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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Kebijakan Publik 

Kebijakan merupakan suatu analisis yang mendalam terhadap berbagai 

alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.Dalam 

literatur ilmu politik terdapat banyak batasan atau definisi mengenai kebijakan 

publik yang masing-masing memberi penekanan yang berbeda-beda hal ini 

dikarenakan setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. 

William N. Dunn (2003:22), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 

suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh 

lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas 

pemerintah seperti, pertanahan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, 

kesejahteraan kemasyarakatan, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 

Menurur Suharto (2011:7) kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak 

yang dipilih untuk mengarahkan pengamblan keputusan. 

Sedangkan menurut James E. Anderson dalam Solichin Abdul Wahab 

(2012:8) kebijakan adalah sejumlah perilaku dari jumlah aktor (pejabat, 

kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang 

kegiatan tertentu.Dengan demikian dapat dinyatakan kebijakan adalah suatu 

ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak 

yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. 
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2.1.1 Proses Kebijakan Publik 

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian intelektual yang 

dilakukan dalam proses yang bersifat politis. Dalam pembuatan kebijakan terdapat 

tahap-tahap yang harus dilewati agar suatu kebijakan dapat disusun dan 

dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang dimunculkan sebagai sebuah 

keputusan terlebih dahulu melewati beberapa tahap penting. Tahap-tahap penting 

tersebut sangat diperlukan sebagai upaya melahirkan kebijakan yang baik dan 

dapat diterima sebagai sebuah keputusan. Tahap-tahap dalam kebijakan publik 

menurut William N. Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:32-34) 

adalah sebagai berikut : 

1. Penyusunan Agenda 

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu 

menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja 

yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait 

dengan kebijakan akan dikumpulkan untuk diseleksi. Pada tahap ini masalah di 

masukkan ke dalam agenda untuk dipilih.Terdapat masalah yang ditetapkan 

sebagai fokus pembahasan masalahatau ada pula masalah karena alasan-alasan 

tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 

2. Formulasi kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

para pembuat kebijakan.Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian 

dicari pemecahan masalah terbaik.Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.Dalam perumusan kebijakan 
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masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang 

diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan 

bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 

3. Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya akan di adopsi satu alternatif pemecahan yang 

disepakati untuk digunakan sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Tahap ini 

sering disebut juga tahap legitimasi kebijakan (policy legitimation) yaitu 

kebijakan yang telah mendapatkan legitimasi, masalah yang telah di jadikan 

sebagai fokus pembahasan memperoleh solusi pemecahan berupa kebijakan yang 

nantinya akan diimplementasikan. 

4. Implementasi Kebijakan 

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut 

kemudian dilaksanakan.Pada tahap ini suatu kebijakan sering kali menemukan 

berbagai kendala.Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat 

saja berbeda di lapangan.Hal ini disebabkan sebagai faktor yang sering 

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. 

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah belum 

tentu berhasil dalam implementasi.Dalam rangka mengupayakan keberhasilan 

dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi 

penghambat harus dapat diatasi secepatnya. 
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5. Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan di evaluasi untuk di 

lihat sejauh mana kebijakan yang di buat telah mampu memecahkan masalah atau 

tidak. Pada tahap ini, ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai 

apakah kebijakan telah meraih hasil yang di inginkan. 

Pada tahap ini, penilaian tidak hanya menilai implementasi dari kebijakan. 

Namun penilaian ini akan menentukan perubahan terhadap kebijakan. 

2.1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik 

Ciri-ciri kebijakan publik menggambarkan hal-hal yang mendasar atau 

melekat pada kebijakan publik tersebut, dengan demikian kita dapat mengetahui 

suatu kebijakan itu dikatakan kebijakan publik atau kebijakan yang lainnya. 

Menurut Wahab, SA (2014:17-24) ciri-ciri kebijakan publik ada 4, yaitu : 

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan 

mengarah kepada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk privat 

atau tindakan menyimpang yang serba acak, asal-asalan dan serba 

kebetulan. 

2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling 

berkait dan berpola, mengarah kepada tujuan yang dilakukan oleh 

pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan yang berdiri sendiri. 

