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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 
2.1 Kebijakan Publik 

 Menurut Thomas R. Dye, kebijakan public adalah apa pun yang dipilih 

oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (whatever 

government choose to do or not to do). Dalam pengertian seperti ini, maka pusat 

perhatian dari kebijakan public tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh 

pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh 

pemerintah. Justru dengan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah itu 

mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Miftah Thoha, 2010:107). 

2.1.1 Proses Kebijakan Publik 

 Proses analisis kebijakan public 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 yaitu : 

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-
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masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak 

mungkin untuk diseleksi. Pada tahap ini masalah dimasukkan ke dalam 

agenda untuk dipilih. Terdapat masalah yang ditetapkan sebagai focus 

pembahasan masalah mungkin ditunda pembahasannya atau bahkan tidak 

disentuh sama sekali. Masing-masing masalah yang dimasukkan atau tidak 

dimasukkan ke dalam agenda memiliki argumentasi masing-masing. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam tahap penyusunan agenda harus secara jeli 

melihat masalah-masalah mana saja yang memiliki tingkat relevansi tinggi 

dengan masalah kebijakan sehingga pemilikan dapat menemukan masalah 

kebijakan yang tepat. 

2. Formulasi Kebijakan 

Masalah yang sudah dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh pembuat kebijakan dalam tahap formulasi kebijakan. Dari 

berbagai masalah yang ada tersebut ditentukan masalah mana yang 

merupakan masalah yang benar-benar layak dijadikan focus pembahasan. 

3. Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan, pada akhirnya akan 

diadopsi 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 dijadikan sebagai focus 

pembahasan memperoleh solusi pemecahan berupa kebijakan yang 

nantinya akan diimplementasikan.  
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4. Implementasi Kebijakan 

Pada tahap inilah alternative pemecahan yang telah disepakati 

tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahp ini suatu kebijakan seringkali 

menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan 

secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan 

sebagai factor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. 

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah todak 

serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan 

keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang 

dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin. 

Menurut Bambang Sunggono dalam buku Hukum dan kebijakan 

publik, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, 

yaitu:  

a. Isi kebijakan 

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi 

kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, 

sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program 

kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena 

kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan 

dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat 

juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. 

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu 

kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang 
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menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang 

menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.  

b. Informasi 

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang 

peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau 

sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. 

Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan 

komunikasi.  

c. Dukungan 

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada 

pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan 

kebijakan tersebut.  

d. Pembagian potensi 

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu 

kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara 

para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan 

dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur 

organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila 

pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan 

pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan 

yang kurang jelas. (Sunggono,1994: 149-153). 

5. Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi 

untuk dilihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu 
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memecahkan masalah atau tidak. Ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi 

dasar untuk menilai apakan kebijakan telah meraih hasil yang diinginkan. 

Penilaian tidak hanya menilai implementasi dari kebijakan. Namun 

lebih jauh, penilaian ini akan menentukan perubahan terhadap kebijakan. 

Suatu kebijakan dapat tetap seperti semula diubah atau dihilangkan sama 

sekali. 

2.1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik 

1. Kebijakan public lebih merupakan tindakan yang mengarah kepada tujuan 

daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan 

(merupakan tindakan yang direncanakan). 

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

berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan 

oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-

keputusan yang berdiri sendiri. Contoh : kebijakan tidak hanya mencakup 

keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, tetapi 

diikuti juga dengan keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan 

pemaksaan pemberlakuannya. 

3. Kebijakan berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh 

pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Contoh : dalam mengatur 

perdagangan, mengendalikan inflasi atau menggalakkan program 

perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

4. Kebijakan public dapat berbentuk positif dan negatif. Kebijakan berbentuk 

positif adalah mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah untuk 
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mempengaruhi masalah tertentu. Sedangkan kebijakan berbentuk negatif 

adalah mencakup keputusan pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak 

melakuan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana intervensi 

pemerintah justru diperlukan. 

5. Kebijakan public yang bersifat positif didasarkan pada hukum dan 

merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Contoh : anggota 

masyarakat dapat menerima bahwa pajak haruslah dibayar. 

