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KATA PENGANTAR 

 
 
 
 Puji pangastuti dipanjatkan kehadapat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ 

Tuhan Yang Maha Esa atas asung kerta wara nugrahaNya, maka penyusunan 

Rencana Kinerja Tahun 2016 ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. 

Rencana Kinerja ini adalah merupakan perencanaan kegiatan terukur yang 

akan dipergunakan untuk menyusun langkah-langkah penyelenggaraan 

kewajiban bidang ketenagakerjaan dalam rangka mendukung pencapaian 

Rencana Strategis  bidang ketenagakerjaan tahun 2013-2018. Rencana Kinerja 

ini mungkin masih memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dalam 

rangka untuk membuat perencanaan ini lebih baik. 

  

 Besar harapan kita semua, bahwa apa yang telah direncanakan ini akan 

dapat diwujudkan, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat dirasakan 

oleh masyarakat memlalui perwujudan kesejahteraan masyarakat yang lebih 

baik dimasa yang akan datang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
                       Kabupaten Gianyar, 
 
 
 
 
           Drs. Gede Widarma Suharta, MM 
           Pembina Utama Muda 
              NIP. 19620615 198203 1 011 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
 
 
 Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka untuk 

mensejahterakan masyarakat memerlukan perencanaan yang baik. 

Perencanaan yang baik harus memiliki tolok ukur baik untuk pelaksanaannya 

maupun target pencapaiannya dengan menggunakan alat ukur yang dapat 

dipertanggung jawabkan. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan akan memberikan manfaat dan dampak yang 

baik bagi masyarakat. 

 

 Berkenaan dengan hal tersebut, maka telah disusun Rencana Kinerja 

untuk tahun 2016, yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2016 dan 

perkiraan maju untuk tahun 2017. Terdapat 8 program dan 35 kegiatan yang 

diusulkan pada tahun 2016 dengan total anggaran sebesar Rp. 

5.800.000.000,00. Sebesar Rp. 5.350.000.000,- (92,25%) diusulkan untuk 

didanai melalui APBD Kabupaten dan Rp. 450.000.000,- (7,75%) diusulkan 

didanai melalui APBN. Dari jumlah dana tersebut, Rp.700.000.000,00 

dipersiapkan untuk mengantisipasi usulan yang berasal dari masyarakat. 

Sementara itu, usulan anggaran untuk perkiraan maju tahun 2017 adalah 

sebesar Rp. 6.050.000.000,00 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pelaksanaan pembanguan yang baik adalah pelaksanaan yang sesuai 

dengan perencanaan yang telah dibuat. Oleh sebab itu tahapan 

perencanan sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan 

pelaksanaan pembangunan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam 

bentuk dokumen yang dapat dipahami oleh semua pihak, sehingga 

terdapat pemikiran dan pergerakan yang sama dan selaras pada 

berbagai pihak. Dengan demikian maka akan diperoleh juga kesamaan 

pandangan dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat 

keberhasilannya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah 

satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagaimana Peraturan 

Bupati Gianyar Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan 

Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar memiliki tugas, fungsi 

dan tanggung jawab untuk menyelenggaraan urusan wajib bidang 

ketenaga kerjaan dan urusan pilihan bidang transmigrasi. Tugas 

sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan melalui penyusunan  

program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rancangan Kinerja 

(Renja) Tahun 2016 dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan 

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan juga RPJMD 

Kabupaten Gianyar.  Renja ini disusun dengan menggunakan referensi 

dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya dan difokuskan pada kegiatan 

yang sifatnya mendukung langsung pencapaian kinerja (outcome) 

sebagaimana yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama 

(IKU) yang juga mengacu pada SPM. Harapannya adalah secara 

bertahap, upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui pengurangan angka pengangguran, peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia dan pemberian layanan ketenaga kerjaan dapat 

terwujud sebagaimana yang diamanatkan dalam visi dan misi. 
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2. Landasan Hukum 

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

 

b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan; 

 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Gianyar Tahun 2013-2018; 

 

d. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

ianyar Nomor: SKEP-560/262.3/DISNAKERTRANS/III/2014 tentang 

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Gianyar Tahun 2013-2018; 

 

e. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

ianyar Nomor: SKEP-560/262.4/DISNAKERTRANS/III/2014 tentang 

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Gianyar. 