3. Kebijakan itu adalah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam 

bidang-bidang tertentu. 

4. Kebijakan publik merupakan bentuk positifdan mungkin pula bentuk 

negatif. 
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2.2 Pelatihan Kerja 

Pengertian Pelatihan kerja sebagaimana tertulis dalam Undang-undang 

ketengakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 1 angka 9 adalah keseluruhan 

kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan 

kompetensi kerja,produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat 

keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan 

atau pekerjaan. 

Menurut Hamalik (2005:10), pelatihan adalah suatu proses yang meliputi 

serangkaian tindak (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk 

pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang diberikan oleh tenaga profesional 

kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan 

produktivitas dalam suatu organisasi. 

Andrew E. Sikulayang dikutip oleh (A.A Anwar Prabu Mangkunegara, 

2006:50), pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang 

mempergunakan prosedur sistematik dan terorganisir dimana pegawai non 

manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan 

terbatas . 

2.2.1 Tujuan Pelatihan 

Menurut Moh. Fakry Gaffar (Sugiarto, 2005:14) bahwa tujuan pelatihan 

yaitu: 

1. Mengembangkan wawasan, sikap dan perilaku baru dari setiap peserta 

pelatihan. 
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2. Menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan baru yang diperlukan 

untuk memenuhi tuntutan persyaratan kualitatif pekerjaan. 

3. Mengembangkan sikap agar setiap peserta pelatihan cepat menyesuaikan 

diri, tanggap, kreatif dan mandiri dalam setiap perubahan persyaratan kerja 

terus menerus berubah. 

Tujuan khusus dari suatu program pelatihan menurut Bambang Wahyudi 

(2004:134) adalah : 

1. Meningkatkan Produktivitas 

Pelatihan membantu meningkatkan kemampuan tenaga kerja yang 

bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.Disamping itu, kemampuan yang 

lebih tinggi dapat meningkatkan hasil (output) baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Akibatnya, produktivitas organisasi akan meningkat. 

2. Meningkatkan Kualitas 

Dengan diselenggarakannya program pelatihan, yang dapat diperbaiki 

tidak hanya kualitas produksi, tetapi akan memperkecil kemungkinan 

dilakukannya kesalahan oleh para tenaga kerja, sehingga kualitas output akan 

tetap terjaga dan bahkan mungkin semakin meningkat. 

3. Meningkatkan Mutu Perencanaan Tenaga Kerja 

Pelatihan akan memudahkan seorang pekerja untuk mengisi lowongan 

jabatan dalam organisasi, sehingga perencanaan tenaga kerja dapat dilakukan 

dengan sebaik-baiknya. Dalam bagian tentang perencanaan tenaga kerja sudah 

ditegaskan bahwa antar perencanaan tenaga kerja dan program pelatihan tidak 

dapat dipisahkan, karena dalam suatu perencanaan kebutuhan tenaga kerjanya 
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secara kuantitatif dan kualitatif, baik untuk masa kini maupun masa yang akan 

datang. 

4. Meningkatkan Semangat (moral) Tenaga Kerja 

Program pelatihan akan memperbaiki iklim dan mengurangi ketegangan-

ketegangan yang terjadi dalam organisasi, sehingga akan menimbulkan reaksi-

reaksi yang positif dari tenaga kerja yang bersangkutan.  

5. Sebagai Balas Jasa Tidak Langsung 

Dengan memberikan kesempatan pada peserta untuk mengikuti program 

pelatihan, maka peserta tersebut berkesempatan untuk mengembangkan dirinya. 

6. Meningkatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Pelatihan yang baik dapat mencegah atau mengurangi terjadinya 

kecelakaan kerja di dalam organisasi, sehingga akan menciptakan lingkungan 

kerja yang lebih aman dan memberikan ketenangan dan stabilitas pada sikap 

mental tenaga kerja. 

2.2.2 Syarat-syarat Pelatihan  

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, penyelenggaraan pelatihan kerja wajib memenuhi 

persyaratan: 

1. tersedianya tenaga kepelatihan; 

2. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan; 

3. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan 

4. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan 

kerja. 
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2.2.3 Manfaat Pelatihan 

Kegiatan pelatihan sangat penting karena bermanfaat guna menambah 

pengetahuan atau keterampilan terutama bagi yang mempersiapkan diri memasuki 

lapangan pekerjaan. 

