnya. 

     

 

B. Arah Kebijakan 

Dalam rangka terwujudnya pelayanan ketenagakerjaan guna meningkatkan 

kualitas dan daya saing tenaga kerja dalam agenda penanggulangan 

pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan harus dilakukan secara holistic 

dan terpadu, maka upayanya dimulai dari tahap sebelum bekerja, pada saat 
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bekerja dan setelah bekerja (pre-during-post employment). Hal tersebut dilakukan 

dalam kerangka menjamin kesempatan kerja yang sama (equal opportunities) 

sebagaimana amanat UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta UU 32 

tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Di bidang ketransmigrasian dan 

kependudukan sebagaimana amanat UU No. 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian dan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

kebijakan umum yang ditempuh adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk 

melalui perlindungan, penataan dan persebaran penduduk sesuai dengan daya 

dukung alam dan daya tampung lingkungan untuk mendorong percepatan 

pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis, cepat tumbuh dan berkembang 

dalam penciptaan peluang usaha.   

Arah kebijakan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan 

kependudukan telah diselaraskan dengan agenda pembangunan, prioritas 

pembangunan dan arah kebijakan umum di dalam RPJMD Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur 2009 – 2014. Adapun arah kebijakan Disnakertransduk Prov. Jawa 

Timur terdiri dari : 

Di Bidang Ketenagakerjaan 

1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, 

kebijakannya meliputi : 

(1) Optimalisasi pelatihan serta perbaikan kurikulum pelatihan guna mendukung 

terwujudnya tenaga kerja dengan kompetensi yang berorientasi pada 

kebutuhan pasar kerja. 

(2) Pengembangan BLK bertaraf internasional guna mendukung ketersediaan 

tenaga kerja profesional yang mampu bersaing di pasar kerja dalam dan 

luar negeri. 

(3) Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi 

tenaga kerja. 

(4) Peningkatan kualitas dan optimalisasi fungsi lembaga-lembaga pelatihan 

kerja. 
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(5) Peningkatan profesionalisme tenaga pelatihan dan instruktur pelatihan 

kerja. 

2. Program perluasan dan penempatan tenaga kerja, kebijakannya meliputi: 

(1) Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal melalui program 

Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja 

Antar Negara (AKAN). 

(2) Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan 

penyerapan tenaga kerja di pasar kerja. 

(3) Pengembangan fungsi lembaga layanan bursa kerja dan lembaga 

penempatan tenaga kerja. 

(4) Peningkatan profesionalisme tenaga fungsional pengantar kerja. 

(5) Pembudayaan kewirausahaan, pembinaan padat karya produktif dan 

pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan 

kesempatan kerja di sektor informal. 

3. Program pengembangan hubungan industrial dan perbaikan syarat 

kerja, kebijakannya meliputi : 

(1) Penguatan kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industrial 

untuk mendukung terciptanya iklim hubungan industrial yang kondusif dan 

harmonis. 

(2) Perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan untuk mendukung 

terciptanya iklim hubungan industrial yang kondusif dan harmonis, serta 

mendukung upaya perlindungan dan perbaikan kesejahteraan pekerja. 

(3) Peningkatan profesionalisme tenaga fungsional di bidang hubungan 

industrial. 

4. Program pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga 

kerja, kebijakannya meliputi : 

(1) Peningkatan upaya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja. 

(2) Optimalisasi pelaksanaan dan pembudayaan K3 di perusahaan. 

(3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga fungsional pengawas 

ketenagakerjaan, serta fungsional litkayasa/perekayasa. 
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5. Program kependudukan, kebijakannya meliputi : 

(1) Terwujudnya tertib administrasi kependudukan. 

(2) Terwujudnya sistem informasi administrasi kependudukan. 

(3) Perlindungan pengakuan penentuan status pribadi dan status hukum setiap 

penduduk. 

(4) Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

6. Program mobilitas penduduk, kebijakannya meliputi : 

(1) Peningkatan partisipasi, kerjasama antar pemerintah daerah asal dengan 

pemerintah daerah tujuan (penempatan). 