 Sifat kebijakan public sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti 

secara baik, apabila dibagi dalam beberapa kategori : 

1. Policy Demands (Permintaan Kebijakan) 

Policy Demands (Permintaan Kebijakan) merupakan permintaan/ 

kebutuhan/klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara 

pribadi/kelompok dengan resmi dalam sistem politik karena adanya 

masalah yang mereka rasakan. Permintaan tersebut dapat berupa desakan 

secara umum kepada pemerintah agar melakukan sesuatu. Contoh : 

melalui demonstrasi, mengajukan proposal, media massa, konferensi pers, 

dll. 

2. Policy Decisions (Keputusan Kebijakan) 

Policy Decisions (Keputusan Kebijakan) merupakan keputusan yang 

dibuat oleh pejabat public yang memerintahkan untuk memberi arahan 

pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Contoh : keputusan untuk 

mengeluarkan/mengumumkan perintah eksekutif, aturan administrative. 

  



 16 

3. Policy Statement (Pernyataan Kebijakan) 

Policy Statement (Pernyataan Kebijakan) merupakan ungkapan secara 

formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan. Contoh: 

pidato-pidato resmi yang dilakukan oleh pejabat public yang menunjukkan 

maksud dan tujuan dari pemerintah serta apa yang akan dikerjakan untuk 

mewujudkannya. 

4. Policy Outuput (Keluaran Kebijakan) 

Policy Outuput (Keluaran Kebijakan) merupakan sesuatu yang 

sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan pernyataan kebijakan. 

Dengan kata lain, policy output terkait dengan apa yang senyatanya 

dilakukan oleh pemerintah bukan hanya sekedar apa yang akan/ingin 

dilakukan oleh pemerintah. Contoh : pengmpulan pajak, pelebaran tempat 

pembuangan sampah, pembangunan jalan, dll. 

5. Policy Outcomes (Akibat Kebijakan) 

Policy Outcomes (Akibat Kebijakan) merupakan akibat/konsekuensi 

kebijakan yang diterima oleh masyarakat baik yang diinginkan maupun 

yang tidak diinginkan oleh masyarakat, yang berasal dari apa yang 

dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Hal ini terkait 

dengan evaluasi kebijakan yang akan dibahas pada bagian selanjutnya 

 

2.2 Ketenagakerjaan 

2.2.1 Pengertian Ketenagakerjaan 

 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

mendefinisikan, Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan 
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masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. 

Pembahasan ketenagakerjaan akan berkaitan erat dengan penduduk, hail ini 

dikarenakan bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk akan berdampak pada 

masalah tenaga kerja, angkatan kerja dan pengangguran. 

2.2.2 Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja 

a. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja serta 

siap bekerja jika terdapat kesempatan kerja. Menurut UU Nomor 25 Tahun 

1997, tenaga kerja diartikan sebagai penduduk yang sudah memasuki usia 

15 tahun atau lebih. Setiap Negara memberikan batasan umur yang 

berbeda sesuai dengan situasi tenaga kerja dan nilai budaya Negara 

tersebut. Namun, Undang-undang terbaru tentang ketenagakerjaan, yaitu 

UU No. 13 Tahun 2003 tidak memberikan batasan usia yang jelas dalam 

mendefinisikan tenaga kerja, UU tersebut hanya melarang mempekerjakan 

anak. Anak menurut UU tersebut adalah setiap orang yang berumur di 

bawah 18 (delapan belas) tahun. Lebih lanjut UU tersebut 

mengungkapkan, anak yang berumur antara 13-15 tahun dapat 

dipekerjakan sepanjang tidak mengganggu perkembangan, kesehatan fisik, 

mental dan sosialnya.  

b. Kesempatan Kerja 

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan ketika peluang kerja tersedia 

bagi para pencari kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja merupakan 

pertemuan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja 
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di pasar bursa kerja. Penawaran tenaga kerja datang dari pihak yang 

membutuhkan tenaga kerja, baik swasta maupun pemerintah. 

Kesempatan kerja dapat diartikan juga sebagai jumlah lapangan kerja 

yang tersedia bagi masyarakat, baik jumlah lapangan kerja yang sudah 

ditempati maupun yang masih kosong (permintaan tenaga kerja). 

2.2.3 Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja 

Tenaga kerja dapat dieklompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja. 

a. Angkatan Kerja 

Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu dan 

berkeinginan atau bersedia untuk bekerja jika terdapat kesempatan kerja, 

baik yang sudah mendapat pekerjaan maupun yang sedang mencari 

pekerjaan. Ada dua unsur pokok dalam angkatan kerja, yaitu pekerja dan 

pengangguran. 