Menurut Henry Simamora (2004:278) menjelaskan mengenai manfaat-

manfaat dari pelatihan yaitu antara lain: 

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas 

2. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai 

standar-standar kinerja yang dapat diterima 

3. Menciptakan sikap, loyalitas, dan kerja sama yang lebih menguntunkan 

4. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya manusia 

5. Mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja 

6. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi 

mereka 

Dari penjelasan diatas dapat disimpukan bahwa pelatihan bermanfaat baik 

bagi individu maupun organisasi dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan 

efektivitas dalam pekerjaan. 

2.2.4 Dampak Pelaksanaan Pelatihan  

Simamora (2004:349) mengemukakan dampak dari pelaksanaan pelatihan 

yaitu : 

1. Menciptakan sikap 

2. Meningkatkan loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan  
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3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas 

4. Mengurangi waktu belajar agar mencapai standar-standar kinerja yang 

dapat diterima 

5. Membantu dalam meningkatkan dan pengembangan pribadi  

6. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya manusia 

2.3 Tenaga kerja 

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. 

Menurut Payaman J. Simanjuntak (2001:2) tenaga kerja mencakup 

penduduk yang sudah bekerja atau sedang bekerja, yang sedang mencari 

pekerjaan dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah 

tangga. 

Menurut Mulyadi Subri (2003:59) tenaga 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 berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. 

2.3.1 Jenis-jenis Tenaga Kerja 

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 

Angkatan kerja terdiri dari : 

1. Golongan yang bekerja 

2. Golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan 
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Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari : 

1. Golongan yang bersekolah 

2. Golongan yang mengurus rumah tangga 

3. Golongan penerima pendapatan 

Menurut Thoha (2002:50) tenaga kerja dapat dibedakan menjadi : 

1. Tenaga Kerja Terdidik  

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu 

keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal 

dan non formal. Contohnya seperti sarjana ekonomi, insinyur, sarjana muda, 

doktor, master dan lain sebagainya. 

2. Tenaga Kerja Terlatih 

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam 

bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Keahlian terlatih ini tidak 

memerlukan pendidikan karena yang dibutuhkan adalah latihan dan 

melakukannya berulang-ulang sampai bisa dan menguasai pekerjaan tersebut. 

Contohnya adalah supir, pelayan toko, tukang masak, montir, pelukis dan lain-

lain. 

3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih 

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar 

yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh tenaga kerja model ini seperti kuli, 

buruh angkut, buruh pabrik, pembantu, tukang becak dan masih banyak lagi 

contoh lainnya. 
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2.4 Pengangguran 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, 

pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari 

pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak 

mencari pekerjaan yang karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.  

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi 

manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan 

orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan rekanan 

psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang 

sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim 

bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan 

kerja (Mankiw, 2003:150). 

Pengangguran juga didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang 

yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (labor force) tidak memiliki 

pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2001:253). 

Seseorang yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat 

digolongkan sebagai pengangguran. Selain itu pengangguran diartikann sebagai 

keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin 

mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2000: 472) 
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2.4.1 Jenis-jenis Pengangguran 

Menurut Rusli Zaili (2012: 54) pengangguran dapat dibedakan dalam 

beberapa jenis, yaitu: 

a. Pengangguran Friksional 

Pengangguran Friksional adalah bagian pengangguran yang disebabkan 

oleh kerja normalnya pasar tenaga kerja. Pengangguran friksional juga merupakan 

jenis pengangguran sebagai akibat adanya perubahan dalam syarat-syarat kerja, 

yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. 

