LAPORAN INFORMASI PASAR KERJA
BERDASARKAN HASIL KEGIATAN ANTAR KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BANTUL
BULAN JANUARI 2013

I.

PENDAHULUAN
Laporan singkat inimemberikan gambaran mengenai keadaan antar kerja dari dinas tenaga
kerja dan transmigrasi kabupaten bantul bulan januari 2013. Laporan antar kerja ini
mencakup pencari kerja yang terdaftar, lowongan kerja, dan penempatan pencari
kerja/pemenuhan lowongan.

II.

IKHTISAR STATISTIK ANTAR KERJA
1. Pencari Kerja, Lowongan dan Penempatan
Pencari kerja yang terdaftar pada bulan ini sebanyak 281 orang, lowongan yang
terdaftar bulan ini sebanyak 281 lowongan dan penempatan pencari kerja/pemenuhan
lowongan sebanyak 142 orang.
2. Pendaftaran Pencari Kerja
Pencari kerja yang terdaftar pada bulan iniberjumlah 281 orang, terdiri dari 132 orang
laki-laki dan 149 orang wanita.
Sisa pencari kerja yang belum ditempatkan pada bulan lalu sebanyak 8464 orang, terdiri
dari 4386 orang laki-laki dan 4078 orang wanita.
3. Lowongan/Permintaan Tenaga Kerja
Permintaan tenaga kerja/lowongan yang terdaftar pada bulan ini sebanyak 281
lowongan,terdiri dari 132 lowongan untuk laki-laki dan 149 lowongan untuk wanita.Sisa
Permintaan tenaga kerja pada bulan lalu sebanyak 2108 orang, terdiri dari 249
lowongan laki-laki dan 1759 lowongan wanita.
Lowongan dihapuskan pada bulan Januari 2013 sejumlah 113 lowongan laki-laki dan 103
lowongan untuk wanita. Sehingga jumlah keseluruhan sisa lowongan yang terdaftar
sampai akhir bulan Januari 2013 sebanyak 2031 orang, terdiri dari lowongan laki-laki
301 orang dan lowongan wanita 1730.
Bila dibandingkan dengan lowongan yang terdaftar bulan lalu sebanyak 169 lowongan,
sehingga lowongan yang terdaftar bulan ini mengalami kenaikan jumlah lowongan kerja.

4. Penempatan Pencari Kerja
Penempatan Pencari Kerja pada bulan ini sebanyak 142 orang terdiri dari 67 orang lakilaki, dan 75 orang wanita. Bila dibandingkan dengan penempatan bulan lalu sebanyak
21 orang, sehingga penempatan bulan ini mengalami kenaikan sebanyak 121 orang.
Pencari Keja yang ditempatkan pada bulan ini sebanyak 142 orang, pencari kerja yang
dihapus sebanyak 216 orang, maka pencari kerja yang belum ditempatkan pada akhir
bulan ini adalah sebanyak 8387 orang.
5. Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan
Jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan pada akhir bulan ini yaitu sisa pencari
kerja akhir bulan ini ditambah pencari kerja yang terdaftar bulan ini dikurangi
penempatan dan penghapusan dalam bulan ini ada sebanyak 8387 orang terdiri dari
4338 orang laki-laki dan perempuan sebanyak 4049 orang.
Sehingga jumlah keseluruhan sisa pencari kerja yang terdaftar sampai akhir bulan
Januari 2013.Sebanyak 8465 orang terdiri dari 4387 orang laki-laki dan 4078 orang
wanita.
III.

PENUTUP
Demikian laporan singkat Data / Informasi Pasar Kerja yang dihasilkan oleh kegiatan
Antar Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul.Kiranya data / informasi ini dapat dipergunakan untuk penyusunan
kebijakan,program – program ketenagakerjaan.
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