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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA  KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN JEMBRANA 

 
Nomor :060/97/DKSTT/2014 

 
TENTANG 

 
LAPORAN AKUNTABILATAS  KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 

KEPALA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TEBNAGA KERJA DA N 
TRANSMIGARSI KABUPATEN JEMBRANA 

TAHUN 2013 
 

KEPALA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN  TRANSMIGRASI, 
  
Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih 

dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya LAKIP Tahun 2013 untuk 

mengetahui pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan organisasi 

sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah 

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 

dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

1655); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
4. Undang-Undang............................... 



  4. Undang-Undang Nonor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggung 

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

  10. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

 
 

12. Instruksi Presiden................... 
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  12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran daerah kabupaten Jembrana Nomor 15); 

  14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas 

Pokok dan Fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Jembrana. 

  15. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja,Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, Undang-

Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Serikat 

Buruh,Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial 

  16. Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional  
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M E M U T U S K A N : 

 
 
Menetapkan : 

KESATU : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesejahteraan 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2013. 

KEDUA : LAKIP dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lapmpiran 

Keputusan ini, merupakan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam penetapan kinerja. 

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan  disampaikan kepada Yth. : 
1. Bupati Jembrana di Negara. 
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara. 
3. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara. 
4. Arsip 

 

Ditetapkan di Negara 
Pada tanggal  23 Januari 2014 
Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, 
 
 
 
Drs. I Made Budiasa, M.Si 
Pembina Tingkat I 
NIP. 19671002 198602 1 001 
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LAKIP Tahun 2013 
 

v

 
 

KATA PENGANTAR 
 

 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa/Ida Sang 

Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Jembrana Tahun 2013 ini tepat pada waktunya. 

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) ini telah mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dalam 

rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana 

tahun 2013 yang disesuaikan dengan perencanaan strategik yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 

Selanjutnya, kami menyadari bahwa materi LAKIP ini masih jauh dari 

sempurna, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi baik  dalam 

pengumpulan data  dari hasil pelaksanaan kegiatan, data kinerja serta cara 

merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi yang baik 

dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan LAKIP ini bisa 

diselesaikan. 

Akhir kata, terima kasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah 

berperan hingga tersusunnya LAKIP Tahun 2013 ini. 

 

 

 

Negara, 23 Januari 2014 
Kepala Dinas Kesejahteraan 

Sosial,Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi  

Kabupaten Jembrana, 
 
 
 

Drs. I Made Budiasa, M.Si 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19671002 198603 1 001 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
A.  UMUM 

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami 

perubahan yang pesat sejalan dengan perubahan paradigma yang 

berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran-serta masyarakat, 

transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan. 

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat setiap 

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan 

serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam 

Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998, maka telah dikembangkan dan diterapkan 

suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP) dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan bebas KKN.  

Setiap Instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun 

dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga 

untuk mengomunikasikan capaian kinerja Instansi dalam suatu tahun 

anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran 

Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan 

dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang 

dicapainya. 

Azas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres 

tersebut juga menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban setiap Instansi 

pemerintah termasuk Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan 
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Transmigrasi  selain menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun, juga 

menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator 

kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran 

dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai 

perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis 

kinerja. Selanjutnya, realisasi atas pelaksanaan RENSTRA dan Rencana 

Kinerja Tahunan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan 

Akuntabilitas Kinerja  pada setiap akhir tahun anggaran. 

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam 

melaksanakan prioritas pembangunan, Dinas Kesejahteraan Sosial,Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana telah menetapkan Indikator 

Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 

PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. Menurut Tim Penilai 

LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan 

IKU wajib bagi unit kerja. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan 

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program dan kebijakan yang ditetapkan. 

Bagi Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Jembrana, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 

Anggaran 2013 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai 

berdasarkan tolok ukur RENSTRA Pembangunan Kesejahteraan Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana. Oleh karena itu 

penyusunan Laporan Kinerja ini juga menjadi penting artinya sebagai salah 

satu materi laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Jembrana, di 

samping juga sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada 

umumnya. 
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B. DASAR HUKUM 

LAKIP  Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Kabupaten Jembrana Tahun 2013 disusun berdasarkan beberapa landasan 

sebagai berikut : 

1. Landasan Idiil : Pancasila. 

2. Landasan Konstitusional : UUD 1945. 

3. Landasan Operasional  : 

a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286 ); 

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4400 ); 

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437); 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – 
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Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );  

g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438);  

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4578 ); 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4585 );  

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4614 );  

k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

l. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 

2011 Nomor 15); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana 

Nomor 15 ); 

m. Peraturan Daerah kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana 

Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana 

Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
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Jembrana Nomor 31), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 

Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana  Tahun  2013 

Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 

38); 

n. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 tahun 2011, Tentang Rincian  

Tugas Pokok Dinas  Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Jembrana. 

 

C. PROFIL LAYANAN DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL TENAGA  KERJA 

DAN TRANSMIGRASI  

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi 

pemantapan kewenangan daerah.  

 

1. KELEMBAGAAAN 

 Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, 

Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Jembrana Nomor 15 tahun 2011 tentang “Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten Jembrana”. 

Sesuai Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Dinas 

Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  adalah sebagai 

berikut : 
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Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum. 

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Sub Bagian Keuangan. 

Bidang – Bidang terdiri dari : 

1 Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, yang meliputi : 

a. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak, Keluarga dan Lanjut 

Usia. 

b. Seksi Rehabilitasi Sosial. 

 2    Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, yang meliputi : 

a. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial. 

b. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial 

     3 Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi,  meliputi : 

a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja 

c. Seksi Transmigrasi. 

     4     Bidang Hubungan Industrial terdiri dari : 

a. Seksi Kelembagaan. 

b. Seksi Persyaratan dan Kesejahteraan Pekerja 

c. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas  Kesejahteraan 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, maka disusun 

struktur organisasi sebagaimana bagan nomor 1 dibawah ini :  
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Bagan 01.1 

Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Tena ga Kerja dan 
Transmigrasi  

Kabupaten Jembrana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : ----------------  garis koordinasi 
                                           garis komando 

Kepala Dinas 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

Sekretaris 

Kasubag 

Umum 

Kasubag  

Keuangan 

Bidang 
Pelayanan dan 

Rehabilitasi 

Sosial 

Seksi Pelayanan 
Kesejahteraan 

Sosial 
Anak,Keluarga 

dan Lansia 

Seksi Rehabilitasi 

Sosial   

Seksi Jaminan 
Kesejahteraan 

Sosial 

Seksi Bantuan 
dan Perlindungan 

Sosial 

Bidang Bantuan 
dan Jaminan 

Sosial  

Seksi 
Penempatan 

Tenaga Kerja  

Bidang 
Penempatan,perl
uasan kerja dan 

Transmigrasi 

Seksi Perluasan 
Kesempatan 

Kerja  

Seksi persyaratan 
dan 

kesejahteraan 

Pekerja 

Seksi 
Kelembagaan  

Bidang Hubungan 

Industrial 

Kasubag 

PEP 

U  P  T  D 

Seksi 

Transmigrasi  Seksi 
Perlindungan dan 

Pengawasan 

Tenaga Kerja 



                                                                                                                                                                                         

Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana 
    

LAKIP Tahun 2013 8

 Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 45 Tahun 2008, 

tentang Rincian Tugas Pokok Kabupaten Jembrana, ditetapkan Tugas Pokok 

Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten 

Jembrana adalah melakukan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan 

azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan  Kesejahteraan 

Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas  Kesejahteraan 

Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana mempunyai 

fungsi sebagai : 

a. perumus kebijakan teknis sesuai kewenangan bidang  Kesejahteraan 

Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

b. penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang  

Kesejahteraan Sosial Dan Transmigrasi 

c. pembina dan pelaksana tugas di bidang  Kesejahteraan Sosial  Dan  

Transmigrasi 

d. pemberi rekomendasi perijinan sesuai bidang  Kesejahteraan Sosial 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 Adapun rincian uraian tugas, antara lain : 

1. Kepala Dinas mempunyai tugas : 

a. mengkoordinasikan penyusunan program Dinas  Kesejahteraan Sosial 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan memberikan arahan kepada 

Kepala Bidang dan Sekretaris yang mengacu pada RPJPD, RPJMD, 

RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijaksanaan Bupati; dan 

kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku; 

b. merumuskan kebijakan teknis inovasi bidang  Kesejahteraan Sosial 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi berdasarkan kewenangan yang ada 



                                                                                                                                                                                         

Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana 
    

LAKIP Tahun 2013 9

dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 

berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

d. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi 

petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan 

tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan 

sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan 

dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya; 

g. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang 

dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengembangan karier;  

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah sebagai pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas. 

2. Sekretaris mempunyai tugas : 

a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan 

kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; 

b. memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan 

administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan 

serta keuangan; 

c. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan 

naskah dinas di bidang tugasnya; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sub Bagian 

dalam melaksanakan tugasnya; 
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e. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat-menyurat, 

inventarisasi dan perlengkapan, perencanaan dan pelaporan serta 

rumah tangga dinas; 

f. melaksanakan urusan keuangan; 

g. menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan 

dinas; 

h. menerima naskah / surat-surat dinas yang masuk, mencatat, 

mendistribusikan ke Kepala Bidang, Sub Bagian dan Seksi; 

i. menyimpan data / arsip naskah dinas keluar / masuk; 

j. merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan / 

perlengkapan dinas; 

k. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas; 

l. mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, 

sebagai bahan Pimpinan. 

m. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

n. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

o. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada Sub Bagian; 

p. menyusun laporan hasil kegiatan; 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

2.1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum. 

b. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan 

pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan 

administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dinas; 
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c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan 

lingkungan dinas serta rumah dinas kantor; 

d. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dinas, 

mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data kepegawaian dinas; 

e. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan 

kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data 

pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan pegawai; 

f. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, 

pensiun dan surat cuti pegawai dinas, pendistribusian, inventarisasi 

perlengkapan dinas; 

g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas; 

h. melaksanakan kepengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistri-

busian, inventarisasi perlengkapan dinas;  

i. melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung 

kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas; 

j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, 

kenaikan pangkat dan gaji berkala; 

k. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) 

dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;  

l. mengevaluasi hasil program kerja; 

m. menyusun laporan hasil kegiatan; 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 

2.2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian 

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; 

c. memberi petunjuk operasional kegiatan kepada staf; 
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d. menyusun rencana perjalanan dinas; 

e. mengendalikan rencana kerja  tahunan; 

f. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan; 

g. mengumpulkan dan mengelola data laporan hasil kegiatan dinas; 

h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan 

penyajian data statistik serta informasi dinas; 

i. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis ( RENSTRA ) 

dinas; 

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas; 

k. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA 

dinas; 

l. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas; 

m. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program 

dan kegiatan; 

n. mengevaluasi hasil program kerja; 

o. membuat laporan hasil kegiatan; 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 

2.3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian 

Keuangan; 

b. membuat daftar usulan kegiatan; 

c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; 

d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan 

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas 
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umum; 

f. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas; 

g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang 

kas; 

h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji 

atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah / Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan sebagai pengguna 

anggaran dengan keputusan Bupati); 

i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi; 

j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan 

sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran; 

k. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf Surat 

Pertanggungjawaban ( SPJ ) atas penerimaan dan pengeluaran kas 

beserta lampirannya dan laporan bulanan; 

l. mengevaluasi hasil program kerja; 

m. membuat laporan hasil kegiatan; 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kerja bidang berdasarkan kebijakan 

Dinas; 

b. menyelenggarakan dan pengendalian tugas-tugas bidang 

pemberdayaan kesejahteraan sosial anak, keluarga dan lanjut usia, 

pelayanan dan rehabilitasi sosial; 

c. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; 

d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial serta 

mencari alternatif pemecahannya; 
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e. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik 

dan saling mendukung; 

f. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar 

pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang 

berlaku; 

g. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor 

dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai bidang tugasnya; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 

3.1. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak, Keluarga dan Lanjut usia, 

mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan seksi  berdasarkan kebijakan di bidang; 

b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial 

anak, keluarga dan lanjut usia; 

c. Melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial anak, keluarga dan 

lanjut usia; 

d. Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas menginventarisasi permasalahan 

pada seksi pelayanan kesejahteraan sosial anak, keluarga dan lanjut 

usia serta mencari alternatif pemecahannya; 

f. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

g. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan 

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 
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3.2. Seksi Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan seksi  berdasarkan kebijakan bidang; 

b. melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi 

sosial Anak Nakal, dan Korban NAPSZA, Penyandang Cacat,Tuna 

Sosial Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis, Eks Narapidana, 

Orang Terlantar dan Orang Terlantar yang sakit jiwa; 

c. memberikan pertimbangan /kajian teknis kepada atasan; 

d. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan 

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 

4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kerja bidang bantuan dan jaminan sosial 

berdasarkan kebijakan dinas; 

b. menyelenggarakan dan mengendalikan tugas-tugas Bidang bantuan 

dan jaminan sosial dalam pelaksanaan pembinaan  dan pemberian 

bantuan sosial, perlindungan sosial,jaminan sosial dan pemberdayaan 

potensi serta sumber kesejahteraan sosial sesuai dengan arah dan 

kebijakan Dinas.; 

c. memberikan pertimbangan /kajian teknis kepada atasan;. 

d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan di Bidang bantuan dan jaminan sosial serta mencari 
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alternatif pemecahannya; 

e. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik 

dan saling mendukung; 

f. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar 

pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang 

berlaku; 

g. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor 

dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 

4.1. Seksi Bantuan dan perlindungan sosial, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi bantuan dan perlindungan Sosial 

berdasarkan kebijakan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial; 

b. melaksanakan pendataan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) dan Potensi Sumber  Kesejahteraan Sosial (PSKS), 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberian 

bantuan dan perlindungan sosial terhadap korban bencana, korban 

tindak kekerasan dan pekerja migran serta keluarga fakir miskin; 

c. memberikan pertimbangan/ kajian teknis kepada atasan; 

d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan pada Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial, serta 

mencari alternatif pemecahannya; 

e. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan 

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 

g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai 
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bidang tugasnya; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan. 

