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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Kebijakan Publik 

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja 

dalam arti goverment yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula 

governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada 

intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara 

langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial 

dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, 

masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari antara berbagai 

gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem 

politik suatu negara. 

  Banyak sekali defenisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli 

memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau 

ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan 

membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Menurut Bridgman dan Davis 

(Suharto, 2013:3) bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung 

pengertian megenai ‘whatever goverment choose to do or not to do.’ Artinya, 

kebijakan publik adalah „apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan 

atau tidak dilakukan.‟  

Menurut wahab dalam (Leo: 2008) merumuskan kebijakan publik adalah 

tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai 

masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (gagal 
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diambil) untuk diimplementasikan dan penjelsan-penjelasan yang diberikan oleh 

mereka mengenai apa yang telah terjadi. 

Sedangkan menurut Robert Eyestone dalam (Suharno, 2013:5) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan 

lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu 

luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan public dapat 

mencangkup banyak hal.  

Menurut Richard Rose (Winarno, 2014:20) bahwasanya kebijakan publik 

dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta 

konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai 

suatu keputusan tersendiri. 

William N. Dunn (2003:109) kebijakan publik (public policies) 

merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk 

keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat 

pemerintah, diformulasikan didalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi, 

dan kesehatan sampai ke pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan. 

 

2.2 Definisi Strategi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai ilmu 

dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijakan 

tertentu, rencana yang cermat mengenai  kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. 

Menurut Stephanie K. Marrus (dalam Husein: 2001: 4) strategi adalah sebagai 

suatu proses penentuan rencana pemimpin puncak untuk berfokus pada tujuan 
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jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau bagaimana agar 

tujuan tersebut dapat dicapai.  

  Menurut Hamel dan Prahalad (dalam Usmara: 2006:16) strategi adalah 

tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) terus-menerus, serta 

dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkanoleh para 

pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, strategi hamper selalu dimulai dari 

apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan 

pola konsumen memerlukan kompetensi inti, perusahaban perlu mencari 

kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan. Strategi merupakan alat untuk 

mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi 

dikembangkan oleh beberapa ahli.  

Menurut David (2010:7) menjelaskan strategis adalah: “Seni dan ilmu 

penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas 

fungsionalyang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. 

strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian mencapai 

tujuan organisasi”. Pada dasarnya strategi merupakan garis besar respon sebuah 

organisasi terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi. Oleh karena itu, 

strategi harus dirumuskan selaras dengan isu startegis yang telah diidentifikasi. 

 

2.3 Pengurangan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:637) menyebutkan 

pengurangan merupakan proses, cara, perbuatan mengurangi (mengambil 

sebagian). Sedangkan menurut Ken Adams (2006:93) pengurangan adalah 

pengambilan/pemindahan sebuah benda.  
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Penggurangan merupakan suatu cara pencegahan untuk mengurangi suatu 

keadaan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang 

telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.  

 

2.4  Pengangguran  

Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena 

dengan  adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan 

berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-

masalah sosial lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran 

adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, 

bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau  seseorang yang sedang 

berusaha mendapatkan pekerjaan.  

Pengangguran dalam Mankiw (2000:123) adalah masalah makro ekonomi 

yang sangat mempengaruhi manusia secara tidak langsung dan paling berat. Bagi 

kebanyankan orang, kehilangan pekerjaan berarti menurunnya standar kehidupan 

dan tekanan psikologis. Salah satu alasan bagi pengangguran adalah 

dibutuhkannya waktu untuk mencocokkan para pekerja dengan pekerjannya.   

Menurut Sonny Sumarsono (2009:115) macam-macam pengangguran dan 

penyebabnya: 

a. Jenis pengangguran menurut waktu kerja: 

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum 

bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka 

pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:  
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1. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja 

secara optimal karena suatu alasan tertentu. Contoh: suatu 

kantor/instansi memperkejakan  10 orang karyawan, adalah pekerjaan 

di kantor tersebut bisa dikerjakan dengan optimal hanya dengan 8 

orang karyawan saja, sehingga terdapat kelebihan 2 orang tenaga kerja. 

Orang-orang seperti inilah yang disebut pengangguran terselubung.  

2. Setengah menganggur adalah tenga kerja yang tidak bekerja secara 

optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, batasannya tenaga kerjha 

setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang 

dari 35 jam dalam seminggu. Contoh: seorang buruh pangan yang 

sudah menyelesaikan pekerjaan disuatu proyek, untuk sementara ia 

harus menganggur sambil menunggu proyek berikutnya.  Setengah 

penganggur dibagi menjadi dua kelompok: 

a) Setengah penganggur terpaksa, yaitu mereka yang bekerja dibawah 

jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia 

menerima pekerjaan lain. 

b) Setengah penganggur sukarela, yaitu mereka yang bekerja dibawah 

jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia 

menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat 

besar. 

c) Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sunguh-sungguh 

tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup, banyak 
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karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha 

secara maksimal.  

b. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya terjadinya:  

1. Pengangguran Normal atau Friksional 

Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen disebut 

pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur 

ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, 

tetapi sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Dalam 

perekonomian yang berkembang saat ini, pengangguran adalah dan 

pekerjaan mudah diperoleh. 

