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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

I.1  Tugas Pokok dan Fungsi 

Sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas 

pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Untuk menyelenggarakan fungsi 

tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas: 

a. Menyelenggarakan pengelolaan bidang hubungan industrial dan perlindungan 

tenaga kerja; 

b. Menyelenggarakan pengelolaan bidang pengembangan dan penempatan tenaga 

kerja; 

c. Menyelenggarakan pengelolaan bidang transmigrasi; dan. 

d. Menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan 

Uraian tugas sekretariat dan bidang sesuai susunan organisasi tersebut di atas, 

adalah : 

1. Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian serta 

perencanaan dan keuangan. 

 Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas: 

a. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian ; 

b. melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan;  

c. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Dinas;  

d. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak 

pelaksanaan program dan kegiatan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan 

bidang tugasnya. 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan, 

kehumasan, kearsipan dan perpustakaan serta administrasi kepegawaian.; 

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan 

perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta administrasi 

keuangan. 
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2. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja (HIPTK) mempunyai 

fungsi penyelenggaraan hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja serta 

perlindungan tenaga kerja. 

 Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Hubungan Industrial dan 

Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas : 

a. menyelenggarakan pelayanan serta pengembangan hubungan industrial dan 

tenaga kerja;  

b. menyelenggarakan pelayanan serta pengembangan kesejahteraan dan 

perlindungan tenaga kerja; dan 

a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan  

bidang tugasnya. 

1) Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan dan pengembangan hubungan industrial tenaga kerja. 

2) Seksi Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan serta pengembangan kesejahteraan dan   

perlindungan tenaga kerja 

3. Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja (PPTK) mempunyai fungsi 

pengembangan dan penempatan tenaga kerja. 

 Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pengembangan dan Penempatan 

Tenaga Kerja mempunyai tugas: 

a. menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pengembangan produktifitas kerja;  

b. menyelenggarakan kegiatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja; 

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan 

bidang tugasnya. 

1) Seksi Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan dan pengembangan produktifitas kerja 

2) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas 

melaksanakan penempatan dan perluasan tenaga kerja 

4. Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi penyelenggaraan penyediaan serta 

penempatan dan perlindungan transmigrasi. 

 Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Transmigrasi mempunyai tugas: 

a. menyelenggarakan kegiatan penyediaan transmigrasi;  

b. menyelenggarakan kegiatan penempatan dan perlindungan transmigrasi; dan 

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan  dengan  

bidang tugasnya. 
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1) Seksi Penyediaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyediaan 

transmigrasi; 

2) Seksi Penempatan dan Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan   

kegiatan penempatan dan perlindungan transmigrasi. 

5. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.  

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang- undangan, yaitu Peraturan Bupati Kulon Progo nomor  82  

tahun  2016 tentang Pembentukan, susunan organisasi, fungsi dan tugas, serta Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja. 

Susunan Organisasi UPTD terdiri dari : 

a. Kepala; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c.  Jabatan Fungsional Umum; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. 

UPTD mempunyai fungsi penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan dan 

ketatausahaan 

UPTD Balai Latihan Kerja dalam menjalankan fungsinya mempunyai tugas : 

a. melaksanakan kegiatan pengelolaan pelatihan ketenagakerjaan  

b. melaksanakan kegiatan ketatusahaan 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program 

kerja, urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi 

keuangan dan kepegawaian 

 

I.2  Struktur Organisasi 

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan 

pemerintahan bidang transmigrasi. Serta sebagaimana Peraturan Bupati Kulon 

Progo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi 

dan Tugas serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, struktur 

organsisasinya  sebagai berikut : 
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Bagan 1.1 :  Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2017 

 

I.3  Isu Strategis Pelayanan OPD 

Kondisi ketenagakerjaan dilihat dari aspek Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) pada tahun 2012-2017 memperlihatkan bahwa trennya 

berkecenderungan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan angka 

capaian pada tahun 2012 sebesar 75,40 menjadi sebesar 75,61 persen tahun 

2013 dan 77,34 pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode 
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tersebut penawaran tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo semakin 

meningkat. TPAK di Kabupaten Kulon Progo masih dipengaruhi oleh tingginya 

penyerapan tenaga kerja di Sektor Pertanian, dimana sangat tergantung pada 

musim dan pola garapan lahan pertanian. Pada musim tanam dan panen 

memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan masa garapan yang 

lain. Tetapi tahun 2015 turun menjadi 75,62 %, naik lagi menjadi 80,20 % dan 

turun lagi pada tahun 2017 menjadi 74,61 %.  

Tingkat pengangguran di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan data BPS 

pada tahun 2012-2015 fluktuatif pada kisaran 2,5% - 4,5%. Tingkat 

pengangguran terbuka pada tahun 2012 sebesar 3,04 persen, menjadi 2,85 

persen pada tahun 2013 dan 2,88 persen pada tahun 2014, dan untuk tahun 

2015 Berdasarkan Sakernas BPS Bulan Agustus 2015 TPT Kulon Progo naik 

menjadi 3,72%, tahun 2016 turun menjadi 2,37 % dan untuk tahun 2017 turun 

cukup signifikan menjadi 1,99%. Penurunan nilai TPT ini dipengaruhi oleh 

menurunnya presentase jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, 

keuangan, pengangkutan dan komunikasi. Disisi lain ada kenaikan di sektor 

perdagangan, jasa – jasa dan industri pengolahan, yang berimbas pada 

meningkatnya pekerja sektor informal. Hal ini sebagai akibat dari maraknya e-

commers yaitu angkutan dan perdagangan online.    