4.2. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial  mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi jaminan kesejahteraan Sosial 

berdasarkan kebijakan Bidang; 

b. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan jaminan 

sosial, Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS),Program Keluarga 

Harapan (PHK) dan pemberdayaan potensi serta sumber 

kesejahteraan sosial karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial 

masyarakat,organisasi sosial,wanita Pemimpin kegiatan 

kesejahteraan sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis 

masyarakat pelestarian nilai kepahlawanan,keperintisan dan 

kesetiakawanan sosial; 

c. Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; 

d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan pada Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial,Serta 

mencari alternatf pemecahannya; 

e. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku; 

f. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

g. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan 

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 

h. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 
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5. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi  mempunyai 

tugas:  

a. menyusun rencana dan program kerja Bidang  berdasarkan kebijakan 

dinas; 

b. merumuskan kebijakan teknis perlindungan dan peningkatan 

produktivitas tenaga kerja; 

c. merumuskan kebijakan teknis di bidang transmigrasi; 

d. menyelenggarakan pembinaan umum dan teknis bidang ketenaga 

kerjaan dan transmigrasi; 

e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

pemerintah, swasta dan organisasi lainnya dalam rangka penyediaan 

dan penempatan tenaga kerja serta transmigrasi 

f. menyelenggarakan pelayanan bursa penyediaan dan penempatan 

tenaga kerja; 

g. mengkoordinasikan Kepala Seksi Agar terjalin kerja sama yang baik 

dan saling mendukung; 

h. menghimpun pendaftaran pemohon calon transmigran; 

i    membina dan memfasilitasi animo dan calon transmigran; 

j    memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

pada bidang penempatan, perluasan kerja dan transmigrasi serta 

mencari alternatif pemecahannya; 

l.   melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

5.1. Seksi  Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi  berdasarkan kebijakan  bidang; 

b. menyusun menyebarluaskan dan memberikan pelayanan informasi 

pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan 
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pengguna tenaga kerja; 

c. melaksanakan kegiatan pendaftaran calon pencari kerja; 

d. melaksanakan kegiatan seleksi calon pencari kerja; 

e. melaksanakan penelitian administrasi calon pencari kerja; 

f.   melaksanakan pendataan pencari kerja serta penyaluran tenaga kerja;   

g. menyiapkan bahan pembinaan terhadap calon pencari kerja; 

h. menyiapkan dokumen dalam melaksanakan kerjasama dengan badan 

usaha, lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan bursa kerja 

swasta dalam rangka penyaluran dan penempatan tenaga kerja; 

i. melaksanakan kajian ijin lembaga pelatihan kerja; 

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja; 

k. memberikan pelayanan penyediaan dan penempatan tenaga kerja; 

melalui bursa kerja, AKAD, AKAL, dan AKAN; 

l.   menyiapkan bahan pembinaan peningkatan produktivitas tenaga kerja; 

          m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

             seksi penempatan tenaga kerja serta mencari alternatif pemecahannya. 

5.2. Seksi Perluasan Tenaga Kerja, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan Bidang; 

b. membina dan menyusun model terapan teknologi tepat guna dan 

padat karya; 

c. memantau dan mengevaluasi terapan teknologi tepat guna dan 

perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK); 

d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraa pelatihan dan 

produktivitas; 

e. menginventarisir data izin lembaga pelatihan kerja (LPK); 

f. menyiapkan dan menyusun program pelatihan berbasis kompetensi 
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g. memberikan pertimbangan /kajian teknis kepada atasan; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan pada seksi perluasan kesempatan kerja serta mencari 

alternatif pemecahannya; 

i. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku; 

k. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan 

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai bidang tugasnya; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 

5.3. Seksi Transmigrasi mempunyai tugas : 

         a.    menyusun rencana kegiatan seksi berdasarkan kebijakan Bidang; 

         b     menyelenggarakan dan melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon  

               Transmigrasi; 

         c.    menghimpun pendaftaran dan hasil seleksi calon transmigrasi;  

         d.    menyelenggarakan dan melaksanakan pemantapan  kepada calon  

                 transmigrasi yang telah di seleksi sebelum di berangkatkan ke  

    daerah Transmigrasi; 

          e.    menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan pemberangkatan  

                 transmigrasi; 

f.   melaksanakan pengawalan dari desa asal ke penampungan dan ke  

                  daerah tujuan transmigrasi; 
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g.  memberikan peralatan atau barang-barang perlengkapan calon                   

transmigrasi sesuai dengan aturan perundang-undanganan yang 

berlaku;  

h.    memberikan pembekalan dan menyelenggarakan bimbingan mental 

   melalui ceramah –ceramah dan pelatihan dari instansi terkait. 

6. Bidang Hubungan Industrial , mempunyai tugas  

a. melakukan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga 

kerjasama Bipartit dan Tripartit, pembinaan hubungan industrial, 

pengawasan norma ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan 

kerja, jaminan sosial tenaga kerja, penyidikan terhadap pelanggaran 

norma ketenaga kerjaan, pelaksanaan syarat- syarat kerja, 

pelaksanaan pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja serta 

penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan dan pemutusan hubungan 

kerja; 

b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi; 

c. mengkoordinasikan para kepala seksi; 

d. memberikan pertimbangan/ kajian teknis kepada atasan; 

e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan pada bidang hubungan industrial serta mencari 

alternatif pemecahannya; 

f. mengkoordinasikan kepala seksi agar terjalin kerja sama yang baik 

dan saling mendukung; 

g. memberi petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan agar 

pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

h. menilai hasil kerja kepala seksi dan bawahan dengan jalan memonitor 

dan mengevaluasi  hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 
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i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

6.1. Seksi kelembagaan, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan seksi berdasarkan kebijakan Bidang; 

b. pembinaan, koordinasi dan pengembangan LKS Tripartit; 

c. pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku 

Hubungan Industrial; 

d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Kelembagaan 

Hubungan Industrial (KHI); 

e. penetapan Organisasi pengusaha dan Organisasi Pekerja/Buruh untuk 

duduk dalam lembaga Ketenagakerjaan Tingkat kabupaten 

berdasarkan hasil verifikasi; 

f. pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh; 

g. menyelenggarakan konsolidasi organisasi pekerja/buruh; 

h. mengevaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan 

kepada kepala bidang Pembinaan Hubungan, memberikan 

pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan pada seksi Kelembagaan serta mencari, alternatif 

pemecahannya; 

j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan 

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; 
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m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 

6.2. Seksi Persyaratan dan kesejahteraan pekerja mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan bidang; 

b. memfasilitasi penyusunan dan pendaftaran perjanjian Kerja Bersama 

(PKB); 

c. memfasilitasi penyusunan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu 

tertentu (PKWT); 

d. memberikan pertimbangan /kajian teknis kepada atasan; 

e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan pada seksi persyaratan dan Kesejahteraan Pekerja 

serta mencari alternatif pemecahannya; 

f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar sesuai dengan pedoman yang berlaku; 

g. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan 

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; 

  i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 

  6.3. Seksi Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja  mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan seksi berdasarkan kebijakan Bidang; 

b. melaksanakan pembinaan norma kerja dan norma K3 bagi pengusaha/ 

pengurus perusahaan, tenaga kerja dan anggota asosiasi; 

c. menyiapkan bahan pengawasan yang berkaitan dengan bidang norma 

kerja dan norma K3 serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan 

ketenagakerjaan dan pemutusan hubungan kerja; 

d. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan norma kerja, norma     K3 

dan jamsostek; 
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e. melaksanakan registrasi dalam buku klafer, buku induk terhadap 

pendataran wajib lapor ketenagakerjaan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

f.  melaksanakan pengusulan penertiban kartu legitimasi  bagi  pengawasan 

ketenagakerjaan dan katu PPNS bagi PPNS ketenagakerjaan;  

g. melakukan pemantauan dan evaluasi data kecelakaan kerja dalam rangka 

pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja;  

h.  memberikan pertimbangan /kajian teknis kepada atasan;   

i.  mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

pada seksi perlindungan dan pengawasan tenaga kerja serta mencari 

alternatif pemecahannya;  

j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 

lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

k. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi 

hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai 

bidang tugasnya; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

2. SUMBER DAYA 

a) Sumber Daya Manusia. 

Berdasarkan data bulan Desember 2013  jumlah pegawai yang ada di 

Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten 

Jembrana sebanyak 51 orang. 

 Diklasifikasi menurut tingkat pendidikan terdiri dari : Pasca Sarjana (S2) 

sebanyak  2 orang, Sarjana (S1 ) sebanyak 26 orang , SLTA  sebanyak 21  

orang dan SMP sebanyak 2 orang. Sedangkan diklasifikasi menurut 

jabatan terdiri dari : Pejabat Struktural sebanyak 21 orang, pejabat 
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fungsional 4 orang dan Staf sebanyak 26 orang. 

b) Sumber Daya Sarana dan Prasarana. 

Sarana Pelayanan Kesejataraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

yang ada di Kabupaten Jembrana antara lain.  

Bulan Desember 2013 dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Jumlah pegawai sebanyak 49 orang terdiri dari : 

a.Pegawai Negeri Sipil  : 41  orang  

b.Calon Pegawai Negeri Sipil  : -   orang  

c.Tenaga Honerer/outsorsing  : 8 orang  

2. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan struktural : 

 a.Eselon II/b  : 1  orang  

 b.Eselon III/a : 1 orang  

 c.Eselon III/b : 4  orang  

 d.Eselon IV/a : 14  orang  

 e.Eselon IV/b  : 1  orang  

3. Jumlah Pegawai bardasarkan Golongan : 

 a.Golongan IV/c  : - orang  

 b.Golongan IV/b : 2 orang  

 c.Golongan IV/a : 2 orang  

 d.Golongan III/d  : 8 orang  

 e.Golongan III/c  : 12 orang  

 f.Golongan III/b : 9 orang  

 g.Golongan III/a : 3  orang  

 h.Golongan II/d : 1 orang 

 i.Golongan II/c : - orang  
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 j.Golongan II/b  : 2  orang  

 k.Golongan II/a  : - orang 

 l.Golongan I/d : 2  orang  

4. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan : 

 a.S.2  : 2  orang  

 b.S.1  : 26 orang 

 c.D.3   : - orang  

 d.D.2   : -  orang  

 e.D.1   : -  orang  

 f.SMA/sederajat  : 19 orang  

 g.SMP/sederajat  : 2 orang  
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 BAB   II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 

 
A. RENCANA STRATEGIK. 

Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran 

keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam 

Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : 

“Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah 

harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif”. Visi merupakan 

suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan 

oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat. 

Perencanaan Strategis Dinas  Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun  2013 merupakan suatu 

proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam 

Perencanaan Strategis tersebut memperhatikan Lingkungan Internal 

(Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan 

Tantangan) suatu organisasi. Disamping itu Rencana Strategis 

mengandung visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis 

dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. 

Perumusan Visi Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga K    erja dan 

Transmigrasi  Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin 

dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi 

perekat serta memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan 

komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan 

kepemimpinan organisasi. 

1. Visi 

Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan 

unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang 
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berubah dengan cepat. Perumusan visi Dinas  Kesejahteraan Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana mencerminkan 

apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, 

mampu menjadi perekat seluruh komponen masyarakat yang menjadi 

subyek dan obyek pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa 

depan yang lebih baik. 

Visi Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Jembrana adalah : ”Terwujudnya Kualitas Pengelolaan 

Kesejahteraan Sosial ,KetenagaKerjaan dan Ketransmi grasian 

Menuju Masyarakat yang Sejahtera’’  

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat 4 ( empat ) keinginan yang 

akan diwujudkan yaitu : 

1) Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kesejahteraan sosial 

sebagai bagian dari upaya membangun kesejahteraan sosial untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 

2) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pekerjaan yang sebaik-baiknya secara adil, merata 

dan proporsional. 

3) Terbentuknya masyarakat yang memiliki kualitas pelayanan 

kesejahteraan sosial  

4) Terbentuknya tata kehidupan masyarakat yang berkualitas yang 

memiliki ketahanan sosial dan saling tolong menolong dengan 

memelihara nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat.  

2.  Misi 

   Untuk mewujudkan Visi Dinas  Kesejahteraan Sosial Kabupaten 

Jembrana, ditetapkan Misi yang merupakan pernyataan yang 

menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin 

dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. 

Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, 
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dan bagaimana melakukannya, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :  

1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Kesejahteraan 

Sosial  

2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Ketenagakerjaan  

3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Ketransmigrasian  

3.  Tujuan dan Sasaran 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi. Menteri Negara PAN menyatakan : “Tujuan adalah 

hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun”. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan 

fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah 

strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan 

sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Penetapan tujuan 

didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan 

setelah penetapan Visi dan Misi.  

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, 

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, 

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.  

Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas  

Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana untuk masa 5 (lima) tahun 

ke depan meliputi : 

1. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat yang terwujud melalui 

upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 

sejahtera bagi setiap orang yang ditandai oleh penduduknya yang 

hidup dengan perilaku  sejahtera dalam lingkungan yang  memiliki 

kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesejahteraan  yang 

bermutu, secara adil dan merata serta memiliki derajat sosial yang 

optimal. 