2. Pengangguran Siklikal  

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur 

akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga 

kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. 

3. Pengangguran Struktural  

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang 

diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi 

dalam jangka panjang. Pengangguran structural bisa disebabkan oleh 

beberapa kemungkinan seperti: 

a) Akibat permintaan berkurang; 

b) Akibat kemajuan dan penggunaan teknologi;  

c) Akibat kebijakan pemerintah. 
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4. Pengangguran Teknologi 

Pengangguran ini disebabkan karena adanya pergantian tenaga 

manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput-

rumput misalnya, telah mengurangi tenaga kerja untuk membersihkan 

perkebunan, sawah, dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah 

mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong 

rumput, membersihkan kawasan dan memungut hasil. Sedangkan di 

pabrik-pabrik adakalanya robot telah menggantikan kerja-kerja 

manusia. 

c. Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya: 

1. Pengangguran Terbuka 

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan 

lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. 

Sebagai akibat dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga 

kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di 

dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan 

sesuatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh 

waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. 

Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan 

ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknolgi yang mengurangi 

penggunnaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran 

perkembangan suatu industri. 
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2. Pengangguran terselubung  

Yang dimaksud pengangguran terselubung ialah situasi 

masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak produktif. Hal ini 

terjadi karena: 

a) Jumlah pekerja terlalu banyak melebihi kebutuhan organisasi 

pemakainya misalnya, rekrutmen tenaga kerja yang banyak pada 

waktu organisasi mengalami kemajuan yang pesat. 

b) Sulitnya melakukan pemutusan hubungan kerja karena tidak 

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c) Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki pekerja. 

3. Pengangguran Tersembunyi  

Pengangguran ini terutama wujud dari sektor pertanian dan 

jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah 

tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara 

lain faktor yang perlu dipertimbangkan adalah: besar atau kecilnya 

perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah 

intensif buruh atau intensifmodal) dan tingkat  produksi yang dicapai. 

Di banyak Negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah 

pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang 

sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya 

dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan 

dalam pengangguran tersembunyi. 
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4. Pengangguran Bermusim 

Pengangguran ini terutama terdapat didalam sektor pertanian 

dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak 

dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada 

musim kemarau pula para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya. 

Disamping itu pada umumnya para pesawah tidak begitu aktif di antara 

waktu sesudah menanam dan waktu sesudah menuai. Apabila dalam 

masa diatas para penyadap karet, nelayan dan pesawah tidak 

melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. 

Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran 

bermusim.  

5. Setengah Menganggur 

Di Negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari 

desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnyya tidak semua 

orang yang pindah ke kota memperoleh pekerjaan dengan mudah. 

Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping 

itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh 

waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang 

normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari 

seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang 

mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai 

setengah menganggur. 
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Menurut Irawan dan Suparmoko (Dewi, 2010:44), di Negara 

yang sedang berkembang, pengangguran dapat digolongkan menjadi 3 

jenis yaitu:  

a. Pengangguran yang kelihatan (visible underemployment) 

Pengangguran yang kelihatan akan III. timbul apabila jumlah 

waktu kerja yang sungguh-sungguh digunakan lebih sedikit 

daripada waktu kerja yang sanggup/disediakan untuk bekerja; 

b. Pengangguran tak kentara (invisible underemployment) 

Pengangguran tak kentara terjadi apabila para pekerja telah 

menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan 

dapat ditarik (setelah ada perubahan-perubahan sederhana dalam 

organisasi atau metode produksi tetapi tanpa suatu tambahan yang 

besar) ke sector/perusahaan lain tanpa mengurangi output; 

c. Pengangguran potensial (Potential underemployment) 

Pengangguran potensial merupakan suatu perluasan daripada 

disguised unemployment, dalam arti bahwa para pekerja dalam 

suatu sektor dapat ditarik dari sektor tersebut tanpa mengurangi 

ouput; hanya harus dibarengi dengan perubahan-perubahan 

fundamental dalam metode-metode produksi yang memerlukan 

pembentukan capital yang berarti. 

 

2.5 Penyebab Pengangguran 

  Marius (2004:18) menyatakan bahwa sebab-sebabnya dari  pengangguran 

adalah: 
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1. Pengangguran Friksional (transisional) 

Pengangguran ini timbul karena perpindahan orang-orang dari suatu 

daerah ke daerah lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan 

tahapan siklus hidup yang berbeda. 