 

3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Rrncana Kerja ini adalah untuk memberikan 

penjabaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan 

dalam Rencana Strategis. 

Tujuannya adalah untuk memberikan arahan dalam penyusunan 

Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) tahun berkenaan yang selanjutnya 

akan menjadikan cikal bakal dalam penyusunan Daftar Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Tahun 2016. 
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4. Sistematika Penulisan 

Bab I  Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum 

penyusunan rancangan Renja SKPD yang memuat: latar 

belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta 

sistematika penulisan. 

 

Bab II  Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu. 

  Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan 

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang 

mengacu pada APBD tahun berjalan. Adapun hal-hal yang 

dimuat dalam bab ini adalah: evaluasi pelaksanaan Renja 

SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis 

Kinerja Pelayanan SKPD’ isu-isu penting penyelenggaraan 

tugas dan fungsi SKPD, dan penelaahan usulan program 

dan kegiatan masyarakat. 

 

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan 

 Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, 

tujuan dan sasaran renja SKPD, serta memuat program 

dan kegiatan. 

 

Bab IV Penutup 

 Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat 

perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak 

lanjut. 

 

Lampiran-lampiran 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA TAHUN LALU 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra 

SKPD 

a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil 

keluaran yang direncanakan 

Realisasi program: 

Terdapat 1 program yang tidak memenuhi target capaian kinerja 

yaitu program peningkatan kesempatan kerja. Target yang 

ditetapkan untuk indicator prosentase pencari kerja yang terdaftar 

yang ditempatkan yaitu sebesar 5% hanya dapat direalisasikan 

sebesar 3,5% atau tingkat capaian sebesar 70%.  Realisasi kegiatan 

Tidak terdapat kegiatan yang tidak dapat direalisasikan. Seluruh 

kegiatan yang tertuang dalam DPA Tahun 2014 dapat dilaksanakan, 

bahkan ada beberapa kegiatan yang pencapaiannya melampaui 

target. 

    

b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil / keluaran yang direncanakan 

Seluruh program kecuali program peningkatan kesempatan kerja 

dan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target, 

bahkan ada yang melampaui target   

  

c. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / 

keluaran yang direncanakan 

1) Program perlindungan dan pengembangan lembaga 

ketenagakerjaan, yaitu pada: 

- prosentase perusahaan yang mendaftar PP dari target 75% 

dapat direalisasikan sebesar 85 % dengan tingkat realisasi 

sebesar 113% 
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- prosentase pertambahan perusahaan yang wajib lapor dari 

target 4% dapat direalisasikan sebesar 6% dengan tingkat 

capaian sebesar 150% 

 

2) Kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja online 

(BKOL), yaitu pada: 

- Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi online dari 

target 345 pencaker dapat direalisasikan sebanyak 500 

pencaker dengan tingkat realisasi sebesar 144% 

 

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi 

target kinerja program / kegiatan 

1) Tidak tercapainya target disebabkan karena masih terdapat 

kekurangan lowongan kerja (job vacation) yang ditawarkan oleh 

penyedia lapangan kerja. 

2) Terlampauinya target disebabkan karena perusahaan telah 

menyadari bahwa membuat Peraturan Perusahaan (PP) adalah 

suatu keharusan / kewajiban. Sementara itu, perusahaan yang 

telah terdaftar dan belum melapor semakin banyak. Hal ini 

disebabkan oleh adanya sosialisasi dan pengawasan yang terus 

menerus. 

 

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra 

SKPD. 

Terjadinya peningkatan kinerja dan juga tingkat kepercayaan yang 

semakin meningkat dari masyarakat dan juga perusahaan serta para 

pekerjanya. 