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan kesejahteraan sosial yang 

terwujud dalam tata kehidupan dan penghidupan yang 
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memungkinkan bagi setiap warga masyarakat untuk mengadakan 

usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik perorangan, 

keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung 

tinggi hak azasi manusia serta nilai sosial budaya. 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang 

akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka 

waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran 

diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran 

harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sementara itu 

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan 

dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

 

3.  Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran. 

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan 

sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai 

tujuan dan sasaran. 

Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran 

Perencanaan Strategik yang terdiri dari 3 ( tiga ) komponen yaitu : 

Kebijakan, Program dan Kegiatan. 

1)  Kebijakan   merupakan ketentuan-ketentuan dari Kepala Dinas yang 

akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada 

Bidang-Bidang. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategis ditetapkan 

kebijakan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana sesuai 

dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.  
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Kebijakan untuk mencapai sasaran ditempuh melalui : 

a) Membuat regulasi yang mendorong pencapaian upaya 

kesejahteraan  

b) Pemberdayaan PMKS dan perlindungan sosial masyarakat. 

c) Meningkatkan partisipasi angkatan kerja 

2) Program 

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah 

ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan 

pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian 

program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.  

Program dipilih dari sejumlah program yang telah ditetapkan 

dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah 

menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Program-program Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja  

dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana yang strategis tahun 2013  

yaitu : 

a. Program  Administrasi Pelayanan Perkantoran 

b. Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur 

c. Program peningkatan disiplin aparatur 

d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja  dan keuangan 

e. Program Pemberdayaan fakir miskin (FM) komunitas adat 

terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial 

lainnya  

f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

g. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

h. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 

i. Program Peningkatan Kesempatan Kerja  

j. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 
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Ketenagakerjaan 

k. Program Transmigrasi Regional 

 

3) Kegiatan  

 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan setiap 

unit SKPD sebagai bahan dari pencapaian sasaran terukur pada satu 

program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 

daya untuk menghasilkan keluaran. 

 Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesejahteraan 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dalam 

tahun 2013  antara lain : 

a. Penyediaan jasa surat menyurat 

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 

dinas/operasional 

c. Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja 

d. Penyediaan alat tulis kantor 

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

g. Penyediaan makanan dan minuman 

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

i. Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin dan PMKS lainnya  

j. Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat  

k. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana 

rehabilitasi kesos bagi PMKS 

l. Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap balita dan anak 

terlantar, keluarga rentan dan lanjut usia  
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m. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja  

n. Diklat pemagangan  

o. Penyebaran informasi bursa tenaga kerja  

p. Penyiapan Tenaga Kerja siap pakai  

q. Pembinaan Norma Kerja dan Norma K3 keperusahaan  

r. Pembinaan koordinasi dan pengembangan LKS Tripatit  

s. Penyuluhan Transmigrasi Regional. 

B. RENCANA KINERJA 

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas 

Kesejahteran Sosial Kabupaten Jembrana Tahun 2012 - 2016. Renstra 

Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Jembrana selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  

yang disusun setiap tahun. RKT memuat informasi tentang : (a) Tujuan dan 

sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun yang bersangkutan; (b) Cara 

mencapai tujuan dan sasaran berupa : Kebijakan, Program; dan Kegiatan 

serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. 
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FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN 
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMI GRASI  

KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 
                                           
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

I 
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, 
TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 

    

1 
Meningkatnya pemberdayaan fakir 
miskin dan komunitas adat terpencil 
(KAT dan PMKS lainnya) 

1.Jumlah Bantuan bedah rumah bagi KK miskin  102 unit  

  
2.Jumlah Keluarga miskin yang diberikan bantuan 
sembako dalam rangka hari raya  

2.025 orang  

2 Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial  

1.Jumlah Pemulangan orang terantar,orang terantar 
sakit jiwa  120 kali 

  
2.Jumlah Pemulangan WTS ,dan Gepeng ke Daerah 
asal 

12 kali  

  
3.Jumlah Bantuan Sosial bagi penyandang 
cacat/disabilitas  500 paket  

  4.Jumlah peserta Utsawa darma gita paca  1 kali 

3 Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial  1.Jumlah bantuan sosial kepada lanjut usia miskin  18.000 orang  

  
2.Jumlah Bantuan paket sembako bagi anak terlantar 
dalam panti asuhan  80 paket  

  
3.Jumlah Paket uasaha Ekonomi Produktif bagi anak 
terlantar  

20 paket  

4 
Pemberdayaan Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial  

1.Meningkatnya Kualitas SDM  Kesejahteraan Sosial 
Tagana 85 orang  

  
2.Meningkatnya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 
Bersejarah  12 buah  

5 Meningkatnya Kesempatan Kerja  Jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan  50 orang  

6 
Meningkatnya Perlindungan dan 
Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan  

Jumlah Perusahaan yang dibina Norma Kerja dan K3  30 perusahaan  

7 
Meningkatnya Perlindungan dan 
Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan  

Jumlah LKS Tripartit yang dibina di perusahaan  20 perusahaan  

8 
Meningkatnya Perlindungan dan 
Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan  

Jumlah Perusahaan yang terdata  40 perusahaan  

9 Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas  Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terampil  40 orang  
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10 Meningkatnya Tenaga kerja yang 
terampil  Meningkatnya tenaga kerja yang terampil 80 orang  

11 
Meningkatnya Tenaga kerja yang 
memiliki daya saing  Meningkatnya Kesempatan Kerja  320 orang  

12 Meningkatnya minat masyarakat 
bertransmigrasi  

Meningkatnya Pengelolaan Transmigrasi  25 KK  

 

 

C. PERJANJIAN KERJA 

 Mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan ditetapkanlah perjanjian 

kerja  yang dituangkan dalam bentuk penetapan kinerja. Dinas 

Kesosnakertrans menetapkan  Penetapan Kinerja sebagai perjanjian kinerja 

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 

Bupati selaku atasannya. Penetapan kinerja merupakan dokumen penting 

yang berisi kesepakatan/perjanjian kinerja  antara  atasan dengan bawahan 

untuk mewujudkan target-target kinerja tetentu dengan sumber daya baik 

berupa dana , orang, alat yang dimiliki oleh suatu instansi. 

Adapun Penetapan Kinerja Dinas Kesosnakertrans tertuang dalam 

lampiran 2LAKIP ini. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. PENGUKURAN KINERJA 

 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) adalah bentuk 

kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban 

secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil 

pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang 

telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan 

dalam tahun 2013. 

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau 

penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal 

memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau 

kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward 

(penghargaan) dan punishment (hukuman).  Sistem Pengukuran Kinerja 

adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan 

secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung capaian kinerja  

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan  kegiatan dan sasaran  

dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi 

pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan 

sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 

dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). 

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan 

capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian 

kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara 
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mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di 

lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan 

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan 

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program dan kebijakan yang ditetapkan. 

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan 

Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 

59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga 

outcomes  sebagai berikut. 

1). Input  

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 

tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, 

alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan 

keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan  untuk menghasilkan 

output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan 

untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk 

menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan kinerja dalam 

mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi 

indikator yang menggambarkan mengenai  (1) kuantitas input, (2) kualitas 

input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input. 

2). Proses 

 Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah 

yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai 

proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) 

ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang 

ditentukan dalam melaksanakan proses. 
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3). Output 

 Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam 

bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama 

halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan 

dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang  dihasilkan oleh 

suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk 

menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan 

untuk menghasilkan output dan outcome.  

4). Outcome  

Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau 

yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. 

Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. 

Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang 

cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output 

dan hasil tidak dikaitkan secara langsung. 

Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator 

yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah output / kegiatan 

selesai, (2) perbaikan proses setelah output / kegiatan selesai, (3) 

peningkatan efisiensi setelah output / kegiatan selesai, (4) peningkatan 

kualitas setelah output / kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah 

output / kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah output / kegiatan 

selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah output / kegiatan selesai. 

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan 

menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut : 

a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang 

semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian 

kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut: 
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Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian  =  

Realisasi 
x 100 % 

  Rencana 
  

              

 

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang 

semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian 

kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut : 

 

                

  Prosentase Pencapaian 
= 

Rencana - ( Realisasi - Rencana ) 
x 100 % 

  Rencana Tingkat Capaian Rencana 
                

 

 Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian 

kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana 

pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 

dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian 

komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran 

Kinerja Kegiatan (PKK).  

 

B. ANALISIS EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA 

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat 

keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-

indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian 

kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan 

kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan 

keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Adapun 

pencapaian nilai akhir dari kinerja masing-masing sasaran di Dinas 

Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah 

 sebagai berikut : 
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1. Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Dinas yang cepat, 

tepat dan relevan dengan kebutuhan 

Untuk merealisasikan sasaran ini telah ditetapkan beberapa 

indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut : 

1.1. Jumlah penyediaan  meterai dan surat-surat yang diterima 

dan dikirim 

Untuk merealisasi  sasaran terpenuhinya kebutuhan 

sarana sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan 

kebutuhan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah  

penyediaan materai dan surat- surat yang diterima dan dikirim. 

Strategi yang ditempuh adalah melalui kegiatan penyediaan 

jasa surat menyurat dengan realisasi target 500 buah meterai 

dan 1000 pucuk surat, dengan didukung anggaran dalam 

APBD Tahun 2013 sebesar Rp. Rp. 8.040,000,- 

Realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir 

tahun 2013; realisasi target fisik sebanyak 500 buah meterai 

dan  1000 pucuk surat, atau prosentase pencapaian target 

fisik  100% dan realisasi anggaran sebesar    Rp.7.965.935,-   

( 99 % ) dengan demikian ada sisa anggaran sebesar 

Rp.74.065,-. Faktor penunjang lain dari keberhasilan realisasi 

fisik ini adalah di samping dukungan staf yang sesuai dengan 

kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan 

TUPOKSI, juga adanya koordinasi yang baik antar SKPD di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. 

Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini 

berdampak pada tertibnya pendokumenan arsip dan 

penomoran surat-surat. 

1.2. Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas 

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana 

sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan 

kebutuhan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah unit 
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pemeliharaan kendaraan dinas, strategi yang ditempuh adalah 

melalui kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan 

kendaraan dinas/opersional dengan target 17 unit dan 

didukung oleh anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- 

Realisasi sasaran  kegiatan ini sampai dengan akhir 

tahun 2013 adalah realisasi target kegiatan sebanyak 17 unit 

atau prosentase fisik 100% dan anggaran sebesar 1.027.300,- 

(21%), sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp. 3.972.700,- . 

Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk Kegiatan 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan 

dinas/operasional sudah cukup. Faktor penunjang 

keberhasilan target fisik kinerja kegiatan ini disamping 

dukungan dari staf yang berkomitmen dengan Tupoksinya, 

juga adanya koordinasi yang baik dengan jasa pihak ketiga 

dalam penyediaan perijinan kendaraan dinas/operasional. 

Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini 

berdampak pada  tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan 

kendaraan dalam bentuk pelayanan pengurusan/ 

perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional pada Dinas 

Kesosnakertrans. 

1.3. Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki 

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana 

sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan 

kebutuhan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah unit 

peralatan kerja yang diperbaiki, strategi yang ditempuh adalah 

melalui kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, 

dengan  target realisasi fisik 7 unit dan dukungan anggaran  

APBD  tahun 2013 sebesar Rp. 35.000.000,-  

Realisasi sasaran kegiatan sampai akhir tahun 2013; 

realisasi target fisik 7 unit atau prosentase pencapaian target 

100% , realisasi anggaran sebesar Rp. 35.343.000,- (99,99%) 
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sehingga ada penghematan anggaran sebesar Rp. 157.000,-. 

Faktor penunjang keberhasilan target fisik kinerja sasaran  

kegiatan ini adalah selain dukungan dari staf yang 

berkomitmen dengan Tupoksi juga adanya koordinasi yang 

baik dengan pihak ketiga penyedia jasa. Keberhasilan 

pencapaian target sasaran dengan IKU dimaksud berdampak 

pada tersedianya perbaikan  peralatan kerja pada Dinas 

Kesosnakertrans Kabupaten Jembrana. 

1.4. Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor 

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana 

sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan 

kebutuhan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah jenis  

alat tulis kantor, strategi yang ditempuh adalah melalui 

kegiatan penyediaan alat tulis kantor dengan target realisasi 

fisik sebanyak 56 jenis dan didukung anggaran APBD tahun 

2013 sebesar Rp. 92.850.000,- 

Realisasi sasaran kegiatan sampai akhir tahun 2013, 

realisasi target sebanyak 56 jenis atau prosentase pencapaian 

100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.834.700,- 

(99,99%),  sehingga ada penghematan sebesar Rp. 15.500,-. 

Faktor penunjang keberhasilan target kegiatan adalah adanya 

dukungan staf yang berkomitmen pada Tupoksi. Keberhasilan 

pencapaian terget sasaran kegiatan ini berdampak pada 

tersedianya alat tulis kantor pada Dinas Kesosnakertrans. 

1.5. Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana 

sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan 

kebutuhan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah 

penyediaan barang cetakan dan penggandaan, strategi yang 

ditempuh adalah melalui kegiatan penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan, dengan target realisasi fisik sebanyak 17 
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jenis barang cetakan dan 1 jenis fotocopi dan didukung 

anggaran dari APBD sebesar Rp. 12.000.000,-  

Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir tahun 2013; 

realisasi target sebanyak 17 jenis barang cetakan dan 1 jenis 

foto copi  atau prosentase pencapaian fisik 100% dan realisasi 

anggaran sebesar Rp. 11.996.950,- (99.99%.) sehingga dapat 

menghemat anggaran sebesar Rp. 3.050,-. Faktor penunjang 

keberhasilan target fisik kegiatan adalah karena dukungan staf 

yang komitmen dengan tupoksi. Keberhasilan pencapaian 

target sasaran kegiatan ini berdampak pada tersedianya 

barang cetakan dan penggandaan pada Dinas 

Kesosnakertrans. 

