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B   L   I   T   A   R 
 
 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA 

KABUPATEN BLITAR 

NOMOR :560/      /409.106.1/KPTS/2017 

 

TENTANG 

 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA 

KABUPATEN BLITAR 

 

KEPALA DINAS TENAGA KERJA 

KABUPATEN BLITAR 

 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran kinerja di lingkungan Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, maka diperlukan alat ukur 

berupa Indikator Kinerja  

  b. bahwa penetapan Indikator kinerja Individu sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5050); 

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4279); 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
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  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birikrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; 

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 1/C); 

  8. PeraturanDaerah KabupatenBlitar No 04Tahun 2016 

tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021; 

  9. PeraturanDaerah KabupatenBlitar No 10Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Susunan Pemerintah Daerah; 

  10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar (Berita 

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 56/D). 

  11. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar 

Nomor  ....  tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. 

  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DI LINGKUNGAN 

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR 

KESATU : Indikator Kinerja Individu di lingkungan Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KESATU dimanfaatkan untuk memberikan informasi kinerja yang 

penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja 

organisasi; serta mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan 
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dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. 

KETIGA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana 

strategis SKPD, rencana kerja tahunan SKPD, penetapan kinerja 

SKPD, pelaporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian 

kinerja. 

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian 

kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan 

oeh setiap individu dan disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Blitar 

KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat 

kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini ; 

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

   

 

Ditetapkan di Blitar   

Pada tanggal 

   

 

 

 

 

 

 

 

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA 
KABUPATEN BLITAR 

 
 
 

 
Drs. MIFTACHUDDIN, MM 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19581004 198703 1 007 



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Blitar 

Nomor :560/     /409.106.1/KPTS/2017 
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu 
di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar 

 
 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
1. JABATAN : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar 

2. TUGAS : membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 

administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan 

protokol, serta pelayanan publik. 

3. FUNGSI : 1. mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 

2. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

3. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan; 

4. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi perlengkapan;  

5. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik; 

6. mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran; 

7. mengkoordinasikan penataan kelembagaan dan perundang-undangan; 

8. mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 

9. mengkoordinasikan pembinaan dan penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah; 

10. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

11. mengkoordinasikan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas; 

12. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan 

13. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Terpenuhinya pelayanan 
administrasi perkantoran 

Prosentase kecukupan 
administrasi perkantoran  

Subbag. Umum 
dan Kepegawaian 

Tersedianya sarana dan 
prasarana aparatur dengan 

kondisi layak 

Prosentase sarpras 
aparatur dengan kondisi 

layak 
 

Subbag. Umum 
dan Kepegawaian 

Meningkatnya disiplin 

aparatur 

Prosentase aparatur yang 

disiplin 
 

Subbag. Umum 

dan Kepegawaian 

Meningkatnya kapasitas 
SDA SKPD 

Prosentase sumber daya 
aparatur yang telah 
mengikuti 

diklat/bimtek/sosialisasi 

 

Subbag. Umum 
dan Kepegawaian 

Tersusunnya dokumen 

perencanaan, pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan secara tepat 

waktu 

Prosentase penyelesaian 

dokumen perencanaan, 
laporan kinerja, dan 
keuangan daerah yang 

tepat waktu 

 

-Subbag. 

Penyusunan 
Program 
- Subbag. 

Keuangan 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

2. TUGAS : membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang penempatan tenaga kerja 

dan perluasan kesempatan kerja. 

