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RINGKASAN  

Surabaya dituntut untuk memberikan layanan optimal dan merata pada seluruh warga. 

Tidak terkecuali, bagi para penyandang disabilitas. Kelompok tersebut memiliki kebutuhan 

khusus bila dibandingkan dengan kebanyakan orang. Sebagaimana amanat Undang-Undang 

Dasar 1945, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1, sudah menjadi kewajiban negara untuk 

melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Termasuk, hak-hak mereka di lingkup 

ketenagakerjaan. Selama ini, ada kesan bahwa mereka mendapat diskriminasi di tengah 

masyarakat.  

Stigma itu ingin dilenyapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan cara 

menyiapkan program magang bagi mereka. Sebab, dalam pelaksanaan pembangunan nasional 

yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia 

yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. 

Program magang bagi penyandang disabilitas ini dilaksanakan melalui kerjasama 

dengan sejumlah institusi atau perusahaan di Surabaya. Para penyandang disabilitas 

difasilitasi untuk dapat magang di tempat-tempat tersebut. Dalam masa magang, mereka 

mendapat pengalaman berharga dan memompa rasa percaya diri masing-masing peserta. 

Sebagian langsung direkrut menjadi pegawai tatkala institusi atau perusahaan tersebut 

memang merasa cocok dengannya dan sedang membutuhkan pegawai.   

Kalaupun mereka tidak bekerja di tempat itu, sertifikat pasca-magang yang mereka 

miliki, dapat menjadi penguat mereka saat ingin melamar ke perusahaan lain. Jadi, manfaat 



program ini adalah di aspek pelatihan untuk mereka, dan promosi terhadap kinerja mereka 

yang tak kalah dari mereka yang tidak berkebutuhan khusus.  

Dinas Tenaga Kerja berupaya memfasilitasi kebutuhan perusahaan, dengan SDM dari 

kelompok disabilitas ini. Apalagi, program ini sebenarnya merupakan amanat undang-undang 

nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang intinya, tiap perusahaan mesti memberi 

kesempatan bagi kelompok penyandang disabilitas untuk bisa berkarya di sana. Salah satu 

perusahaan di Jawa Timur, pernah mendapat penghargaan karena kiprahnya memekerjakan 

penyandang disabilitas. Nah, perusahaan itu memeroleh tenaga kerja disabilitas, salah 

satunya melalui program magang yang dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja Surabaya.    

(Jumlah kata 295 dari 300 kata) 

 

A. ANALISIS MASALAH (bobot 5 persen)  

1. Apa masalah yang melatarbelakangi munculnya inovasi ini? (Maks. 500 kata) 

 Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi ini dimulai! 

 Sebutkan masalah utama yang perlu diselesaikan! 

 Sebutkan kelompok sosial mana saja yang terpengaruh akibat adanya masalah 

tersebut (misalnya masyarakat miskin, buta huruf, penyandang cacat, manula, 

imigran, perempuan, pemuda, etnis minoritas)! 

Pemerataan kesejahteraan sosial merupakan syarat mutlak yang dibutuhkan sebagai 

landasan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pemerataan kesejahteraan sosial juga 

menjadi kunci bagi bangsa Indonesia untuk dapat keluar dari situasi krisis dan menyongsong 

era globalisasi. Sebagai salah satu kota besar, Surabaya dituntut menjadi kawasan dengan 

kesejahteraan sosial yang merata. Dengan cara itu, kota ini bisa menjadi lebih sehat , aman, 

nyaman untuk ditinggali.  

Fakta ini disadari betul oleh Pemkot Surabaya. Maka itu, ada banyak program yang 

dilakukan demi mewujudkan cita-cita itu. Salah satunya, adalah dengan menjalankan 

Program Magang Disabilitas (Pro Gadis) yang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja.  

Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1, 

sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. 

Termasuk, hak-hak mereka di lingkup ketenagakerjaan. Selama ini, ada kesan bahwa mereka 

mendapat diskriminasi di tengah masyarakat. Stigma itu ingin dilenyapkan oleh Pemerintah 



Kota Surabaya dengan cara menyiapkan program magang bagi mereka. Sebab, dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyandang cacat 

merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan 

peran yang sama. 

Selama ini, Pemkot sudah sering menjalankan pelatihan untuk kaum disabilitas. 

Namun, belum ada program khusus yang menjadi langkah penyaluran talenta-talenta mereka 

ke lapangan pekerjaan atau perusahaan-perusahaan. Kondisi ini menjadi masalah tersendiri. 

Sebab, mereka punya kemampuan, tapi tetap tidak punya pekerjaan.     

Kelompok penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus. Sebab, sebagian 

orang masih memandang mereka sebelah mata. Padahal, mereka juga memiliki keistimewaan 

yang kalau digali, bisa bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitar.  

Adanya Program Magang Disabilitas membuka peluang bagi mereka untuk melihat 

hal-hal baru. Mereka juga berkesempatan untuk bekerja di tempat itu, apabila pihak 

perusahaan merasa cocok dan membutuhkan tenaga mereka. Dinas Tenaga Kerja berupaya 

memfasilitasi kebutuhan perusahaan, dengan SDM dari kelompok disabilitas ini. Apalagi, 

program ini sebenarnya merupakan amanat undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. Yang intinya, tiap perusahaan mesti memberi kesempatan bagi kelompok 

penyandang disabilitas untuk bisa berkarya di sana.   

Terobosan ini mendapat dukungan dari banyak kalangan. Antara lain, pihak Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selalu peduli pada keberlangsungannya. Para 

anggota DPRD setempat turut mendukung program ini sebagai mitra Pemkot Surabaya dalam 

merumuskan anggaran. Mereka juga ikut mengawasi jalannya program ini.  

(Jumlah 369 dari 500 kata) 

B. PENDEKATAN STRATEGIS (bobot 20 persen)  

2. Siapa inisiator inovasi ini dan bagaimana inovasi berhasil memecahkan masalah 

yang dihadapi? (maks. 600 kata) 

 Ceritakan bagaimana inovasi ini berhasil memecahkan masalah! 



 Uraikan strategi yang digunakan termasuk tujuan utama dan kelompok sasarannya! 

Inovasi ini dimulai pada 2017, dengan menjadikan undang-undang nomor 13 tahun 

2003 sebagai landasan. Di sana, tertulis tentang keharusan perusahaan membuka pintu buat 

pekerja yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas. Negara juga perlu hadir untuk 

memastikan kalau amanat itu terlaksana dengan baik. Sementara itu, Pemkot Surabaya 

merupakan representasi Negara di kota ini.  