1. Pekerja adalah sebutan orang yang mempunyai pekerjaan, sedang 

bekerja, ataupun orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi untuk 

sementara waktu sedang tidak bekerja. 

2. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau 

orang yang tidak bekerja dan masih atau sedang mencari pekerjaan.  

b. Bukan Angkatan Kerja 

Bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja yang tidak bekerja, tidak 

mempunyai pekerjaan atau sedang tidak mencari pekerjaan. Pekerja yang 

bukan angkatan kerja dibedakan menjadi 4, yaitu : penduduk dalam usia 
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kerja yang sedang bersekolah atau kuliah, yang sedang mengurus rumah 

tangga (tanpa mendapat upah), serta yang sedang menerima pendapatan 

lain, yaitu mereka yang tidak melakukan kegiatan ekonomi, tetapi 

memperoleh pendapatan. Misalnya, tunjangan pensiun, bunga atas 

simpanan, atau sewa atas milik, serta mereka yang hidupnya bergantung 

dari orang lain, seperti karena usia lanjut, cacat, di penjara atau sakit 

kronis. 

 

2.3 Pengangguran 

2.3.1 Pengertian Pengangguran 

 Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum atau sedang mencari 

pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih 

besar daripada permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, terjadinya surplus 

penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. 

 Pengangguran seringkali menjadi salah satu permasalahan bagi Negara 

berkembang, karena jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus bertambah. Tetapi 

tidak didukung dengan peningkatan kemampuan ekonomi, baik pemerintah 

maupun swasta yang tidak secepat peningkatan jumlah penduduk. Terjadinya 

ketimpangan antara laju permintaan lapangan kerja dan laju penawaran lapangan 

kerja ini, mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran. 

 

2.3.2 Tingkat Pengangguran 

  Tingkat Pengangguran, yaitu perbandingan jumlah pengangguran dengan 

jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Jika diformulasikan ke 



 20 

dalam persamaan, diperoleh sebagai berikut :     

                              
                          

                    
  

2.3.3 Macam-macam Pengangguran 

  Pengangguran pada dasarnya dapat dibagi menjadi pengangguran sukarela 

dan pengangguran terpaksa. 

1. Pengangguran Sukarela (Voluntarily) 

Pengangguran Sukarela (Voluntarily unemployment) adalah 

angkatan kerja yang tidak bekerja disebabkan merasa sudah tercukupi 

kebutuhan hidupnya, kalaupun bekerja mereka menginginkan pekerjaan 

dengan pendapatan yang lebih besar. 

2. Pengangguran Terpaksa (Involuntarily) 

Pengangguran Terpaksa (Involuntarily unemployment) adalah 

mereka yang ingin bekerja, tetapi permintaan tenaga kerja belum 

tersedia.Pengangguran involunter ini dapat dibedakan menjadi 

pengangguran konjungtur, structural, musiman, terbuka dan terselubung. 

a. Pengangguran Konjungtur 

Pengangguran Konjungtur atau Pengangguran Siklis merupakan 

pengangguran yang terjadi karena adanya fluktuasi aktivitas ekonomi 

suatu Negara.Misalnya, krisis moneter atau depresi sehingga 

berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan dan 

buruh perusahaan. 
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Tabel 2.1 

Siklus pada Pengangguran Konjungtur 

 

Depresi Recovery Boom Resesi 

 Masa-masa 

merugi 

 Perusahaan 

menderita 

kerugian 

 Harga-harga 

turun 

 Tingkat upah 

turun 

 Output, 

kesempatan 

kerja dan 

pendapatan 

nasional turun 

 Masa 

pemulihan 

 Benda surplus 

terjual 

 Dibutuhkan 

investasi baru 

untuk 

perbaikan 

 Harga-harga 

mulai naik 

 Kesempatan 

kerja 

meningkat 

 Masa 

kemakmuran 

 Upah dan 

tingkat bunga 

tinggi 

dibandingkan 

harga 

 Output 

produksi tinggi 

dan meningkat 

terus 

 Kesempatan 

kerja semakin 

bertambah 

 Masa kelesuan 

ekonomi 

 Biaya meningkat 

lebih cepat 

dibandingkan 

harga 

 Laba berkurang 

 Investasi 

berkurang 

 Kredit bank naik 

 Kesempatan 

kerja turun 

 

b. Pengangguran Struktural 

Pengangguran Struktural adalah pengangguran yang disebabkan 

perubahan struktur ekonomi suatu Negara. Misalnya, struktur 

ekonomi agraris kemudian berubah menjadi struktur ekonomi 

industry. Pengangguran structural dapat diakibatkan oleh dua 

kemungkinan, yaitu permintaan yang berkurang atau karena kemajuan 

dan penggunaan teknologi. 