 

f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu 

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 
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 Untuk mengatasi factor-faktor penyebab tidak tercapainya target 

adalah dengan melakukan upaya meminta kembali perhatian 

perusahaan untuk mengirmkam form AK-3 (job vacation) sehingga 

dapat dipertemukan dengan form AK-1 (daftar pencari kerja) dan 

juga AK-2 (kualifikasi pencari kerja). Saat ini banyak perusahaan 

yang belum mengirimkan form AK-3. Untuk itu peranan dan fungsi 

pengawasan akan lebih ditingkatkan.  

 

Untuk lebih jelasnya mengenai program / kegiatan beserta target dan 

realisasinya dapat dilihat pada Tabel II.1 yaitu Rekapitulasi Evaluasi 

Hasil Pelaksanaan Renja Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi dan 

Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi s/d Tahun 

2015. 

 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

a. Tolok ukur capaian kinerja 

Untuk mengukur capaian kinerja dipergunakan tolok ukur indikator 

kinerja utama sesuai dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Gianyar Nomor SKEP-560/ 

262.4/DISNAKERTRNS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang 

Indikator Kinerja Utama Bidang Ketenagakerjaan. Indikator tersebut 

juga mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Ketenagakerjaan. 

 

b. Capaian kinerja tahun 2014 

Berdasarkan tolok ukur sebagaimana yang disebutkan tersebut 

diatas, maka didapat hal-hal sebagai berikut: 

1) Capaian kinerja yang melampaui target 

- Prosentase pengawasan tenaga kerja asing dari target 75% 

realisasinya 85% 
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- Prosentase perusahaan yang menetapkan UMK dari target 

70% realisasinya 80%prosentase kasus yang diselesaikan 

dengan perjajian bersama (PB) dari target 75% realisasinya 

90% 

- Prosentase kasus yang dimediasi dari target 75% realisasinya 

90% 

- Prosentase pertambahan perusahaan yang wajib lapor dari 

target 4% realisasinya 6% 

- Prosentase transmigran yang dimotivasi dari target 30% 

realisasinya 40% 

2) Capaian kinerja yang dibawah target 

- Prosentase standar pelayanan minimal yang disediakan tidak 

dapat diukur karena tidak tersedia dukungan anggaran untuk 

kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut. Untuk tahun 

berikutnya diupayakan untuk merencanakan kegiatan untuk 

keperluan penyiapan dan penyediaan pelayanan yang lebih 

baik. 

- Prosentase calon transmigran yang diberangkatkan dari target 

80% realisasinya 0%. Hal ini disebabkan karena tidak 

tersedianya kuota untuk calon transmigran. 

 

c. Proyeksi tahun 2015, 2016 dan 2017 

Untuk proyeksi tahun 2015, 2016 dan 2017 disesuaikan dengan 

target yang telah ditetapkan dalam IKU. 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.2 Pencapaian Kinerja 

Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar. 
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD  

 

a. Adapun aspek-aspek strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

secara umum adalah: 

1) bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketenaga kerjaan 

dan LPK yang meliputi aspek pendataan, pembinaan, 

pengawasan, penempatan, pelatihan, dan perijinan; 

2) bertanggung jawab terhadap ketransmigrasian yang meliputi 

aspek pembinaan, monitoring dan evaluasi serta 

penyelenggaraan transmigrasi.  

 

b. Seiring dengan kemajuan pembangunan di bidang ketenaga kerjaan 

dan ketransmigrasian terdapat permasalahan utama dan hambatan 

yang belum dapat diselesaikan secara tuntas dalam tahun anggaran 

yang berkenaan. 