3. FUNGSI : a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan 

kesempatan kerja; 

b. mengkoordinasikanpengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknispelayanan penempatan 

tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri, serta perlindungan tenaga kerja luar negeri, pengembangan dan 

perluasan kesempatan kerja, serta perizinan LPTKS; 

c. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja dengan mekanisme AKL, AKAD, AKAN dan 

AKSUS; 

d. memberikan rekomendasi pendirian PPTKIS / Kantor Cabang PPTKIS, Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), 

dan pemberian ijin penampungan calon TKI; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pemantauan terhadap PPTKIS dan LPTKS; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan keluarga TKI/TKI Purna berupa peningkatan kualitas keahlian 

atau keterampilan kerja; 

g. menerbitkan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) kabupaten; 

h. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja berbasis teknologi informasi; 

i. mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Kabupaten; 

j. mengkoordinasikanpengumpulan dan pengolahan data lowongan kerja sebagai bahan pembuatan informasi 

pasar kerja dalam negeri/luar negeri untuk disebarluaskan; 

k. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui wirausaha baru , 

terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) , Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Tenaga Kerja Sarjana (TKS), Padat Karya; 

l. mengkoordinasikan merencanakan penempatan tenaga kerja khusus disabilitas; 
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m. mengevaluasi dan melaporkan tugas pokok dan fungsi; dan 

n. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

 

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya 

penempatan tenaga kerja 

Prosentase tenaga kerja 

yang ditempatkan  

-Seksi PTKDN 

- Seksi 
Penempatan dan 
Perlindungan 

TKLN 

Meningkatnya kesempatan 

kerja melalui pelatihan 
berbasis wirausaha 
 

Prosentase 

masyarakat/pencari 
kerja/penganggur yang 
mendapatkan pelatihan 

(fokus sasaran TKI 
purna/keluarga TKI) 

 

Seksi Perluasan 

Kesempatan Kerja 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 

2. TUGAS : membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang hubungan industrial dan 

syarat kerja yang meliputi penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial 

dan syarat kerja. 

3. FUNGSI : a. memverifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi 

daerah Kabupaten; 

b. mengkoordinasikan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah Kabupaten; 

c. mengkoordinasikan proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah 

kabupaten; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di 

perusahaan; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja 

dan penutupan perusahaan; dan 

g. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

 

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya jumlah 
perusahaan yang mendapatkan 

pembinaan tentang Hubungan 
Indstrial dan Syarat Kerja 

Prosentase perusahaan yang 
mendapatkan pembinaan  

Bidang 
Hubinsyaker 

 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

2. TUGAS : membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusanpemerintahan di bidang pelatihan kerja, 

produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi. 

3. FUNGSI : a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK); 

b. memverifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan 

kerja swasta; 

c. mengkoordinasikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan perijinan, pembinaan dan pemantauan terhadap lembaga pelatihan kerja 

swasta; 

e. mengkoordinasikan penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil; 

f. mengkoordinasikan pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil; 

g. mengkoordinasikan pengukuran produktivitas tingkat kabupaten; 

h. mengkoordinasikan pemantauan tingkat produktivitas; 

i. mengkoordinasikan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan daerah tujuan transmigrasi; 

j. mengkoordinasikan penyiapan teknis dan klarifikasi lokasi permukiman daerah tujuan transmigrasi; 

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang; dan 

l. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

 

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya penduduk 
usia kerja yang tidak 

bekerja yang mendapat 
pelatihan 

Prosentase PUK yang 
tidak bekerja yang 

mendapat pelatihan 
 

Bidang pelatihan 
Kerja, 

Produktivitas 
Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Meningkatnya  

transmigran yang 
ditempatkan 

Prosentase 
transmigran yang 
ditempatkan  

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 

2. TUGAS : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas 

3. FUNGSI : a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program; 

b. melaksanakan pengolahan data dan sistem informasi; 

c. melaksanakan perencanaan program; 

d. melaksanakan penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah; 

e. menyusun bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; 

f. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dinas; 

h. melaksanakan penyusunan laporan; dan 

i. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Tersusunnya dokumen 
perencanaan dan pelaporan 
kinerja  

Jumlah dokumen perencanaan 
dan pelaporan yang disusun 

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang 
disusun 

Data seluruh 
bidang dan 
sekretariat 

Tersusunnya database 
ketenagakerjaan  

Jumlah dokumen database 
ketenagakerjaan yang disusun 

Jumlah dokumen database ketenagakerjaan yang 
disusun 

Data seluruh 
bidang dan 

sekretariat 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Sub Bagian Keuangan 