(2) Perencanaan teknis permukiman dan perpindahan dalam kawasan potensi 

SDM calon transmigrasi penempatan daerah asal. Perencanaan teknis 

permukiman dan perpindahan dalam kawasan potensi SDM calon 

transmigrasi penempatan daerah asal. 

(3) Optimalisasi pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran. 

(4) Pembinaan, pengembangan sosial ekonomi yang mandiri bagi masyarakat 

transmigran dan masyarakat sekitarnya. 

 

2.2.  PROGRAM PRIORITAS 

Pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan 

kependudukan diwujudkan melalui 6 (enam) program prioritas utama beserta 

implementasi kegiatannya, yang meliputi : 

a. Bidang Ketenagakerjaan 

Terdiri dari 4 (empat) program prioritas, yakni : 

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. 

Untuk mendorong pembentukan tenaga kerja yang memiliki karakter, 

mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan 

kerja, serta mengisi lapangan kerja di dalam maupun luar negeri melalui 

peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi penyelenggaraan pelatihan di 
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UPT Pelatihan Kerja yang akan ditingkatkan dan bertaraf internasional. 

Implementasi kegiatannya berupa  : 

(1) Pendidikan kemasyarakatan produktif pada bidang peningkatan 

produktivitas tenaga kerja. 

(2) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pengembangan 

standard kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga 

kerja. 

(3) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan 

revitalisasi dan kualitas lembaga pelatihan kerja. 

(4) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan 

program pelatihan kerja berbasis kompetensi. 

(5) Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga 

kerja industri hasil tembakau. 

2) Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja. 

Untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal 

maupun sektor informal secara remuneratif, produktif, layak dan 

sejahtera, baik di dalam maupun di luar negeri, serta mendorong 

peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja 

di dalam dan luar negeri. Implementasi kegiatannya berupa : 

(1) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penempatan 

tenaga kerja di luar negeri. 

(2) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penempatan 

tenaga kerja di dalam negeri. 

(3) Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar 

tercipta pasar kerja yang fleksibel. 

(4) Pengembangan dan peningkatan bimbingan jabatan, bursa kerja 

khusus, dan bursa kerja pemerintah dan swasta (BKP/BKS) melalui 

Pusat Layanan Karir Terpadu (PLKT). 

(5) Penciptaan lapangan kerja/perluasan kerja. 

(6) Pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM). 
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3) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.  

Untuk perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan, pemberdayaan 

lembaga hubungan industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan 

dan pembinaan hubungan industrial. Implementasi kegiatannya berupa: 

(1) Pembinaan dan pengembangan syarat kerja yang harmonis. 

(2) Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan 

industrial secara adil, konsisten dan transparan. 

(3) Mendorong pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga 

ketenagakerjaan. 

(4) Pemberdayaan mediator, konsiliator dan arbiter. 

4) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja.  

Untuk peningkatan profesionalisme tenaga pengawas ketenagakerjaan, 

perlindungan tenaga kerja perempuan, tenaga kerja anak, pengawasan 

keselamatan dan kesehatan kerja. Implementasi kegiatannya berupa  : 

(1) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum 

ketenagakerjaan. 

(2) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan. 

(3) Pembinaan dan penerapan keselamatan kerja pada sektor industri 

dengan resiko kecelakaan kerja tinggi. 

(4) Peningkatan pencegahan terhadap eksploitasi dari berbagai bentuk 

pekerjaan terburuk anak dan pekerja perempuan. 

(5) Peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, baik sektor 

pekerja formal maupun informal. 

(6) Peningkatan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dan 

Kesehatan Keselamatan Kerja. 
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b. Bidang Kependudukan. 

5) Program Kependudukan. 

1. Untuk mendorong terakomodasinya hak-hak setiap penduduk untuk 

memperoleh dokumen kependudukan dan meningkatkan kuantitas 

kepemilikan dokumen kependudukan, mendukung perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan 

pelayanan publik. 

2. Untuk mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan 

sistem pengenal tunggal berupa NIK bagi seluruh penduduk 

Indonesia, sehingga data penduduk dapat diintegrasikan dan 

direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil dan berlaku nasional guna 

membangun sistem yang mampu menghimpun data kependudukan 

yang cepat dan akurat serta mengembangkan sarana komunikasi 

data, jaringan bank data dengan akses Nomor Induk Kependudukan 

(NIK) tunggal. 