1) Adapun permasalahan utama tersebut adalah: 

- Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja yang ada di 

Kabupaten Gianyar; 

- Masih terdapat pengangguran di Kabupaten Gianyar 

sebanyak 5.891 orang atau 1,16%; 

- Masih terdapat permasalahan perselisihan hubungan 

industrial; 

- Masih adanya pekerja / buruh yang belum  ikut dalam 

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS 

Kesehatan, masih adanya pekerja anak, belum dipahaminya 

peraturan perundang-undangan tentang perlindungan tenaga 

kerja, masih ada perusahaan yang belum memiliki peraturan 

perusahaan, masih ada perusahaan yang belum 

memberlakukan UMK, masih kurangnya minat pengusaha 

untuk mempekerjakan penyandang cacat. 
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2) Hambatan yang dijumpai adalah: 

- Belum seluruh perusahaan yang ada melakukan wajib lapor 

perusahaannya. Saat ini perusahaan yang wajib lapor baru 

sebesar 15% dari jumlah perusahaan yang ada; 

- Belum seluruh perusahaan memberikan laporan tentang 

ketersediaan lowongan pekerjaan (job vacation) pada 

perusahaannya, sehingga belum dapat secara tuntas 

dilakukan pengkaitan (link macth) sebagaimana daftar AK-2; 

- Kurang tersedianya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan 

tugas seperti minimnya dukungan sarana kendaraan 

operasional; 

- Belum tersedianya database perusahaan dan ketenagakerjaan 

yang valid dan memadai untuk dapat dijadikan sebagai tolok 

ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan pengawasan serta 

perlindungan; 

- Masih minimnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan 

pelatihan kompetensi dan kewirausahaan serta pembiayaan 

untuk akreditasi LPKS dan sertifikasi tenaga kerja. 

 

c. Dampak yang ditimbulkan 

Terkait dengan permasalahan dan hambatan yang ada tentu sedikit 

banyak dapat mempengaruhi pencapaian kinerja, seperti tidak dapat 

dicapainya upaya mewujudkan prosentase peningkatan tenaga kerja 

yang bersertifikasi. Hal ini akan sangat mempengaruhi daya saing 

tenaga kerja terhadap lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal lain 

juga dapat terpengaruh adalah tidak dapat dilaksanakannya kegiatan 

seleksi tenaga kerja yang akan ditawarkan / diberangkatkan untuk 

kebutuhan tenaga kerja ke luar negeri. Saat ini kegiatan tersebut 

dilaksanakan oleh pihak lain yaitu LPKS. 
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d. Tantangan dan peluang 

1) Tantangan 

- Pasar dan bursa tenaga kerja semakin terbuka luas, apalagi 

dengan akan diterapkannya MEA; 

- Persaingan semakin ketat terutama terkait dengan kualitas 

tenaga kerja yang dibutuhkan dalam bursa kerja. 

2) Peluang 

- Tenaga kerja yang berasal dari Bali sangat diminati oleh pasar 

luar negeri terutama untuk kapal pesiar dan spa; 

- Provinsi Bali dan Kabupaten Gianyar khususnya merupakan 

daerah pariwisata yang memiliki potensi lapangan pekerjaan 

bidang pariwisata yang cukup besar seperti hotel, restauran 

dan lainnya sehingga akan memberikan peluang pada 

sekolah-sekolah seperti SMK dan juga LPKS. 

 

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi 

1) Untuk mempermudah proses pengurusan administrasi 

ketenagakerjaan direkomendasikan untuk dibentuk LTSP 

(layanan terpadu satu pintu) ketenagakerjaan. Untuk tahun 2015 

ini telah diproses untuk pembentukan LTSP yang direncanakan 

pada bulan April 2015 sudah dapat diresmikan 

pengoperasiannya. 

2) Dibuatkan MoU dan MoA antara perusahaan dan SMK / LPKS 

dalam rangka perekrutan tenaga kerja pemula. MoU ini berkaitan 

dengan proses perekrutan sejak di SMK kemudian pelatihan 

kompetensi di LPKS untuk selanjutnya tenaga kerja pemula ini 

dapat dipekerjakan. Keseluruhan pembiayaan ini dapat 

ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan calon perekrut tenaga 

kerja pilihannya tersebut. Mekanisme lebih detailnya dapat 

dituangkan dalam MoA. 
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3) Meningkatkan peran LPKS untuk melaksanakan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia pekerja dengan memberikan 

dukungan pembiayaan untuk penyelenggaraan dan juga 

pengembangan ide-ide kreatif dan inovatif. 