Isu strategis yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan 

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang 

signifikan di masa datang yang menjadi tantangan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi adalah:  

1) Rendahnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja; 

2) Masuknya tenaga kerja dari luar dengan kompetensi lebih baik 

3) Peluang kerja yang makin terbuka dengan meningkatnya potensi investasi 

dan berbagai program pembangunan infrastruktur yang antara lain. 

4) Tingkat ketrampilan / kompetensi tenaga kerja kurang sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja 

5) Masih perlunya peningkatan karakter calon tenaga kerja 

6) Kurangnya Perlindungan tenaga kerja baik sektor formal maupun informal. 

7) Belum adanya kesesuaian ketrampilan calon transmigran dengan 

kebutuhan dan potensi daerah tujuan transmigrasi 
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8) Makin terbatasnya lokasi daerah tujuan transmigrasi yang memenuhi 

kriteria kelayakan program 2 C (Clear and Clean) dan 3 L (Layak Huni, 

Layak Usaha, dan Layak Berkembang). 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 
 

II.1  Perencanaan Strategis 

II.1.1  Visi dan Misi  

Dengan mempertimbangkan visi Kepala Daerah serta guna 

mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, maka 

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 

2017 – 2022 adalah “Terwujudnya Tenaga Kerja yang kompeten, iklim 

kerja yang kondusif dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. 

Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten adalah tenaga kerja 

yang memiliki etos kerja tinggi, berketrampilan, profesional, produktif, 

kreatif, dan inovatif.  

Terwujudnya iklim kerja yang kondusif artinya adalah suatu 

kondisi harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja yang mengandung 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Terjaminnya hak semua pihak (pekerja dan pengusaha), 

b. Terwujudnya tata niaga yang berkeadilan, yaitu dengan meningkatnya 

fungsi pemerintah daerah, bisnis yang beretika dan pemberdayaan 

konsumen. 

c. Meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas tenaga kerja, serta 

kemajuan perusahaan. 

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya  

tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap orang 

untuk melaksanakan fungsi sosialnya dan memenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya, baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai sosial 

budaya setempat. 

Untuk mewujudkan visi di atas, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi menetapkan misi sebagai berikut: 
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1) Meningkatkan kompetensi, produktifitas dan perlindungan tenaga 

kerja. 

2) Meningkatkan keberdayaan masyarakat. 

Misi meningkatkan kompetensi, produktifitas tenaga kerja 

dan perlindungan tenaga kerja mengandung makna yaitu: 

meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, artinya 

meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi, serta produktivitas 

tenaga kerja. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dilakukan melalui 

pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja 

sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM. Mengembangkan 

sistem pelatihan dengan menumbuhkembangkan lembaga latihan kerja 

yang sehat, dinamis, mandiri dan meningkatkan mutu pelatihan yang 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan 

pasar kerja. Peningkatan produktifitas kerja artinya meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan management usaha bagi usaha sektor 

informal sesuai dengan kemajuan teknologi dan pola pikir yang 

berorientasi pada kualitas dan produktifitas.  

Peningkatan kompetensi dan produktifitas juga diarahkan pada 

upaya perluasan kesempatan kerja dan pelayanan ketenagakerjaan 

artinya mengkondisikan keadaan untuk menumbuhkan kegiatan – 

kegiatan ekonomi atau jabatan baru dalam proses produksi sehingga 

dengan keadaan ini ada kesempatan kerja atau penempatan kerja. 

Pelayanan ketenagakerjaan mencakup penyebarluasan informasi pasar 

kerja, fasilitasi antara pencari kerja dengan pengguna kerja sehingga 

terjadinya penempatan tenaga kerja dan mendorong kesempatan kerja 

produktif serta mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi 

pengangguran dan setengah pengangguran baik di perdesaan maupun di 

perkotaan serta memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional/internasional.  

Peningkatan produktifitas tenaga kerja juga diartikan sebagai 

upaya memberikan pelayanan ketransmigrasian. Kegiatan yang dilakukan 

mulai dari tahapan sosialisasi, seleksi, pelatihan Calon Transmigran, 

peningkatan kerjasama dengan daerah tujuan, penempatan, dan 
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perlindungan transmigrans. Pemberdayaan dan perlindungan masyarakat 

transmigrasi ditujukan untuk mendorong dan meningkatkan kualitas 

hidup dan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi. 

Hal – hal tersebut diatas tertuang dalam jargon Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi yang berkeinginan “Memanusiakan Manusia” : 

 Bagaimana yang belum bekerja dapat bekerja/berpenghasilan 

(informal/formal)  wirausaha/penempatan 

 Bagaimana yang sudah bekerja bisa tetap bekerja dengan aman 

(tak sampai kena PHK) dan sejahtera untuk hidup layak (dg Prog 

PHI dan Jamtek) 

 Bagaimana yang belum kompeten menjadi lebih berkompeten 

 Situasi dan hubungan yang kondusif antara pemberi kerja dengan 

pekerja  

Perlindungan tenaga kerja artinya memberikan perlindungan 

terhadap hak – hak tenaga kerja yang secara normatif sudah diatur melalui 

ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, mengupayakan 

peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan pengupahan 

dan pemberian pendapatan diluar upah (non upah) berupa pemberian 

THR keagamaan, bonus produksi, gratifikasi dsb. Disamping itu melalui 

kepesertaan Jamsostek dan pemberian fasilitas kesejahteraan sesuai 

dengan kemampuan perusahaan. Perlindungan tenaga kerja juga diartikan 

dalam hubungan industrial yang harmonis artinya mewujudkan hubungan 

yang serasi, selaras dan seimbang antara pelaku proses produksi barang 

dan jasa dalam hal ini pengusaha, pekerja dan pemerintah dengan 

didasarkan pada kesadaran akan fungsi dan peranan masing-masing 

sebagai pelaku proses produksi barang dan jasa. 