Bertolak dari pandangan tadi, pihak Dinas Tenaga Kerja pada waktu itu, bertekad 

untuk mewujudkan amanat undang-undang yang dimaksud. Salah satu yang dilakukan adalah 

menjalankan Program Magang Disabilitas. Harapannya, para penyandang disabilitas 

memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.  

 Selama ini, kelompok penyandang disabilitas sudah kerap mendapat kesempatan ikut 

pelatihan kerja. Masalahnya, peluang mereka untuk menjajal dunia kerja tidak banyak 

tersedia. Dengan program ini, para penyadang disabilitas punya kesempatan ikut magang di 

perusahaan-perusahaan rekanan Dinas Tenaga Kerja. Bila memang perusahaan ini merasa 

cocok, besar kemungkinan mereka akan direkrut untuk menjadi pegawai/karyawan di sana.  

 Program ini melibatkan para staf atau petugas Dinas Tenaga Kerja di masing-masing 

kecamatan Surabaya. Mereka melakukan sosialisasi awal tentang program ini. Setelah itu, 

ada penyandang disabilitas yang mendaftarkan diri mendaftar magang ke perusahaan tertentu, 

melalui Dinas Tenaga Kerja. Sebelumnya, mereka mesti sudah memenuhi persyaratan 

tertentu. Antara lain, level disabilitas B atau C, memiliki ijazah setara SMA dari SLB, 

menyandang tuna rungu atau tuna wicara atau tuna grahita ringan.  

 Setelah menjalani seleksi awal dari Dinas Tenaga Kerja, mereka akan diseleksi oleh 

pihak perusahaan. Meski demikian, rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja umumnya sudah 

menjadi pertimbangan kuat bagi mereka. Sehingga, biasanya mereka akan diterima magang 

dan selama magang akan diberi uang transport dan uang makan oleh Dinas Tenaga Kerja. 

 Sejauh ini, berdasarkan laporan, pihak perusahaan merasa puas dengan kinerja 

mereka. Pasalnya, mereka memiliki tingkat konsentrasi tinggi pada pekerjaan. Meski 

memang, tidak semua perusahaan langsung merekrut mereka sebagai tenaga kerja. Sebab, 

tidak semua perusahaan membutuhkan pegawai/karyawan baru.  

 Walau demikian, ada pula yang langsung direkrut. Atau paling tidak, seperti yang 

terjadi di Hotel Majapahit maupun di tempat-tempat magang lainnya, para penyandang 

disabilitas yang dinilai bisa bekerja dengan baik, akan dijadikan karyawan tentatif yang akan 

dipanggil bekerja jika ada event-event khusus tertentu. Kalaupun mereka tidak diterima 



menjadi pegawai tetap di sana, oleh karena memang sedang tidak ada lowongan, mereka bisa 

menggunakan sertifikat magang yang telah dimiliki untuk melamar di tempat yang lain. 

Kebanyakan dari peserta magang, akhirnya memeroleh pekerjaan di perusahaan-perusahaan. 

Selama ini, para peserta magang ada yang ditempatkan di bagian dapur (menyiapkan bahan 

makanan yang akan dimasak atau menggoreng bahan makanan), staf admin atau operasional 

sehari-hari, bagian pengemasan produk, dan lain sebagainya.  

 Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial, khususnya 

bagi kelompok penyandang disabilitas. Dengan cara ini pula, mereka bisa merasa lebih 

percaya diri dalam menjalankan kehidupan. Mereka juga memiliki pengalaman kerja magang 

yang dapat menjadi poin plus tatkala melamar pekerjaan di tempat lain. 

(Jumlah 377 dari 600 kata) 

 

3. Apa saja aspek kreatif dan inovatif dari inovasi ini? (Maks. 200 kata) 

 Ilustrasikan keunikan inovasi ini! 

 Ceritakan bagaimana inovasi ini telah menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang 

baru dan berbeda dengan praktik sebelumnya! 

 Sebutkan pendekatan- pendekatan kreatif dan inovatif yang membuat inovasi ini 

berhasil! 

Pelaksanaan program ini memakai konsep “jemput bola”. Pihak Dinas Tenaga Kerja 

turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi program. Sebanyak 31 petugas disebar ke 31 

kecamatan yang ada di Surabaya. Mereka datang ke SLB-SLB maupun ke kelurahan atau ke 

simpul-simpul tempat masyarakat biasa berkumpul.  

Program ini bekerjasama dengan pihak perusahaan-perusahaan yang memang 

menyediakan kuota magang untuk disabilitas. Meski demikian, mereka yang mendaftar 

magang melalui Dinas Tenaga Kerja, pasti akan menjadi pertimbangan khusus. Karena 

sebelumnya pasti sudah melewati tahapan seleksi di internal dinas.  

Kerjasama dengan pihak swasta ini menguatkan prinsip partisipatoris yang biasa 

diimplementasikan Pemkot. Maksudnya, Pemkot berupaya agar program inovasi yang ada 

tidak melulu penggelontoran dana APBD. Namun juga, melalui sinergi dengan elemen 

masyarakat, termasuk di dalamnya pihak swasta.  



Mereka yang terpilih untuk magang, sebagian langsung direktur menjadi pegawai. 

Mereka yang terpilih untuk magang, mendapat bantuan uang transport dan uang makan dari 

Pemkot selama program berlangsung.       

(Jumlah 144 dari 200 kata) 

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN (bobot 35 persen)  

4. Bagaimana inovasi ini dilaksanakan? (Maks. 600 kata) 

 Uraikan secara runtut/kronologis tahapan pelaksanaan inovasi mulai dari 

perencanaan hingga mencapai hasil. 

 Unggah rencana pelaksanaan tersebut (ukuran file maksimal 2 MB atau kurang dari 5 

halaman) 

2017 sampai sekarang 

Tiap tahun ada dua puluh orang penyandang disabilitas yang mendapat kesempatan magang 

di perusahaan-perusahaan Surabaya. Sebagian dari mereka, langsung direkrut kemudian. 

Yang lain, tidak langsung direkrut karena memang pada saat yang sama perusahaan belum 

membutuhkan pegawai/karyawan baru. Secara umum, tanggapan perusahaan terhadap peserta 

magang itu positif. Mereka yang tidak langsung direkrut, memiliki kesempatan bekerja di 

perusahaan lain. Pemkot turut memfasilitasi/menjembatani upaya ini.   

Tahapan Program 

 Staf lapangan Dinas Tenaga Kerja di kecamatan-kecamatan melakukan sosialisasi ke 

masyarakat 

 Terdapat seleksi awal dari Dinas Tenaga Kerja untuk menentukan peserta program. 

Persyaratannya antara lain: kondisi dibasilitas pada level B dan C, tuna wicara atau 

tuna rungu atau tuna grahita ringan, memiliki ijazah setara SMA dari SLB.   