 

2.4 Reviu terhadap rancangan RKPD 

a. Rancangan awal RKPD tahun 2016 khususnya untuk usulan program 

/ kegiatan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar 

terdiri atas 8 program dengan 35 kegiatan. 2 (dua) Program dengan 6 

kegiatan merupakan program pendukung pelaksanaan tupoksi, yaitu 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Total anggaran untuk 

itu adalah sebesar Rp.1.710.000.000,00 atau 29,48% dari 

keseluruhan anggaran yang diusulkan yaitu sebesar 

Rp.5.800.000.000,00. Sementara itu untuk kegiatan yang langsung 

terkait dengan program utama (6 program dan 29 kegiatan) jumlah 

dana yang diusulkan adalah sebesar Rp.4.090.000.000,00 atau 

70,52%. Dari keseluruhan dana tersebut sebesar Rp.450.000.00,00 

(7,75%) untuk kegiatan padat karya diusulkan untuk didanai melalui 

APBN. Selebihnya pendanaannya diusulkan melalui dana APBD 

Kabupaten.   

 

b. Untuk realisasi jumlah program dan kegiatan beserta anggarannya 

masih menunggu pelaksanaan kegiatan Musrenbang. Realisasi 

sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA tahun 2014 adalah  

sebanyak 7 program (87,5%) dengan 18 kegiatan (56,35%). Jumlah 

anggaran yang diperoleh adalah sebesar Rp.1.292.199.340,00 

(34,25%). 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.3 Reviu terhadap 

Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Gianyar. 

 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

a. Proses perolehan usulan masyarakat 

Proses usulan masyarakat dapat dperoleh dari berbagai cara yaitu: 

1) Proses jaring asmara pada saat dilakukannya Musdes maupun 

Musrencam dan forum SKPD; 

2) Mengantisipasi jenis kegiatan yang serupa dan menyiapkan 

usulan penganggarannya secara top down; 

3) Masukan-masukan informasi dari pimpinan pada saat melakukan 

tatap muka, kunjungan, peninjauan lapangan dan lain sebagainya. 

 

b. Keterkaitan usulan masyarakat dengan isu-isu penting 

Usulan masyarakat tersebut sangat terkait dengan isu-isu penting 

yaitu peningkatan kualitas tenaga kerja dan sekaligus untuk 

membuka lapangan usaha baru (tata rias, kursus mengemudi, 

menjahit, membuat kue, salon dan spa). 

 

c. Daftar usulan masyarakat 

Untuk kesempatan renja tahun 2016 ini, usulan masyarakat diambil 

dari pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya (melalui usulan 

program PIK) yang belum dapat diselesaikan secara tuntas, baik 

pencapaian kuantitasnya maupun wilayah yang dijangkau. Terdapat 

1 program yang diusulkan yaitu program peningkatan kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja yang dijabarkan kedalam 5 kegiatan 

dengan total usulan dana sebesar Rp.700.000.000,00. Untuk lebih 

jelasnya secara terinci disajikan pada Tabel II.4 Usulan Program dan 

Kegiatan Masyarakat Tahun 2016 pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Gianyar. 



 RENJA SKPD TAHUN 2016  
 

Disnakertrans Kab. Gianyar 13 

 

BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 

Kebijakan nasional mengamanatkan untuk dapat mengurangi angka 

kemiskinan sehingga masyarakat lebih sejahtera. Salah satu upaya 

untuk itu adalah dengan peningkatan jumlah tenaga kerja melalui 

pengurangan angka pengangguran. Untuk dapat mengurangi angka 

pengangguran tentu harus disiapkan antara lain: lapangan kerja baru, 

tenaga kerja yang lebih berkualitas dan memberikan akses layanan yang 

lebih baik  akses bagi para pencari kerja, serta memberikan pelatihan-

pelatihan peningkatan kualitas pekerja maupun pencaker. 