Misi meningkatkan keberdayaan masyarakat diartikan sebagai 

upaya untuk meningkatkan fungsi sosial masyarakat melalui upaya 

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat 

merupakan upaya untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan serta 

ketrampilan bagi masyarakat agar mampu melaksanakan usaha-usaha 

kesejahteraan sosial secara dinamis dan melembaga melalui 
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pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan bagi wanita rawan sosial 

ekonomi. Selain itu juga dilakukan melalui upaya pemberdayaan 

masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dengan 

meningkatkan partisipasi masyarakat, kemampuan dan kepedulian 

masyarakat. Misi ini juga bertujuan memelihara dan mengamalkan nilai-

nilai kepeloporan dan kejuangan serta menjunjung tinggi rasa 

kesetiakawanan sosial. 

 

II.1.2  Sasaran  

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertujuan meningkatkan 

pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktifitas tenaga kerja. 

Sehingga sasaran dan indikator kinerja disajikan dalam tabel 2.1 berikut :  

 

Tabel 2.1 

Sasaran dan Indikator OPD Tahun 2017 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET  

1 Meningkatnya 
produktifitas tenaga 
kerja  

Indeks 
produktifitas 
tenaga kerja 

% 75,41  

 

II.1.3  Strategi dan Kebijakan 

Berdasarkan isu-isu strategis dan tugas serta fungsi, maka pembangunan 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dirumuskan dalam strategi sebagai 

berikut: 

a. Peningkatan ketrampilan sesuai standar kompetensi tenaga kerja melalui 

pelaksanaan program three in one (training, certification dan placement) 

b. Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, 

penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja,  

c. Meningkatkan kemampuan berwirausaha untuk meningkatkan 

produktifitas tenaga kerja. 

d. Menyiapkan tenaga kerja agar siap memasuki dunia kerja di luar daerah 

atau berkompetisi merebut peluang kerja 
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e. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan ketrampilan 

dan kesempatan kerja. 

f. Meningkatan suasana ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan 

hubungan industrial.   

g. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam upaya penempatan dan 

perlindungan transmigrans dan kualitas calon transmigrasi. 

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan pembangunan 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan swasta untuk 

meningkatkan kualitas tenaga kerja 

b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk 

meningkatkan kualitas tenaga kerja 

c. Memperbaharui sarana prasarana pelatihan sesuai perkembangan 

teknologi 

d. Peningkatan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial 

yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. 

e. Meningkatkan kualitas dan produktifitas calon transmigran melalui 

pelatihan dasar umum 

 

II.2  Perjanjian Kinerja 

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2017 

berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya karena adanya perubahan indikator, 

yang disesuaikan dengan RPJMD tahun 2017 – 2022. Sesuai RPJMD yang telah 

ditetapkan dan Renstra yang sudah berhasil disusun, perjanjian kinerjanya 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Tahun 2017 

Sasaran Stategis Indikator Kinerja Satuan Target 

Meningkatnya Produktifitas 
Tenaga Kerja 

Indeks produktifitas tenaga 
kerja 

% 75,41 
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II.2.1  Program dan Kegiatan 

Program dan kegiatan sesuai dengan urusan wajib dan urusan 

pilihan Dinas Tenaga Keja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2017 sebagai berikut :   

1. Urusan Ketenagakerjaan 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

 1) Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 

 2) Penyediaan Jasa Keuangan 

 3) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 

 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 

 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD 

 1) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional lewat Angka 

Kredit 

 2) Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 

d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 

 1) Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 

 2) Penyusunan Laporan Keuangan 

 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 

g. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

 1) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja 

 2) Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal 

 3) Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja  

 4) Pengelolaan Kios 3 in 1 

 5) Revitalisasi Sarana Prasarana Pelatihan BLK 

 6) Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) 

 7) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 

i. Program Perlindungan Ketenagakerjaan 

 1) Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan 

Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

 2) Pelayanan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan 
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Kesejahteraan Tenaga Kerja 

 3) Penyusunan Kebijakan Pengupahan Kabupaten 

2. Urusan Ketransmigrasian  

a. Program Penempatan Transmigrasi 

  1) Penyediaan Transmigrasi 

 2) Penyelenggaraan Kerjasama Transmigrasi 

 3) Penempatan Transmigran 

 

II.2.2 Target Belanja  

Tahun Anggaran 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kulon Progo akan melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp. 

3.220.420.450,00 dengan rincian belanja untuk masing-masing urusan 

sebagai berikut :  

Tabel 2.3 

Target Belanja Tahun 2017 

NO. URUSAN/SKPD 
JUMLAH PROGRAM/ 

KEGIATAN DANA (Rp.) 
PROGRAM KEGIATAN 

1.14 Eks BAU 4 10 750.638.900,00 
1. URUSAN WAJIB    
1.14 Ketenagakerjaan 2 10 2.246.494.950,00 
2. URUSAN PILIHAN    
2,01 Ketransmigrasian 1 3 223.286.600,00 
 JUMLAH 7 23 3.220.420.450,00 

 

II.2.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 

Anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk 

pencapaian  sasaran  strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kulon Progo dapat dijelaskan pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.4 

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 

No. Sasaran Anggaran Presentase 

1 Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja 2.469.781.550,00 76,69% 

3. Belanja Program Kegiatan Setiap OPD 750.638.900,00 23,31% 

 Jumlah 3.220.420.450,00 100% 
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Tabel 2.4 menunjukkan jumlah anggaran yang dikelola Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo untuk pencapaian 

sasaran strategis tahun 2017.  Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 

1. Alokasi anggaran tahun 2017 untuk mencapai sasaran Meningkatnya 

produktifitas Tenaga Kerja terdiri dari anggaran  APBD sebesar                       

Rp. 2.469.781.550,00 (76,69 % dari total anggaran). 