Jenis pengangguran ini dapat pula terjadi karena berpindahnya orang-orang dari 

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

akibatnya harus mempunyai tenggng waktu dan berstatus sebagai penganggur 

sebelum mendapatkan pekerjaan. 

b.Pengangguran musiman 

Pengangguran ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka 

pendek, terutama terjadi pada sektor pertanian dan yang dimaksud dengan 

pengangguran musiman yaitu pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu 

tertentu didalam satu tahun. Biasanya pengangguran ini seperti ini berlaku pada 

waktu dimana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Dengan 

demikian pengangguran ini terjadi sementara waktu. 

c. Pengangguran siklis 

Pengangguran siklis atau pengangguran konjungtur adalah pengangguran 

yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam kegiatan ekonomi. Pada waktu 

kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus 
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mengurangi kegiatan produksi. Dalam artian jam kerja dikurangi, sebagian mesin 

produksi tidak digunakan, dan sebagian tenaga kerja diberhentikan. 

d.Pengangguran struktural 

Dikatakan pengangguran struktural karena sifatnya yang mendasar. 

Pencari kerja tidak mampu memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk lowongan 

pekerjaan yang tersedia. Dilihat dari sifatnya, pengangguran struktural lebih sulit 

diatasi daripada pengangguran friksional. Ada dua kemungkinan yang 

menyebabkan pengangguran struktural sebagai akibat dari kemerosotan 

permintaan sebagai akibat dari semakin canggihnya teknik memproduksi. Faktor 

kedua memungkinkan suatu perusahaan menaikkan produksi dan pada waktu yang 

sama mengurangi pekerja.  

2.4.2 Faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran 

1. Penduduk yang relatif banyak sedangkan lapangan kerja sedikit yang 

mengakibatkan permintaan tenaga kerja berkurang. 

2. Pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga tidak mampu bersaing. 

3. Angkatan kerja yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

diminta oleh dunia kerja. 

4. Teknologi yang semakin modern belum terimbangi oleh kemampuan. 

pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan 

penghematan-penghematan, misalnya penerapan rasionalisasi. 

5. Adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim. 

6. Terdapatnya ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan suatu 

Negara. 
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2.4.3 Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran 

Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 menjelaskan, setiap warga Negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini dilakukan 

pemerintah melalui beberapa program, salah satunya dengan membentuk 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

1. Mendorong terciptanya dan berkembangnya wirausaha baru. Misalnya, 

melalui program bantuan permodalan usaha yang diberikan melalui 

BUMN, Kementerian UMKM, Menpora dan kementerian lainnya yang 

terkait. 

2. Mengembangkan program kerja sama dengan luar negeri dalam 

pemanfaatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

3. Mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) 

4. Melakukan bursa tenaga kerja dalam rangka mempertemukan antara 

permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. 

5. Mengadakan perluasan kesempatan kerja melalui pembangunan proyek-

proyek umum atau mendirikan industri-industri yang bersifat padat karya. 

6. Menyelenggarakan program transmigrasi dalam rangka persebaran tenaga 

kerja dan perluasan kesempatan kerja seperti untuk sector agraris. 

7. Meningkatkan mutu tenaga kerja di Indonesia dengan cara sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pendidikan formal  

b. Pelatihan kerja sesuai dengan formasi 

c. Peningkatan kesehatan dan perbaikan gizi 

d. Proyek magang bagi calon tenaga kerja 
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2.5 Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT LK 

Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT LK) yang dulunya disebut 

Balai Latihan Kerja (BLK) didirikan sejak tahun 1977 yang melaksanakan latihan 

dengan memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada peserta pelatihan di 

bawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pembentukan UPT LK 

adalah untuk mendukung suksesnya pelaksanaan misi, tugas pokok dan fungsi 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan 

menyiapkan calon tenaga kerja yang kompeten dan dapat mengisi kesempatan 

kerja dan usaha mandiri melalui penyelenggaraan pelatihan dari berbagai bidang 

kejuruan dan tingkatan yang merupakan kebutuhan dari tuntutan sebagian 

masyarakat, pemerintah kabupaten atau kota. 

2.5.1 Tujuan Pendirian Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT LK) 

Ada lima tujuan utama pendirian UPT LK yaitu : 

1. Meningkatkan produktivitas baik di daerah maupun kota 

2. Memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja. 

3. Menciptakan pelatihan produksi serta uji keterampilan 

4. Mendorong dan mengembangkan jiwa kewirausahaan 

5. Meningkatkan motivasi dan jiwa mandiri 

2.5.2. Landasan Hukum Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT LK) 

Pendirian UPT LK atau disebut sebagai lembaga pelatihan kerja dilandasi 

oleh : 

1. Kepmenaker No.229/Men/2003 Tentang Tata Cara Perizinan Lembaga 

Pelatihan Kerja  
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Pasal 1 : “Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah, badan 

hukum atau badam perorangan yang memenuhi pesyaratan untuk 

menyelenggarakan pelatihan kerja”. 

2. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Latihan Kerja 

Bab IV tentang Kelembagaan Pasal 14 : “Lembaga latihan kerja baik 

pemerintah maupun swasta meliputi lembaga penyelenggara, lembaga 

Pembina, lembaga penasihat dan lembaga uji keterampilan”. 

Bab IV Pasal 15 : “Tiap lembaga latihan kerja dapat mendirikan atau 

menjadi anggota perserikatan lembaga latihan kerja”. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 

Bab V tentang Pelatihan Kerja pasal 14 : “Lembaga pelatihan kerja yang 

diselenggarakan oleh instansi pemerintah mendaftarkan kegiatannya 

kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di 

kabupaten atau kota”. 

2.6 Pandangan Islam tentang Kerja 

Menurut pandangan islam, kerja merupakan sesuatu yang digariskan bagi 

manusia. Dengan bekerja manusia mampu memperoleh kebahagiaan di dunia dan 

di akhirat.Agama juga menjadikan kerja sebagai sarana pendekatan diri kepada 

Allah. 

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan 

manusia.Islam bukan hanya menyuruh umatnya untuk beribadah dalam konteks 

yang sempit seperti ritual saja, tetapi Islam juga menyuruh umatnya untuk 
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beribadah dalam arti yang lebih luas seperti bekerja, berdagang, menuntut ilmu, 

dan berbagai perintah lainnya. 

Bekerja dalam Islam sangat di haruskan karena secara langsung di 

perintahkan dalam Al Quran dan di perjelas dalam Al hadist. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah : 

 

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan. (QS. At Taubah : 

105) 

 

2.7 Definisi Konsep 

Definisi-definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling 

berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada 

bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti, pertanahan, 

keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan kemasyarakatan, 

kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 

2. Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya) 

yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan 

kepada tenaga kerja yang diberikan oleh tenaga profesional kepelatihan 

dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
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kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan 

efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi. 

3. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. 

4. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari 

pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk 

yang tidak mencari pekerjaan yang karena sudah diterima bekerja tetapi 

belum mulai bekerja. 

5. Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT LK) 

UPT LK adalah lembaga pelatihan kerja yang melaksanakan latihan kerja 

dengan memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada peserta 

pelatihan dibawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

2.8 Indikator Penelitian 

Tabel 2.1 Indikator Penelitian 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Undang-

UndangNomor 

13 Tahun 2003 

Bab V Tentang 

Pelatihan Kerja 

(pasal 15) 

1. Tersedianya tenaga 

kepelatihan 

a. Standarisasi Instruktur 

b. Peran Instruktur 

2. Adanya kurikulum sesuai 

dengan tingkat kepelatihan 

a. Program Pelatihan 

b. Materi Pelatihan 

3. Tersedianya sarana dan 

prasarana pelatihan kerja 

a. Peralatan Pelatihan 

b. KelengkapanSarana 

Prasarana 

4. Tersedianya dana bagi 

kelangsungan kegiatan 

penyelenggaraan pelatihan 

kerja 

a. Sumber Dana 

b. Pengelolaan Dana 

Sumber : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Menurut Husaini dan Purnomo (2011:34) kerangka pemikiran atau biasa 

disebut dengan kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala 

yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan 

tinjauan pustaka danhasil penelitian yang relevan. Kerangka pemikiran ini terdiri 

dari 3 prosesyaitu input, proses dan output. 