Implementasi kegiatannya berupa : 

(1) Penataan administrasi sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

(2) Pembangunan dan pengembangan SIAK (Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan) terpadu. 

(3) Fasilitasi sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan 

umum, dan identitas administrasi kependudukan dan catatan sipil. 

 

c. Bidang Ketransmigrasian. 

6) Program Mobilitas Penduduk. 

1. Untuk mendapatkan animo calon transmigran yang memiliki 

kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan guna pengembangan dan 

pelaksanaan kegiatan di daerah penempatan. 
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2. Untuk menjembatani kepentingan daerah asal (pengirim) maupun 

daerah tujuan (penerima) yang tertuang dalam perjanjian formal 

(MoU). Kerja sama ini sangat bermanfaat sebagai sarana saling 

berbagi pengalaman (sharing of experiences), manfaat (sharing of 

benefits), dan saling memikul tanggung jawab pembiayaan 

pembangunan (sharing of burdens), terutama untuk pembangunan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menuntut skala 

ekonomi tertentu agar efisien untuk masing-masing daerah. 

Implementasi kegiatannya berupa : 

(1) Kerjasama antar daerah Provinsi, Kab./Kota luar Jawa. 

(2) Optimalisasi penempatan calon transmigran. 
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2.3. FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN 

1         12.000 

2 Jumlah calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan.

- Dalam negeri 650

- Luar negeri 300

3   ∑ binaan produktivitas yg meningkat produktivitas- 20%

nya setelah mengikuti pembinaan thn ini - thn sblmnya  x  100

  ∑ binaan produktivitas yg meningkat produktivitas-

     nya setelah mengikuti pembinaan thn sblmnya

4 Nilai IKM UPT Pelatihan                80 

      ∑ UPT Pelatihan

5 - Penempatan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor formal.       300.000 

-

-  % perusahaan anggota aktif ∑ perusahaan anggota aktif PLKT yg 75%

   PLKT.    menginformasikan lowongan kerja     x  100

      ∑ perusahaan anggota PLKT

-  % peningkatan mitra kerja ∑ mitra kerja jejaring bursa kerja 20%

   jejaring bursa kerja.          thn ini - thn sebelumnya           x  100

∑ mitra kerja jejaring bursa kerja

                thn sebelumnya
Ket : PLKT = Pusat Layanan Karir Terpadu

6 Hasil survey IKM :

- Nilai IKM pelayanan penempatan tenaga kerja.  79,80 

- Nilai IKM pelayanan TKI.  76,35 

7 ∑ tenaga kerja di sektor informal yg mampu 95%

belajar usaha & mempunyai pendapatan tetap  x  100

  ∑ tenaga kerja yg mendapat pembinaan di

Jumlah siswa pelatihan yang lulus dan telah mendapatkan 

sertifikat keterampilan dan/atau sertifikat kompetensi.

Lulusan pelatihan yang memiliki 

keterampilan atau kompetensi.

Calon tenaga kerja yang 

dimagangkerjakan di :

Hasil survey IKM pelayanan 

pelatihan.

Meningkatnya tenaga kerja yang 

terampil/kompeten.

Meningkatnya tenaga kerja yang 

dimagangkerjakan.

Meningkatnya produktivitas kerja.
% peningkatan binaan 

produktivitas yg meningkat 

produktivitasnya.

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA  FORMULA INDIKATOR TARGET

DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROV. JAWA TIMUR

TAHUN 2013

Meningkatnya penempatan 

tenaga kerja di sektor formal.

Pengembangan jejaring 

informasi lowongan kerja :

Meningkatnya pelayanan 

penempatan tenaga kerja. Pelayanan penempatan tenaga 

kerja.

Meningkatnya pelayanan 

pelatihan.

Pelayanan TKI (Tenaga Kerja 

Indonesia).