 Peserta yang lolos seleksi awal akan diajukan ke perusahaan-perusahaan yang 

menerima tenaga magang. Pihak perusahaan akan menyeleksi mereka. Rekomendasi 

dari Dinas Tenaga Kerja pasti menjadi pertimbangan. Terlebih, selama ini sudah ada 

jalinan kerjasama. 

 Mereka yang lolos magang, akan diberi uang transport dan konsumsi (uang makan) 

oleh Dinas Tenaga Kerja.    





5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan? (Maks. 300 kata) 

Sebutkan pihak-pihak yang berkontribusi dari perencanaan hingga pelaksanaan inovasi ini 

(pemda, LSM, swasta, lembaga lainnya) 

Ada banyak pemangku kepentingan yang terlibat inovasi ini. Antara lain: 

1. Dinas Tenaga Kerja selaku leading sector kegiatan. 

2. Kecamatan dan Kelurahan sebagai pihak yang diajak berkoordinasi dan memberikan 

informasi tentang para penyandang disabilitas di lokasi masing-masing. 

3. Sekolah-Sekolah Luar Biasa sebagai pihak yang diajak berkoordinasi dan menjadi salah 

satu lokasi sosialisasi program. Karena, salah satu persyaratan dari penyandang 

disabilitas yang megikuti program ini adalah adanya ijazah setara SMA dari SLB. 

4. Perusahaan-perusahaan yang memberikan lowongan magang. Antara lain: Hotel Mercure 

Grand Mirama, Hotel Majapahit, G-Suite Hotel, Grand Darmo Hotel, PT Generasi 

Mutiara Bangsa (restoran Carl’s Jr), dan Carrefour.  

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya yang bertindak sebagai pengawas kegiatan 

atau program inovasi ini. Seperti diketahui, terobosan ini terselenggara berkat dana dari 

APBD Surabaya yang merupakan dana milik rakyat. Jadi, sudah barang tentu para wakil 

rakyat berhak untuk melakukan kontrol, memberi masukan, saran, dan kritik pada 

pelaksana kegiatan atau Pemkot Surabaya.  

6. Media massa sebagai kontrol sosial. Masyarakat yang ingin memberikan aspirasinya 

sehubungan dengan program inovasi ini bisa menyampaikan pemikirannya melalui media 

massa.  

 (Jumlah kata 173  dari 300 kata) 

 

6. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk melaksanakan inovasi ini dan bagaimana 

sumber daya itu dimobilisasi? (Maks. 500 kata) 

 Sebutkan alokasi dana, teknologi/keahlian/teknis, dan sumber daya manusia yang 

dibutuhkan untuk mewujudkan inovasi ini! 

 Jelaskan juga skema pembiayaan beserta sumber dananya! 

Terdapat sejumlah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan inovasi ini: 

Sumber Daya Manusia 



 Sumber daya manusia yang bertugas untuk menjalankan inovasi ini berasal dari internal 

Pemerintah Kota. Mereka berasal dari Dinas Tenaga Kerja. Pihak Kecamatan dan 

Kelurahan juga diajak terus berkoordinasi. Sebab, staf lapangan dari Dinas Tenaga Kerja 

melakukan sosialisasi door to door di wilayah-wilayah kelurahan.  

 Selain itu, inovasi ini juga melibatkan elemen masyarakat sebagai pihak yang diajak 

bekerjasama. Khususnya, sekolah-sekolah luar biasa. Sebab, acap kali staf lapangan 

Dinas Tenaga Kerja melakukan sosialiasi program di SLB. Pihak yang juga diajak 

bekerjasama juga berasal dari perusahaan-perusahaan yang menyiapkan lowongan 

magang untuk para penyandang disabilitas.  

Sumber Pembiayaan  

 Biaya yang dikeluarkan untuk program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Surabaya pada tahun 2017 hingga saat ini. Tiap tahun, ada dua puluh 

penyandang disabilitas yang diberi kesempatan magang. Mereka diberi uang transport 

dan konsumsi, masing-masing selama sekitar 40 hari. Jumlah anggaran pada tahun 2017 

adalah Rp 76,753 miliar, sedangkan pada tahun 2018 adalah Rp 94,287 miliar.  

Sumber Daya Alat/Bangunan 

 Alat dan bangunan atau sarana yang digunakan dalam program ini dimiliki oleh 

perusahaan-perusahaan tempat magang. Skema kerjasama yang diinisiasi Pemkot ini 

membuka peluang perusahaan-perusahaan tadi untuk bersubangsih kongkret di 

masyarakat. 

 Kerjasama Pemkot dan perusahaan-perusahaan penerima peserta magang membuat 

adanya efisiensi anggaran di APBD Surabaya karena idak perlu digunakan untuk 

pengadaan alat/bangunan. Selama ini, diklat dan magang dari Pemkot memang tidak 

berorientasi pengadaan alat/bangunan. Sehingga, Pemkot tidak fokus untuk melaksakan 

program pengadaan alat/bangunan dengan jumlah besar.  

 Di sisi lain, ini adalah upaya Dinas Tenaga Kerja untuk memfasilitasi warga agar secara 

langsung dapat merasakan situasi dunia kerja kekinian. Termasuk, menjembatani 

kebutuhan perusahaan-perusahaan terhadap tenaga kerja, dengan warga yang 

membutuhkan pekerjaan. Apalagi, peralatan di zaman sekarang yang sarat dengan 

sentuhan teknologi, dari waktu ke waktu terus berkembang. Alat yang dibeli pada tahun 



ini, belum tentu masih relevan dengan kondisi atau kebutuhan pada dua atau tiga tahun 

mendatang.  

(Jumlah kata 302 kata dari 500 kata)  

 

7. Apa saja output/keluaran yang dihasilkan oleh inovasi ini? (Maks. 400 kata) 

Sebutkan paling banyak lima output/keluaran konkret dari inovasi ini. 

Keluaran kongkret setelah munculnya gagasan ini antara lain: 

1. Disahkannya anggaran di APBD oleh DPRD yang di dalamnya terdapat poin anggaran 

untuk Program Magang Disabilitas (Pro Gadis) sejak tahun 2017 sampai saat ini. 

2. Adanya penugasan khusus bagi para staf lapangan di semua kecamatan untuk melakukan 

sosialisasi pada para penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara serta tuna grahita 

ringan sehubungan dengan Program Magang Disabilitas.  

3. Adanya kriteria awal dalam menentukan persyaratan mengikuti Program Magang 

Disabilitas. Kriteria atau persyaratan ini memudahkan untuk proses penyeleksian dari 

pihak Dinas Tenaga Kerja.  