2. Pengangguran Struktural 

Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur 

perekonomian uang menyebabkan kelemahan dibidang keahlian lain. 

Contoh: suatu daerah yang tadinya agraris (pertanian) menjadi daerah 

industri, maka tenaga bidang pertanian akan menganggur. 

3. Pengangguran Siklikal 

Pengangguran ini terjadi karena adanya gelombang konjungtur, yaitu 

adanya resesi atau kemunduran kegiatan ekonomi. Contoh: disuatu 

perusahaan ketika sedang maju butuh tenaga kerja baru untuk perluasan 

usaha. Sebaliknya ketika  usahanya merugi terus maka akan terjadi PHK 

(Pemutusan Hubungan Kerja) atau pemecatan. 

4. Pengangguran Musiman 

Pengangguran muiman terjadi karena adanya perubahan musim. Contoh: 

pada musim panen para petani bekerja dengan giat, sementara sebelumnya 

banyak menganggur. 

5. Pengangguran Teknologi 

Pengangguran ini terjadi karena adanya penggunaan alat-alat teknologi 

yang semakin modern. 
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6. Pengangguran Politis 

Pengangguran terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara 

langsung atau tidak langsung mengakibatkan pengangguran. 

7. Pengangguran Deflatoir 

Pengangguran Defklatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan 

pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan atau karena jumlah 

tenaga kerja melebihi kesempatan kerja maka timbulah pengangguran 

  Sebab-sebab tejadinya pengangguran secara umum disebabkan oleh hal-

hal sebagai berikut: 

a. Angkatan kerja yang terus meningkat jumlahnya dan pertumbuhan 

kesempatan kerja tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja. 

b. Angkatan kerja yang sedang mencari kerja tidak dapat memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. 

c. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. 

Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar 

daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang 

terjadi. 

d. Struktur lapangan kerja tidak seimbang. 

e. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja terdidik dan penyediaan tenaga 

kerja terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama 

atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak 

terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat 

pendidikan yang dibutuhkan dan tersedia. Ketidakseimbangan tersebut 
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mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi 

kesempatan kerja yang tersedia. 

f. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. 

g. Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari 

kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan 

sebaliknya. Keadaan terebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga 

kerja dari suatu daerah ke daerah lain. 

 

2.6  Strategi Pengurangan Pengangguran 

  Menurut Stephanie K. Marrus (dalam Husein: 2001: 4) strategi adalah 

sebagai suatu proses penentuan rencana pemimpin puncak untuk berfokus pada 

tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau bagaimana 

agar tujuan tersebut dapat dicapai.  

Pengangguran adalah orang yang masuk angkatan kerja (15 sampai 64 

tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang 

tidak sedang mencari kerja contohnya: ibu rumah tangga, siswa sekolah smp, sma, 

mahsiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal 

tidak/belum membutuhkan pekerjaan.  

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di Indonesia 

diantaranya: jumlah pencari kerja lebih besar dari dari jumlah peluang kerja yang 

tersedia, kesenjangan antara kompetensi pencari kerja denga konpetensi yang 

dibutuhkan oleh pasar kerja, dan lain sebagainys. Mengingat data pengangguran 

yang masih cukup tinggi, apabila tidak memperoleh perhatian yang serius 
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mengakibatkan masalah sosial yang cukup tinggi pula contohnya: kriminalitas, 

pergaulan bebas, dan lai-lain. 

Oleh karena itu upaya strategis untuk pengurangan pengangguran tersebut 

harus berfokus pada upaya penciptaan lapangan pekerjaan sekaligus peningkatan 

daya saing melalui program kecakapan hidup (PHK) seoerti kursus para profesi 

(KPP) sebagai solusi realistik untuk membantu warga masyarakat untuk 

mendapatkan pekerjaan.  

Keberhasilan suatu strategi merupakan sasaran prioritas atau target kinerja 

dipengaruhi oleh faktor-faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat 

diketahui atau ditemukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman sesuai dengan strategis yang akan ditetapkan. 

Hasil identifikasi factor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Analisis SWOT 

merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengavaluasi 

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan 

ancaman (threats) dalam pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota kedepan. Kekempat factor itulah yang 

yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities dan 

threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan 

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak 

dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara 

menganilis dan memilih berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, 

kemudian menerapkannya dalam SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana 
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kekuatan mampu mengambil keuntungan (advantage) dan mengatasi kelemahan 

dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi 

ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada.   

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses 

analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, 

dapat tercangkup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu 

analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. 

Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-

duanya secara bersama-sama.  