% tenaga kerja di sektor informal 

yang usahanya tetap eksis.
Meningkatnya perluasan 

lapangan kerja di sektor informal.
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8    Selisih ∑ kasus perselisihan HI thn ini 17%

              dengan thn sebelumnya                   x  100

∑ kasus perselisihan HI tahun sebelumnya

9 - % peningkatan upah pekerja. ∑ rata-rata UMK thn ini - rata-rata UMK 9%

                     thn sebelumnya                     x  100

      ∑ rata-rata UMK thn sebelumnya

-               ∑ Peraturan Perusahaan (PP) 33%

                    thn ini - thn sebelumnya                     x  100

∑ Peraturan Perusahaan (PP) thn sebelumnya

- ∑ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 35%

           thn ini - thn sebelumnya            x  100

∑ Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

                  thn sebelumnya

10 Nilai IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial. 81,15

11 Pelaksanaan K3 yang kondusif. -   Selisih ∑ kasus kecelakaan kerja thn ini  20% 

                dengan thn sebelumnya                    x  100

∑ kasus kecelakaan kerja thn sebelumnya

- ∑ perusahaan yg mendapat penghargaan K3

                  thn ini - thn sebelumnya                    x  100

∑ perusahaan yg mendapat penghargaan K3

                         thn sebelumnya

- Kecelakaan Nihil (Zero  25% 

  Accident).

- SMK3 (Sistem Manajemen  27% 

  K3).

12 -

- Orang (tenaga kerja). ∑ pekerja yg menjadi peserta jamsostek aktif  x  100 39%

   ∑ pekerja yg menjadi peserta jamsostek

- Perusahaan. ∑ perusahaan yg menjadi peserta jamsostek aktif  x  100 66%

         ∑ perusahaan peserta jamsostek

Meningkatnya kepesertaan 

jamsostek aktif.

% kepesertaan jamsostek         

aktif :

TARGET

% peningkatan perusahaan yg 

mendapat penghargaan K3 

(Kesehatan & Keselamatan 

Kerja) :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA  FORMULA INDIKATOR

Meningkatnya pelayanan 

pembinaan hubungan industrial.

Hasil survey IKM pelayanan 

pembinaan hubungan industrial.

% penurunan kasus kecelakaan 

kerja.

Terfasilitasinya penyelesaian 

perselisihan hub. industrial.

% penurunan kasus perselisihan 

hub. Industrial.

Meningkatnya perbaikan syarat 

kerja & kesejahteraan pekerja.

% peningkatan Peraturan 

Perusahaan (PP).

% peningkatan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB).
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13 - ∑ perusahaan yg diuji kualitas udara 95,50%

                  emisi & ambien                        x  100

∑ perusahaan yg meminta pengujian

     kualitas udara emisi & ambien

-            ∑ perusahaan yg diperiksa 93%

        lingkungan kerja & tenaga kerja          x  100

∑ perusahaan yg meminta pemeriksaan

        lingkungan kerja & tenaga kerja

14 Meningkatnya pelayanan K3. Nilai IKM pelayanan K3. 78%

15 ∑ penduduk yg telah melakukan 96%

          perekaman data e-KTP          x  100

∑ penduduk yg wajib perekaman

                    data e-KTP

16   ∑ transmigran yg ditempatkan    x  100 65%

∑ transmigran yg siap berangkat

17 ∑ transmigran yg mampu meningkatkan 28%

                   pendapatannya                    x  100

      ∑ transmigran yg ditempatkan

Meningkatnya kemandirian 

transmigran.

% transmigran yg berhasil 

meningkatkan taraf ekonomi dan 

sosialnya.

 FORMULA INDIKATOR TARGET

Terfasilitasinya lingkungan kerja 

yang aman, higienis dan nyaman, 

serta tenaga kerja yang sehat, 

selamat dan produktif.

% pengujian kualitas udara 

emisi dan ambien.

% pemeriksaan lingkungan 

kerja & tenaga kerja.

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

% penempatan transmigran di 

daerah penempatan transmigrasi 

(Kepala Keluarga).

% kepemilikan e-KTP dengan NIK 

(Nomor Induk Kependudukan) 

Tunggal melalui perekaman data e-

KTP.

Hasil survey IKM pelayanan K3.

Meningkatnya angka kepemilikan 

dokumen kependudukan.

Meningkatnya realisasi 

pemberangkatan transmigrasi.

 


