INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023

No.

1.
2.
3.
4

Nama Unit Organisasi
Nama Jabatan
Tugas
Fungsi

5

Indikator Kinerja Individu
Sasaran

: Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
: Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
: Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
:
a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pembinaan aparatur;
d. pengelolaan urusan kepegawaian;
e. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
f. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
g. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian; pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
:
Indikator Kinerja

Penjelasan Indikator Formula

Sumber data

1

Meningkatnya kelancaran dan
tertib administrasi perkantoran

Persentase dokumen kepegawaian yang
disampaikan tepat waktu

∑ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟
𝑥 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔
∑ 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖

2

Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur yang makin
memadai
Meningkatnya pengembangan
pelaporan kinerja dan keuangan

Persentase sarana dan prasarana kantor
layak pakai

∑ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
𝑥 100
∑ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑎𝑡

Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

∑ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
𝑥 𝑛100
∑ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛
𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛
∑
𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
𝑥 100
∑ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

Sub Bagian Keuangan

3

Realisasi pelaporan/administrasi keuangan
yang disampaikan tepat waktu
Realisasi pelaporan/administrasi
perencanaan dan kinerja yang disampaikan
tepat waktu

Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencana

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023

1. Nama Unit Organisasi
2. Nama Jabatan
3. Tugas

: Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
: Sub Bagian Perencana
:
a) melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
b) menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran;
c) menyiapkan penyusunan pelaporan kinerja;
d) menyiapkan data pendidikan;
e) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Individu

:

No.
1

Sasaran
Meningkatnya pengembangan
pelaporan kinerja

Indikator Kinerja
Realisasi pelaporan/administrasi
perencanaan dan kinerja yang
disampaikan tepat waktu

Penjelasan Indikator Formula
∑

𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛
𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
𝑥 100
∑ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

Sumber data
Laporan Reviuw Renstra, LKjIP,
Renja, LKPJ, LPPD, RKA, DPA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023
1. Nama Unit Organisasi
2. Nama Jabatan
3. Tugas

4
No.

Indikator Kinerja Individu
Sasaran

: Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
: Kepala Sub Umum dan Kepegawaian
:
a) melaksanakan urusan persuratan;
b) melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d) melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
e) melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan; dan
g) melaksanakan tugas Iain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
:
Indikator Kinerja

1

Meningkatnya kelancaran dan
tertib administrasi perkantoran

Persentase dokumen kepegawaian yang
disampaikan tepat waktu

2

Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur yang makin
memadai

Persentase sarana dan prasarana kantor
layak pakai

Penjelasan Indikator Formula

Sumber data

∑ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟
𝑥 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔
∑ 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖
∑ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
𝑥 100
∑ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑎𝑡

Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023
1. Nama Unit Organisasi
2. Nama Jabatan
3. Tugas

: Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
: Kepala Sub Bagian Keuangan
:
a) melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan;
b) melaksanakan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
c) melaksanakan pengendalian kegiatan dan anggaran;
d) melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
e) menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
f) menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Individu

:

No.

Sasaran

1

Meningkatnya pengembangan
pelaporan kinerja dan
keuangan

Indikator Kinerja
Realisasi pelaporan/administrasi
keuangan yang disampaikan tepat
waktu

Penjelasan Indikator Formula

Sumber data

∑ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
14 dokumen gaji, 12 dokumen
𝑥 𝑛100 tunjangan ASN, 12 dokumen
∑ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛
laporan keuangan bulanan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018 – 2023
1.

Nama Unit Organisasi

:

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi

2.

Nama Jabatan

:

3.

Tugas

:

4.