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/ 

kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan Kelemahan,  dapat didefinisikan 

sebagai suatu hal batasan atau kekurangan sumber daya, keterampilan/ 

kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintangi performasi efektif 

suatu organisasi, fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, 

keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.  

Peluang merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam 

lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan, Ancaman  dapat berwujud sebagai 

suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga 

diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap poisi organisasi saat ini yang 

diinginkan.  

Berikut faktor internal dan eksternal dari pengurangan pengangguran oleh 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota: 
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a. Kekuatan (Strength) 

1. Peran lembaga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima 

Puluh Kota yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan 

ketenagakerjaan. 

2. Jaringan kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Balai Latihan Kerja Provinsi dan 

Swasta cukup baik. 

3. Motivasi, semangat, dan etos kerja aparatur yang cukup tinggi. 

4. Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas mencukupi. 

b. Kelemahan (Weaknesses) 

1. Tenaga sosial yang profesional masih kurang. 

2. Keterbatasan anggaran. 

3. fasilitas kerja pendukung kurang memadai. 

4. Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang  

c. Peluang (Oppurtunity) 

1. Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi. 

2. Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional 

dan nasional. 

3. Kemudahan mengakses informasi bursa tenaga kerja online (BKOL) 

melalui teknologi informasi. 

4. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan. 

d. Ancaman (Threats) 

1. Tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan social. 
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2. Tingginya angkatan kerja kurang terampil yang mencari pekerjaan. 

3. Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak 

berwawasan lingkungan sehingga meningkatnya kerawanan bencana 

social. 

4. Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur yang kurang 

merata. 

Berdasarkan analisis SWOT diatas bisa diketahui bahwa Kabupaten Lima 

Puluh Kota memiliki potensi dan kesempatan cukup besar yang bisa dimafaatkan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, kekuatan dan peluang 

besar itu belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena Kabupaten Lima 

Puluh Kota juga memiliki kelemahan-kelemahan, peluang dan juga ancaman. 

Untuk mengatasi hal itu, perlu disusun strategi Pengurangan pengangguran 

Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman sebagaimana dijabarkan diatas.  

Strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran oleh 

Dinas Perindustrian dan tenaga kerja berdasarkan analisis SWOT akan 

melaksanakan upaya-upaya strategis untuk mengurangi pengangguran itu, 

diantaranya adalah: 

1. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Perluasan dan 

Pengembangan Kesempatan Kerja adalah suatu keadaan yang 

menggambarkan ketersediaan dan perluasan pekerjaan untuk diisi oleh 

para pencari kerja.  
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2. Pelatihan Kerja. Pelatihan bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja 

yang lebih terampil, berpendidikan lebih tinggi dan fleksibel sesuai 

dengan kebutuhan pasar kerja serta meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja agar hasil kerja atau produksi dapat bersaing dipasar global.  

3. Lowongan pekerjaan. Pada dasarnya lowongan kerja aalah sebuah 

kesempatan kerja pada posisi tertentu di instansi atau tempat usaha yang 

tersedia untuk inividu maupun kelompok yang telah memenuhi 

persyaratan yang dibutuhkan. 

 

2.7 Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2012 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 69 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Daerah telah 

disebutkan bahwa ruang lingkup dan juga Strategi Pengurangan Pengangguran 

Oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota yang 

mengacu kepada Peraturan Bupati ini meliputi: 

1. Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja 

Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengupayakan penyediaan dan 

perluasan kesempatan kerja yang memadai seperti pelaksanaan Padat 

Karya Produktif dan Infrastruktur.  Bentuk Padat Karya dikerjakan berupa 

pembuatan dan rehabilitasi infrastruktur masyarakat seperti sarana dan 

prasarana ekonomi yang dibutuhkan masyarakat seperti: jalan desa atau 

lingkungan untuk daerah-daerah terisolir dan meningkatk an atau 

memperlancar lalu lintas perekonomian masyarakat yang berdampak 

tumbuhnya usaha-usaha baru.  
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2. Pelatihan Kerja  

Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan metode pelatihan yang 

relevan, efektif dan efisien. Pelatihan dilaksanakan di Nagari dan 

bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Provinsi dan Balai Latihan Kerja 

swasta yang telah mendapatkan izin, berorientasi pada kebutuhan pasar 

kerja, pelatihan didukung dengan sarana dan prasarana yang memenuhi 

persyaratan untuk menjamin tercapainya mutu pelatihan, pelatihan harus 

diukung dengan tenaga kerja pelatih yang berkompeten dibidangnya. Dan 

peserta yang telah menyelesaikan program pelatihan dan dinyatakan lulus 

berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dari Kepala Dinas. 

3. lowongan kerja.  

Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan 

informasi adanya lowongan pekerjaan secara tertulis kepada Kepala Dinas. 

Dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan menerbitkan 

bukti lapor lowongan pekerjaan dan mengirimkan pencari kerja kepada 

pemberi kerjamembawa kartu antar kerja. Setiap pemberi kerja dan 

perusahaan/ pengusaha yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan 

melalui media massa harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas 

atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya lowongan kerja Perusahaan wajib 

menyampaikan adanya lowongan pekerjaan ke Dinas Tenaga Kerja, 

Memprioritaskan tenaga kerja lokal, Setiap pemberi kerja dan 
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perusahaan/pengusaha yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan 

melalui media massa harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas. 

 

2.8 Tenaga Kerja   

Dalam pasal 1 Undang-undang No 14 tahun 1969 tentang ketentuan-

ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah 

“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik diluar maupun didalam 

hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Penejelasan pasal tersebut menyebutkan pengertian tenaga kerja 

menurut Undang-undang ini meliputi “tenaga kerja yang kerja diluar maupun 

didalam hubungan kerja dengan alat produksi adalah teanaganya sendiri, baik 

fisik maupun pikiran. Ciri khas dari hubungan kerja diatas adalah iya bekerja 

dibawah perintah orang lain dengan menerima upah.  

Menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengertian 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhn sendiri maupun 

untuk masyarakat. 

Menurut Mulyadi Subri dalam (bedjo, 1989: 15) tanga kerja adalah 

penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk 

dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan 

terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau berpatisipasi dalam aktivitas 

tersebut. 

Menurut Sonny Sumarsono (2009:7) tenaga kerja adalah semua oang yang 

bersedia untuk sanggup bekerja yang meliputi mereka yang bekerja untuk diri 
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sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau 

mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja dalam arti mereka 

menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja.  

Menurut Simanjuntak dalam (Bakir, 1980:12) tanaga kerja adalah factor 

yang terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi yang lain seperti 

bahan mentah, tanah, air, dan sebagainya. Karena manusialah yang menggerakkan 

semua sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang. 

Sedangkan menurut Thoha (1985:50) menjelaskan bahwa jika dilihat dari 

ilmu yang dimiliki tenaga kerja maka tenaga kerja dapat dibedakan menjadi:  

a. Tenaga kerja terdidik, yaitu mereka yang memperoleh pendidikan secara 

formal misalnya tenaga kerja yang lulusan kejuruan perguruan tinggi.  

b. Tenaga kerja terlatih, yaitu tenga kerja yang memperoleh keahlian yang 

berdasarkan pengalaman yang cukup lama misalnya tukang bangunan 

yang tidak mempunyai pendidikan formal tapi iya mampu melaksanakan 

pekerjaan yang baik dan benar. 

c. Tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu mereka yang 

melakukan pendidikan dan latihan karena hanya mengandalkan tenaga 

kasarnya: misalnya kuli batu, buruh tani, dan lain sebagainya. 

 

2.9 Angkatan Kerja 

Menurut Sonny Sumarsono (2009:7) angkatan kerja adalah bagian 

penduduk yang mampu dan bwersedia melakukan pekerjaan, arti dari mampu 

adalah mampu secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis 

mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan 
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serta bersedia secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan adalah 

termasuk dalam sebutan angkatan kerja.  

Angkatan kerja merupakan bagian usaha kerja berumur 15 tahun ke atas 

yang aktif secara ekonomi dalam engertian bekerja atau berusaha mencari 

pekerjaan. Sebagaimana penduduk usia kerja, angkatan kerja dapat dilihat dari 

klasifikasi seperti golongan umur, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin, angkatan 

kerja dapat digolongkan menjadi dua yaitu:  

a. Bukan angkatan kerja 

Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang tidak bersedia 

bekerja. Misalnya, pelajar mahasiswa, yang masih sekolah. 

b. Angkatan kerja 

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai 

pekerjaan atau belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. 

 

2.10   Konsep Pengangguran dalam Islam 

Al-quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, didalam Al-quran 

telah diterangkan berbagai macam tentang kehidupan termasuk tentang 

meneanggulangi pengangguran, seperti firmannya: 

                        

      

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung” (al-Jumu‟ah:10). 
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Didalam surat ini Allah telah memerintahkan hambanya untuk bekerja dan 

berusaha setelah menunaikan sholat, Allah tidak hanya menyuruh hambanya 

untuk selalu sholat sehingga melupakan kewajiban dunia, Islam telah 

memperingatnya agar umatnya jagna smpai menganggur dan terpeleset kejurang 

kemiskinan karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat 

apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinnya kebutuhan 

pribadinya. 

Allah telah berjanji akan menanggung rizki kita semua, namun hal itu 

buka berarti tanpa persyaratan yang perlu untuk dipenuhi, syarat yang paling 

utama adalah kita berusaha untuk mencari rezki yang dijanjikan itu, karena Allah 

SWT telah menciptakan “system” yaitu siapa yang bekerja maka dialah yang akan 

mendapatkan rezki, dan barangsiapa yang berpangku tangan maka dia akan 

kehilangan rezki Artinya, ada suatu proses yang harus dilalui untuk mendapatkan 

rezki tersebut.  