 

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 

a. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa tugas dan fungsi 

dari Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi 

1) adalah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketenaga 

kerjaan dan LPK yang meliputi aspek pendataan, pembinaan, 

pengawasan, penempatan, pelatihan, dan perijinan; 

2) bertanggung jawab terhadap ketransmigrasian yang meliputi 

aspek pembinaan, monitoring dan evaluasi serta 

penyelenggaraan transmigrasi.  

 

b. Tujuan 

1) Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja; 

2) Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja  dan 

perluasan kesempatan kerja 

3) Meningkatnya keharmonisan hubungan industrial dan 

meningkatnya peran kelembagaan industrial; 

4) Meningkatnya perlindungan tenaga kerja; 

5) Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan. 



 RENJA SKPD TAHUN 2016  
 

Disnakertrans Kab. Gianyar 14 

 

c. Sasaran 

1) Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja; 

2) Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan 

kesempatan kerja; 

3) Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan 

peran kelembagaan industrial; 

4) Peningkatan perlindungan tenaga kerja; 

5) Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan 

 

3.3 Program dan Kegiatan  

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan 

program dan kegiatan adalah: 

1) Kebijakan / strategi terkait dengan program 

- Kebijakan / strategi peningkatan kapasitas dan kelembagaan 

Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

untuk mendukung program ‘peningkatan daya saing dan 

produktivitas tenaga kerja’ 

- Kebijakan / strategi peningkatan aksesibilitas Bursa Kerja 

Online untuk mendukung program ‘peningkatan pelayanan 

penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja’ 

- Kebijakan / strategi peningkatan kapasitas dan kelembagaan 

perlindungan tenaga kerja untuk mendukung program 

‘peningkatan perlindungan tenaga kerja’ 

- Kebijakan / strategi peningkatan kapasitas mediasi 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk 

mendukung program ‘peningkatan keharmonisan hubungan 

industrial dan peningkatan peran kelembagaan hubungan 

industrial 

- Kebijakan / strategi peningkatan kapasitas tenaga pengawas 

ketenagakerjaan untuk mendukung program ‘peningkatan 

pengawasan ketenagakerjaan. 
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2) Standar Pelayanan Minimal 

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Ketenagakerjaan 

- SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Gianyar Nomor SKEP-560/262.4/ DISNAKERTRANS/ III/2014 

tentang Indikator Kinerja Utama Bidang Ketenagakerjaan. 

 

b. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016 

1) Program 

Jumlah program yang diusulkan untuk bidang ketenaga kerjaan 

sebanyak 8 program terdiri dari: 

- Urusan Wajib 

a) Program pelayanan administrasi perkantoran 

b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

c) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga 

kerja 

d) Program peningkatan kesempatan kerja 

e) Program perlindungan dan pengembangan lembaga 

ketenagakerjaan 

f) Program percepatan pelaksanaan penerapan SPM 

- Urusan Pilihan 

Program Tansmigrasi Regional 

2) Kegiatan 

Terdapat 32 kegiatan urusan wajib dengan anggaran sebesar    

Rp.5.560.000.000,00 dan 3 kegiatan urusan pilihan sebesar 

Rp.240.000.000,00. Total dana keseluruhan adalah Rp. 

5.800.000.000,00. Sementara itu untuk jumlah program dan 

kegiatan yang sama yang diusulkan sebagai perkiraan maju untuk 

penganggaran tahun 2017 adalah direncanakan sebesar            

Rp. 6.050.000.000,00 
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c. Terdapat beberapa program yang kegiatannya menyebar ke 

beberapa lokasi kecamatan (desa / kelurahan), terutama yang 

langsung terkait dengan usulan kegiatan yang berasal dari aspirasi 

masyarakat (yang masuk dalam program PIK). 