Fungsi

:

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi
Merumusakan kebijakan teknis menyelenggarakan pengurusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tuags di bidang
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
a) pengkoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta
perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi kepada masyarakat;
b) pengkoordinasian penyuluhan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi kepada
masyarakat;
c) pelaksanaan verifikasi penerbitan ijin kepada lembaga swasta dan transmigrasi kepada masyarakat;
d) pelaksanaan promosi dan penyebar luasan informasi dan syarat-syarat mekanisme bekerja ke luar negeri dan transmigrasi kepada masyarakat;
e) pengkoordinasian pemberdayaan Pekerja Migran Imdonesisa (PMI) purna penampatn;
f) pengkoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksai pencari kerja dan transmigrasi;
g) pengkoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan ke luar negeri;
h) pengkoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI);
i) pengkoordinasian penyelesaian permasalahan PMI pra, selama dan purna penempatan;
j) pengkoordinasian pelaksanaa pemulangan dan kepulangan PMI;
k) pelaksanaan penerbitan rekomendasi perpanjangan IMTA bagi TKA yang berlokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah;
l) pelaksanaan penerbiatan perpanjangan IMTA bagi TKA yang berlokasi kerja di daerah;
m) pengkoordinasian kegiatan penempatan kerja dengan pengawas ketenagakerjaan;
n) perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
o) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penempatan kerja dan transmigrasi;
p) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; dan
q) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.

Indikator Kinerja Individu

No

Sasaran

1

Meningkatnya penyerapan
angkatan kerja

:
Indikator Kinerja

Penjelasan Indikator (Formula)

Sumber Data

Persentase Tingkat
Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK)

Σ angkatan kerja
𝑥 100
Σ penduduk usia kerja

Statistik ketenagakerjaan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018 – 2023
1.

Nama Unit Organisasi

: Bidang Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi

2.

Nama Jabatan

: Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3.

Tugas

: a) merumuskan kebijakan teknis diseksi penempatan dan transmigrasi;
b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
c) membina dan melaksanakan tugas di bidang penempatan tenaga kerja;
d) memberikan tanda daftar pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) kepada sekolah, perguruan tinggi maupaun lembaga penempatan kerja swasta;
e)
f)
g)
h)
i)
j)

menyelenggarakan unit pendaftaran penerimaan dan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang rekrute;
memberikan rekomendasi paspor PMI;
menyelenggarakan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan;
melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan program transmigrasi kepada penduduk yang berpotensi menjadi transmigran;
melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
menyusun rencana pengerahan dan fasilitasi, perpindahan transmigrasi, penjajakan dan melakukan kerjasama dengan daerah penerima berkaitan
dengan penempatan lokasi;
k) melaksanakan fasilitas dokumen-dokumen kependudukan bagi para transmigran dengan berkoordinasi dengan perangkat terkait;
l) monitoring dan evaluasi transmigran paska penempatan; dan
m) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.

Indikator Kinerja Individu

No

Sasaran

1

Meningkatnya penyerapan
angkatan kerja

:
Indikator Kinerja
Persentase pencari kerja
terdaftar yang ditempatkan

Penjelasan Indikator (Formula)
Σ pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
𝑥 100
Σ pencari kerja terdaftar

Sumber Data
Data AK I - V

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018 – 2023
1.

Nama Unit Organisasi

: Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

2.

Nama Jabatan

: Seksi Pelatihan Kerja dan Produkivitas Tenaga Kerja

3.

Tugas

: a) mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
b) melaksanakan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
c) melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lemabaga pelatihan kerja;
d) melaksanakan pemberian rekomendasi izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

5.
No

1

Indikator Kinerja Individu
Sasaran

Meningkatnya penyerapan
angkatan

menyebar luaskan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
mengkoordinasikan pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
mengkoordinasikan pemantauan (surveilance) tingkat produktivitas;
pembinaa, pelatihan, pengukuran, peningkatan produktivitas kerja bagi masyarakat, perusahaan, dan tenaga kerja;
melaksanakan kebijakan di bidang standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pembinaan instruktur dan tenaga kepelatihan, lembaga dan
saramna pelatihan kerja, pemagangan, serta produktivitas;
melaksanakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang standarisasi kompetensi dan program pelatiahn, pembinaan instruktur
dan tanaga kepelatihan, lemabag dan sarana pelatihan kerja, pemagangan, serta produktivitas kerja;
melaksanakan pemberian bimmbinagn teknis dan evaluasi di bidang standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pembinaan instruktur dan
tenaga kepelatihan, lembaga dan sarana pelatihan kerja, pemagangan, serta produktivitas;
melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di bidang pembinaan pelatihan produktivitas tenaga kerja; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

:
Indikator Kinerja

Penjelasan Indikator (Formula)

Persentase pencari kerja
terdaftar yang mendapatkan
pelatihan ketrampilan yang
telah diterima bekerja atau
mandiri secara ekonomi

Σ pencari kerja terdaftar yang mengikuti pelatihan
𝑥 100
Σ pencari kerja terdaftar yang telah bekerja/mandiri

Sumber Data

Data AK I -V

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018 – 2023
1.