4. Adanya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Surabaya yang siap memberikan 

lowongan magang pada para penyandang disabilitas.  

 

8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan 

dalam inovasi ini? (Maks. 400 kata) 

Uraikan bagaimana kegiatan-kegiatan inovasi ini dipantau dan dievaluasi. 

Pemantauan dan evaluasi program ini dilaksanakan secara berjenjang. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja melakukan pantauan langsung. Bahkan, ikut serta dalam perumusan teknis 

pelaksanaan program ini. Meski dalam perjalanannya, terdapat staf pelaksana lapangan yang 

secara khusus berada dalam kendali bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Kepala 

Dinas juga berhak melakukan evaluasi program tahunan.  

Staf pelaksana lapangan berada di tiap kecamatan di Surabaya. Mereka mensosialisasikan 

program inovasi ini ke masyarakat. Guna memastikan informasi tentang magang bagi 

penyandang disabilitas ini sampai ke semua lapisan warga.  Staf lapangan tersebut harus 

membuat laporan kegiatan pada Kasi dan Kabid, sehingga apa yang mereka kerjakan mendapat 



pengawasan langsung. Dalam melakukan pekerjaannya, staf lapangan juga berkoordinasi dengan 

pihak kelurahan dan kecamatan.  

 Pantauan, pengawasan, dan evaluasi juga dilakukan oleh pihak Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. Sebab, para anggota dewan memiliki konstituen yang punya akses melaporkan 

kondisi lapangan pada mereka secara langsung. Tak ayal, para anggota dewan kerap memberi 

masukan konstruktif pada Pemkot Surabaya sehubungan dengan optimalisasi kegiatan ini.  

Pantauan tentang semua kegiatan Pemkot sebenarnya juga dilakukan oleh masyarakat 

Surabaya. Apalagi, saat ini Pemkot selalu berupaya terbuka pada segenap laporan, keluhan, 

maupun masukan dari warga. Semua bisa dilaporkan secara langsung pada Pemkot Surabaya, 

maupun melalui media massa. 

Di sisi lain, Wali Kota Tri Rismaharini juga memberi atensi khusus pada program ini. 

Maka itu, laporan mengenai pelaksanaan kegiatan terus disampaikan ke meja Wali Kota. 

Sewaktu-waktu, Bu Risma juga bisa melakukan kroscek langsung ke lapangan untuk mengetahui 

kondisi terkini di lokasi.  

(Jumlah kata 237 dari 400 kata) 

 

9. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi dan bagaimana 

kendala tersebut diatasi? (Maks. 300 kata) 

Uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan beserta solusinya. 

Saat program inovasi ini baru berjalan, tentu terdapat kendala. Misalnya, di aspek 

komunikasi antara penerima manfaat dan staf dari Pemerintah Kota. Sebab, awalnya staf 

pemerintah kota, baik petugas lapangan maupun petugas di kantor Dinas Tenaga Kerja, tidak 

bisa memahami secara detail apa yang disampaikan oleh para disabilitas penerima manfaat. 

Tepatnya, penyandang disabiltas dari kalangan tuna rungu dan tuna wicara serta tuna grahita 

ringan.  

Solusinya, pihak Pemkot Surabaya memakai jasa penerjemah khusus. Sambil tetap, 

setahap demi setahap, para staf yang berhubungan langsung dengan penerima manfaat, belajar 

bahasa yang biasa mereka pakai. Kadang kala, untuk memerlancar komunikasi juga dilakukan 

dengan cara menuliskannya. Dengan cara itu, kesalahpahaman bisa dihindari.  

Ada pula kendala dalam penyampaian tugas maupun berkomunikasi dengan para 

penyandang tuna grahita ringan. Sebab, mereka kadang mengalami kondisi labil. Sebagai contoh, 



ada peserta magang dari tuna grahita ringan yang diminta datang hari senin. Dia datang hari 

Minggu, dan pada hari senin tidak mau datang lagi. Alasannya, karena sudah datang hari 

minggu, hari senin tidak perlu datang lagi. Solusi dari kendala tersebut, memberi pemahaman 

mendalam pada para tuna grahita ringan tersebut. Interaksi secara intensif bisa membuat mereka 

lebih mengerti akan tugas dan kewajibanya. 

Kendala lain adalah menyampaikan informasi pada para peserta magang, yang kemudian 

ingin direkrut oleh perusahaan. Penyampaian informasi ini butuh waktu. Karena, mereka tidak 

memiliki telepon seluler. Pihak perusahaan diminta mengerti dengan kondisi tersebut. Sehingga, 

kalau meminta tenaga kerja dari kelompok disabilitas, mesti lebih sabar atau paling tidak 

memiliki tenggat waktu lebih panjang dari saat pengumuman rekturmen hingga proses 

perekrutannya.      

(Jumlah kata 248 dari 300 kata) 

 

D. DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN (bobot 25 persen) 

10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan dari inovasi ini? (Maks. 700 kata) 

 Uraikan manfaat dari inovasi ini! 

 Berikan beberapa contoh konkret bagaimana inisiatif ini berhasil membuat perubahan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik! 

 Uraikan bagaimana perbaikan pelayanan publik tersebut berdampak positif/manfaat 

kepada masyarakat! 

 Jelaskan bagaimana dampak positif tersebut diukur!  

Ada banyak manfaat yang menjadi dampak positif dari program inovasi ini. Baik manfaat 

bagi masyarakat secara umum, peserta magang, perusahaan tempat magang, Pemkot, dan bagi 

Kota Surabaya. Manfaat bagi masyarakat umum adalah mengasah kepedulian dan kepekaan satu 

sama lain. Warga Surabaya merasakan tali persaudaraan yang lebih besar karena sadar bahwa 

pajak yang dibayarkan pada Pemkot Surabaya disalurkan untuk hal bermanfaat, yakni untuk 

memberikan layanan pada para penyandang disabilitas. Artinya, rasa kekeluargaan bisa tumbuh 

di antara masyarakat.   

Manfaat bagi masyarakat peserta pogram magang adalah mendapat pengalaman kerja 

magang. Juga, terbua peluangnya untuk memeroleh pekerjaan yang layak di perusahaan dengan 



profesi sesuai kemampuan. Kepercayaan diri mereka juga meningkat, karena memeroleh 

kesempatan untuk berbaur dengan banyak orang.  

Secara garis besar, manfaat bagi peserta magang ada dua. Pertama, dari aspek pelatihan 

kerja. Mereka mendapat pengalaman dan wawasan baru tentang dunia kerja berikut teknis 

pekerjaan lapangan. Kedua, dari aspek promosi potensi penyandang disabilitas. Dengan adanya 

program ini, pihak perusahaan yeng merekrut magang, menjadi tahu bahwa para penyandang 

disabilitas memiliki kemampuan yang tak kalah baik bila dibandingkan mereka yang tidak 

berkebutuhan khusus. 