c. Pengangguran Musiman 

Pengangguran Musiman adalah pengangguran yang terjadi karena 

factor musim. Contohnya, para petani atau pekerja bangunan yang 

bekerja karena dipengaruhi oleh factor musim. 
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d. Pengangguran Terbuka 

Pengangguran Terbuka adalah mereka yang benar-benar menganggur 

atau tidak memiliki pekerjaan. Contohnya, mahasiswa yang baru lulus 

kuliah dan belum bekerja. 

e. Pengangguran Terselubung 

Pengangguran Terselubung adalah mereka yang tidak sepenuhnya 

menganggur atau mereka bekerja, tetapi di bawah standar jam kerja. 

 

2.3.4 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 

dan tersisih. 

3. Angkatan kerja yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

diminta oleh dunia kerja. 

4. Teknologi yang semakin modern belum terimbangi oleh kemampuan. 

5. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan 

penghematan-penghematan, misalnya penerapan rasionalisasi. 

6. Adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim. 

7. Terdapat ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan suatu 

Negara. 
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2.3.5 Dampak Pengangguran  

a. Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian Nasional 

Pengangguran yang terjadi berdampak buruk bagi perekonomian suatu 

bangsa.Adapun dampak pengangguran, yaitu sebagai berikut. 

1. Pendapatan masyarakat dan penerimaan Negara dari pajak menjadi 

turun. 

2. Mendorong tingkat kriminalitas yang berdampak pada tingkat 

keamanan dalam berusaha. 

3. Pendapatan riil masyarakat lebih rendah daripada pendapatan 

potensialnya sehingga tingkat kemakmurannya akan rendah. 

4. Daya beli masyarakat turun sehingga berdampak terhadap tingkat 

permintaan barang dan jasa. 

5. Pertumbuhan ekonomi secara nasional turun karena semakin banyak 

pengangguran. 

6. Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan terhadap politik dan 

social. 

b. Dampak Pengangguran terhadap Individu yang Mengalaminya 

Setiap individu pasti akan merasakan dampak yang diakibatkan dari 

pengangguran yang dialaminya. Dampak tersebut antara lain sebagai 

berikut. 

1. Secara psikologis, pengangguran dapat mengurangi kepercayaan diri 

pelakunya. 
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2. Pengangguran dapat mengurangi fungsi akal sehat pelakunya, 

dikarenakan kebutuhan manusia harus terpenuhi, sementara 

pendapatan tidak ada, akibatnya seseorang bisa nekad mencari jalan 

pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

3. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian dan pendapatan 

individu yang mengalaminya. 

4. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan pelakunya, karena 

keterampilan akan hilang jika sekian lama tidak digunkan dan 

dikembangkan. 

2.3.6 Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran 

 Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 mengungkapkan, setiap warga 

Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Pasal tersebut menegaskan, bahwa Negara menjamin setiap penduduk untuk 

mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini dilakukan 

pemerintah melalui beberapa program, salah satunya dengan membentuk 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

1. Mendorong tercipta 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). 
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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 industry-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 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari hasil penelitian 

sebelumnya yang berkaitan. Beberapa penelitian terdahulu yang diambil dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Hermes Saroha Butar Butar (2015) 

Judul: Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Mengatasi Masalah 

Pengangguran di Kota Pekanbaru 

Hasil penelitian diketahui bahwa strategi Dinas Tenaga Kerja dalam  

Mengatasi Masalah Pengangguran di  Kota Pekanbaru belum berjalan 

dengan maksimal. Melihat landasan  hukum  yang  kuat  untuk 

menempatkan  tenaga  kerja  local dengan mengatasi masalah 
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pengangguran  di  Kota Pekanbaru,  namun  ada  beberapa  faktor yang  

masih  belum  bisa  berjalan  dengan baik  berupa  rendahnya  minat  

mengisi lowongan  pekerjaan  diluar  daerah,  tidak tersedianya  lapangan  

pekerjaan,  tidak mempunyai  keahlian  dan keterampilan serta masuknya  

penduduk  luar  untuk mencari  pekerjaan  menjadi  penghambat kinerja 

Dinas  Tenaga  Kerja  dalam Mengatasi masalah pengangguran  di  Kota 

Pekanbaru. 