Anggaran tersebut mencakup 3 program yang terdiri atas 13 kegiatan 

dan terrealisasi sebesar Rp. 2.407.743.757,00 (97,49 %). Sisa 

anggaran disebabkan antara lain selisih harga pasar dengan harga di 

SHBJ dan selisih HPS / pagu anggaran dengan harga kontrak, dan 

sebagainya. 

2. Belanja langsung program kegiatan setiap OPD sebesar Rp. 

750.638.900,00 (23,31% dari total anggaran). 

Anggaran ini mencakup 4 program 10 kegiatan, terrealisasi Rp. 

709.616.840,00 (94,54 %). Sisa anggaran berasal dari selisih harga 

pasar dengan SHBJ, sisa pembayaran listrik dan sebagainya. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

III.1 Capaian Kinerja Organisasi 

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media 

pertanggungjawaban dan dilaksanakan secara periodik. Oleh karena itu Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka menyusun Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah mencakup penilaian terhadap : 

a. Pencapaian sasaran organisasi  

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan 

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian kinerja. 

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja 

sasaran. Penilaian tersebut dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian 
Realisasi Kinerja 

Kode 

1 91 ≤ 100 Sangat Baik  

2 76  ≤ 90 Tinggi  

3 66 ≤ 75 Sedang  

4 51 ≤ 65 Rendah  

5 ≤ 50 Sangat Rendah  

 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan 

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja 

sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga 
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Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo beserta target capaian 

realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 

Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2017 
 

No. Indikator  Formula Pengukuran Sat Target Realisasi % 

1 Indeks 
produktifitas 
tenaga kerja  

(Jml tenaga kerja yang 
ditempatkan/jml pencari 
kerja yang terdaftar x 30%) 
+(Jml tenaga kerja yang 
dilatih/Jml pendaftar 
pelatihan x20%)+ (Jml 
perusahaan yang memiliki 
sarana HI/Jml Persh wajib 
miliki sarana HI x10%) + (Jml 
Peserta BPJS Ketenagaker-
jaan/Jml Pekerja x20%) + 
(Jml Perusahaan yang 
menerapkan Norma Kerja & 
K3/Jml Perush x10%)+ (Jml 
Transmigrans yang ditempat-
kan/Jml target penempatan 
transmigran x 10%) 

% 75,41 76,39 101,3 

 
Indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 

2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya karena ada 

nya perubahan indikator dan formula pengukuran. Hal ini disebabkan tahun 

2017 merupakan tahun transisi. Pada awal perencanaan menggunakan acuan 

tahun sebelumnya tetapi setelah ditetapkannya RPJMD tahun 2017 – 2022 

menggunakan acuan RPJMD tersebut. Hal ini tertuang juga pada Perjanjian 

Kinerja Perubahan.  

Walaupun indikator berubah tetapi esensi dari kinerja Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi tidak berubah, karena tugas dan fungsi tidak berubah.  

 

III.2.  Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 

III.2.1. Sasaran Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja 

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya 

produktifitas tenaga kerja merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Indeks Produktifitas tenaga kerja. 

Yang dimaksud dengan indeks produktifitas tenaga kerja pada indikator 
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utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah upaya – upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan produktifitas kepada pencari kerja dan 

calon wirausahawan melalui peningkatan ketrampilan, kompetensi, 

daya saing serta daya juang tenaga kerja dalam usahanya untuk 

mengurangi pengangguran, yang berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga usaha untuk yang sudah 

bekerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman dengan adanya 

perlindungan ketenagakerjaan yang sesuai dengan norma – norma 

ketenagakerjaan. 

IKU Capaian Indeks Produktifitas Tenaga Kerja dilaksanakan 

melalui tiga program, yakni Program Perlindungan Ketenagakerjaan 

dengan 3 kegiatan, Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja 

dengan 7 kegiatan, dan Program Penempatan Transmigrasi dengan 3 

kegiatan. 

 
Tabel 3.3 

Capaian Kinerja Sasaran  Tahun 2015 - 2017 

 

No Indikator 
2016 2017 

Target  Realisasi 
1 Jumlah penempatan tenaga kerja 2.099 2.532  3.173 

2 Jumlah pencari kerja yang terdaftar 2.887  3.000  3.441 

3 Jumlah peserta Pelatihan 1.012  978  862 

4 Jumlah pendaftar Pelatihan 1.152  1.000  1.199 

5 
Jumlah buruh yang menjadi peserta BPJS 
ketenagakerjaan 

5.234  4.590  5.235 

6 Jumlah buruh / Pekerja 8.376  8.322  8.635 

7 
Jumlah perusahaan yang memiliki 
sarana Hubungan Industrial 93  51  45 

8 
Jumlah perusahaan yang wajib memiliki 
sarana Hubungan Industrial 

57  130  135 

9 Jumlah perusahaan yang sudah 
menerapkan K3 

180  13  50 

10 
Jumlah perusahaan yang wajib 
menerapkan K3 147  13  50 

11 Jumlah transmigran yang ditempatkan 52 35 16 

12 Jumlah target penempatan transmigran 50 35 18 
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Jumlah penempatan tenaga kerja tahun 2017 mencapai 3.173 

orang dari target penempatan sebesar 2.532 orang (125,32%), 

merupakan penyumbang terbesar tercapainya IKU Indeks produktifitas 

tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja melalui mekanisme penempatan 

tenaga kerja AKL 1.742 orang, AKAD 761 orang dan AKAN 670 orang. 

Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 51,17 % jika dibandingkan 

dengan tahun 2016. Walaupun jumlah peserta pelatihan mengalami 

penurunan yang disebabkan menurunnya anggaran pelatihan yang 

bersumber dari DAK tetapi jumlah peserta pelatihan yang ditempatkan 

mengalami kenaikan yaitu 581 orang pada tahun 2016 dan 599 orang 

untuk tahun 2017. Walaupun demikian upaya – upaya meningkatkan 

penempatan ataupun penyerapan tenaga kerja masih terus dilaksanakan 

antara lain dengan selalu menginformasikan lowongan – lowongan 

pekerjaan kepada masyarakat melalui website, facebook dan media yang 

lain. 

 Komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan penempatan 

tenaga kerja khususnya pelayanan pendaftaran tenaga kerja (Kartu AK 1) 

terus ditingkatkan, antara lain penggunaan sistem pelayanan secara 

online dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. Mulai tahun 

2014 sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan penilaian/ audit dari 

Badan Sertifikasi Nasional ISO 9001;2008. Pada tahun 2017 Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo memperbaharui 

sertifikat ISO 9001;2008 menjadi Sertifikat ISO 9001:2015. 

Indikator peserta pelatihan berbasis kompetensi yang 

dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja pada tahun 2017 tidak mencapai 

target karena berkurangnya anggaran pelatihan bersumber APBN dari 

68 paket pada tahun 2016 menjadi 23 paket tahun 2017. Namun 

demikian pendaftar pelatihan masih tetap besar, hal ini menunjukkan 

bahwa keinginan masyarakat untuk mengikuti pelatihan di BLK masih 

cukup tinggi. Upaya yang dilakukan adalah meraih anggaran pelatihan 

berbasis kompetensi dari APBN, APBD DIY serta bekerja sama dengan 
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pihak lain dalam peningkatan ketrampilan untuk mendukung 

tercapainya sasaran meningkatkan produktifitas tenaga kerja. 

Untuk indikator kepesertaan BPJS juga mengalami kenaikan dari 

55,16% (4.590 orang terhadap 8.322 pekerja) menjadi 60,62% (5.235 

orang terhadap 8.635 pekerja). Walaupun belum perusahaan 

mengikutsertakan pekerjanya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan 

tetapi sudah ada peningkatan. Upaya – upaya peningkatan kepesertaan 

BPJS ketenagakerjaan antara lain melalui sosialisasi dan bimbingan 

teknis ataupun pendekatan kepada perusahaan terhadap kewajiban – 

kewajiban yang harus dipenuhi kepada pekerjanya. Tidak hanya 

kepesertaan BPJS ketenagakerjaan tetapi juga indikator kepemilikan 

sarana hubungan industrial dan penerapan K3. Walaupun tahun 2017 

perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan berkurang tetapi 

realisasinya melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadikan 

perhatian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bimtek dan sosialisasi 

kepada perusahaan – perusahaan agar konsisten melaksanakan norma 

ketenagakerjaan. Hasil tersebut menjadi dasar berubahnya mekanisme 

bimtek dan sosialisasi norma ketenagakerjaan menjadi vokasi atau 

pendampingan lebih intensif kepada perusahaan – perusahaan agar 

menyadari arti pentingnya norma ketenagakerjaan. Hal tersebut akan 

membantu perusahaan dalam hubungan kerja antara perusahaan dengan 

tenaga kerja. 

Pada indikator penempatan transmigrasi tidak dapat terealisasi 

sesuai target (88,89%) karena adanya calon transmigran yang 

mengundurkan diri pada saat akan mendekati pemberangkatan sehingga 

tidak ada kesempatan mencari penggantinya. Pada indikator ini tidak 

banyak yang dapat dilakukan karena kuota telah ditentukan oleh 

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan calon transmigran agar 

mempunyai daya juang tinggi sehingga tidak mudah menyerah dalam 

menghadapi kondisi lahan yang harus digarap dan meningkatkan 

kemampuan dalam mengolah lahannya. 
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Tabel 3. 

Capaian Kinerja sampai dengan Capaian Renstra 

No 
Indikator 

Kinerja 
Formula Pengukuran Satuan 

Realisasi 
2017 

Target 
Akhir 

Renstra 
2022 

% 
Capaian 

s.d. 
terhadap 

target 
akhir 
2022  

1 Indeks 
produktifitas 
tenaga kerja  

(Jml tenaga kerja yang 
ditempatkan/jml 
pencari kerja yang 
terdaftar x 30%) +(Jml 
tenaga kerja yang 
dilatih/Jml pendaftar 
pelatihan x20%)+ (Jml 
perusahaan yang 
memiliki sarana HI/Jml 
Persh wajib miliki 
sarana HI x10%) + (Jml 
Peserta BPJS 
Ketenagakerjaan/Jml 
Pekerja x20%) + (Jml 
Perusahaan yang 
menerapkan Norma 
Kerja & K3/Jml Perush 
x10%)+ (Jml 
Transmigrans yang 
ditempatkan/Jml 
target penempatan 
transmigran x 10%) 

% 76,39 79,74 95,80 

 

Capaian Realisasi Kinerja IKU meningkatnya produktifitas tenaga 

kerja jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD yang sebesar 

95,80 %. Untuk mencapai target sesuai RPJMD Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi harus bekerja keras, sebab perkembangan jumlah 

penduduk juga  mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja baru yang 

harus diberikan lapangan kerja. Peningkatan jumlah angkatan kerja baru 

inilah yang kadang tidak sesuai dengan kesempatan kerja yang tersedia, 

sehingga akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran. 