Pihak perusahaan ini kemudian berbagi informasi dengan perusahaan lain tentang fakta 

tersebut. Dengan demikian, kalaupun seorang peserta magang tidak direkrut kerja di tempat 

magangnya, dia tetap bisa bekerja di tempat lain. Apalagi, para peserta magang mendapat 

sertifikat khusus yang dapat menjadi pengantar saat melamar pekerjaan.  

Perusahaan tempat magang juga memeroleh manfaat besar. Sebab, peserta magang dari 

kelompok penyandang disabilitas terbukti memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi. Semangat 

dan antusiasme mereka juga besar. Mereka lebih fokus pada pekerjaan. Karena mereka senang 

bisa menyalurkan energy dalam dirinya ke hal-hal positif. Kerap kali, produktifitas para 

penyandang disabilitas ini menginspirasi pegawai-pegawai yang lain.  

“Keberadaan mereka memudahkan kami. Maka itu, kami dengan senang hati merekrut 

mereka menjadi pegawai,” kata Eri, dari pihak manajemen Carl’s Jr, sebuah restoran yang 

berlokasi di pusat kota Surabaya.   

Manfaat bagi Pemkot adalah terwujudnya program yang aplikatif di masyarakat. Program 

ini dilakukan sejak 2017 dan akan berlangsung sampai tahun-tahun yang akan datang karena 

dianggap memiliki manfaat besar. Sementara itu, kepercayaan DPRD Surabaya dan warga 

Surabaya pada pelayanan public makin tinggi. Sebab, Pemkot terbukti selalu hadir sebagai 

pemberi solusi dalam segala permasalahan masyarakat, termasuk soal layanan terhadap 

kelompok penyandang disabilitas. 

Melalui Program Magang Disabilitas, Pemkot berhasil mewujudkan terciptanya kota 

yang ramah pada semua kelompok atau golongan. Pemkot bisa mewujudkan masyarakat yang 

tidak diskriminatif. Kota Surabaya pun meraih manfaat dengan menjadi kota yang lebih maju 

dan memunyai inovasi berkelanjutan. Seluruh manfaat di atas menjadi dasar untuk Pemkot untuk 



terus melanjutkan program inovasi ini. Bahkan, di masa yang akan datang, dipastikan akan ada 

pengembangan-pengambangan lain ke arah yang lebih baik.  

(Jumlah 431 kata dari total 700 kata) 

 

11. Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi? (Maks. 700 kata) 

 Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi dilakukan! 

 Unggah dokumen pendukung yang berupa gambar dan disertai dokumen lainnya sebagai 

bukti perbedaan tersebut! \ 

Sebelum Inovasi 

1. Belum ada program magang untuk para disabilitas yang digagas oleh Pemkot 

Surabaya. Sebelumnya, program bagi para disabilitas berupa pelatihan keterampilan. 

Program pelatihan yang dimaksud sampai saat ini masih berjalan dan ditangani oleh 

Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial.  

2. Belum ada kerjasama antara perusahaan-perusahaan di Surabaya dengan Pemkot 

dalam aspek penyediaan SDM magang dari kelompok disabilitas.  

3. Para peserta pelatihan kerja yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas tidak 

memiliki akses untuk mendapatkan pengalaman kerja.    

Sesudah Inovasi 

1. Selain program pelataihan keterampilan kepada penyandang disabilitas yang 

diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial, saat ini ada pula program 

magang bagi mereka. Dinas Tenaga Kerja yang menjadi leading sectornya.  

2. Sudah ada kerjasama antara sejumlah perusahaan di Surabaya dengan Pemkot dalam 

aspek penyediaan tenaga magang dari kelompok penyandang disabilitas. Penyediaan 

tenaga magang ini bisa berlanjut pada perekrutan tenaga kerja. Artinya, hubungan 

baik ini bisa berlanjut dan berkembang sehingga menguntungkan bagi para 

penyandang disabilitas.  

3. Dengan adanya program ini, kelompok penyandang disabilitas yang telah mendapat 

pelatihan keterampilan dari Dinas Tenaga Kerja memiliki akses untuk meraih 

pengalaman kerja magang. Dari sana, mereka dapat berpeluang memeroleh 

pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang bekerjasa dengan pemkot itu.  

(Jumlah 193 kata dari total 700 kata) 



Magang Penyandang Cacat di Hotel Grand 
Darmo 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Bersama PPTK dan Guru 

Pembimbing, serta Peserta 

Magang Penyandang Cacat di 

Kantor Disnaker Surabaya.  

Foto Bersama Kordinator dan 

Guru Pembimbing, serta Peserta 

Magang Penyandang Cacat di 

Hotel Grand Darmo Surabaya. 

Brefing di ruang HRD Peserta 

Magang Penyandang Cacat di 

Hotel Grand Darmo Surabaya. 

Menunjukkan Ruang Kerja 

bagi Peserta Magang 

Penyandang Cacat di Hotel Grand 

Darmo Surabaya 



Magang Penyandang Cacat Hotel 
Majapahit 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama PPKM dan 

Guru Pembimbing serta 

Peserta Penyandang Cacat di 

Kantor Disnaker.  

Brefing Peserta Magang 

Penyandang Cacat di ruang HRD  

Hotel Majapahit. 

Menunjukkan Ruang Kerja 

bagi Peserta Magang 

Penyandang Cacat di Hotel 

Majapahit. 

 

Penerimaan Uang Transport 

magang penyandang Cacat di 

hotel Majapahit.  



Magang Penyandang Cacat MERCURE 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Bersama peserta 

penyandang cacat  

Interview di ruang HRD 

bersama Guru pendamping 

Brifing di tempat kerja 

Penerimaan uang transport ke 

penyandang cacat  



Magang Penyandang Cacat Hotel G.Suites 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Bersama Peserta Pencari 

Kerja Penyandang Cacat di 

G.Suites Hotel. 

Brifing Peserta Peserta Pencari 

Kerja Penyandang Cacat di 

Ruang HRD G.Suites Hotel. 