Pada kerangka pemikiran ini peneliti membuat alur berfikir pelaksanaan 

Pelatihan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT LK) Provinsi 

Riau Wilayah III di Pasir Pengaraiansebagai berikut : 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab V pasal 15  

tentang Pelatihan Kerja 

 

1. Tersedianya tenaga kepelatihan 

2. Adanya kurikulum sesuai dengan tingkat 

kepelatihan 

3. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja 

4. Tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan 

penyelenggaraan pelatihan kerja 

 

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Sumber : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab V pasal 15 tentang 

Pelatihan Kerja. 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Indikator 

Penelitian 

Hasil  

Penelitian 

1.  Nurhaya

tul 

Husna 

(2015) 

Evaluasi Pelaksanaan 

Program Pelatihan 

Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Balai 

Latihan Kerja (UPTD 

BLK) Payakumbuh 

 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Pemantauan 

dan Evaluasi 

 

 

 

 

Rata-rata tingkat 

kepuasan peserta 

pelatihan Las lebih 

tinggi dari pelatihan 

Pelatihan Menjahit dan 

Perbaikan Sepeda 

Motor, tapi kualitas 

pelayanan jasa masih 

tergolong kurang atau 

tidak baik (peserta 

tidak puas) karena 

skor Servqual bernilai 

negatif (-), dan 

Diagram IPA 

menunjukkan yang 

menjadi prioritas 

perbaikan pelatihan 

Menjahit, Perbaikan 

Sepeda Motor dan Las 

adalah faktor-faktor 

yang ada pada kuadran 

A yaitu faktor-faktor 

yang dianggap penting 

oleh peserta pelatihan 

sedangkan pihak 

penyelenggara 

pelatihan belum 

sepenuhnya mampu 

memenuhi tuntutan 

dari peserta pelatihan. 

2. Amir 

(2007) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pelaksanaan program 

pelatihan kerja bagi 

calon tenaga kerja 

potensial 

1. Sumber 

Daya 

Manusia 

2. Instruktur 

3. Sarana dan 

Prasarana 

Faktor yang sangat 

mempengaruhi adalah 

meliputi Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

Instruktur, sarana dan 
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menjadi tenaga kerja 

produktif riil pada 

BLK Jawa Timur. 

4. Anggaran 

 

 

 

prasarana serta 

anggaran. Konstribusi 

ketiga faktor tersebut 

yaitu terhadap calon 

tenaga kerja adalah 

sebesar 29,9%, 

sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh 46 

variabel lain diluar 

model. Sedangkan 

faktor yang paling 

dominan pengaruhnya 

adalah peralatan atau 

sarana dan prasarana 

yang mencapai 52,9%. 

3. Yandhi 

Grantika 

(2010) 

Evaluasi Pelaksanaan 

Peraturan Gubernur 

Riau Nomor 51 

Tahun 2009 tentang 

Uraian Tugas Unit 

Pelaksana Latihan 

Kerja (UPT-LK) 

Dinas Tenaga Kerja 

Transmigrasi dan 

Kependudukan 

Provinsi Riau. 

1. Persiapan 

latihan kerja 

2. Pelaksanaan 

latihan kerja 

3. Jadwal 

kegiatan 

latihan kerja 

4. Materi 

Pelaksanaan 

latihan kerja 

Kategori pelaksanaan 

pelatihan tenaga kerja 

di Balai Pelatihan 

Tenaga Kerja (BPTK) 

Provinsi Riau 

dikategorikan kurang 

terlaksana secara 

optimal sehingga 

mempengaruhi 

kemampuan tenaga 

kerja yang mengikuti 

pelatihan tenaga kerja 

dibalai tersebut. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu yang 

dijelaskan diatas dapat dilihat dari aspek pelaksanaannya, penelitian terdahulu 

tersebut meneliti tentang perencanaan dan evaluasi pada pelatihan menjahit dan 

perbaikan sepeda motor, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelatihan, 

dan penilaian terhadap Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Uraian Tugas Unit Pelaksana Latihan Kerja (UPT-LK), tetapi penelitian yang 
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dilakukan peneliti ini membahas tentang pelaksanaan pelatihan kerja secara 

keseluruhan dari semua jenis pelatihan ataupun jurusan dan dampak dari 

pelaksanaan pelatihan kerja di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT LK) 

Provinsi Riau Wilayah III di Pasir Pengaraian yang diselenggarakan setiap 

tahunnya dan dana yang bersumber dari APBDserta diatur dalam kebijakan 

publik. 