2. TUGAS : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas 

3. FUNGSI : a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai; 

b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; 

c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

d. melaksanakan penatausahaan keuangan; dan 

e. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Tersusunnya dokumen 

penganggaran dan pelaporan 
keuangan  

Jumlah dokumen anggaran dan 

pelaporan keuangan yang 
disusun  

Jumlah dokumen anggaran dan pelaporan keuangan 

yang disusun 

Seluruh bidang 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. TUGAS : melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian 

3. FUNGSI : a. melaksanakan penerimaan surat-surat dinas, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-

naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan dinas; 

b. meyiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, 

usulan pensiun, usulan peninjauan masa kerja, usulan pemberian penghargaan, usulan kenaikan pangkat, 

Penilaian Prestasi Kerja, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian 

pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, tenaga 

teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, penyusunan Standar Operasional 

Prosedur, penyusunan Standar Pelayanan, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya; 

c. menyusun rencana perawatan kendaraan dan operasional mobil dinas; 

d. menyusun kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan 

penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; 

e. mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik; dan 

f. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 
KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Terlaksananya pelayanan 
administrasi perkantoran bagi 
aparatur SKPD selama 12 bulan 

Jumlah jenis pelayanan 
administrasi perkantoran bagi 
aparatur SKPD selama 12 
bulan 

Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi 
aparatur SKPD selama 12 bulan 

Subbag. Umum dan 
kepegawaian 

Terlaksananya peningkatan 
sarana dan prasarana aparatur 

Jumlah dan jenis sarana dan 
prasarana yang diadakan dan 
dipelihara 

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang diadakan dan 
dipelihara 

Subbag. Umum dan 
kepegawaian 

Terlaksananya bimtek 
peningkatan kapasitas aparatur 

Jumlah sumber daya aparatur 
yang mengikuti bimtek 

Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek Subbag. Umum dan 
kepegawaian 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Informasi Pasar Kerja 

2. TUGAS : membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang penempatan 

tenaga kerja dalam negeri dan informasi pasar kerja 

3. FUNGSI : a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan melaksanakan program kegiatan penempatan tenaga kerja 

dalam negeri; 

b. mengumpulkan dan menganalisis data antar kerja serta menyusun profil ketenagakerjaan; 

c. mengumpulkan, menganalisis, menyusun, menyebarluaskan dan melakukan sosialisasi serta kliring IPK; 

d. menganalisis situasi pasar kerja, menyusun statistik IPK dan memproyeksikan IPK serta menyusun rekomendasi 

implikasi pasar kerja; 

e. mengumpulkan, mengolah data dan memberikan konsultasi serta sosialisasi analisis jabatan; 

f. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada siswa, orang tua siswa, pencari kerja, mahasiswa, guru 

dan/atau guru BK, lembaga penempatan, lembaga pelatihan, lembaga pendidikan, tenaga kerja khusus, tenaga 

kerja ter-PHK, kelompok masyarakat tertentu, serta memantau dan memberikan konsultasi kepada lembaga di 

bidang Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (PBJ); 

g. menyusun program kegiatan perantaraan kerja; 

h. memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja, mencari lowongan dan memasarkan tenaga 

kerja, menempatkan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKSUS, melakukan pendampingan pemberangkatan dan 

pemulangan, pemantauan dan evaluasi penempatan serta menyusun profil pasar kerja dalam negeri; 

i. memberikan persetujuan pendirian dan perpanjangan ijin BKK, memantau, mengevaluasi dan membina lembaga 

BKK; 

j. memproses perpanjangan IMTA, memantau dan membina pengguna TKA yang lokasi kerja dalam satu 

kabupaten; 

k. melaksanakan pengembangan pelayanan informasi pasar kerja melalui sarana teknologi informasi dan media 

lainnya; 

l. melaksanakan pameran bursa kerja; 

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok seksi; dan 
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n. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

 
 

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Terlaksananya penyediaan 
informasi pasar kerja 

