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Terwujudnya 

penciptaan dan 

perluasan lapangan 

kerja

Penurunan Tingkat Pengangguran 

Terbuka

% Jumlah angkatan kerja yang tidak 

bekerja atau sedang mencari 

pekerjaan dibagi jumlah angkatan 

kerja dikali 100 persen 

Angkatan kerja yang tidak berkerja 

atau sedang mencari pekerjaan 

adalah mereka yang belum pernah 

bekerja sama sekali maupun yang 

sudah pernah bekerja atau sedang 

mempersiapkan suatu usaha, 

mereka yang tidak mencari 

pekerjaan karena merasa tidak 

mungkin untuk mendapatkan 

pekerjaan dan mereka yang sudah 

memiliki pekerjaan tetapi belum 

mulai bekerja

Sekretariat Dinas ; Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja Dan 

Perluasan Kesempatan Kerja , 

Bidang Pelatihan Kerja dan 

Peningkatan Produktivitas  , Bidang 

Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja dan UPTD BLK

Jumlah Lowongan Kerja orang Pemenuhan target Jumlah  

lowongan kerja  yang tersedia 

sampai dengan akhir tahun 

Lowongan kerja adalah lowongan 

yang disediakan oleh pemberi kerja 

(perusahaan) dan / atau lowongan 

hasil job canvassing (pencarian 

lowongan kerja) yang dilakukan 

oleh pegawai pengantar kerja  

Dinas Ketenagakerjaan untuk diisi 

oleh pencari kerja yang memenuhi 

kualifikasi yang ditetapkan oleh 

perusahaan (pemberi kerja).  

Kesempatan kerja tercipta, jika 

lowongan kerja yang tersedia 

dapat diisi oleh pencari kerja

Sekretariat Dinas ; Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja Dan 

Perluasan Kesempatan Kerja 

Sumber Data 

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG

No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan  cara pengukuran/Formulasi IKU Keterangan 



Besaran pencari kerja terdaftar 

yang ditempatkan

% Persentasi pencari kerja yang 

terdaftar dengan pencari kerja 

yang

ditempatkan

Besaran pencari kerja yang 

terdaftar yang ditempatkan adalah

Persentasi jumlah pencari kerja 

yang mendaftarkan dan tercatat

pada dinas 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang 

menangani bidang

ketenagakerjaan dan jumlah 

pencari kerja yang diterima bekerja

oleh pemberi kerja dalam hal ini 

perusahaan yang mendaftarkan

lowongan pekerjaannya pada dinas 

Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sekretariat Dinas ; Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja Dan 

Perluasan Kesempatan Kerja 

Tingkat Besaran tenaga kerja yang 

mendapatkan pelatihan berbasis 

kompetensi 

% Besaran tenaga kerja yang 

mendapatkan pelatihan berbasis 

kompetensi adalah

persentasi jumlah tenaga kerja 

yang dilatih berbasis kompetensi 

pada tahun berjalan

dibandingkan dengan jumlah 

orang yang mendaftar pelatihan.

Pelatihan berbasis kompetensi 

adalah pelatihan kerja yang

menitikberatkan pada penguasaan 

kemampuan kerja yang

mencakup pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap sesuai 

dengan

standar yang ditetapkan dan 

persyaratan di tempat kerja.

Sekretariat Dinas ; UPTD Balai 

Latihan Kerja dan Bidang Pelatihan 

Kerja dan peningkatan 

produktivitas 

Tingkat Pengembangan Balai 

Latihan Kerja 

% Tingkat Pengembangan Balai 

Latihan Kerja adalah  pemenuhan  

jumlah sarana dan prasana 

pelatihan yang memadai 

Tingkat Pengembangan Balai 

Latihan Kerja adalah 

pengembangan aktivitas pelatihan 

disertai dengan pemenuhan sarana 

dan prasarana yang memadai serta 

peningkatan kualitas peserta 

pelatihan kerja 

Sekretariat Dinas ; UPTD Balai 

Latihan Kerja

1



Besaran tenaga kerja yang 

mendapatkan pelatihan berbasis 

kewirausahaan 

% Besaran tenaga kerja yang 

mendapatkan pelatihan berbasis 

kewirausahaan adalah

persentasi jumlah tenaga kerja 

yang dilatih berbasis 

kewirausahaan pada tahun 

berjalan

dibandingkan dengan jumlah 

orang yang mendaftar pelatihan.

Pelatihan kewirausahaan adalah 

pelatihan yang membekali

peserta secara bertahap agar 

memiliki kompetensi 

kewirausahaan

dan bisnis, sehingga mampu 

menciptakan kesempatan kerja 

bagi

dirinya sendiri maupun orang lain 

sesuai tuntutan pembangunan

UPTD Balai Latihan Kerja dan 

Bidang Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja

2 Terwujudnya   

Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan 

Industrial 

Tingkat besaran Kasus Yang 

Diselesaikan Dengan Perjanjian 

Bersama (PB)

% Persentasi kasus yang diselesaikan 

di luar pengadilan hubungan

industrial melalui Perjanjian 

Bersama (PB) dengan jumlah 

kasus

yang dicatatkan

Besaran Kasus Perselisihan 

Hubungan Industrial adalah jumlah

kasus perselisihan hubungan 

industrial yang diselesaikan oleh

Mediator Hubungan Industrial yang 

berkedudukan di instansi

yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan pemerintah

pusat, pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota yang

penyelesaiannya sampai pada 

tingkat perjanjian bersama (PB).

Bidang Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

3 Terwujudnya 

peningkatan 

kesejahteraan pekerja

Tingkat Besaran pekerja/buruh 

yang menjadi peserta program 

Jamsostek Aktif

% persentasi pekerja/buruh peserta 

Jamsostek aktif dengan jumlah

pekerja/buruh

Besaran pekerja/buruh yang 

menjadi peserta Jamsostek adalah

jumlah pekerja/buruh di 

perusahaan yang menjadi peserta

Jamsostek

Bidang Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
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