Selain melaksanakan kegiatan dengan anggaran APBD juga mengadakan 

kerjasama dengan pihak lain misalnya CSR atau lembaga – lembaga 

praktisi maupun perusahaan dalam usaha meningkatkan kompetensi dan 

produktifitas tenaga kerja juga dalam penempatan tenaga kerja antara 

lain melalui pemagangan.  
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Dengan adanya pembangunan bandara NYIA dipastikan banyak 

pencari kerja dari luar daerah berdatangan dengan kompetensi dan 

kemauan tinggi sehingga diperlukan karakter dan mental yang kuat agar 

dapat memenangkan persaingan. Untuk mengantisipasi dan menangkap 

kesempatan yang ada diperlukan peningkatan kompetensi dan daya 

juang yang tinggi serta dapat berinovasi untuk menangkap setiap 

kesempatan dan peluang usaha yang ada.  

Selain itu kebijakan pasar bebas kawasan ASEAN yakni 

Masyarakat Ekonomni ASEAN (MEA) yang sudah dimulai akhir Tahun 

2015 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi tenaga kerja lokal. Untuk 

itu peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi mutlak diperlukan 

sehingga calon-calon tenaga kerja memiliki kompetensi dan mampu 

bersaing di pasar kerja. Optimalisasi peran dan fungsi Balai Latihan 

Kerja, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) serta Bursa Kerja Khusus yang ada 

di 26 SMK di Kulon Progo terus dilakukan, seperti melalui revitalisasi 

sarana dan prasarana pelatihan BLK, pembinaan LPK dan BKK, serta 

meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya 

meningkatkan produktiftas tenaga kerja.  

Realisasi penempatan tenaga kerja Kabupaten Kulon Progo besar 

jika dibandingkan dengan kabupaten / kota di Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : 

 

Tabel. 4 

Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan Tenaga Kerja Menurut 

Kabupaten / Kota DIY Tahun 2017 

No. Kab/Kota Pencari Kerja 
Terdaftar 

Penempatan 
Tenaga Kerja AKL AKAD AKAN 

1 Bantul  15.120    1.611   1.058    119      434  

2 Gunung Kidul  15.810      873       651     143        79  

3 Kota  8.581         2.480     2.052    342      86  

4 Kulon Progo   4.465  3.173     1.742     761      670  

5 Sleman  12.570             1.071     571     293      207  
 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di DIY 
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Permasalahan ketenagakerjaan yang semakin komplek 

merupakan tanggung jawab semua stakeholders ketenagakerjaan untuk 

mencarikan solusinya agar permasalahan ketenagakerjaan ini tidak 

menjadi beban berkepanjangan. Di masa yang akan datang, terkait 

dengan akan dilaksanakan pembangunan berbagai mega proyek dan 

mulai menggeliatnya kegiatan investasi di Kabupaten Kulon Progo 

diharapkan mampu memberikan harapan dan peluang akan 

meningkatkan kesempatan kerja. Namun kesempatan kerja dimaksud 

bisa saja tidak dapat menyerap tenaga kerja lokal apabila kualitas tenaga 

kerja lokal yang ada tidak mampu link and match dengan persyaratan 

kompetensi kerja yang diperlukan.  

Beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten 

Kulon Progo meliputi : 

1) Tidak seimbangnya permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam 

pasar kerja (kuantitas, kualifikasi dan kompetensi), akibat masih 

rendahnya ketrampilan dan produktifitas tenaga kerja dan calon 

tenaga kerja khususnya yang menyangkut etos kerja, atau belum ada 

kesesuaian antara kompetensi dan keahlian yang dimiliki pencari 

kerja dan kebutuhan pasar kerja. 

2) Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan sesuai stándar pelatihan 

berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi, 

3) Terbatasnya fungsi pengawasan terhadap perusahaan, sehingga ada 

beberapa perusahaan yang belum melaksanakan norma 

ketenagakerjaan secara konsekuen, serta belum optimalnya peran 

dan fungsi organisasi / lembaga ketenagakerjaan, 

4) Kurang terpadunya lembaga penempatan tenaga kerja serta dunia 

kerja/industri selaku pengguna tenaga kerja dengan pelatihan yang 

dilakukan sehingga belum dapat memberikan tenaga kerja yang 

dibutuhkan. 

Salah satu solusi adalah adanya lembaga yang berfungsi untuk 

memberikan sarana/wadah untuk melakukan komunikasi dan sebagai 

jejaring koordinasi dan sinkronisasi ketenagakerjaan mulai dari 
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penyediaan calon tenaga kerja, penyediaan lowongan, perekrutan dan 

penempatan serta perlindungan tenaga kerja sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku seperti FKPLID. Selain itu diperlukan 

langkah-langkah seperti: 

1) Diperlukan kebijakan dalam rangka mewujudkan link and match 

antara outputs lembaga pendidikan SMK dengan kualifikasi/ 

kompetensi tenaga kerja yang dipersyaratkan industri atau 

perusahaan di lingkungan Kabupaten Kulon Progo, 

2) Perlu sinergi/jejaring dan keterpaduan seluruh stakeholders, dinas 

nakertrans, perusahaan, sekolah, LPTKS, PPTKIS serta pihak terkait, 

3) Dilakukannya revitalisasi sarana dan prasarana pelatihan di BLK, 

sehingga mampu mengikuti trend pasar kerja modern saat ini, 

4) Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

norma-norma ketenagakerjaan di seluruh perusahaan, sehingga 

tenaga kerja terlindungi dan memperoleh hak-haknya secara layak 

dan menjalin hubungan kerja yang harmonis. 