Pelaksanaan penyediaan 
informasi pasar kerja 

Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan informasi pasar kerja Pengantar Kerja, 
Seksi PTKDN 

dan IPK 

Meningkatnya jumlah 

perusahaan yang 
berpartisipasi dalam pameran 

bursa kerja 

Jumlah perusahaan yang 

berpartisipasi dalam 
pameran bursa kerja 

dalam negeri 

Cukup Jelas Seksi PTKDN 

dan IPK 

Terlaksananya sosialisasi 
program ketenagakerjaan 

baik secara langsung maupun 
melalui media  

Pelaksanaan sosialisasi 
langsung dan melalui 

media 

Cukup Jelas Seksi PTKDN 
dan IPK 

Terlaksananya publikasi 
kegiatan ketenagakerjaan 

Pelaksanaan publikasi 
kegiatan ketenagakerjaan 

Cukup Jelas Seksi PTKDN 
dan IPK 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri 

2. TUGAS : membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang penempatan 

dan perlindungan tenaga kerja. 

3. FUNGSI : a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan melaksanakan program kegiatan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (pra dan purna); 

b. memberikan pelayanan dan penyebaran informasi pasar kerja luar negeri melalui sarana teknologi informasi, 

penyebaran informasi prosedur penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri melalui media cetak 

maupun elektronik serta memberikan layanan bagi pencari kerja yang berkunjung ke dinas secara tatap muka; 

c. melaksanakan penyuluhan perekrutan dan seleksi calon TKI yang terdaftar di dinas bersama PPTKIS yang 

mempunyai ijin rekrut di wilayah Kabupaten; 

d. melaksanakan inventarisasi PPTKIS/ Kantor Cabang PPTKIS dan karyawan PPTKIS yang merekrut Calon TKI di 

wilayah Kabupaten; 

e. melaksanakan perlindungan TKI pra penempatan melalui penelitian dokumen/berkas Calon TKI yang diajukan 

oleh PPTKIS untuk mendapatkan nomor ID Calon TKI secara online; 

f. memberikan pembekalan awal bagi Calon TKI untuk penandatangan Perjanjian Penempatan dan atau Perjanjian 

Kerja; 

g. melaksanakan entry data melalui Online Sistem dan menandatangani Berita Acara, Kartu Identitas Tenaga Kerja 

Indonesia (KITKI), Rekomendasi Paspor dan Perjanjian Penempatan Calon TKI; 

h. melaksanakan penelitian berkas untuk pembuatan Kartu Karyawan PPTKIS yang terdaftar di Kabupaten; 

i. melaksanakan penelitian berkas dan menandatangani surat rekomendasi bagi Calon TKI; 

j. melaksanakan penelitian berkas dan melakukan peninjauan lokasi untuk pemberian rekomendasi pendirian 

PPTKIS, Kantor Cabang PPTKIS, BLKLN, dan ijin pendirian Penampungan Calon TKI; 

k. melaksanaan pembinaan dan pemantauan terhadap PPTKIS, Kantor Cabang PPTKIS, BLKLN, Penampungan 
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Calon TKI di Kabupaten; 

l. melaksanakan pemberdayaan keluarga TKI dan/atau TKI Purna berupa peningkatan kualitas keahlian atau 

keterampilan kerja; 

m. melaksanakan sosialiasi dan pencegahan penempatan TKI Non Prosedural di Kabupaten; 

n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban spanduk, brosur, info kerja penempatan 

tenaga kerja ke luar negeri yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

o. menyiapkan persyaratan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI  

p. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan TKI dari negara penempatan; 

q. memfasilitasi dan atau memantau penyelesaian permasalahan TKI pra penempatan, masa penempatan dan 

purna penempatan; 

r. melaksanakan pemantauan kepulangan TKI sampai daerah asal di Kabupaten; 

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok seksi; dan 

t. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

 

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya jumlah pencaker 
Antar Kerja Antar Negara 