2. Sandytya Hariyadi (2009) 

Judul : Strategi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam 

Mengurangi Angka Pengangguran di Kota Surakarta 

Hasil penelitian diketahui bahwa strategi Dinas Sosial, Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi dalam mengurangi angka pengangguran di Kota 

Surakarta melalui bursa kerja dilakukan dengan berbagai program dan 

kegiatan antara lain : 1) Bursa Kerja Khusus (BKK) dengan melibatkan 

lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja sebagai pelaksanaannya. 

2) Bursa Kerja Umum (BKU) melalui kegiatan pameran perusahaan yang 

menyediakan lowongan kerja sehingga terjadi interaksi langsung antara 

perusahaan penyedia kerja dan pencari kerja. 3) Bursa Kerja Online 

(BKO) dengan menyediakan informasi lowongan pekerjaan kepada 

pencari kerja dalam bentuk situs internet. 

Hasil yang dicapai dari keseluruhan program dan kegiatan bursa kerja 

yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 

Surakarta terbukti mampu mengurangi angka pengangguran di Kota 
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Surakarta. Indikator keberhasilan strategi ini bisa dilihat dari data yang ada 

di Dinsosnakertrans yang menunjukkan bahwa ada penurunan angka 

pengangguran di Kota Surakarta pada tahun 2007 yaitu sebanyaj 19.491 

orang dari data sebelumnya sebanyak 26.196 orang. 

 

2.5 Pandangan Islam Tentang Pengangguran 

 Bekerja atau tidak adalah hak seorang individu. Dominan faktor yang 

menjadikan individu memutuskan bekerja atau menganggur adalah upah atau gaji. 

Sedangkan dalam Islam, slain faktor materi ada pula nilai-nilai moral yang harus 

diperhatikan oleh seseorang dalam mengambil keputusan. Upah atau gaji pasti 

dibutuhkan oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan 

keluarganya meskipun Allah telah menjamin memberikan rizki kepada semua 

makhluk yang telah diciptakan. 

 

 “Dan tidak ada satu hewan melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang 

member rizkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat 

penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata (Laukhil Mahfuzd)” 

(QS. Huud ayat 6) 

 Walaupun dalam ayat tersebut Allah telah menjaminnya, tetapi hal itu 

bukan berarti tanpa ada persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat yang peling 

penting adalah usaha kita dalam mencari rizki yang dijanjikan oleh Allah, karena 
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Allah telah membuat sistem yaitu siapa yang bekerja maka dialah yang mendapat 

rizki dan siapa yang berpangku tangan akan kehilangan rizki. 

 Islam mendorong pemeluknya untuk berproduktivitas ekonomi. Islam 

tidak semata-mata memerintahkan untuk bekerja, tetapi bekerja harus dengan baik 

(ihsan) penuh ketekunan dan professional. Ihsan dalam bekerja merupakan 

kewajiban yang wajib di lakukan oleh setiap muslim. Allah Swt menjamin rezeki 

setiap hambanya, setiap manusia dan semua makhluk Allah yang lahir ke dunia 

telah dipersiapkan rezekinya. Namun demikian, rezeki didapat melalui ikhtiar 

(usaha). 

Firman Allah dalam Surat Al-    ’    y      : 

 

 “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

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

beruntung”. 

 Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki dari Allah yang 

telah Allah persiapkan kepada kita diseluruh permukaan bumi, dengan demikian 

bekerja adalah jalan yang utama dalam mendapatkan rezeki tersebut. 

Dalam hadits Abu Hurairah tentang menjual kayu bakar lebih baik daripada 

meminta-minta, yang artinya : 

 “Bercerita kepada kita Yahya bin Bakir bercerita kepada kita Laits dari 

Uqail dari Ibnu Syihab dari Abi Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf 

sesungguhnya telah mendengar dari Abu Hurairah r.a dia berkata : Rasulullah 
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bersabda “Mencari kayu bakar seberkas lalu dipikul di atas punggungnya terus 

dijual itu lebih baik bagi seseorang dari pada mengemis kepada orang lain yang 

kadang-kadang diberinya atau tidak”. 