1.6. Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana 

sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan 

kebutuhan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah 

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, strategi yang  

ditempuh adalah melalui kegiatan penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor dengan target realisasi fisik 11 unit  dan 

didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp. 72.450.000,-. 

Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir tahun 2013; 

realisasi target sebanyak 11 unit atau prosentase pencapaian 

target 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.326.000,- 

(99,99.%) sehingga ada penghematan sebesar Rp. 124.000,-. 

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target fisik kinerja 

sasaran  adalah dukungan staf yang berkomitmen dengan 

tupoksi dan dan koordinasi yang baik dengan pihak ketiga 

selaku penyedia. Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan 

ini berdampak pada tersedianya peralatan dan perlengkapan 

kantor. 
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1.7. Jumlah penyediaan makanan dan minuman 

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana 

sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan 

kebutuhan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah 

penyediaan makanan dan minuman, strategi yang ditempuh 

melalui kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan 

target realisasi fisik 2 jenis (masing-masing 1100 dan 500 

kotak) dan disokong anggaran APBD sebesar Rp. 

13.000.000,-. 

Realisasi kegiatan ini sampai akhir tahun 2013; 

realisasi target fisik sebanyak 1600 kotak atau prosentase 

pencapaian fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 

12.995.000,- (99,99%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 

5.000,-. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian sasaran  

target, adalah adanya keterlibatan  staf yang handal  dan  

koordinasi yang baik dengan pihak penyedia. Pencapaian 

target kegiatan ini berdampak pada terpenuhinya penyediaan 

makanan dan minuman  untuk rapat-rapat dan tamu-tamu 

pada dinas. 

1.8. Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah 

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana 

sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan 

kebutuhan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah 

pelayanan fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 

luar daerah, strategi yang ditempuh adalah melalui kegiatan  

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan 

target realisasi fisik 350 kali dan dukungan dana dari APBD 

sebesar Rp. 149.000.000,- 

Adapun realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir 

tahun 2013; realisasi target sebanyak 350 kali atau 
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prosentase pencapaian target 100 % dan realisasi anggaran 

sebesar Rp. 145.818.700,-(98%) sehingga terdapat 

penghematan anggaran sebesar Rp. 3.181.300,. Hai ini 

menunjukkan bahwa anngaran untuk kegiatan ini sudah 

mencukupi. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target 

kegiatan ini adalah adanya dukungan staf yang berkomitmen 

terhadap Tupoksi dan anggaran yang cukup. Dampak dari 

keberhasilan pencapaian target kegiatan ini adalah terfasilitasi 

dan lancarnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah. 

1.9. Jumlah ketersediaan jasa sewa kendaraan dinas 

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana 

sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan 

kebutuhan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah 

ketersediaan jasa sewa kendaraan dinas strategi yang 

ditempuh adalah melalui kegiatan  pengadaan  penyediaan 

jasa sewa kendaraan dinas/operasional dengan target 

realisasi fisik  sebanyak 2 jenis dan dukungan anggaran dari 

APBD sebesar Rp. 73.800.000,- 

Adapun realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir 

tahun 2013; realisasi target sebanyak 2 jenis atau prosentase 

pencapaian target 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 

72.500.000,-(98%), sehingga ada penghematan Rp. 

1.500.000,-. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target 

ini adalah adanya dukungan staf yang komitmen dengan 

Tupoksi dan koordinasi yang baik dengan pihak ketiga. 

Dampak dari keberhasilan ini adalah terpenuhinya sewa 

kendaraan dinas /operasional sehingga kegiatan pada Dinas 

Kesosnakertrans menjadi lancar. 
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1.10. Jumlah gedung yang terpelihara 

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana 

sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan 

kebutuhan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah 

gedung yang terpelihara, strategi  yang ditempuh adalah 

melalui kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

dengan target realisasi fisik  1 unit dan disokong anggaran 

APBD sebesar Rp. 10.790.000,- 

Realisasi sasaran kegiatan sampai akhir tahun 2013; 

realisasi target sebanyak 1 unit atau prosentase  pencapaian 

target 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.790.000,- 

(100%). Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target ini 

adalah adanya staf yang berkomitmen dengan Tupoksi. 

Dampak dari pencapaian target ini adalah terpeliharanya 

gedung dinas Kesosnakertrans. 

1.11. Jumlah kendaraan yang terpelihara 

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana 

sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan 

kebutuhan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah 

kendaraan yang terpelihara, strategi yang ditempuh  melalui 

kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan 

dinas/opeasional, dengan target realisasi fisik sebanyak 17 

unit dan didukung anggaran APBD sebesar Rp. 182.199.000,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik  sebanyak 17 unit atau prosentase pencapaian 

target 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 

181.405.188,- (99,9%) sehingga dapat menghemat anggaran  

sebesar Rp. 794.512,-. Faktor pendukung keberhasilan 

pencapaian target ini adalah adanya staf yang komitmen 

dengan Tupoksi  dan koordinasi yang baik dengan pihak 

ketiga.  
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Dampak dari keberhasilan kegiatan ini adalah 

terpeliharanya kendaraan dinas/operasional pada Dinas 

Kesosnakertrans.  

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian sasaran 

target dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 

(Tabel   Capaian kinerja sasaran 1 ) 

Sasaran IKU Target 
fisik/anggaran 

Realisasi 
fisik/anggaran 

% capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

 
Terpenuhinya 
kebutuhan sarana 
Sekretariat Dinas 
yang cepat, tepat 
dan relevan 
dengan kebutuhan 
 

Jumlah 
penyedian 
materei dan 
surat-surat yang 
diterima dan 
dikirim 

500 meterai dan 
1000 pucuk surat 

500 meterai dan 
1000 pucuk surat 

100% 

Rp. 8.040.000,- Rp. 7.965.935,- 99% 

Jumlah unit 
pemeliharaan 
kendaraan dinas 

17 unit 17 unit 100% 

Rp. 5.000.000,- Rp. 1.027,300,- 21% 

Jumlah unit 
peralaran kerja 
yang diperbaiki 

7 unit 7 unit 100% 

Rp. 35.500.000,- Rp. 35.343.000,- 99,99% 

Jumlah 
penyediaan alat 
tulis kantor 

56 jenis 56 jenis 100% 

Rp. 92.850.200,- Rp. 92.834.700,- 99,99% 

Jumlah 
penyediaan 
barang cetakan 
dan 
penggandaan 

18 jenis 18 jenis 100% 

Rp. 12.000.000,- Rp. 11.996.950,- 99,99% 

Jumlah 
penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor 

11 unit 11 unit 100% 

Rp. 72.450.000,- Rp. 72.326.000,- 99,99% 

Jumlah 
penyediaan 
makanan dan 
minuman 

1600 kotak 1600 kotak 100% 

Rp. 13.000.000,- Rp. 12.995.000,- 99,99% 

Jumlah fasilitasi 350 kali 350 kali 100% 
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rapat-rapat 
konsultasi dan 
keluar daerah 

Rp. 149.538.700,- Rp. 145.818,700,- 98% 

Jumlah 
ketersediaan 
jasa sewa 
kendaraan dinas 

2 jenis 2 jenis 100% 

Rp. 73.800.000,- Rp. 72.300.000,- 98% 

 Jumlah gedung 
yang terpelihara 

1 unit 1 unit 100% 

Rp. 10.790.000 Rp. 10.790.000,- 100% 

Jumlah 
kendaraan yang 
terpelihara 

17 unit 17 unit 100% 

Rp. 182.199.700,- Rp. 181.405.188,- 99% 

Prosentase pencapaian target 100 % 

Prosentase realisasi anggaran 92,45% 

 

2. Meningkatnya disiplin aparatur 

Indikator kinerja  utama (IKU) dari sasaran ini adalah jumlah 

pengadan baju olah raga, strategi yang ditempuh melalui kegiatan  

pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu,  dengan target ralisasi fisik 

sebanyak 74 buah dan dukungan anggaran APBD Rp. 7.000.000,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi target fisik 

sebanyak 74 buah atau prosentase pencapaian target 100% dan 

realisasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (100%). Faktor pendukung 

keberhasilan pncapaian target ini adalah adanya staf yang komitmen 

dengan Tupoksi dan koordinasi yang baik dengan pihak ketiga. Dampak 

dari keberhasilan kegiatan ini adalah terpenuhinya pengadaan baju olah 

raga untuk pegawai. 

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian sasaran target dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.2 

(Tabel   Capaian kinerja sasaran 2 ) 

Sasaran IKU Target 
fisik/anggaran 

Realisasi 
fisik/anggaran 

% 
capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

 
Meningkatnya 
disiplin aparatur 
 

Jumlah 
penyedian baju 
olah raga 

74 buah 74 buah 100% 

Rp. 7.000.000,- Rp. 7.000.000,- 100% 

Prosentase pencapaian target 100 % 

Prosentase realisasi anggaran 100 % 

 

 

3. Ketersediaan buku laporan capaian kinerja dan keuangan 

Indikator kinerja utama (IKU) dari sasaran ini adalah jumlah 

cakupan penyusunan pelaporan keuangan. Strategi yang ditempuh 

adalah melalui kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target realisasi fisik 4 jenis 

dan disokong anggaran APBD sebesar Rp. 19.182.000,- 

Realisasi  kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi target 

fisik 4 jenis prosentase pencapaian target 100% dan realisasi 

anggaran sebesar Rp. 18.877.500,- (98 %), sehingga ada 

penghematan Rp. 304.500,-. Faktor pendukung lain dari 

keberhasilan pencapaian target ini adalah adanya SDM yang cakap 

dan berkomitmen dengan Tupoksi. Dampak dari keberhasilan 

kegiatan ini adalah tersedianya buku  laporan capaian kinerja dan 

keuangan. 

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian sasaran target dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.3 

(Tabel   Capaian kinerja sasaran 3 ) 

Sasaran IKU Target 
fisik/anggaran 

Realisasi 
fisik/anggaran 

% 
capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

Ketersediaan buku 
laporan capaian 
kinerja dan 
keuangan 
 

Jumlah cakupan 
penyusunan 
pelaporan 
kinerja dan 
keuangan 

4 jenis 4 jenis 100% 

Rp. 19.182.000,- Rp. 18.877.500,- 98 % 

Prosentase pencapaian target 100 % 

Prosentase realisasi anggaran 98 % 

 

4. Meningkatnya pemberdayaan fakir miskin  dan komunitas adat 

terpencil (KAT dan PMKS lainnya) 

Indikator kinerja utama (IKU)  dari sasaran ini adalah jumlah 

bantuan bedah rumah bagi KK miskin dan jumlah bantuan sembako 

bagi KK miskin. Strategi yang ditempuh adalah  melalui kegiatan 

bantuan sosial bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya,  dengan 

realisasi target fisik sebanyak 204 unit rumah dan 2.025 paket dan 

didukung anggaran  APBD sebesar Rp. 3.689.874.450,-. 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi target 

fisik 204 unit rumah dan 2025 paket sembako atau prosentase 

pencapaian target 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 

3.651.440.061,- (99%) sehingga ada penghematan Rp. 47.343.389,- 

Faktor pendukung lain pencapaian target fisik karena  adanya staf 

yang berkomitmen dengan Tupoksi  dan koordinasi yang sangat 

baik antara  dinas Kesosnakertrans dengan pihak- pihak  terkait. 

Dampak dari keberhasilan pencapaian target kegiatan ini adalah 

menurunnya jumlah rumah yang tidak layak huni  meningkatnya 

kesejahteraan  KK miskin di Kab. Jembrana  

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian sasaran target dapat    

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.4 

(Tabel   Capaian kinerja sasaran 4 ) 

Sasaran IKU Target 
fisik/anggaran 

Realisasi 
fisik/anggaran 

% 
capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

 
Meningkatnya 
pemberdayaan 
fakir miskin dan 
komunitas adat 
terpencil (KAT dan 
PMKAS lainnya) 
 

Jumlah bantuan 
bedah rumah 
bagi KK miskin 
dan jumlah 
bantuan 
sembako bagi 
KK miskin 

204 unit dan 
2.025 paket 

204 unit dan 2.025 
paket 

100% 

Rp. 

3.689.874.450,- 

Rp. 

3.651.440.061,- 

99 % 

Prosentase pencapaian target 100 % 

Prosentase realisasi anggaran 99 % 

 

5. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 

5.1. Jumlah layanan  pemulangan orang terlantar, pemulangan 

WTS/Gepeng, bansos bagi penyandang cacat, kegiatan 

Utsawa Dharma Gita, Jumlah kursi roda dan tongkat ketiak bagi 

penyandang cacat.  

Merealisasi  sasaran meningkatnya pelayanan dan 

rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan Indikator kinerja utama 

(IKU)  Jumlah fasilitasi  pemulangan orang terlantar, 

pemulangan WTS/Gepeng, bansos bagi penyandang cacat, 

kegiatan Utsawa Dharma Gita, Jumlah kursi roda dan tongkat 

ketiak bagi penyandang cacat. Strategi yang ditempuh adalah 

melalui kegiatan pelayanan dan rehabilitasi  kesejahteraan 

sosial dengan realisasi target masing-masing 120 kali, 12 kali, 

500 paket, 1 kali, 10 buah, 10 buah. Dukungan anggaran 

sebesar Rp. 238.760. 000,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik masing-masing sebanyak 120 kali, 12 kali, 500 

paket, 1 kali, 10 buah, 10 buah atau prosentase pencapaian 
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target 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 

217.623.300,- (91 %) atau terjadi penghematan Rp. 