(AKAN) yang dilayani 

Jumlah pencaker yang dilayani Cukup jelas SISKOTKLN 

Meningkatnya jumlah pencari 

kerja yang diberi pelayanan 
penerbitan ID calon TKI/KITKI, 
rekomendasi paspor, berita 

acara dan perjanjian 
penempatan CTKI 

jumlah pencari kerja yang diberi 

pelayanan penerbitan ID calon 
TKI/KITKI, rekomendasi paspor, 
berita acara dan perjanjian 

penempatan CTKI 

Cukup Jelas SISKOTKLN 

Meningkatnya perlindungan 
terhadap TKI di luar negeri (pra 
dan purna penempatan) 

Jumlah calon TKI yang diberikan 
sosialisasi 

Cukup Jelas Seksi Penempatan 
dan Perlindungan 
TKLN Jumlah kasus yang difasilitasi Cukup Jelas 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

2. TUGAS : membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang 

pengembangan dan perluasan kesempatan kerja. 

3. FUNGSI : a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan melaksanakan program kegiatan pengembangan dan perluasan 

kesempatan kerja; 

b. menyiapkan bahan fasilitasi bimbingan dan pemanduan kegiatan perluasan kesempatan kerja; 

c. menyiapkan bahan pembianaan dan pengembangan pola lain untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja; 

d. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi rekomendasi pengajuan program perluasan kerja; 

e. menyiapkan bahan pembinaan, pemanduan, monitoring dan evaluasi kegiatan perluasan kesempatan kerja; 

f. merencanakan pengumpulan data dan merekrut serta mensurvey lapangan sebagai bahan penyusunan rencana 

pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; 

g. mengembangan wirausaha baru melalui terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) , Tenaga Kerja Mandiri (TKM), 

Tenaga Kerja Sarjana (TKS); 

h. melaksanakan perluasan kesempatan kerja bagi penganggur dan setengah penganggur melalui kegiatan padat 

karya; 

i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok seksi; 

j. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

 

SASARAN PROGRAM / 

KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya jumlah 

masyarakat yang mendapatkan 
pelatihan dalam rangka 
perluasan kesempatan kerja 

Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihandan pembinaan kewirausahaan Seksi 

Pengembangan 
dan Perluasan 
Kesempatan Kerja 

Meningkatnya kemampuan dan 
keterampilan tenaga 

kerja/masyarakat/pencari 
kerja 

Jumlah masyarakat/pencari 
kerja yang mendapatkan 

pelatihan (fokus sasaran TKI 
purna/keluarga TKI) 

Jumlah masyarakat/pencari kerja yang mendapatkan 
pelatihan (fokus sasaran TKI purna/keluarga TKI) 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan 

2. TUGAS : membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang syarat kerja 

dan kelembagaan. 

3. FUNGSI : a. menyusun penyiapan sumber daya manusia yang memahani aturan pembuatan peraturan perusahaan dan 

perjanjian kerja bersama; 

b. menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan Lembaga 

Kerja Sama Bipartit; 

c. membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama di Kabupaten;  

d. melaksanakan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan skala kabupaten; 

e. melaksanakan pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja skala kabupaten dan melaporkannya 

kepada Provinsi; 

f. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

 

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Terlaksanya pembinaan 
lembaga industrial 

Jumlah perusahaan yang 
diberi pembinaan 

Jumlah perusahaan yang diberi pembinaan tentang 
lembaga industrial 

Seksi Syarat Kerja 
dan Kelembagaan 

Terlaksananya pembinaan 
pelaksanaan persyaratan kerja 

di perusahaan 

Jumlah perusahaan yang 
diberi pembinaan 

Jumlah perusahaan yang diberi pembinaan tentang 
syarat kerja  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial 

2. TUGAS : membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pengupahan 

dan jaminan sosial. 