Nama Unit Organisasi

: Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

2.

Nama Jabatan

: Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja

3.

Tugas

: a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial;
b) Meneyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang hubungan industrial;
c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial;
d) Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan lembaga kerja sama tripartit, dewan pengupahan kabupaten, serikat
pekerja/buruh dan organisasi pengusaha;
e) Melaksanakan inventarisasi, fasilitasi dan mediasi serta memberikan anjuran terhadap permasalahan perselisihan hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan, mogok kerja
dan penutupan perusahaan (lock out);
f) Melaporkan kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, setiap selesai melaksanakan tugas; dan
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.

Indikator Kinerja Individu

No

Sasaran

1

Meningkatnya Hubungan
industrial yang harmonis

:
Indikator Kinerja
Persentase Perselisihan Hubungan Industrial
yang Diselesaikan diLuar Pengadilan

Sumber Data

Penjelasan Indikator (Formula)
(Σ Perselisihan HI yang Selesai di Luar Pengadilan)
x 100
(Σ Perselisihan HI Tercatat)

Register Perselisihan HI

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018 – 2023
1.

Nama Unit Organisasi

: Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

2.

Nama Jabatan

: Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja

3.

Tugas

: h) Merumuskan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial;
i) Meneyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang hubungan industrial;
j) Membina dan melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial;
k) Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan lembaga kerja sama tripartit, dewan pengupahan kabupaten, serikat
pekerja/buruh dan organisasi pengusaha;
l) Melaksanakan inventarisasi, fasilitasi dan mediasi serta memberikan anjuran terhadap permasalahan perselisihan hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan, mogok kerja
dan penutupan perusahaan (lock out);
m) Melaporkan kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, setiap selesai melaksanakan tugas; dan
n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.

Indikator Kinerja Individu

No

Sasaran

1

Menurunnya Persentase
Angka Sengketa
Perusahaan per Tahun

:
Indikator Kinerja

Persentase Angka Sengketa Perusahaan per
Tahun

Sumber Data

Penjelasan Indikator (Formula)

(Σ Perselisihan Hubungan Industrial)
x 100
(Σ Perusahaan yang Ada)

Register Perselisihan HI

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018 – 2023
1.

Nama Unit Organisasi

: Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

2.

Nama Jabatan

: Seksi Perlindungan tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

3.

Tugas

: a) merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan tenaga kerja dan jaminan tenaga kerja;
c) membina dan melaksanakan tugas di bidang perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
d) menginventarisasi data, meneliti dan mengoreksi serta melaksanakan pencatatan perjanjian kerja, pelaporan pekerjaan penunjang,
pendaftaran pemborongan perkejaan, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
e) melaksanakan pembinaan meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, pengupahan dan jaminan sosial
tenaga kerja;
f) melaksanakan pembinaan mengenal hak dan kewajiban pengusaha, pekerja dan usaha peningkatan jaminan sosial tenaga kerja;
g) mendata, memantau, melaksanakan sosialisasi terhadap perusahaan dalam pelaksanaan ketentuan upah minimum, pemberian tunjangan
hari raya keagamaan, jaminan sosial dan lainnya guna peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya;
h) melaporkan kepada kepala bidang hubungan industrial dan syarat kerja setiap selesai melaksanakan tugas; dan
i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.

Indikator Kinerja Individu

No

Sasaran

1

Meningkatnya Prosentase
Kepesertaan Pekerja
dalam BPJS
Ketenagakerjaan maupun
BPJS Kesehatan

:
Indikator Kinerja

Prosentase Kepesertaan Pekerja dalam BPJS
Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan

Sumber Data

Penjelasan Indikator (Formula)
(Σ Tenaga Kerja Peserta BPJS)
x 100
(Σ Tenaga Kerja Tercatat)

Dokumen Data
Ketenagakerjaan