21.136.700,-. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian ini 

adalah adanya dukungan staf yang handal dan memahami 

Tupoksi serta koordinasi dan kerjasama yang baik antara 

Dinas   Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Jembrana dengan Kantor Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Aparat Desa / Kelurahan se Kabupaten Jembrana 

sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. 

Dampak dari keberhasilan kegiatan ini adalah 

menurunnya jumlah WTS,  gepeng dan anak terlantar di Kab. 

Jembrana serta terpenuhinya sarana dan prasarana bagi 

masyarakat disabel . 

5.2. Jumlah bansos bagi lansia miskin,  anak terlantar dalam panti 

dan paket usaha UEP bagi anak terlantar 

Merealisasi sasaran meningkatnya pelayanan dan 

rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan Indikator kinerja utama 

jumlah bansos bagi lansia miskin, anak terlantar dalam panti 

dan paket UEP bagi anak terlantar, strategi yang ditempuh 

melalui kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap 

balita dan anak terlantar, keluarga rentan dan lanjut usia 

dengan target realisasi masing-masing sebanyak 18.000 orang, 

80 paket dan 20 paket. Dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 

1.378.074.000,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik masing-masing 18.000 orang, 80 paket sembako 

dan 80 paket UEP atau prosentase pencapaian target 100% 

dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.377.702.200,- (99,99%) 

sehingga ada sisa anggaran  sebesar Rp. 371.800,-. Faktor 

pendukung pencapaian target  kegiatan ini adalah adanya staf 

/SDM yang memahami Tupoksi serta  koordinasi yang baik 
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antara Dinas Kesosnakertrans dengan pihak terkait. Dampak 

dari pencapaian target kegiatan adalah tersalurkannya bansos 

untuk lansia miskin dan anak terlantar serta meningkatnya 

kesejahteraan anak terlantar di Kab. Jembrana. 

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian sasaran target 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.5 

(Tabel   Capaian kinerja sasaran 5 ) 

Sasaran IKU Target 
fisik/anggaran 

Realisasi 
fisik/anggaran 

% 
capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

 
Meningkatnya 
pelayanan 
rehabilitasi dan 
kesejahteraan 
sosial 
 

Jumlah layanan 
pemulangan 
orang terlantar, 
pemulangan 
WTS/gepeng, 
bansos bagi 
penyandang 
cacat, bansos 
kegiatan  
utsawadharma 
gita, kursi roda 
dan penyangga 
ketiak bagi 
penyandang 
cacat 

Masing-masing 
120 kali, 12 kali, 
500 paket, 1 kali, 
10 buah, 10 buah 

Masing-masing 
120 kali, 12 kali, 
500 paket, 1 kali, 
10 buah, 10 buah 

100% 

Rp.238.760. 000,- Rp. 217.623.300,- 91 % 

Jumlah bansos 
bagi lansia 
miskin, anak 
terlantar dalam 
panti dan paket 
usaha UEP bagi 
anak terlantar 

Masing-masing 
18.000 orang, 80 
paket sembako 
dan 80 paket 
UEP 

Masing-masing 
18.000 orang, 80 
paket sembako 
dan 80 paket UEP 

100% 

Rp. 

1.378.074.000,- 

Rp. 

1.377.702.200,- 

99,99% 

Prosentase pencapaian target 100 % 

Prosentase realisasi anggaran 96 % 

 

\ 
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6. Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 

Merealisasi sasaran meningkatnya kualitas SDM 

kesejahteraan sosial dengan indikator kinerja utama (IKU) jumlah 

bantuan kepada PMI,FKPSM,FKKT,K3S,KOMDA LANSIA, strategi 

yang dilakukan adalah melalui kegiatan    peningkatan kualitas SDM 

kesejahteraan sosial, dengan target realisasi fisik sebanyak 241 

paket dan di dukung anggaran APBD sebesar Rp. 564.101.000,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi target 

fisik sebanyak 241 paket atau prosentase pencapaian target 100% 

dan realisasi anggaran Rp. 466, 796.833,- (83%), sehingga ada sisa 

anggaran Rp. 97.304.167,-  dengan demikian anggaran untuk 

kegiatan ini dinilai sudah mencukupi. Faktor pendukung keberhasilan 

pencapaian target kegiatan ini adalah adanya staf yang handal dan 

memahami Tupoksi serta koordinasi yang baik dengan pihak-pihak 

terkait. Dampak dari keberhasilan kegiatan ini adalah tersalurkannya 

bantuan sosial secara cepat, tepat dan meningkatnya kualitas SDM 

pengurus organisasi sosial di Kab. Jembrana. 

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian sasaran target dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.6 

(Tabel   Capaian kinerja sasaran 6 ) 

Sasaran IKU Target 
fisik/anggaran 

Realisasi 
fisik/anggaran 

% 
capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

 
Meningkatnya 
kualitas SDM 
kesejahteraan 
sosial 
 

Jumlah bantuan 
kepada PMI, 
FKPSM,FKKT,K3S,K
OMDA LANSIA 

201 paket 201 paket 100% 

Rp. 564.101.000,- Rp. 97.304.167,- 83 % 

Prosentase pencapaian target 100 % 

Prosentase realisasi anggaran 83 % 
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7. Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja 

7.1. Jumlah tenaga kerja  yang terampil 

Merealisasi sasaran meningkatnya kualitas dan 

produktivitas Tenaga kerja dengan indikator kinerja utama (IKU) 

jumlah tenaga kerja yang terampil, strategi yang ditempuh 

melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan kerampilan bagi 

pencari kerja, dengan target fisik sebanyak 40 orang dan 

didukung anggaran APBD sebesar Rp. 130.957.000,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik sebanyak 40 orang atau prosentase pencapaian 

target 100% dan realisasi anggaran Rp. 114.650.925,- (88%) 

sehingga ada penghematan anggaran Rp. 16.306.075,-. Faktor 

pendukung lain dari keberhasilan kegiatan ini adalah adanya 

staf dan instruktur yang memadai serta tingginya animo 

masyarakat untuk mengikuti diklat. Dampak dari keberhasilan 

kegiatan ini adalah semakin banyaknya jumlah tenaga kerja 

terampil dan terdidik di Kab. Jembrana. 

7.2. Jumlah masyarakat yang terampil di bidang PHP 

Merealisasi sasaran meningkatnya kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja dengan indikator kinerja utama (IKU) 

jumlah masyarakat yang terampil di bidang PHP, startegi yang 

ditempuh melalui kegiatan Diklat PHP, dengan target fisik 100 

orang dan didukung anggaran dari APBD  sebesar Rp. 

187.453.000,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik 100 orang atau prosentase pencapaian target 100% 

dan realisasi anggaran Rp. 160.891.420,- (86%) atau ada 

penghematan anggaran Rp. 26.561.580,-. Faktor yang  

mendukung keberhasilan kegiatan ini disamping adanya 

instruktur yang cukup handal dan memadai  juga karena 

tingginya animo masyarakat untuk mengikuti diklat PHP. 
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Dampak keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya 

jumlah tenaga kerja yang terampil dan terlatih di bidang PHP 

sehingga memberikan peluang/kesempatan kerja baru.  

7.3.  Jumlah masyarakat yang terampil di bidang Meubelair 

Merealisasi sasaran meningkatnya kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja dengan indikator kinerja utama (IKU) 

jumlah masyarakat yang terampil di bidang meubelair, strategi 

yang ditempuh melalui kegiatan diklat meubelair, dengan target 

fisik 40 orang dan didukung anggaran APBD Rp. 90.118.000,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik 40 orang atau prosentase pencapaian target 100% 

dan realisasi anggaran 75.265.600 (84%), sehingga ada 

penghematan Rp. 14.852.400,-. Faktor pendukung 

keberhasilan kegiatan ini adalah adanya instruktur yang handal 

di bidangnya serta tingginya animo masyarakat untuk mengikuti 

diklat meubelair. Dampak dari keberhasilan pencapaian target 

kegiatan adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlatih 

dan terampil di bidang mebelair sehingga memperluas 

kesempatan kerja masyarakat di bidang tersebut. 

7.4.  Jumlah masyarakat yang terampil di bidang las 

Merealisasi sasaran meningkatnya kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja dengan indikator kinerja utama (IKU) 

jumlah masyarakat yang terampil di bidang las, strategi yang 

ditempuh melalui kegiatan diklat las dengan target fisik 80 

orang dan didukung anggaran APBD sebesar Rp. 

181.824.000,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik 80 orang atau prosentase pencapaian target 100% 

dan realisasi anggaran 160.695.300,- (88%), sehingga ada 

penghematan Rp. 21.388.700,-. Faktor pendukung 

keberhasilan kegiatan ini adalah adanya instruktur yang cukup 
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handal di bidangnya dan karena  tingginya animo masyarakat 

untuk mengikuti diklat las. Dampak dari keberhasilan 

pencapaian target kegiatan adalah meningkatnya jumlah 

tenaga kerja yang terlatih dan terampil di bidang las sehingga 

memperluas kesempatan kerja masyarakat di bidang tersebut. 

7.5.  Jumlah masyarakat yang terampil di bidang ukir 

Merealisasi sasaran meningkatnya kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja dengan indikator kinerja utama 

(IKU) jumlah masyarakat yang terampil di bidang ukir, strategi 

yang ditempuh melalui kegiatan diklat ukir dengan target fisik 

40 orang dan didukung anggaran APBD sebesar Rp. 

86.679.000,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik 40 orang atau prosentase pencapaian target 100% 

dan realisasi anggaran 71.577.100,- (83%), sehingga ada 

penghematan Rp. 15.101.900,-. Faktor pendukung 

keberhasilan kegiatan ini adalah adanya instruktur yang 

handal di bidangnya serta tingginya animo masyarakat untuk 

mengikuti diklat ukir. Dampak dari keberhasilan pencapaian 

target kegiatan adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja 

yang terlatih dan terampil di bidang ukir sehingga memperluas 

kesempatan kerja masyarakat di bidang tersebut. 

7.6.  Jumlah tenaga kerja  terampil dalam rangka pemagangan  

Merealisasi sasaran meningkatnya kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja dengan indikator kinerja utama (IKU) 

jumlah tenaga kerja terampil dalam rangka pemagangan, 

strategi yang ditempuh melalui kegiatan diklat pemagangan 

dengan target fisik 80 orang dan didukung anggaran APBD 

sebesar Rp. 133.554.000,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik 80 orang atau prosentase pencapaian target 100% 
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dan realisasi anggaran 111.376.800,- (83%), sehingga ada 

penghematan Rp. 22.177.200,-. Faktor pendukung 

keberhasilan kegiatan ini adalah adanya instruktur yang handal 

di bidangnya serta tingginya animo masyarakat untuk mengikuti 

program pemagangan. Dampak dari keberhasilan pencapaian 

target kegiatan adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja yang 

terlatih dan terampil dalam rangka mengikuti program 

pemagangan. 

7.7.  Jumlah masyarakat yang terampil di bidang tata rias 

Merealisasi sasaran meningkatnya kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja dengan indikator kinerja utama (IKU) 

jumlah masyarakat yang terampil di bidang tata rias, strategi 

yang ditempuh melalui kegiatan diklat tata rias dengan target 

fisik 60 orang dan didukung anggaran APBD sebesar Rp. 

114.198.000,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik 60 orang atau prosentase pencapaian target 100% 

dan realisasi anggaran 99.268.820,- (87%), sehingga ada 

penghematan Rp. 14.929.180,-. Faktor pendukung 

keberhasilan kegiatan ini adalah adanya instruktur yang handal 

di bidangnya serta tingginya animo masyarakat untuk mengikuti 

diklat tata rias. Dampak dari keberhasilan pencapaian target 

kegiatan adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlatih 

dan terampil di bidang tata rias dan memperbesar peluang 

kesempatan kerja di bidang tersebut. 

7.8.  Jumlah masyarakat yang terampil di bidang Spa 

Merealisasi sasaran meningkatnya kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja dengan indikator kinerja utama (IKU) 

jumlah masyarakat yang terampil di bidang spa, strategi yang 

ditempuh melalui kegiatan diklat tata rias dengan target fisik 40 

orang dan didukung anggaran APBD sebesar Rp. 76.714.500,- 
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Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik 40 orang atau prosentase pencapaian target 100% 

dan realisasi anggaran 67.650.400,- (88%), sehingga ada 

penghematan Rp. 9.064.100,-. Faktor pendukung keberhasilan 

kegiatan ini adalah adanya instruktur yang handal di bidangnya 

serta tingginya animo masyarakat untuk mengikuti diklat tata 

rias. Dampak dari keberhasilan pencapaian target kegiatan 

adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlatih dan 

terampil di bidang tata rias dan memperbesar peluang 

kesempatan kerja di bidang tersebut. 

7.9.  Jumlah masyarakat yang terampil di bidang menjahit 

Merealisasi sasaran meningkatnya kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja dengan indikator kinerja utama (IKU) 

jumlah masyarakat yang terampil di bidang menjahit, strategi 

yang ditempuh melalui kegiatan diklat menjahit dengan target 

fisik 40 orang dan didukung anggaran APBD sebesar Rp. 

88.364.500,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik 40 orang atau prosentase pencapaian target 100% 

dan realisasi anggaran 77.602.400,- (88%), sehingga ada 

penghematan Rp. 10.762.100,-. Faktor pendukung 

keberhasilan kegiatan ini adalah adanya instruktur yang handal 

di bidangnya serta tingginya animo masyarakat untuk mengikuti 

diklat menjahit. Dampak dari keberhasilan pencapaian target 

kegiatan adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlatih 

dan terampil di bidang menjahit dan memperbesar peluang 

kesempatan kerja di bidang tersebut. 