 

Peserta Melakukan Aktifitas 

Pekerjaan Di G.Suites Hotel  

Peserta Melakukan Aktifitas 

Pekerjaan Di G.Suites Hotel  

 



MAGANG PENCA CARL’S JUNIOR MEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monitoring Pengawas harian  

Peserta Magang Penyandang 

Cacat di Carl’s Junior 

Praktek Pastry Peserta Magang 

Penyandang Cacat di Carl’s 

Junior 

 

Praktek Pastry Peserta Magang 

Penyandang Cacat di Carl’s 

Junior 

 

Praktek Pastry Peserta Magang 

Penyandang Cacat di Carl’s 

Junior 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktek Pastry Peserta Magang 

Penyandang Cacat di Carl’s 

Junior 

 

Hasil Praktek Pastry Peserta 

Magang Penyandang Cacat di 

Carl’s Junior 

 

Monitoring Pengawas Harian 

Peserta Magang Penyandang 

Cacat di Carl’s Junior 

 

Nasi Kotak dan Air Botol untuk 

Peserta Magang Penyandang 

Cacat di Carl’s Junior 

 



E. KEBERLANJUTAN (bobot 15 persen)  

12. Apa saja dari kegiatan inovasi tersebut yang sejalan dengan satu atau lebih dari 17 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan? (Maks. 300 kata) 

Jelaskan kegiatan inovasi tersebut selaras dengan pencapaian salah satu atau lebih Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 

Program Magang Disabilitas ini memiliki keselarasan dengan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan. Pertama, di aspek No Poverty atau pemberantasan kemiskinan. Sebab, inovasi ini 

juga membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama bagi para penyandang 

disabilitas. Mereka mendapat kesempatan untuk meraih pekerjaan yang layak melalui program 

magang ini. Meski tidak semua pemagang akan direkrut, setidaknya, mereka tetap memiliki 

kesempatan yang lebih baik. Dengan adanya pekerjaan yang layak, kemismikanan dapat 

dihindarkan.  

Kedua, inovasi ini juga senada dengan tujuan mencapai Good Health and Well-Being 

atau keterjaminan kesehatan dan hidup yang sejahtera. Dengan ketersediaan kesempatan bekerja, 

hidup pasti akan lebih sejahtera. Ketiga, inovasi ini juga selaras dengan aspek Decent Work and 

Economic Growth atau ketersediaan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. 

Alasannya, program ini turut membuka kesempatan bagi para penyandang disabilits untuk 

meraih pekerjaan. Mereka berpeluang memeroleh tambahan penghasilan yang bisa ikut 

membantu perekonomian rumah tangga.  

Keempat, bila ditarik lebih jauh, program ini juga ikut mengurangi kesenjangan (Reduce 

Inequality) antara mereka yang tidak berkebutuhan khusus dan yang berkebutuhan khusus. 

Sebab, dua kelompok tadi akhirnya memiliki peluang yang sama untuk menjalani hidup di 

Surabaya. Kelima, yang tak kalah penting, program ini juga menjamin keberlanjutan kota dan 

komunitas di dalamnya (Sustainable Cities and Communities). Dengan inovasi ini, masyarakat 

dari kelompok penyandang disabilitas bisa hidup dengan layak dan sejahtera. Mereka adalah 

bagian dari masyarakat kota yang tidak boleh ditelantarkan. Mereka harus diberi ruang untuk 

tetap bisa menikmati segala fasilitas dan kenyamanan. 

(232 kata dari 300 kata) 

 

13. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik dari penerapan inovasi ini? (Maks. 500 

kata) 



Uraikan pengalaman umum yang diperoleh dalam melaksanakan inovasi ini, pembelajarannya 

serta rekomendasi untuk pelaksanaan ke depan! 

Ada sejumlah pembelajaran dari program inovasi Magang Penyandang Disabilitas ini. 

Pembelajaran itu bisa dijadikan pemicu untuk melakukan terobosan lain yang bermanfaat bagi 

orang banyak. Program ini sejatinya bertolak dari semangat Undang-Undang 13 tahun 2003 yang 

di dalamnya mengatur tentang penyediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Jadi, 

melalui program ini, Pemkot Surabaya berupaya menjalankan amanat undang-undang.  

Pembelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan inovasi ini adalah tentang kepedulian 

antar sesama. Kepedulian masyarakat Surabaya bisa terlihat dari kesediaan menyalurkan APBD 

untuk kepentingan masyarakat, dalam hal ini untuk optimalisasi layanan pada kelompok 

penyandang disabilitas. Berkat program ini, keberlanjutan komunitas atau warga Surabaya bisa 

berjalan dengan lebih layak dan sehat. 

Pembelajaran lainnya adalah soal sinergitas antara elemen masyarakat. Yakni, sinergi 

antara perusahaan-perusahaan di Surabaya dengan Pemkot. Yang telah berhasil menjalankan 

program aplikatif dan menyentuh warga secara langsung. Khususnya, warga dari kelompok 

disabilitas yang selama ini dipandang sebelah mata oleh sebagian orang.  

Ke depan, program yang berbasis kepedulian dan kesetaraan masyarakat seperti ini bisa 

dijalankan dengan lebih seksama dan dikembangkan. Sebab, sudah terjalin hubungan yang baik 

antara Pemkot dan pihak swasta atau perusahaan-perusahaan. Apalagi, program ini mendapat 

apresiasi positif dari para penerima manfaat.  

Pembelajaran berharga juga didapatkan oleh perusahaan-perusahaan. Dengan adanya Pro 

Gadis, perusahaan-perusahaan jadi tahu kalau penyandang disabilitas tuna rungu, tuna wicara, 

dan tuna grahita ringan, mampu bekerja dengan baik. Secara umum, pandangan semacam ini 

terus menyebar di kalangan perusahaan-perusahaan.  

Dampak positifnya, tidak hanya bagi mereka peserta Pro Gadis. Namun juga, bagi para 

penyandang disabilitas di SLB-SLB maupun tempat-tempat lainnya, yang selama ini kesulitan 

mencari pekerjaan karena adanya stigma pada mereka. Perusahaan-perusahaan makin sadar 

untuk membuka kuota buat penyandang disabilitas. Meskipun memang, di tingkat regional atau 

nasional secara keseluruhan, implementasinya masih butuh waktu yang panjang.  

      

(Jumlah 280 kata dari 500 kata) 



 

14. Apakah inovasi ini berkelanjutan dan sedang atau sudah direplikasi di tempat lain? 

(maksimal 500 kata) 

 Uraikan bagaimana inovasi ini sedang dilanjutkan (misalnya dalam hal berkelanjutan 

secara keuangan, sosial dan ekonomi, budaya, lingkungan, kelembagaan dan 

peraturan). 

 Jelaskan apakah inovasi ini sedang direplikasi atau didiseminasi untuk seluruh 

pelayanan publik di tingkat nasional dan/atau internasional dan/atau bagaimana 

inovasi ini dapat direplikasi.  