 

III.2.3  Penggunaan Sumber Daya 

Pencapaian kinerja sasaran Dinas sangat dipengaruhi oleh 

ketersediaan sumber daya baik yang berupa aparatur, sarana prasarana 

maupun anggaran. Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kulon Progo saat ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.10 

 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017 
 

No Bidang SD SLTP SLTA 
DII/ 

III/Akta 
S 1 S 2 Jml 

1 Kepala - - - - 1 - 1 
2 Sekretariat 1 3 4 1 3 1 13 
4 Bidang PPTK - - - - 7 1 8 
5 Bidang HIPTK - - 1 - 3 2 6 
6 Bidang 

Transmigrasi 
- - 1 1 5 1 7 

7 UPTD BLK - - 10 5 10 - 25 
Jumlah 1 3 16 7 29 4 60 
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Berdasarkan kualifikasi pendidikan dari total pegawai yang ada, 

40 pegawai (67%) memiliki kualifikasi pendidikan D3 ke atas, sehingga 

sudah dianggap cukup memadahi untuk melaksanakan Tupoksi yang ada. 

Jumlah Pegawai menurut golongan didominasi oleh Golongan III, 

hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang sebagian besar masih 

didominasi oleh SLTA s/d Sarjana, dimana pangkat terakhir pada 

Golongan III, seperti terlihat dalam grafik berikut : 

Tabel 3.11 

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Tahun 2017 

No Organisasi Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Jml 

1 Kepala - - - 1 1 
2 Sekretariat 1 4 7 1 13 
3 Bidang PPTK - - 6 2 8 
4 Bidang HIPTK - 1 4 1 6 
5 Bidang Transmigrasi - - 6 1 7 
6 UPTD BLK - 5 15 5 25 

Jumlah 1 10 38 11 60 
 

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh terhadap 

kelancaran operasional organisasi baik berupa ruang kerja, sarana 

mobilitas kendaraan, komputer, telepon, internet kondisinya telah cukup 

memadahi. Namun untuk lebih optimalnya kinerja organisasi memang 

diperlukan penambahan dan perbaikan di hampir semua jenis sarana dan 

prasarana yang ada. Kondisi sarana dan prasarana sebagai pendukung 

operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.12 

 Sarana dan Prasarana Dinas Nakertrans Tahun 2017  

No Nama Barang / Prasarana Jumlah / Unit Dipakai 
Tidak 

Dipakai 

1 Gedung Kantor    

 - Dinas 1 unit 7 unit  

 - Gedung pertemuan 1 unit 2 unit  

 - Dapur /WC 6 unit 8 unit  

 - Gudang 2 unit 2 unit  

 - Gedung Kantor BLK 1 unit 1 unit  
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No Nama Barang / Prasarana Jumlah / Unit Dipakai 
Tidak 

Dipakai 

 - Gedung 3 in 1 2 unit 2 unit  

 - Gedung Pelatihan 7 unit 7 unit  

 - Gedung Pendukung/fasilitas 5 unit 5 unit  

 - Pagar keliling 2 unit 2 unit  

2 Komputer  9 unit 9 unit  

3 Printer  11 unit 10 unit 1 unit 

4 Mesin Ketik  4 unit 3 unit 1 unit 

5 Laptop  
Netbook 

8 unit 
1 unit 

8 unit 
1 unit 

 

6 Wireless  1 unit 1 unit  

7 Kendaraan Roda 2  15 unit 15 unit  

8 Kendaraan Roda 4  6 unit 6 unit  

9 Telepon 2 unit 2 unit  

10 Faximile 2 unit 2 unit  

11 LCD  2 unit 2 unit  

12 AC 6 unit 6 unit  

13 Kamera  3 unit 3 unit  
 

Tahun 2017 merupakan awal tahun bagi Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, yang sebelumnya yaitu tahun 2016 merupakan Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Karena merupakan OPD baru dari sisi 

nomenklatur walaupun ketugasan sama dengan sebelumnya tetap memerlukan 

penyesuaian dengan adanya perpindahan tempat dan rekan kerja baru 

dibarengi dengan banyaknya personil yang purna tugas.    

Selama tahun 2017 ada 9 personil yang memasuki purna tugas, terdiri 

dari pejabat fungsional umum maupun pejabat fungsional tertentu khususnya 

instruktur di UPT Balai Latihan Kerja. Dengan keterbatasan jumlah personil 

harus disiasati dengan penataan jadwal dan pengaturan personil serta 

mekanisme pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien dapat mencapai target  

kinerja yang ditetapkan atau yang ingin diraih.    