7.10. Jumlah masyarakat yang terampil di bidang serati banten 

Merealisasi sasaran meningkatnya kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja dengan indikator kinerja utama (IKU) 

jumlah masyarakat yang terampil di bidang serati banten, 
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strategi yang ditempuh melalui kegiatan diklat serati banten 

dengan target fisik 40 orang dan didukung anggaran APBD 

sebesar Rp. 86.824.500,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik 40 orang atau prosentase pencapaian target 100% 

dan realisasi anggaran 71.888.400,- (83%), sehingga ada 

penghematan Rp. 14.936.100,-. Faktor pendukung 

keberhasilan kegiatan ini adalah adanya instruktur yang handal 

di bidangnya serta tingginya animo masyarakat untuk mengikuti 

diklat serati banten. Dampak dari keberhasilan pencapaian 

target kegiatan adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja yang 

terlatih dan terampil di bidang serati banten dan memperbesar 

peluang kesempatan kerja di bidang tersebut. 

7.11.Jumlah masyarakat yang terampil di bidang handycraf 

Merealisasi sasaran meningkatnya kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja dengan indikator kinerja utama (IKU) 

jumlah masyarakat yang terampil di bidang handycraf, strategi 

yang ditempuh melalui kegiatan diklat handycraf dengan target 

fisik 40 orang dan didukung anggaran APBD sebesar Rp. 

87.824.500,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik 40 orang atau prosentase pencapaian target 100% 

dan realisasi anggaran 71.861.500,- (82%), sehingga ada 

penghematan Rp. 15.963.000,-. Faktor pendukung 

keberhasilan kegiatan ini adalah adanya instruktur yang handal 

di bidangnya serta tingginya animo masyarakat untuk mengikuti 

diklat handycraf. Dampak dari keberhasilan pencapaian target 

kegiatan adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlatih 

dan terampil di bidang handycraf dan memperbesar peluang 

kesempatan kerja di bidang tersebut. 
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Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian sasaran target 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.7 

(Tabel   Capaian kinerja sasaran 7 ) 

Sasaran IKU Target 
fisik/anggaran 

Realisasi 
fisik/anggaran 

% 
capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

 
Meningkatnya 
kualitas dan 
produktivitas 
tenaga kerja 
 

Jumlah tenaga 
kerja yang 
terampil 

40 orang 40 orang 100% 

Rp. 130.957.000,- Rp. 114.650.925,- 88 % 

Jumlah 
masyarakat 
yang terampil di 
bidang PHP 

100 orang 100 orang 100% 

Rp. 187.453.000,- Rp. 160.891.420,- 86% 

Jumlah 
masyarakat 
yang terampil di 
bidang 
meubelair 

40 orang 40 orang 100% 

Rp. 90.118.000,- Rp. 75.265.600,- 84 % 

Jumlah 
masyarakat 
yang terampil di 
bidang las 

60 orang 60 orang 100% 

Rp. 181.824.000,- Rp. 160.435.300,- 88 % 

Jumlah 
masyarakat 
yang terampil di 
bidang ukir 

40 orang 40 orang 100% 

Rp. 86.679.000,- Rp. 71.577.100,- 83 % 

Jumlah tenaga 
kerja yang 
terampil dalam 
rangka 
pemagangan 

80 orang 80 orang 100% 

Rp133.554.000,- Rp. 111.376.800,- 83 % 

Jumlah 
masyarakat 
yang terampil di 
bidang tata rias 

60 orang 60 orang 100% 

Rp. 114.198.000,- Rp. 99.268.820,- 87 % 

Jumlah 
masyarakat 
yang terampil di 
bidang spa 

40 orang 40 orang 100% 

Rp. 76.714.500,- Rp. 67.650.400,- 88% 

Jumlah 
masyarakat 
yang terampil di 
bidang menjahit 

40 orang 40 orang 100% 

Rp. 88.364.500,- Rp. 77.602.400,- 88 % 
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 Jumlah 
masyarakat 
yang terampil di 
bidang serati 
banten 

40 orang 40 orang 100% 

Rp. 86.824.500,- Rp. 71.888.400,- 83% 

Jumlah 
masyarakat 
yang terampil di 
bidang 
handycraf 

40 orang 40 orang 100% 

Rp. 87.824.500,- Rp. 71.861.500,- 82 % 

Prosentase pencapaian target 100 % 

Prosentase realisasi anggaran 92,45% 

 

8. Meningkatnya kesempatan kerja 

8.1. Jumlah calon tenaga kerja yang mendapat  informasi bursa kerja 

Merealisasi sasaran meningkatnya kesempatan kerja 

dengan indikator kinerja utama (IKU) jumlah calon tenaga kerja 

yang mendapat informasi bursa kerja, strategi yang ditempuh 

melalui kegiatan penyebarluasan informasi bursa kerja dengan 

target realisasi fisik sebanyak 320 orang dan didukung 

anggaran APBD sebesar Rp. 155.800.000,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik sebanyak 320 orang atau prosentase pencapaian 

target 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 155.640.000,- 

(99,99%) sehingga ada sisa anggaran Rp. 160.000,-, faktor 

pendukung keberhasilan pencapaian target kegiatan ini adalah 

adanya staf yang memahami Tupoksi serta besarnya 

antusiasisme masyarakat untuk mencari informasi lowongan 

kerja.  Dampak dari keberhasilan kegiatan ini adalah semakin 

banyak  angkatan kerja Kab.  Jembrana yang mendapat 

kesempatan kerja. 

8.2.Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan 

Merealisasi sasaran meningkatnya kesempatan kerja 

dengan indikator kinerja utama (IKU) jumlah tenaga kerja yang 

ditempatkan, startegi yang ditempuh adalah melalui kegiatan 
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penyiapan tenaga kerja siap pakai, dengan target fisik 

sebanyak 50 orang dan didukung anggaran APBD sebesar 

Rp.110.940.000,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik sebanyak 317 orang atau prosentase pancapaian 

target 634% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 110.042.479,- 

(99 %) sehingga ada sisa anggaran Rp. 897.521,-. Faktor 

penunjang keberhasilan kegiatan ini adalah adanya dukungan 

staf yang handal dan komitmen dengan Tupoksi dan tingginya 

animo masyarakat serta adanya koordinasi yang baik dengan 

pihak terkait. Dampak dari keberhasilan pencapaian target 

kegiatan ini adalah semakin banyaknya tenaga kerja   yang 

ditempatkan yang akhirnya akan mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Jembrana.  

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian sasaran target 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.8 

(Tabel   Capaian kinerja sasaran 8 ) 

Sasaran IKU Target 
fisik/anggaran 

Realisasi 
fisik/anggaran 

% 
capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

Meningkatnya 
kesempatan kerja 
 

Jumlah tenaga 
kerja yang 
mendapat 
informasi bursa 
kerja 

320 orang 320 orang 100% 

Rp.155.800. 000,- Rp. 155.640.000,- 99,99 

% 

Jumlah tenaga 
kerja yang 
ditempatkan 

50 orang 317 orang 634 % 
Rp. 110.940.000,- Rp. 110.042.000,- 99,98 

% 

Prosentase pencapaian target 100 % 

Prosentase realisasi anggaran 99,9 % 
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9. Meningkatnya pemahaman pekerja dan pengusaha di bidang 

peraturan ketenagakerjaan  

9.1. Jumlah perusahaan yang dibina norma kerja dan norma K3 

Merealisasi sasaran meningkatnya pemahaman pekerja 

dan pengusaha di bidang peraturan ketenagakerjaan,dengan 

indikator kinerja utama (IKU) jumlah perusahaan yang dibina 

norma kerja dan norma K3, startegi yang ditempuh adalah 

melalui kegiatan pembinaan norma kerja dan norma K3 ke 

perusahaan, dengan target fisik sebanyak 30 perusahaan  dan 

didukung anggaran APBD sebesar Rp.3.355.000,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik sebanyak 30 perusahaan atau prosentase 

pancapaian target 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 

2.114.450,- (63 %) sehingga ada penghematan anggaran Rp. 

1.240.550,-. Faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini adalah 

SDM dan komitmen dengan Tupoksi serta adanya koordinasi 

yang baik dengan perusahaan-perusahaan. Dampak dari 

keberhasilan pencapaian target kegiatan ini adalah terawasinya   

perusahaan –perusahaan  di Kab. Jembrana dalam penerapan 

norma kerja dan norma k3 sehingga keselamatan tenaga kerja 

terlindungi.  

9.2. Jumlah perusahaan yang terkoordinir dalam pengembangan LKS 

Tripartit  

Merealisasi sasaran meningkatnya pemahaman pekerja 

dan pengusaha di bidang peraturan ketenagakerjaan,dengan 

indikator kinerja utama (IKU) jumlah perusahaan yang 

terkoordinir dalam pegembangan LKS Tripartit, startegi yang 

ditempuh adalah melalui kegiatan pembinaan koordinasi dan 

pengembangan LKS Tripartit, dengan target fisik sebanyak 30 

perusahaan  dan didukung anggaran APBD sebesar 

Rp.2.315.000,- 
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Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik sebanyak 30 perusahaan atau prosentase 

pancapaian target 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 

1.076.200,- (46 %) sehingga ada penghematan anggaran Rp. 

1.238.800,-. Faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini adalah 

SDM dan komitmen dengan Tupoksi serta adanya koordinasi 

yang baik dengan perusahaan-perusahaan. Dampak dari 

keberhasilan pencapaian target kegiatan ini adalah 

terkoordinasinya dan terbinanya LKS Tripartit di Kab. 

Jembrana, sehingga upah tenaga kerja sesuai dengan 

kebutuhan hidup layak. 

9.3. Jumlah perusahaan yang terdata  syarat kerja dan kesejahteraan 

Merealisasi sasaran meningkatnya pemahaman pekerja 

dan pengusaha di bidang peraturan ketenagakerjaan,dengan 

indikator kinerja utama (IKU) jumlah perusahaan yang terdata 

syarat kerja dan kesejahteraan, startegi yang ditempuh adalah 

melalui kegiatan pelaksanaan pendataan syarat kerja dan 

kesejahteraan, dengan target fisik sebanyak 40 perusahaan  

dan didukung anggaran APBD sebesar Rp.17.353.500,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi 

target fisik sebanyak 40 perusahaan atau prosentase 

pencapaian target 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 

17.081.650,- (98 %) sehingga ada sisa anggaran Rp. 271.850,-. 

Faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini adalah SDM dan 

komitmen dengan Tupoksi serta adanya koordinasi yang baik 

dengan perusahaan-perusahaan. Dampak dari keberhasilan 

pencapaian target kegiatan ini adalah terdatanya perusahaan 

yang memenuhi prosedur  syarat kerja dan kesejahteraan   

sehingga perlindungan  terhadap tenaga kerja berjalan efektif. 

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian sasaran target 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.9 

(Tabel   Capaian kinerja sasaran 9 ) 

Sasaran IKU Target 
fisik/anggaran 

Realisasi 
fisik/anggaran 

% 
capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

Meningkatnya 
pemahaman 
pekerja dan 
pengusaha di 
bidang peraturan 
ketenagakerjaan 

Jumlah 
perusahaan 
yang dibina 
norma kerja dan 
K3 

30 perusahaan 30 perusahaan 100% 

Rp.3.355. 000,- Rp. 2.115.450,- 63 % 

Jumlah 
perusahan yang 
terkoordinir 
dalam 
pengembangan 
LKS Tripartit 

30 perusahaan 30 perusahaan 100 % 
Rp. 2.315.000,- Rp. 1.076.200,- 46 % 

Jumlah 
perusahaan 
yang terdata 
syarat kerja dan 
kesejahteraan 

40 perusahaan 40 perusahaan 100 % 
Rp. 17.353.500,- Rp. 17.081.650,- 98  

Prosentase pencapaian target 100 % 

Prosentase realisasi anggaran 69  % 

 

10. Terlaksananya transmigrasi 

Merealisasi sasaran Terlaksananya transmigrasi, dengan 

indikator kinerja utama (IKU) jumlah peminat transmigrasi, startegi 

yang ditempuh adalah melalui kegiatan penyuluhan transmigrasi 

regional  dengan target realisasi fisik 25 KK dan didukung anggaran 

APBD sebesar Rp.53.480.000,- 

Realisasi kegiatan sampai akhir tahun 2013; realisasi target 

fisik sebanyak 24 KK, 1 ( satu) orang mengundurkan diri atau 

prosentase pancapaian target 96% dan realisasi anggaran sebesar 

Rp. 46.654.872,- (87 %) sehingga ada sisa anggaran Rp. 6.825.128,- 

Faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini adalah SDM dan 

komitmen dengan Tupoksi serta adanya sosialisasi dan koordinasi 

yang baik antara dinas kesosnakertrans dengan pihak terkait. 
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Dampak dari keberhasilan pencapaian target kegiatan ini adalah 

meningkatnya derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui 

program transmigrasi. 

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian sasaran target 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 1.10 

(Tabel   Capaian kinerja sasaran 10 ) 

Sasaran IKU Target 
fisik/anggaran 

Realisasi 
fisik/anggaran 

% 
capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

Terlaksananya 
transmigrasi 

Jumlah peminat 
transmigrasi 

25 KK 24 KK 96% 

Rp.53.480. 000,- Rp. 46.654.872,,- 87 % 

Prosentase pencapaian target 96 % 

Prosentase realisasi anggaran 87  % 

 

    

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja analisis dan evaluasi 

pencapaian sasaran, secara umum semua program dan kegiatan yang 

dilaksanakan pada Dinas Kesosnakertrans Kab. Jembrana, telah mencapai 

sasaran, walaupun dalam pelaksanaannya terkadang mengalami beberapa 

permasalahan dan kendala. Beberapa kendala dimaksud antara lain 

terlambatnya juknis  kegiatan dan adanya mis komunikasi antar pihak terkait. 