 

 Makna hadits tersebut adalah Rasulullah SAW menganjurkan untuk 

bekerja dan berusaha serta makan dari hasil keringatnya sendiri, bekerja dan 

berusaha dalam Islam adalah wajib, maka setiap muslim dituntut bekerja dan 

berusaha dalam memakmurkan hidup ini. Selain itu mengandung anjuran untuk 

memelihara kehormatan diri dan menghindarkan diri dari perbuatan meminta-

minta karena Islam sebagai agama yang mulia telah memerintahkan untuk tidak 

melakukan pekerjaan yang hina. 

 Dalam mencari rizki harus mengenal ketekunan dan keuletan. Rasulullah 

memerintah mereka bekerja dengan kemampuan kerja dan memberinya dorongan 

agar tidak merasa lemah dan mengharapkan belas kasihan orang lain. dalam Al-

Q  ’      y       b  w  p   o o     A        y  d        p d         y    

berusaha dengan komitmen dan kesungguhan. 

Dalam hadits riwayat Ahmad, yang artinya : 

 “Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya 

keterampilan kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam itu ia 

diampuni oleh Allah.” 

 Seorang ayah bekerja untuk menafkahi keluarganya termasuk ibadah dan 

jihad. Ia melaksanakan kewajiban sebagai ayah sekaligus sebagai hamba Allah 

SWT.Seorang ibu atau istri yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga juga 

termasuk ibadah dan jihad, karena ia meringankan beban suami dan bersedekah 

untuknya (keluarga). 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Program Peningkatan 

Kualitas dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 

a. Pelatihan Kerja 

b. Pemagangan 

Mengatasi 

Masalah 

Pengangguran 

di Kota 

Pekanbaru 
2. Program Peningkatan  

Kesempatan Kerja 

a. Penempatan Tenaga Kerja pada 

Sektor Formal 

1)  Job Canvassing 

2) Pameran Bursa Kerja atau 

Job Expo 

3) Bursa Kerja Online 

b. Penempatan Tenaga Kerja pada 

Sektor Informal 

 Kegiatan Pemberian 

Fasilitasi dan Mendorong 

Sistem Pendanaan 

Pelatihan Berbasis 

Masyarakat : 

1) Pelatihan Terapan 

Teknologi Tepat Guna 

2) Home Industry 

3) Pemberdayaan Padat 

Karya :  

a) Infrastruktur,  

b) Produktif 

 Kegiatan Pengembangan 

Kelembagaan Produktivitas 

dan Pelatihan 

Kewirausahaan 

Program 

Ketenagakerjaan Dinas 

Tenaga Kerja 
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2.7 Konsep Operasional 

 Pelaksanaan program ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dalam 

mengatasi masalah pengangguran di Kota Pekanbaru :  

Variabel Indikator Sub Indikator 

Program 

Ketenagakerjaan 

Dinas Tenaga 

Kerja Kota 

Pekanbaru 

1. Program 

Peningkatan 

Kualitas dan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

2. Program 

Peningkatan 

Kesempatan 

Kerja 

a. Pelatihan  

b. Pemagangan 

 

 

 

a. Penempatan Tenaga Kerja pada Sektor 

Formal 

1) Job Canvassing 

2) Pameran Bursa Kerja atau Job Expo 

3) Bursa Kerja Online 

b. Penempatan Tenaga Kerja pada Sektor 

Informal 

 Kegiatan Pemberian Fasilitasi dan 
Mendorong Sistem Pendanaan 

Pelarihan Berbasis Masyarakat : 

1) Pelatihan Terapan Teknologi 

Tepat Guna (TTG) 

2) Home Industry 

3) Pemberdayaan Padat Karya : 

a) Infrastruktur, b) Produktif 

 Kegiatan Pengembangan 

Kelembagaan Produktivitas dan 

Pelatihan Kewirausahaan 

 

Sumber : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008  

 

2.8 Definisi Konsep 

 Untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang 

akan diteliti, maka perlu ditetapkan definisi konsep yaitu : 

1. Kebijakan public adalah sebuah keputusan pemerintah untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan public pada 
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umumnya merupakan tindakan untuk memecahkan masalah social. Di 

dalam penelitian ini kebijakan public yang dimaksud adalah 

pelaksanaan program ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dalam 

mengatasi masalah pengangguran di Kota Pekanbaru. 

2. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah 

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. 

3. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum atau sedang mencari 

pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja 

lebih besar daripada permintaan tenaga kerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