Program ini sudah berjalan sejak 2017. Artinya, sudah dua tahun Surabaya 

menggelontorkan APBD untuk inovasi pelayanan publik ini. Tiap proses penganggaran yang 

dilakukan antara Pemkot dan DPRD Surabaya, program ini menjadi salah satu prioritas. Program 

ini terus dilanjutkan karena dianggap cocok dan bermanfaat para penyandang disabilitas yang 

ingin memeroleh pengalaman kerja, bahkan menjadi jalan mereka memeroleh pekerjaan.  

Fakta di atas memerlihatkan bahwa di waktu-waktu yang akan datang, program ini tetap 

akan mendapat perhatian baik oleh Pemkot maupun DPRD Surabaya. Dengan demikian, APBD 

tahunan tetap akan menyiapkan anggaran untuk inovasi ini. Apresiasi positif dari masyarakat, 

kritik dan saran konstruktif, dan dorongan dari banyak elemen masyarakat, membuat program ini 

menjadi lebih baik dari hari ke hari. Khususnya, apresiasi yang datang dari para penerima 

manfaat yang menjadi tolok ukur kepuasaan mereka terhadap program ini.   

Program ini ditopang oleh kemampuan Pemkot Surabaya dari segala aspek. Misalnya, 

dari aspek keuangan daerah, selama ini Pemkot Surabaya sanggup menyisihkan APBD untuk 

program dari Dinas Tenaga Kerja ini. Sedangkan dari aspek sosial dan ekonomi, masyarakat 

jelas mendukung program ini. Sebab, ini adalah bentuk kepedulian terhadap sesama.  

Di aspek budaya dan lingkungan, masyarakat Surabaya terkenal guyub dan gotong 

royong. Dengan demikian, program Magang Penyandang Disabilitas yang sejak awal bertolak 

dari semangat kesetaraan ini pasti bisa diterima oleh segenap warga. Sedangkan dari aspek 

kelembagaan dan peraturan, program ini sudah didukung oleh sejumlah Perda dan Perwali. 

Antara lain, Perda APBD tahunan, yang menyertakan anggaran untuk keberlangsungan program 

ini.  



Harapannya, program ini bisa berjalan lebih lancar dan berkembang. Bisa jadi, akan ada 

penambahan jumlah penerima manfaat tiap tahun. Yang berbarengan dengan penambahan 

perusahaan yang diajak bekerjasama. Saat ini, memang hanya fokus untuk memberikan peluang 

pada para tuna wicara dan tuna rungu serta tuna grahita ringan. Ke depan, bisa jadi adalah 

penambahan penerima manfaat dengan tipe atau jenis disabilitas yang lebih banyak.  

Secara umum, program ini bisa direplikasi oleh Pemerintah Daerah lain. Asalkan, ada 

kemauan yang kuat untuk secara konsisten menjalankan program. Juga, memiliki kekuatan 

APBD, karena ada biaya transportasi dan konsumsi yang mesti disiapkan oleh Pemkot untuk 

para peserta magang. Meski demikian, sebenarnya jumlah anggaran yang dipakai untuk program 

serupa bisa disesuaikan dengan APBD daerah masing-masing.  

Sejauh ini, sudah ada banyak Pemda maupun DPRD dari kawasan lain yang datang ke 

Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan studi banding. Mereka juga melihat dan memelajari secara 

detail program ini. Dinas Tenaga Kerja Surabaya selalu terbuka untuk membagi wawasan dan 

pengalaman pada pihak manapun demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.  

(Jumlah 404 kata dari 500 kata)  

 

 



   

 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

 

 



Hal.  1 2 

 
STANDAR PELAYANAN (SP) 

Pro Gadis Progam Magang Disabilitas 
 

NO KOMPONEN URAIAN 

1.  Dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 

2.  Persyaratan 

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
Kota Surabaya. 

2. Belum bekerja (berstatus pencari 
kerja). 

3. Berpendidikan minimal SLTA 
sederajat. 

4. Lulus seleksi adminitrasi. 
5. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 

lembar). 
6. Usia 18 (delapan belas) tahun - 35 

(tiga puluh lima) tahun. 
7. Penyandang Disabilitas. 

3.  
Sistem, mekanisme, 

dan prosedur 

 

4.  
Jangka waktu 

pelayanan 

Program magang dilaksanakan selama 40 

hari 

5.  Biaya/tarif  Gratis 

6.  Produk pelayanan  Magang di perusahaan 

7.  

Penanganan 

pengaduan, saran dan 

masukan 

Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya  

Jl. Jemursari Timur II No. 2 Surabaya 

Telp.031-8481040 EXT.103.  

 

Hari Kerja : 

Senin - kamis : (07.30 - 16.00 WIB) 

Jum'at: (07.30 - 15.00 WIB) 



Hal.  2 2 

NO KOMPONEN URAIAN 

8.  
Sarana dan prasarana, 

dan/atau fasilitas 

Peserta Mendapatkan : 
1. Pelatihan;  
2. Magang; 
3. Uang Makan tiap hari; 
4. Uang saku tiap hari 

 

9.  Kompetensi pelaksana 

1. Mampu mengoperasikan computer; 

2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik 

secara lisan maupun tulisan; 

3. Berorientasi pada pelayanan; 

4. Mampu menganalisa kebenaran data; 

5. Disiplin; 

6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan. 

10.  Pengawasan internal 

1. Dilakukan oleh atasan langsung; 

2. Dilaksanakan secara kontinyu; 

3. Konsisten dalam memberikan teguran dan 

sanksi. 

11.  Jumlah pelaksana 5 orang 

12.  Jaminan pelayanan Magang kerja sampai dapat pekerjaan 

13.  
Jaminan keamanan dan 

keselamatan pelayanan 

Berusaha semaksimal mungkin untuk 

melaksanakan pelayanan sesuai dengan 

standar pelayanan dengan memberikan 

tanda terima untuk setiap pengurusan surat-

surat. 

14.  
Evaluasi kinerja 

pelaksana 

Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan  

untuk meningkatkan  standar  mutu pelayanan 

dengan memberikan kuisioner kepuasan 

pelayanan  pada para pemohon. 