Namun hal tersebut akan menjadi catatan dan dicarikan solusi untuk kegiatan 

tahun berikutnya. 
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C. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN 

1. Adanya dukungan dari Bupati dalam mendukung Tugas dan Fungsi Dinas 

Kesosnakertrans dalam birokrasi pemerintahan sehingga dapat disiapkan 

dana, SDM sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran 

kegiatan. 

2. Adanya komitmen  dari  pimpinan SKPD dan koordinasi  yang baik  

dengan para pejabat dibawahnya serta dukungan dari personil/staf di 

lingkungan Dinas Kesosnakertrans. 

3. Adanya koordinasi yang baik antara dinas Kesosnakertrans dengan pihak 

terkait ( Pol PP, Perbekel/Lurah dan instansi terkait). 

4. Adanya dukungan, animo dan partisipasi masyararakat yang tinggi 

terhadap program-program yang dilaksanakan Dinas Kesosnakertrans. 

 

D. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT 

1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia yang memiliki kompentensi yang 

memadai sebagai tenaga pelaksana program dan kegiatan 

2. Sarana dan prasarana pemerintah yang masih kurang memadai  

3. Belum optimalnya fungsi dan peran agama, tokoh adat dalam 

penyelenggaraan pembanguan dan pemerintahan 

4. Masih terdapatnya mis komunikasi dan mis koordinasi antara pihak-pihak 

terkait 

5. Sarana dan prasarana ekonomi sosial masyarakat yang kurang memadai. 

 

E. RUMUSAN STRATEGI 

Untuk mengatasi permasalahan atau meminimalkan kendala yang 

disebabkan oleh faktor-faktor penghambat tersebut, disusunlah suatu strategi 

sebagai berikut : 

1. Mensolidkan koordinasi dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan 

pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan 

2. Mendayagunakan potensi-potensi yang ada baik itu SDM, dana dan 

sarana prasarana dalam rangka menyukseskan berbagai program dan 
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kegiatan 

3. Meningkatkan sistem administrasi  pemerintahan dan agar lebih efektif, 

efisien dan dapat dipertanggungjawabkan 

4. Meningkatkan kualitas  sumber daya masyarakat untuk kesejahteraan 

masyarakat 

5. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah untuk kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

6. Mengoptimalkan fungsi dan peran agama dalam mengurangi penyakit 

sosial guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan. 

F. ASPEK KEUANGAN 

Aspek keuangan merupakan salah satu penentu keberhasilan atau 

kegagalan suatu kegiatan. Dengan kata lain aspek keuangan dapat 

dikatakan sebagai penunjang keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan 

melalui kegiatan yang telah diprogramkan. Dalam melaksanakan 

kebijakan melalui kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya, hasil 

capaian kegiatan telah dipaparkan secara jelas pada analisis kinerja. 

Dalam  pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan yang telah diprogramkan, 

terkadang ada beberapa kegiatan yang tidak didukung  dengan anggaran 

dan sebaliknya ada kegiatan yang diprogramkan dan dianggarkan 

dananya namun realisasinya tidak maksimal, tetapi kegiatan tetap 

terlaksana hingga mencapai prosentase fisik 100%. Untuk mengetahui 

alokasi keuangan pada Dinas Kesosnakertrans Kab. Jembrana pada 

tahun 2013 secara rinci diuraikan pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                         

Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana 
    

LAKIP Tahun 2013 70 

Tabel 1.11 

No Uraian Kegiatan Target APBD (Rp) Realisasi (Rp) 
% 

Pencapaian  

1 2 3 4 5 

1 Penyediaan jasa surat menyurat 8.040.000 7.965.935 99% 

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 
perijinan kendaraan 
dinas/operasional 

5.000.000 1.027.300 21 % 

3 Penyediaan jasa perbaikan perlatan 
kerja 

35.000.000 35.343.000 99,99% 

4 Penyediaan alat tulis kantor 92.850.200 92.834.700 99,99% 

5 Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan 

12.000.000 11.996.950 99.99% 

6 Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

72.450.000 72.326.000 99.99% 

7 Penyediaan makanan dan minuman 13.000.000 12.995.000 99,99% 

8 Rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi keluar daerah 

149.000.000 145.818.700 98 % 

9 Pengadaan penyediaan jasa sewa 
kendaraan dinas/operasional 
 

73.800.000 72.300.000 98 % 

10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 
kantor 

10.790.000 10.790.000 100% 

 11 Pemeliharaan Rutin / Berkala 
Kendaraan Dinas / Operasional  

182.199.700 181.405.188 99 % 

12 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari 
tertentu 

7.000.000 7.000.000 100% 

13 Penyusunan laporan capaian kinerja 
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

19.182.000 18.877.500 98 % 

14 Bantuan Sosial bagi keluarga Miskin 
dan PMKS Lainnya 

3.698.874.450 3.651.440.061 99 % 

15 Pelayanan dan rehabilitasi 
Kesejahteraan sosial 

238.760.000 217.623.300 91 % 

16 Pelayanan kesejahteraan sosial 
terhadap balita dan anak terlantar, 
keluarga rentan dan lanjut usia 

1.378.074.000 1.377.702.200 99,99 % 

17 Peningkatan Kualitas SDM 
Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

564.101.000 466.796.833 83 % 

18 Pendidikan dan pelatihan 
ketrampilan bagi pencari kerja 

130.957.000 114.650.925 88 % 

19 Diklat PHP 187.453.000 160.891.420 86 % 

20 Diklat Meubelair 90.118.000 75.265.600 84% 

21 Diklat las 181.824.000 160.435.300 88 % 

22 Diklat Ukir 86.679.000 71.577.100 83 % 

23 Diklat Pemagangan 133.554.000 111.376.800 83 % 

24 Diklat Tata rias 114.198.000 99.268.820 87 % 

25 Diklat Spa 76.714.500 67.650.400 88 % 
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26 Diklat menjahit 88.364.500 77.602.400 88 % 

27 Diklat Serati banten 86.824.500 71.888.400 83 % 

28 Diklat Handycraf 87.824.500 71.861.500 82 % 

29 Penyebarluasan Informasi Bursa 
tenaga kerja 

155.800.000 155.640.000 99,99% 

30 Penyiapan Tenaga kerja Siap Pakai. 110.940.000 110.042.479 99,9 % 

31 
Pembinaan Norma Kerja dan Norma 
K3 Ke Perusahaan 

3.355.000 2.114.450 63 % 

32 
Pembinaan koordinasi dan 
pengembangan LKS  Tripartit 

2.315.000 1.076.200 46 % 

33 
Pelaksanaan pendataan syarat kerja 
dan kesejahteraan 

17.353.500 17.081.650 98 % 

34 
Penyuluhan transmigrasi regional 

53.480.000 46.654.872 87 % 

  8.168.375.850 7.799.320.983 88,82 % 

 

Berdasarkan  realisasi keuangan tersebut di atas, Dinas 

Kesosnakertrans terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 

369.054.867,- 
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BAB   IV 

P E N U T U P 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) yang tersusun ini 

merupakan pertanggungjawaban Dinas Kesejahteran Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Jembrana atas keberhasilan dan kegagalan 

penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2013. Laporan ini juga dapat 

dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi 

dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan 

kinerja dimasa-masa mendatang. 

 LAKIP ini disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No. : 29 Tahun  2010 tanggal 25 Maret 

2010 dari Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja 

Dinas  Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  Kabupaten 

Jembrana tahun 2013 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja 

pencapaian sasaran dan kegiatan  yang telah dicapai selama tahun 2013 

sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2013. 

 Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis 

kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing 

sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat 

keberhasilan. 

 Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran 

Kinerja yang telah dicapai tahun 2013 dan bermanfaat sebagai penjabaran 

pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya            
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A. KESIMPULAN 

 Dari hasil analisis kinerja Dinas Kesejahteraan Sosial tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Jembrana di peroleh kesimpulan : 

1. Pencapaian kinerja  kebijakan umum mencapai hasil sebagaimana yang 

ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya. 

2. Anggaran sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana diprogramkan  

dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan yang dianggarkan, bahkan terdapat 

penghematan. 

 

B. SARAN – SARAN. 

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap bidang yang menjadi 

kewenangan Dinas  Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  

Kabupaten Jembrana, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas 

sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. 

2. Untuk mengatasi ketidak pastian penyusunan kegiatan yang bersumber 

dari Dana Alokasi Khusus bidang Kesejahteraan Sosial  maka diharapkan 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAU tahun berikutnya agar dipercepat 

sehingga Anggaran DAU dapat direalisasikan sesuai dengan Petunjuk 

Teknisnya.  

3. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Dinas  

Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten 

Jembrana perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi antar Bidang.  
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Satuan kerja perangkat Daerah  : Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerj adan Transmigrasi 

Tahun Anggaran : 2013

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target  Program /Kegiatan Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6

1 Keluarga miskin dan PMKS lainnya 1.Jumlah Keluarga Miskin yang diberikan bantuan Bedah 

Rumah 

102 unit

2.Jumlah Keluarga Miskin yang diberikan Bantuan  

sembako dalam rangka hari raya 

2.2025 

orang 

2 Orang terlantar, WTS, Gepeng  dan 

PMKS lainnya 

Meningkatnya pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 

Sosial 

1 tahun Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 

Sosial 

203.760.000              

3 Keluarga miskin dan Lansia Meningkatnya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1 tahun Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap 

balita dan anak terlantar, keluarga rentan dan 

lanjut usia 

1.446.749.000           

4 Penyandang Masalah Kesos Meningkatnya Pemerdayaan Kesejahteraan Sosial 85 orang Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan 

Sosial Masyarakat 

382.101.000              

5 Pemuda /Masyarakat Peningkatan Kesempatan Kerja 50 orang Penyiapan Tenaga kerja siap pakai 110.940.000              

6 Pengusaha dan Pekerja Perusahaan Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga 

ketenaga kerjaan 

30 

perusahaan 

Pembinaan Norma Kerja  dan norma K3 ke 

Perusahaan 

3.355.000                   

7 Tenaga Kerja Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga 

Ketenaga Kerjaan   

20 

perusahaan 

Pembinaan Koordinasi dan Pengembangan 

LKS Tripatit 

2.315.000                   

8 Tenaga Kerja Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga 

Ketenaga Kerjaan   

40 

perusahaan 

Pelaksanaan Pendataan Sarat kerja dan 

Kesejahteraan 

17.353.500                 

9 Masyarakat Umum Terlatih dan Terdidiknya masyarakat pencari kerja 40 orang Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi 

pencari kerja 

130.957.000              

PENETAPAN KINERJA 

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

*)Forum Penempatan Kinerja Kontribusi Kabupaten

1.787.321.250           Bantuan Sosial bagi keluarga miskin dan PMKS 

lainnya 



10 Masyarakat Umum Terlatih dan Terdidiknya masyarakat pencari kerja 80 orang Peningkatan kualitas dan produktifitas/ Diklat 

Pemagangan 

133.554.000              

11 Anggkatan Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja 320 orang Peningkatan Kesempatan Keerja/ 

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 

155.800.000              

12 Calon Peserta Transmigrasi Menjaring calon Transmigrasi 25 KK Penyuluhan Transmigrasi Regional 53.480.000                 

4.427.685.750           

Jumlah Anggaran : Rp………………….

Mengetahui/menyetujui 

An. Bupati Jembrana 

Sekretaris Daerah 

GEDE GUNADNYA,SH,MH.

Pembina Utama Madya 

NIP. 19561231 198303 1 436

DRS.I MADE BUDIASA,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19671002 198603 1 001

JUMLAH 

Negara ,23 Januari 2014

Dinas Kesejahteraan Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 



Satuan kerja perangkat Daerah  : Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Tahun Anggaran : 2013 *)Forum Penetapan Kinerja Perubahan Kontribusi 

Target Program /Kegiatan Anggaran (Rp) Target Program /Kegiatan Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Jumlah Bantuan bedah rumah bagi KK miskin 102 unit 204 unit

2.Jumlah Keluarga miskin yang diberikan bantuan 

sembako dalam rangka hari raya 

2.025 orang 2.025 orang 

1.Jumlah Pemulangan orang terlantar,orang terlantar 

sakit jiwa 

120 kali 120 kali

2.Jumlah Pemulangan WTS ,dan Gepeng ke Daerah asal 12 kali 12 kali 

3.Jumlah Bantuan Sosial bagi penyandang 

cacat/disabilitas 

500 paket 500 paket 

4.Jumlah peserta Utsawa darma gita paca 1 kali 1 kali

5.Jumlah Kursi Roda bagi Penyandang Cacat 0 10 buah

6.Tongkat Ketiak bagi Penyandang Cacat 0 10 buah 

3 1.Jumlah bantuan sosial kepada lanjut usia miskin 18.000 orang 18.000 orang 

2.Jumlah Bantuan paket sembako bagi anak terlantar 

dalam panti asuhan 

80 paket 80 paket 

3.Jumlah Paket uasaha Ekonomi Produktif bagi anak 

terlantar 

20 paket 20 paket 

4 1.Jumlah Bantuan Kepada PMI, 

FKPSM,FKKT,K3S,KOMDA LANSIA.