 

III.3  Realisasi Anggaran 

Realisasi anggaran yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja 

organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.13 

Rencana dan Realisasi Anggaran Program Tahun 2017 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Target  Realisasi % 
Program Target (Rp.) Realisasi (Rp.) % 

Meningkatnya 
produktifitas 
tenaga kerja 

Indeks 
produktifitas 
tenaga kerja 

75,41 76,39 101,3 Program Perlindungan 
Ketenagakerjaan 

163.250.000,00 154.697.028,00 94,76 

   Program Pengembangan 
dan Pelatihan Tenaga 
Kerja 

2.083.244.950,00 2.033.962.165,00 97,63 

     Program Penempatan 
Transmigrasi 

223.286.600,00 219.084.564,00 98,12 

     Jumlah  3.220.420.450,00 3.117.360.596,00 96,80 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dari 7 program tidak 

ada yang mencapai 100 %. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab 

dalam penyerapan anggaran diantaranya yaitu: 

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan – 

kegiatan penunjang administrasi perkantoran. Sisa anggaran 

disebabkan oleh adanya perbedaan harga antara SHBJ dengan harga 

pasar. Sehingga ada sisa anggaran dari pembelian alat tulis kantor serta 

upah tenaga kerja lainnya yaitu upah tenaga kebersihan yang berasal 

dari selisih hari masuk dengan jumlah hari pada DPA. 

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, merupakan 

selisih antara pagu anggaran dengan harga kontrak pada kegiatan 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan sisa dari 

pembayaran listrik dan air pada kegiatan Pemeliharaan sarana dan 

prasarana perkantoran.  

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD, 

merupakan sisa dari pembayaran pelatihan pada kegiatan Pendidikan 

dan Pelatihan Non Formal. 

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja. Sisa 

anggaran berasal dari kegiatan Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 

dari rekening transportasi dan akomodasi peserta FGD penyusunan 

Rencana Strategis. Uang transportasi dan akomodasi hanya diberikan 

kepada peserta non PNS sedangkan peserta FGD terdiri atas PNS dan 

non PNS. 

- Program Perlindungan Ketenagakerjaan. Penyebab sisa anggaran 

adalah dari kegiatan Pelayanan dan pengembangan Hubungan 

Industrial dan kesejahteraan tenaga kerja yang berasal dari belanja 

transporatasi dan akomodasi dan jamuan makan minum rapat. Hal ini 

terjadi karena bimtek dan sosialisasi ada yang dilaksanakan secara 

jemput bola. Maksudnya pada pelaksanaan bimtek ataupun sosialisasi 

petugas mendatangi perusahaan sehingga tidak ada pengeluaran 

makan minum rapat dan belanja transportasi dan akomodasi kepada 

peserta. 
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- Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja, sisa anggaran 

berasal dari kegiatan Revitalisasi BLK, antara lain pengadaan mesin 

printing. Yang merupakan salah satu alat pelatihan, sehingga 

merupakan selisih antara pagu anggaran dengan harga kontrak. 

- Program Penempatan Transmigrasi, sisa anggaran berasal dari 

kegiatan Penempatan Transmigrasi dari belanja sewa kendaraan yang 

mengangkut transmigran dari Dinas sampai penampungan atau tempat 

persiapan sebelum pemberangkatan ke lokasi transmigrasi. Selain itu 

juga sisa bantuan transport dari rumah ke dinas. Hal ini terjadi karena 

tidak terpenuhinya kuota penempatan transmigran dari target 18 KK 

terealisasi 16 KK. 

Walaupun dari sisi anggaran tidak tercapai 100 %, tetapi pencapaian 

Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan IKU Dinas melebihi target yang 

ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan dari masing-

masing sasaran ada efisiensi penggunaan sumber daya keuangan yang 

bersumber dari APBD Kabupaten. Dalam hal pencapaian IKU tersebut tidak 

hanya mengandalkan anggaran dan APBD tetapi juga adanya dukungan 

anggaran dari APBN, APBD DIY dan sumber-sumber lain dalam upaya 

pencapaian indikator kinerja sasaran. Efisiensi penggunaan anggaran yang 

bersumber dari APBD Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan secara riil 

pada kegiatan dimaksud, seperti adanya efisiensi dari proses pengadaan 

barang dan jasa serta adanya beberapa harga barang yang menyesuaikan 

harga yang ada di pasaran.  
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BAB IV 

PENUTUP 
 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 merupakan akuntabilitas dalam 

pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran instansi. Laporan ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi 

yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan 

kegiatan yang ditetapkan. 

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum 

capaian kinerja sasaran yang merupakan IKU Dinas sudah memenuhi target yang 

ditetapkan. Hasil  analisis  akuntabilitas  kinerja dapat disimpulkan bahwa dari dua 

indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas, telah memenuhi 

target yang telah ditetapkan, yaitu Indikator  sasaran  strategis  Indeks Produktifitas 

Tenaga Kerja dari target capaian 75,41% terrealisasi sebesar 76,39% (sangat baik).  

Dari aspek keuangan kinerja program dan kegiatan tahun 2017 berjalan sesuai 

dengan target yang direncanakan. Dari total alokasi anggaran belanja langsung Rp. 

3.220.420.450,00 mampu terealisasi Rp. 3.117.360.596,00 atau 96,80%. Dalam hal ini 

terdapat beberapa efisiensi angaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil dari 

masing-masing kegiatan. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk 

meningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta 

pembangunan kesejahteraan masyarakat sehingga visi dan misi dinas dapat segera 

terwujud.  

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerjanya Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi terus berupaya melakukan berbagai terobosan yang diharapkan 

mampu memiliki daya ungkit dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yakni melalui 

peningkatan pelayanan ketenagakerjaaan dan ketransmigrasian, peningkatan 

kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta perlindungan bagi tenaga kerja. 

Serta menjalin kerjasama dengan pihak – pihak terkait dan mitra – mitra kerja untuk 

mencapai indikator kinerja utama OPD yang pada akhirnya tercapainya tujuan 

pembangunan urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi.  
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Laporan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja 

bagi pihak yang membutuhkan, menjadi bahan penyempurnaan perencanaan 

kebijakan yang akan datang, serta penyempurnaan program dan kebijakan 

pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.  

 

 