 



  
 

 

 

Maklumat Pelayanan 
 

 

 



Maklumat Pelayanan 

Maklumat Pelayanan 

1. Memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat kepada seluruh 

masyarakat 

2. Menyajikan informasi ketenagakerjaan yang berkualitas dan akurat 

3. Menjaga dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis 

dan berkeadilan antara pekerja serikat pekerja /serikat buruh, 

pengusaha dan pemerintah 

4. Terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat 
 

 

Visi dan Misi 

Visi : 

Terwujudnya ketenagakerjaan yang produktif, dinamis dan industrian 

peace berkeadilan dan bermartabat  

 

Misi : 
 

1. Perencanaan ketenagakerjaan daerah yang sesuai dengan tuntutan 

dunia kerja dan usaha 

2. Pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja dan 

penempatan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri 

3. Peningkatan pelatihan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif 

4. Pertumbuhan dan pengembangan hubungan industrial yang harmonis, 

dinamis, berkeadilan dan bermartabat 

5. Perlindungan ketengakerjaan sesuai dengan harkat dan martabat 

bangsa Indonesia 
 

 Motto Pelayanan 

" Memberikan Pelayanan yang Terbaik, bermutu dan Memuaskan adalah 

Tujuan Kami " 
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SURABAYA CITIZEN  
Satisfaction Index 

SAMPLE SIZE 

Dimana: 

S  : Jumlah sample 

Pp (1-Pp)  : Variabilitas amatan 

M  : Tingkat kesalahan yang diperkirakan 

Z  : Nilai tabel Distribusi Normal untuk tingkat keyakinan 95% 

Ps  : Populasi 

Dengan diketahui  jumlah populasi besarnya sekitar 783 ribu rumah tangga, dan dengan 

tingkat keyakinan 95 persen,  dan tingkat kesalahan (error) tidak lebih dari 4.5%, 

maka jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 500 responden. 



22-Jul-18 

2 

TEHNIK SAMPLING 

Multistage Random Sampling 
Pembagian jumlah sampel berdasarkan sebaran jumlah rumah tangga di tiap 

kecamatan yang selanjutnya dibagi berdasarkan wilayah kelurahan untuk 
kemudian ditunjuk berdasarkan wilayah sampel  

di tiap-tiap wilayah kelurahan tersebut.  

Stratified Random Sampling 
Pengambilan sampel secara acak berdasarkan profil responden yakni 

pengeluaran (minimal Rp 1 Juta), kelompok usia ( minimal 20 tahun) dan 
pendidkan (minimal SLTA). 

metode penghitungan indeks kepuasan 

1                    2                   3                     4                    5                     6                   7 

Sangat  
tidak puas 

sekali 

Sangat  
tidak puas 

Tidak puas Puas Sangat    
puas   

Sangat    
puas 

sekali   

SCSI (variabel) =  
Jumlah yang menjawab  (5+6+7) 

Jumlah total pelanggan 
X 100  

 Indeks Kepuasan Masyarakat Surabaya atau Surabaya Citizen Satisfaction Index (SCSI)  
2017 ini diukur dengan metode TOP THREE BOXES pada skala Likert 7.  
 

 SCSI Total dihitung dengan merata-rata nilai SCSI pada atribut pembentuk SCSI. 

Biasa saja 
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Surabaya Citizen Satisfaction Index 

Sumber: enciety Business Consult 

Keterangan: 
*) Tidak dilakukan survei 

Surabaya Citizen Satisfaction Index - 2017 

88.56 INDEX 2017 

Pusat 
93.83 

Utara 
85.01 

Timur 
89.03 Selatan 

86.35 

Barat 
91.64 
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Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya  
tahun 2016 

78.70 IKM 2016 

Pusat 
93.88 

Utara 
82.71 

Timur 
77.97 Selatan 

78.79 

Barat 
72.89 

Tren Indeks Aspek - Surabaya Citizen Satisfaction Index 

Atribut Kepuasan 2014 2015 2016 2017

  1. Pengurusan dokumen kependudukan (Akte lahir/ KTP) 79.90% 88.33% 84.03% 89.64%

  2. Pengurusan perijinan non kependudukan (Ijin Usaha/ IMB) 56.44% 73.33% 80.81% 91.87%

  3. Murah dan mudah mendapat layanan kesehatan 71.72% 78.33% 80.80% 92.26%

  4. Penyediaan air bersih dan air layak minum 71.00% 85.00% 84.05% 88.49%

  5. Transportasi umum 73.47% 91.67% 83.23% 93.25%

  6. Pendidikan SD hingga SMA berkualitas dan terjangkau biayanya 75.38% 80.00% 83.23% 94.84%

  7. Kebersihan dan keindahan kabupaten/ kota 76.38% 81.67% 89.23% 98.61%

  8. Ketersediaan tempat rekreasi / taman untuk warga 75.88% 86.67% 79.88% 96.62%

  9. Upaya pengendalian/ penanganan bencana 68.37% 73.33% 79.87% 97.22%

10. Sanitasi lingkungan (sungai/ got/ saluran-saluran air) 68.18% 83.33% 78.83% 88.47%

11. Kualitas/ kondisi jalan raya 73.50% 71.67% 80.06% 85.63%

12. Kelancaran lalu lintas dalam kota 67.84% 53.33% 69.63% 70.18%

13. Penataan PKL 70.05% 50.00% 76.47% 82.31%

14. Penanganan gepeng dan penyandang masalah sosial lainnya 64.29% 48.33% 70.46% 87.10%

15. Kemudahan mendapat pekerjaan dan kesempatan berusaha 67.84% 51.67% 75.39% 78.93%

16. Murahnya biaya hidup sehari-hari 65.00% 45.76% 63.16% 81.55%
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Penilaian terhadap Kota Surabaya - 2017 

Citizen Satisfaction Index - 2013 

69.29 70.09
72.34

74.42 75.33

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Semarang Denpasar Jakarta Bandung Surabaya

Sumber: enciety Business Consult 
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Thanks… 



  
 

 

 

Pengolahan Pengaduan 
 

 

 



Pengolahan Pengaduan : 

Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya  

Jl. Jemursari Timur II No. 2 Surabaya 

Telp.031-8481040 EXT.103.  

 

Hari Kerja : 

Senin - kamis : (07.30 - 16.00 WIB) 

Jum'at: (07.30 - 15.00 WIB) 

 

 

1 Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Surabaya 
  Alamat : 
  Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja 

  
Jl. Jemursari Timur II No. 2 Surabaya(60272) 

  Phone : +62 (031) 99013417 
    
  Pejabat yang menangani : 

  

Nama Telepon Email 

- Drs. R. Utomo Setyono 0818582177   

- Evi Nurcahyati 031-99013417   
 

    
2. Layanan Pengaduan MEDIA CENTER 

  

• Telepon  
• Toll Free 
• Fax  
• SMS / MMS 
• Website  
• Facebook Surabaya 
• Twitter  
• Email  
• Portal 

: 031-5456290 
: 0800 1404 122 
: 031-5463435 
: 0812 3025 7000 
: www.surabaya.go.id 
: Sapawarga Kota Surabaya 
: @SapawargaSby 
: mediacenter@surabaya.go.id 
: sapawarga.surabaya 

 

 



SISTEM INFORMASI 

 

Web Dinas Tenaga Kerja : 

 http://disnaker.surabaya.go.id 

 

 

http://disnaker.surabaya.go.id/