1 paket Pemerdayaan kelembagaan 

kesejahteraan Sosial 

382.101.000           1 paket Pemerdayaan kelembagaan 

kesejahteraan Sosial 

514.101.000        Bertambah 

2.Julah PMKS dan PSKS yang didata 1 peket 1 paket

3.Jumlah Karang Taruna,PSM,dan Yayasan yang dibina 

dan Mengikuti Lomba

1 peket 1 paket

4.Jumlah Veteran yang diberikan Sembako 233 paket 233 paket

5.Jumlah LVRI yang diberikan Bantuan 0 1 paket

6.Jumlah KAMINVEDCAB yang diberi Bantuan 0 1 paket

7.Jumlah PWRI yang diberi Bantuan 0 1 paket

8.Jumlah PERIB yang diberi Bantuan 0 1 paket 

9.Jumlah PEPABRI yang diberi Bantuan 0 1 paket

5 Meningkatnya Kesempatan Kerja Jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan 50 orang Program Peningkatan 

kesempatan kerja 

110.940.000           50 orang Program Peningkatan 

kesempatan kerja 

110.940.000        

Meningkatnya pelayanan dan 

rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

Pelayanan dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial 

203.760.000           

SEBELUM PERUBAHAN

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

Meningkatnya pelayanan dan 

rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

Terhadap Balita Anak 

Terlantar,Keluarga Rentan dan 

Lanjut Usia 

1.446.749.000        

1 Meningkatnya pemberdayaan fakir 

miskin dan komunitas adat 

terpencil (KAT dan PMKS lainnya)

Pemberdayaan Fakir miskin 

(FM)Komunitas Adat Terpencil 

(KAT) dan penyandang masalah 

1.787.321.250        

2

KETNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

Terhadap Balita Anak 

Terlantar,Keluarga Rentan dan 

Lanjut Usia 

1.378.074.000     

Bertambah 

Bertambah 

Berkurang 

SETELAH PERUBAHAN

Pemberdayaan Fakir miskin 

(FM)Komunitas Adat Terpencil 

(KAT) dan penyandang masalah 

3.698.874.450     

Pelayanan dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial 

238.760.000        

Meningkatnya Kwalitas SDM 

Kesejahteraan Sosial Masyarakat 



6 Meningkatnya Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga Kerja 

Meningkatnya jumlah tenaga kerja masyarakat yang 

terampil 

40 orang Program Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas tenaga kerja 

130.957.000           40 orang Program Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas tenaga kerja 

130.957.000        

7 Meningkatnya Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga Kerja 

Meningkatnya jumlah masyarakat yang terampil di 

bidang PHP 

0 - -                            100 orang Program Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas tenaga kerja 

187.453.000        Bertambah 

8 Meningkatnya Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga Kerja 

Meningkatnya jumlah masyarakat yang terampil di 

bidang Maubeler 

40 orang Program Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas tenaga kerja 

90.118.000           Bertambah 

9 Meningkatnya Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga Kerja 

Meningkatnya jumlah masyarakat yang terampil di 

bidang Las

80 orang Program Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas tenaga kerja 

181.824.000        Bertambah 

10 Meningkatnya Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga Kerja 

Meningkatnya jumlah masyarakat yang terampil di 

bidang Ukir

40 orang Program Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas tenaga kerja 

86.679.000           Bertambah 

11 Meningkatnya Tenaga kerja yang 

terampil 

Meningkatnya tenaga kerja yang terampil 80 orang Program Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas tenaga kerja 

133.554.000           80 orang Program Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas tenaga kerja 

133.554.000        

12 Meningkatnya Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga Kerja 

Meningkatnya jumlah masyarakat yang terampil di 

bidang Tata Rias

60 orang Program Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas tenaga kerja 

114.198.000        Bertambah 

13 Meningkatnya Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga Kerja 

Meningkatnya jumlah masyarakat yang terampil di 

bidang SPA

40 orang Program Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas tenaga kerja 

76.714.500           Bertambah 

14 Meningkatnya Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga Kerja 

Meningkatnya jumlah masyarakat yang terampil di 

bidang Menjahit

40 orang Program Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas tenaga kerja 

88.364.500           Bertambah 

15 Meningkatnya Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga Kerja 

Meningkatnya jumlah masyarakat yang terampil di 

bidang Serati Banten 

40 orang Program Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas tenaga kerja 

86.824.500           Bertambah 

16 Meningkatnya Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga Kerja 

Meningkatnya jumlah masyarakat yang terampil di 

bidang Handycraf

40 orang Program Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas tenaga kerja 

87.824.500           Bertambah 

17 Meningkatnya Tenaga kerja yang 

memiliki daya saing 

Meningkatnya Kesempatan Kerja 320 orang Program peningkatan 

kesempatan kerja 

155.800.000           320 orang Program peningkatan 

kesempatan kerja 

155.800.000        



18 Meningkatnya minat masyarakat 

bertransmigrasi 

Meningkatnya Pengelolaan Transmigrasi 25 KK Program Transmigrasi Regional 53.480.000             25 KK Program Transmigrasi Regional 53.480.000           

4.404.662.250       7.414.540.450     

Dinas Kesejahteraan Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

DRS.I MADE BUDIASA,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19671002 198603 1 001

Negara ,23 Januari 2014

JUMLAH



Urusan/Sub Urusan Pemerintah 

Daerah dan Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu 

Indikatif
Catatan Penting

Target Capaian 

Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

02 03 04 05 06 07 08 09

1 13 1 13 01 01
PROGRAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI PERKANTORAN
361.960.200                       398.156.220                                          

1 13 1 13 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kab.Jembrana
500 bh meterai 1000 bh 

pengiriman Pos 

kilat/tercatat

8.040.000                            

Rutin 

500 bh meterai 

1000 bh 

pengiriman Pos 

kilat/tercatat 8.844.000                                               

1 13 1 13 01 01 06

Penyediaa Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Kendaraan roda 4 dan 2 Kab.Jembrana 3 unit roda 4  dan 16 

unit roda 2

5.000.000                            

Rutin 

3 unit roda 4  dan 

16 unit roda 2 5.500.000                                               

1 13 1 13 01 01 09
Penyediaan Jasa Perbaikan 

Peralatan Kerja Peralatan Kerja
Kab.Jembrana

4 jenis 35.500.000                          Rutin 4 jenis 39.050.000                                             

1 13 1 13 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kab.Jembrana
56 jenis

63.270.200                          
Rutin 56 jenis 69.597.220                                             

1 13 1 13 ,01 ,01 ,13
Penyediaan Peralatan  dan 

perlengkapan Kantor

Terpeliharanya peralatan dan 

perlengkapan kantor
Kab.Jembrana

11 Buah komputer,10 

unit printer 76.150.000

Perlu Penambahan 

Dana

11 Buah 

komputer,10 unit 

printer 83.765.000                                             

1 13 1 13 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Barang Cetakan dan Penggandaan Kab.Jembrana 17 jenis brang cetakan 

dan 1 jenis Foto copy                           12.000.000 Rutin 

17 jenis brang 

cetakan dan 1 jenis 

Foto copy 13.200.000                                             

1 13 1 13 01 01 17
Penyediaan Makanan dan 

Minuman

peserta rapat,tim rekrut 

ketenagakerjaan Panitia Kab.jembrana 2 jenis 13.000.000                          Rutin 2 jenis 14.300.000                                             

1 13 1 13 01 01 18
Rapat-rapat Koordinasi dan 

Kunsultasi Ke Luar  Daerah Perjalanan Dinas Pegawai 350 OK 149.000.000                       Rutin 350 OK 163.900.000                                           

1 13 1 13 01 02

PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

224.014.700                       

246.416.170                                          

-                                                            

1 13 1 13 01 02 12
Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan 

Dinas/Operasional Sarana Mobilitas 2 jenis 75.000.000                          Rutin 2 jenis 82.500.000                                             

1 13 1 13 01 02 22
Pemeliharaan Rutin/berkala 

Gedung Kantor Sarana Gedung/Bangunan 1 unit 10.790.000                          Rutin 1 unit 11.869.000                                             

1 13 1 13 01 02 24
Pemeliharaan Rutin/berkala 

kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan Dinas

4  unit roda 4 roda 2 

dan BBM
138.224.700                       

Perlu Penambahan 

Dana

4  unit roda 4 roda 

2 dan BBM 152.047.170                                           

1 13 1 13 01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPILN 

APARATUR
7.000.000                            

7.700.000                                               

1 13 1 13 01 03 05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

hari tertentu
Pegawai Kab Jembrana

74 orang
7.000.000                            

Perlu Penambahan 

Dana 74 orang 7.700.000                                               

PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 

DAN KEUANGAN

19.182.000                         

21.100.200                                             

RANCANGAN AWAL RKPD DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB.JEMBRANA

TAHUN 2013

kode

01
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Penyusunan Prognosis Realisasi 

Anggaran
Pegawai 2 jenis 19.182.000                          

Rutin 21.100.200                                             

1 13 1 13 01 15

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR 

MISKIN (FM)KOMUNITAS ADAT 

TERPENCIL (KAT) DAN 

PENYANDANG MASALAH KESOS 

LAINNYA

1.787.321.250                    

1.966.053.375                                       

1 13 1 13 01 15 07
Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin 

dan PMKS Lainnya
1. Bantuan   bedah rumah

1 jenis 102 paket
1.530.000.000                    

Perlu Penambahan 

Dana 102 paket 1.683.000.000                                       

3. Bantuan sembako KK  Miskin 

Kec.Negara dalam rangka hari raya, 

425 paket x Rp. 100.000. 425 paket 42.500.000                          Rutin 425 paket 46.750.000                                             

4. Bantuan sembako KK miskin 

Kec.Jembrana dalam rangka hari raya 

400 paket x Rp. 100.000.
400 paket 40.000.000                          Rutin 400 paket 44.000.000                                             

5. Bantuan sembako KK miskin Kec. 

Pekutatan 350 paket x Rp.100.000 350 paket 35.000.000                          Rutin 350 paket 38.500.000                                             

6. Bantuan sembako KK Miskin Kec. 

Mendoyo 425 paket x Rp. 100.000 425 paket 42.500.000                          Rutin 425 paket 46.750.000                                             

7.Bantuan sembako KK miskin Kec. 

Melaya 425 paket x Rp. 100.000 425 paket 42.500.000                          Rutin 425 paket 46.750.000                                             

8. Honor  Bedah rumah+ BBM kab.Jembrana 255 ok 54.821.250                          Rutin 255 ok 60.303.375                                             

1 13 1 13 01 21
PROGRAM PEMBERDAYAAN 

KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN 
382.101.000                       

420.311.100                                          

1 13 1 13 1 21 03
Peningkatan Kwalitas SDM 

Kesejahteraan Sosial Masyarakat
meningkatnya Kualitas SDM Kesos Kab.Jembrana 8 keg 382.101.000                       Rutin 8 keg

420.311.100                                           

1 13 1 13 01 16
PROGRAM PELAYANAN DAN 

REHABILITASI KESEJAHTERAAN
1.650.509.000                    

1.815.559.900                                       

1 13 1 13 01 16 12 Pelayanan dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial 

Pemulangan Orang 

terlantar,Gepeng,WTS ,Penyandang 

cacat dan orang terlantar sakit jiwa, 

dan Bantuan Paca

150 orang,140 orang 203.760.000                       Perlu Penambahan 

Dana

150 orang,140 orang

224.136.000                                           

1 13 1 13 01 16 13

Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

terhadap Balita dan Anak 

Terlantar,Keluarga Rentan dan 

Lanjut Usia

Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

terhadap Balita dan Anak 

terlantar,Keluarga Rentan dan Lanjut 

Usia

80 orang/16 Panti 

Asuhan,1500 orang,1 

keg,10 orang

                     1.446.749.000 Rutin 

80 orang/16 Panti 

Asuhan,1500 

orang,1 keg,10 

orang 1.591.423.900                                       
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1 13 1 14 01 15
PROGRAM PENINGKATAN 

KWALITAS DAN PRODOKTIFITAS
264.511.000                       

290.962.100                                           

1 13 1 14 01 15 06
Pendidikan dan Pelatihan bagi 

Tenaga Kerja

Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja 

Msyarakat yang Trampil 80 orang 130.957.000                       Rutin 80 orang 144.052.700                                           

1 13 1 14 01 15 07 Diklat Pemagangan
Meningkatnya kwalitas Tenaga Kerja 

Msyarakat yang Trampil 20 orang 133.554.000                       Rutin 20 orang 146.909.400                                           

Rutin -                                                            

1 13 1 14 01 16
PROGRAM PENINGKATAN 

KESEMPATAN KERJA
266.740.000                       

293.414.000                                          

1 14 1 13 01 16 02
Penyebaran  Imformasi Bursa 

Tenaga Kerja Angkatan Kerja 320 orang 155.800.000                       Rutin 320 orang 171.380.000                                           

1 14 1 13 01 16 04
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Masyarakat Pencari Kerja 150 orang 110.940.000                       Rutin 150 orang 122.034.000                                           

1 13 1 14 01 17
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 

PENGEMBANGAN
23.023.500                         

25.325.850                                             

1 13 1 14 01 17 09
Pembinaan Norma Kerja dan 

Norma K3 ke Perusahaan
Perusahaan di Kabupaten Jembrana

30 perusahaan
3.355.000                            

Rutin 30 perusahaan 3.690.500                                               

1 13 1 14 01 17 10
Pembinaan Koordinasi dan 

Pengembangan LKS Tripartit
Perusahaan di Kabupaten Jembrana

20 Perusahaan
2.315.000                            

Rutin 20 Perusahaan 2.546.500                                               

1 13 1 14 01 17 11
Pelaksanaan Pendataan Syarat 

kerja dan Keseajhteraan 
Tenaga Kerja 

40 perusahaan
17.353.500                          

Rutin 40 perusahaan 19.088.850                                             

2 08 1 13 01 17
PROGRAM TRANSMIGRASI 

REGIONAL
53.480.000                         

58.828.000                                             

2 08 1 13 01 17
Penyuluhan Transmigrasi Regional

Masyarakat yang ingin 

bertransmigrasi
25 kk

53.480.000                          Rutin 
25 kk

58.828.000                                             

JUMLAH 5.039.842.650                    5.543.826.915,0                                   

Pembina Tingkat I
NIP 19671002 198603 1 001

Kabupaten Jembrana 

Negara, 23 Januari 2014
 Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Drs. I Made Budiasa, M.Si
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