Allah berfirman dalam surat Ar-rad ayat 11 

                                

                                     

       

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Rad : 11) 
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Dari firman alaah SWT menerangkan, sesuangguhnya Allah tidak akan 

merubah nasib seseorang sebelum orang tersebut yang merubahnya sendiri, 

didalam dalil ini alllah  memperingatkan manusia untuk selalu berusaha dan selalu 

beriktiar. 

Bermalas-malasan atau menganggur akan memberikan dampak negative 

langsung kepada pelakunya serta akan mendatangkan dampak tidak langsung 

terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dari kecamata makro, pengangguran 

kan mengakibatkan tidak optimalnya tingkat pertumnuhan ekonomi akibat 

sebagian potensi dari factor produksi tidak dimanfaatkan. Kelompok 

pengangguran akan menggantungkan hidupnya pada orang-orang yang bekerja 

sehingga tingkat ketergantungannya akan menjadi tinggi sedangkan tingkat 

pendapatan perkapita akan merosot. 

Untuk menghindri dampak tersebut, maka sumberdaya yang ada harus 

dimanfaatkan untuk melakukan suatu usaha walaupun jumlahnya terbatas. 

Bekerja, walaupun dengan pekerjaan yang menggunakan tenaga kasar dan 

termasuk pada pada pekerjaan sector informal, tidak menjadi halangan karena hal 

ini lebih terhormat daeripada meminta-minta. 

Dalam kaitannya dengan bidang pekerjaan yang harus dipilih, Islam 

mendorong umatnya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam 

segala bentuk seperti: pertanian, pengembalaan, berburu, industri, perdagangan, 

dan lain-lain. Islam tidak semata-mata hanya memerintahkan untuk bekerja tetapi 

harus bekerja dengan lebih baik(insan) penuh ketekunan dan professional. Ihsan 



 
 

 
 

39 

dalam bekerja bukanlah suatu perkara yang sepele tetapi merupakan suatu 

kewajiban agama yang harus dipatuhi oleh setiap muslim.  

Menurut Qaradhawi (2005:6-8) pengangguran dapat di bagi menjadi dua, 

yaitu pengangguran jabariyah (karena terpaksa) dan pengangguran khiyariyah 

(karena pilihan). Kedua jenis pengangguran ini mempunyai posisi dan hukumnya 

masing-masing dalam syari‟ah. 

a. Pengangguran Jabariyah (karena terpaksa) 

Adalah pengangguran dimana seorang tidak mempunyai hak 

sedikitpun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran 

seperti ini umumnya terjadi karena seseorang yang tidak mempunyai 

keterampilan sedikitpun, yang sebenarnya bisa digali dan di pelajari sejak 

kecil. Atau dia mempunyai keterampilan tetapi itu semua tidak berguna 

kerena berubahnya lingkungan dan zaman. Atau dia sudah mempunyai 

keterampilan akan tetapi dia tidak dapat memanfaatkan karena kurangnya 

alat atau modal yang di butuhkan. Contoh ada seseorang yang ahli dalam 

bertani, tetapi dia tidak mempunyai alat untuk membajak ataupun sepetak 

lahan untuk dia garap. 

b. Pengangguran Khiyariyah (karena pilihan) 

Adalah seseorang yang mempunyai potensi dan kemampuan untuk 

bekerja tetapi memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan 

sehingga menjadi beban bagi orang lain. Dia tidak mengusahakan suatu 

pekerjaan sehingga menjadi  “sampah masyarakat”. Islam sangat 

memerangi orang-orang seperti ini, walaupun dari mereka ada yang 
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mengatakan bahwa mereka meninggalkan pekerjaan dunia untuk 

menkonsentrasikan diri untuk beribadah kepada Allah. 

Adanya pengangguran di kelompokkan menjadi dua ini berkaitan erat 

dengan solusi yang ditawarkan Islam dalam mengatasi pengangguran. Untuk 

pengangguran jabariyah perlu bantuan pemerintah untuk mengoptimalkan potensi 

yang mereka miliki dengan bantuan yang mereka butuhkan. Bantuan itu, bukan 

sekedar uang atau bahan makanan yang cepat habis, melainkan alat-alat yang 

mereka butuhkan untuk dapat bekerja. Sebaliknya dengan pengangguran 

khiyariyah, mereka tidak seharusnya mendapat bantuan materi melainkan 

motivasi agar mereka bisa memfungsikan potensi yang mereka miliki. 