 

d. Dari total usulan anggaran tahun 2016 sebesar Rp.5.800.000.000,00 , 

sebesar Rp.5.350.000.000,00 bersumber dari APBD Kabupaten dan 

sebesar Rp.450.000.000,00 bersumber dari APBN, yaitu berupa 

kegiatan pelaksanaan pekerjaan dengan sistem padat karya. 

 

e. Untuk lebih jelasnya mengenai usulan kegiatan tahun 2016 dan 

perkiraan maju tahun 2017 disajikan dalam Tabel III.1 Rumusan 

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 kabupaten 

Gianyar. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Bidang ketenagakerjaan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

upaya untuk mengurangi kemiskinan. Penyebab kemiskinan antara lain 

adalah penggangguran. Untuk itu segala daya dan uapaya dikerahkan 

untuk dapat mengurangi jumlah pengangguran, Membuka lapangan 

kerja baru, memberikan informasi tentang peluang erja dan upaya 

pembinaan, dan pengawasan serta perlindungan terhadap perusahaan 

dan tenaga kerja sangatlah penting. Program / kegiatan yang diusulkan 

pada tahun 2016 dan perkiraan maju tahun 2017 telah dijabarkan secara 

lebih detail sebagaimana pokok-pokok perencanaan yang tertuang 

dalam Renstra. 

 

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan 

 Renja tahun 2016 ini selanjutnya akan dibahas dan diargumentasikan 

dalam rangka memperoleh dukungan pendanaan ketika pelaksanaan 

Forum SKPD maypun Forum Mesrenbang Kabupaten, Provinsi maupun 

nasional. Pelaksanaannya akan dijabarkan secara menyeluruh kepada 

pelaksana tupoksi sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk 

pelaksanaan yang terkait dengan program usulan masyarakat akan 

dikoordinasikan, dikerjasamakan dan diselenggarakan secara bersama, 

baik dengan masyarakat maupun dengan LPKS yang tersedia 

diwilayahnya. 

 

C. Rancangan tindak lanjut 

 Tindak lanjut daripada Renja ini adalah : 

1. Melakukan pembahasan dan konsultasi kepada Bappeda Kabupaten 

Gianyar; 

2. Mempersiapkan rancangan Pra RKA TA 2016; 
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3. Mempersiapkan antisipasi jika pendanaan yang disetujui berbeda 

dengan yang diusulkan seperti pengurangan volume, penyesuaian 

target capaian hingga menentukan prioritas kegiatan; 

4. Melakukan kembali kegiatan jaring asmara ketika pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi kelapangan atau pelaksanaan pengawasan 

pada perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk menggali informasi 

tentang kegiatan tahun berkenaan maupun utuk merancang kegiatan 

tahun berikutnya; 

5. Mempersiapkan langkah-langkah koordinatif dengan pihak terkait 

serta keseluruhan stakeholders. 

  

 Demikian dokumen usulan Renja tahun 2016 ini dibuat untuk dapat 

dipergunakan dimana diperlukan dengan harapan mendapatkan dukungan 

yang semaksimal mungkin, sehingga kewajiban penyelenggaraan urusan 

bidang ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik, lancar dan berkualitas 

dalam rangka mensejahterakan masyarakat.  

 

 

 

     Ditetapkan di  : Gianyar: 

     Pada Tanggal : 9 Januari 2015 
     _______________________________ 
 
 
     Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
                       Kabupaten Gianyar, 
 
 
 
 
           Drs. Gede Widarma Suharta, MM 
         Pembina Utama Muda 
             NIP. 19620615 198203 1 011 
 

 

. 
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Tabel II.1 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi   s/d Tahun 2015  Kabupaten Gianyar 
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Tabel II.2 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi  Kabupaten Gianyar 
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Tabel II.3 
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 

 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Gianyar 
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Tabel II.4 
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2016 

Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Gianyar 
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Tabel III.1 
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 

Kabupaten Gianyar 