3. FUNGSI : a. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; 

b. menyusun bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; 

c. menyusun bahan penetapan upah minimum kabupaten dan sektoral; 

d. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; dan 

e. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 
 

KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN / FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Terlaksananya fasilitasi 
penetapan UMK dan sosialisasi 
penerapan UMK di perusahaan 

Jumlah perusahaan yang diberi 
pembinaan 

Jumlah perusahaan yang diberi pembinaan 
tentang UMK 

Seksi Pengupahan 
dan Jaminan 
Sosial 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

2. TUGAS : membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial. 

3. FUNGSI : a. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial; 

b. menyiapkan sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 

c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan; dan 

d. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 
 

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Terlaksananya pembinaan 

penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial 

Jumlah perusahaan yang diberi 

pembinaan 

Jumlah perusahaan yang diberi pembinaan tentang 

penyelesaian PHI 

Seksi Penyelesaian 

Perselisihan 
Hubungan 
Industrial 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas 

2. TUGAS : membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pelatihan 

kerja dan produktivitas. 

3. FUNGSI : a. menganalisis kebutuhan pelatihan; 

b. menyusun program pelatihan; 

c. menyiapkan sarana dan prasarana; 

d. menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan; 

e. menyiapkan calon peserta pelatihan; 

f. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja; 

g. menyusun database alumni pelatihan kerja; 

h. merencanakan promosi peningkatan produktivitas; 

i. menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas; 

j. menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas; 

k. melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas; 

l. menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas; 

m. menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas; 

n. merencanakan pemantauan tingkat produktivitas; dan 

o. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

 
 

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Terlaksananya pelatihan 

peningkatan keterampilan kerja 
dan produktivitas tenaga kerja 

Jumlah masyarakat/pencari 

kerja/penganggur yang 
mendapatkan pelatihan 

Jumlah masyarakat/pencari kerja/penganggur yang 

mendapatkan pelatihan 

Seksi Pelatihan 

kerja dan 
produktivitas 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja Swasta 

2. TUGAS : membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pembinaan 

kelembagaan pelatihan kerja swasta. 

3. FUNGSI : a. merencanakan pengumpulan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan; 

b. merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 

c. menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatiha kerja swasta; 

d. merancang kesiapan materi pelatihan kerja; 

e. merancang kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta; 

f. merencanakan pengumpulan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan 

disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 

g. menyusun kebutuhan sumber daya manusia dan kesiapan sarana prasarana dalam pemberian izin lembaga 

pelatihan kerja swasta; 

h. menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja; 

i. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 
 

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Terlaksananya pembinaan 

terhadap Lembaga Pelatihan 
Kerja Swasta (LPKS) 

Jumlah LPKS yang dibina Jumlah LPKS yang dibina Seksi Pembinaan 

Kelembagaan Pelatihan 
Kerja Swasta 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Transmigrasi 

2. TUGAS : membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang transmigrasi. 

3. FUNGSI : a. melaksanakan pendataan animo calon transmigran; 

b. melaksanakan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon transmigran; 

c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan daerah tujuan; 

d. melaksanakan penyiapan teknis dan klarifikasi lokasi permukiman daerah tujuan; 

e. melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan calon transmigran; 

f. melaksanakan pelayanan angkutan calon transmigran sampai daerah tujuan; 

g. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 
 

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Terlaksananya kerjasama antar 

daerah dalam rangka penempatan 
calon transmigran 

Jumlah paket Kerjasama 

Antar Daerah (KSAD) yang 
terlaksana 

Jumlah paket Kerjasama Antar Daerah (KSAD) 

yang terlaksana 

Seksi Transmigrasi 

Terlaksananya penyuluhan dan 

pendaftaran transmigrasi regional 

Jumlah calon transmigan 

yang terdaftar dan terseleksi 

Jumlah calon transmigan yang terdaftar dan 

terseleksi 

Terlaksananya pelatihan bagi calon 

transmigran 

Jumlah calon transmigran 

yang dilatih 

Jumlah calon transmigran yang dilatih 

Terlaksananya pemberangkatan 

transmigran 

Jumlah transmigran yang 

diberangkatkan 

Jumlah transmigran yang diberangkatkan 

Terlaksananya monitoring dan 

evaluasi transmigran yag sudah 
ditempatkan 

Pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi transmigran yang 
sudah ditempatkan  

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

transmigran yang sudah ditempatkan  

 