 

2.11  Penelitian Terdahulu 

  Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang 

dapat dipakai sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian sekarang ini: 

1. Anisa Wardah (2015) dengan judul: Analisis Pelaksanaan Program 

Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengurangi Angka 

Pengangguran Terdidik di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di 

kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekanbaru. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan 

program Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dalam mengurangi angka 

pengangguran terdidik di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, kuesioner, 

dan wawancara. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 20 orang, 

karena jumlah populasi sedikit maka populasi sekaligus dijadikan sampel 
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penelitian, sebagai teknik penarikan sampelnya menggunakan teknik 

purposive sampling. Adapun jenis dan sumber data penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang penulis  gunakan   

dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dimana data yang terkumpul akan 

dikelompokan sesuai jenis data yang akan dianalisis. Dari hasil 

rekapitulasi pengukuran terhadap masing-masing indicator, maka dapat 

dinyatakan bahwa pelaksanaan program ketenagakerjaan Dinas Tenaga 

Kerja dalam mengurangi angka pengangguran terdidik di Kota Pekanbaru 

dalam kategori baik, hal ini dapat diketahui dari persentase rata-rata 

indikator pelaksanaan program ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja 

dalam mengurangi angka pengangguran terdidik di Kota Pekanbaru yaitu 

job Canvassing dengan persentasi 71,67%, job Expo 93,75 %, bursa kerja 

online 93,75 %, pelatihan terapan teknologi tepat guna 86,67 % dan 

pemberdayaan padat karya 77,5 %. 

2. Romika Dan Ernawati (2016) dengan judul: Strategi Pemerintah 

Dalam Memperkecil Angka Pengangguran Di Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kota Pekanbaru Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat pengangguran di kota Pekanbaru, terutama di 

Kecamatan Tampan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif denganteknik sampling donebysnowball. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tidak maksimalnya  pelaksanaan dalam memperkecil 

angka Pengangguran di Kabupaten Tampan Pekanbaru. Memperkecil 

Pengangguran di Kabupaten Tampan Pekanbaru belum berjalan lancar 
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menerapkan upaya untuk mengurangi pekerjaan. Indikator kelemahan dan 

ancaman pekerjaan pencari kerja paling baru keluar dari sekolah dan tidak 

memiliki keterampilan dan keahlian. Lalu pencari kerja tidak ingin 

mengisi pekerjaan di luar daerah. Dan juga pencari kerja yang berasal dari 

luar daerah juga menjadi salah satu masalah yang menghambat pemerintah 

dalam mengurangi tingkat pengangguran di lingkungan pemerintah kota 

Pekanbaru. 

3. Jeffri Chandra Irvanto (2017) dengan judul: Peran Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker) Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Kota 

Samarinda. Jumlah pengangguran yang ada di Kota Samarinda 

jumlahnya menurun dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain seperti 

Kutai Kartanegara dan Berau. Dimana jumlah pengangguran yang cukup 

berkurang merupakan pertanda baik yang telah dilakukan oleh Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Samarinda. Upaya atau tindakan 

yang telah dilakukan oleh Disnaker Kota Samarinda menunjukkan jumlah 

pengangguran yang ada di Kota Samarinda mengalami penurunan disetiap 

tahunnya. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengurangi 

tingkat pengangguran Kota Samarinda dan faktor apa saja yang menjadi 

kendala dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kota Samarinda. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi dalam mengurangi tingkat pengangguran Kota 

Samarinda sudah baik hal ini dilihat dari angka pengangguran di kota 

samarinda mengalami penurunan disetiap tahunnya.  
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4. Iir Piona (2015) dengan judul: Strategi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dalam mengurangi Jumlah pengangguran di 

Kabupaten Siak. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Strategi 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Mengurangi 

Pengangguran di Siak. Mengingat jumlah pengangguran banyak baik dari 

dalam maupun dari luar daerah untuk mencari pekerjaan, Pemerintahan 

Siak berusaha mengurangi pengangguran dengan mengadakan pameran 

kerja agar memudahkan pencari kerja mendapatkan pekerjaan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Sosial, Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi di Kabupaten Siak dan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi strategi Pelayanan Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dalam Mengurangi Pengangguran di Siak. Untuk analisa 

masalah ini Penulis menggunakan teori Tripomo, Tejo, dan Udan yang 

menganalisa strategi fokus pada faktor SWOT yaitu Kekuatan, 

Kelemahan, Peluang, Ancaman. 

 Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi di Siak, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

menggunakan snowball sampling metode dalam menganalisa penelitian 

dengan informan kunci (keyinforman). Dalam mengumpulkan data, 

penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi 

komunikasi. Dengan menggunakan informan kunci dan informan biasa 

sebagai sumber tambahan informasi. Upaya dalam mengurangi 

pengangguran di Siak tidak berjalan dengan maksimal. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi antara lain faktor infrastruktur, manusia sumber daya, dan 

komunikasi. 
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5. Rehabean Sumahi (2015) dengan judul: Kinerja dinas tenaga kerja 

dalam menangani pengangguran di Kota manado. Dinas Tenaga Kerja 

menjadi peran penting dalam menekan angka pengangguran di Kota 

Manado dan memberi kesempatan kerja kepada para pencari kerja atau 

pengangguran. Angka pengangguran di kota manado setiap tahunnya 

meningkat hal itu berdampak kepada perekonomian masyarakat maka dari 

itu dinas tenaga kerja harus bekerja secara maksimal dalam menekan 

angka pengangguran. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana Kinerja dinas tenaga kerja dalam menangani pengangguran di 

Kota manado. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa yang penulis lakukan 

membuktikan bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam menangani 

pengangguran di Kota Manado belum semaksimal seperti yang 

diharapkan, karena jumlah pengangguran di Kota Manado masih cukup 

banyak.   

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian 

terdahulu adalah variable penelitian dan tempat penelitian. 

 

2.12  Definisi Konsep 

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka 

terlebih dahulu penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang 

berhunbungan dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok 
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aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu yang 

diperhatikan. 

2. Strategi merupakan sebagai suatu proses penentuan rencana pemimpin 

puncak untuk berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai 

penyusunan suatu cara atau bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. 

3. Penggurangan merupakan suatu cara pencegahan untuk mengurangi 

suatu keadaan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau 

perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun 

perbuatan tersebut. 

4. Pengangguran adalah seseorang yang telah digolongkan dalam angkatan 

kerja, yang secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah 

tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. 

5. Strategi pengurangan pengangguran, diantaranya adalah: perluasan dan 

pengembangan, pelatihan kerja dan penyediaan lowongan pekerjaan. 

6. Tanaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) 

atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat 

memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja 

mereka, dan jika mereka mau berpatisipasi dalam aktivitas tersebut.  

7. Angkatan kerja merupakan bagian usaha kerja berumur 15 tahun ke atas 

yang aktif secara ekonomi dalam pengertian bekerja atau berusaha 

mencari pekerjaan. 
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2.13  Konsep Operasional 

Konsep Operasional adalah konsep yang berisi tentang indikator untuk 

mengukur nilai variable. Di dalam tugas ini konsep operasional yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian  dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota. 

 Tabel 2.1 

Indikator Penelitian  

 

Variable  Indikator  Sub indikator  

Strategi 

Pengurangan 

Pengangguran 

oleh Dinas 

Perindustrian  

Dan Tenaga 

Kerja Kabupaten 

Lima Puluh 

Kota 

berdasarkan 

Peraturan Bupati 

Lima Puluh 

Kota Nomor 69 

Tahun 2012 

Tentang 

Pedoman Umum 

Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan 

Daerah 

Perluasan dan 

Pengembangan 

Kesempatan 

Kerja 

Pelaksanaan padat karya produktif dan 

infrastruktur 

Pelatihan kerja Pelatihan kerja diselenggarakan dengan 

metode pelatihan kerja yang relevan, 

efektif dan efisien 

Pelatihan kerja dilaksanakan di Nagari 

dan bekerjasama dengan Balai Latihan 

Kerja Provinsi atau Balai Latihan Kerja 

Swasta yang telah mendapatkan izin 

Berorientasi pada kebutuhan pasar kerja 

Penyelengaraan pelatihan didukung 

dengan sarana dan prasarana yang 

memenuhi persyaratan untuk menjamin 

tercapainya mutu pelatihan 

Penyelenggaraan pelatihan kerja harus 

didukung dengan tenaga kerja pelatih 

yang memenuhi persyaratan kualifikasi 

kompetensi sesuai dengan bidang 

kejuruannya 

Lowongan 

pekerjaan 

Perusahaan wajib menyampaikan adanya 

lowongan pekerjaan ke Dinas Tenaga 

Kerja 

Memprioritaskan tenaga kerja lokal 

Setiap pemberi kerja dan 

perusahaan/pengusaha yang akan 

mengumumkan lowongan pekerjaan 

melalui media massa harus mendapatkan 

rekomendasi dari Kepala Dinas  

Sumber: Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Daerah 
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2.14  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang 

menggambarkan secra singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh 

peneliti. Skema sederhana yang dibuat. Kemudian dijelaskan secukupnya 

mengenai mekanisme kerja faktor-faktor yang timbul.  

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian Mengenai Strategi Dinas 

Perindustrian   

Dan Tenaga Kerja Pengurangan Pengangguran 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi Pengurangan Pengangguran Oleh Dinas Perindustrian  Dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota 

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 69 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Daerah 

 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  

Kabupaten Lima Puluh Kota 

1. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja 

2. Pelatihan kerja 

3. Lowongan pekerjaan 

Terserapnya tenaga kerja 


