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MOTTO

…

Artinya: Dan apabila dikatakan. “Berdirilah kamu ” Maka berdirilah, niscaya
Allah akan menganggkat (derajat) orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang di beri ilmu pengetahuan beberapa
derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (Q.S ALMujadilah: (11)).1

1

Syamil AL-QUR‟AN, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema), 2009 Surah ALMujadalah 11: (28) hlm : 543.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas peran Balai Latihan Tenaga
Kerja di BLK Kota Jambi dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan untuk
mengetahui peran Balai Latihan Tenaga Kerja dalam mengurangi tingkat
pengangguran dikota Jambi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif. Penyajian Data dan Penarikan kesimpulan. Metode penelitian dengan
wawancara observasi dan dokumentasi, Hasil penelitian menunjukan bahwa
Efektivitas BLK Jambi dalam meningkatkan kualitas tenga kerja telah efektif hal
ini berdasarkan jumlah peserta yang lulus ujian verifikasi berjumlah 1.009 dari
1.232 peserta atau sekitar 90%. dan Peran Balai Latihan Kerja Kota Jambi dalam
mengurangi pengangguran yaitu dengan memberikan pelatihan berbasis
kompetensi, melatih dengan tenaga pengajar atau instruktur yang berkualitas dan
sudah terlatih keahliannya, memfasilitasi pelatihan bagi peserta dan memberikan
pelatihan sesuai dengan keahliannya. Keberhasilan Program pelatihan yang
dilakukan oleh BLK selama ini sudah berhasil membantu pemerintah dalam
mengurangi angka pengangguran. Adapun ukuran keberhasilan yang peneliti
pakai adalah jumlah lulusan selama lima tahun terakhir berjumlah 4.268 orang.
Sedangkan jumlah para peserta pelatihan yang lulus sekitar 3.842 orang (90%),
yang gagal sekitar 427 orang (10%) dan yang berhasil mendapatkan pekerjaan
baik di pemerintah swasta maupun membuka usaha mandiri berjumlah 2.134
(50%) orang dan yang tidak mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti pelatihan
berjumlah 1.707 orang (40%).

Kata Kunci :Efektivitas, Meningkatkan kualitas tenaga kerja, Mengurangi
pengangguran.
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ABSTRACK
The purpose of this study was to determine the effectiveness of the role of Labor
Training Centers in Jambi City BLK in improving the quality of labor and to
determine the role of Labor Training Centers in reducing the unemployment rate
in the city of Jambi. The type of research used is descriptive qualitative.
Presentation of Data and Drawing Conclusions. The research method with
observation and documentation interviews, the results of the study showed that the
effectiveness of Jambi BLK in improving the quality of the workforce was
effective, based on the number of participants who passed the verification test
totaling 1,009 out of 1,232 participants or around 90%. and the role of the Jambi
City Vocational Training Center in reducing unemployment by providing
competency-based training, training with qualified and trained instructors or
instructors, facilitating training for participants and providing training in
accordance with their expertise. The success of the training program carried out
by BLK so far has succeeded in helping the government reduce unemployment.
The measure of success that researchers use is the number of graduates over the
past five years totaling 4,268 people. While the number of training participants
who passed was around 3,842 people (90%), those who failed were around 427
people (10%) and those who managed to get jobs both in the private government
and open independent businesses were 2,134 (50%) people and those who did not
get work after attended the training of 1,707 people (40%).
Keywords: Effectiveness , Improve labor quality, Reduce unemployment.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang
sangat banyak dan meningkat. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017
mencapai 257,9 juta orang. Indonesia menempati urutan ke empat jumlah
penduduk terbanyak setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Dengan jumlah
penduduk yang sangat banyak tentu di harapkan dapat meningkatkan
perekonomian Indonesia.2
Perkembangan ekonomi dan perdagangan, telah memacu perubahan
struktur ekonomi dan industri yang tentunya akan mempengaruhi jumlah
kebutuhan tenaga kerja sebagai sumber daya manusianya. Standar dan
kualitas tenaga kerja pun perlu selalu di pertimbangkan, baik dari jenis
maupun kualifikasinya yang cenderung pada kompetensi yang semakin tinggi
agar mampu bersaing di pasar nasional, regional, maupun internasional.
Indonesia saat ini menghadapi banyak masalah ketenagakerjaan yang sangat
kompleks. Jumlah pengangguran secara akumulatif terus meningkat secara
tajam, sejalan dengan meningkatnya jumlah lulusan pendidikan sekolah. Hal
ini harus segera di tanggulangi agar tidak terus menambah jumlah
pengangguran yang ada di Indonesia dan meningkatkan angka kemiskinan

2

Dahyar Daraba, Alim Bachri Subianto, “kinerja dinas ketenaga kerjaan dalam
meningkatkan kualita tenaga kerja dikota makasar”.jurnal administrare :jurnal pemikiran ilmiah
dan pendidikan administrasi perkantoran, vol. 5, No. 1,” hal 8.
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penduduknya, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh pengangguran
yang cukup besar.3
Pengangguran adalah problem yang terus menumpuk sehingga
bertambah dari tahun ke tahun. Persoalan pengangguran bukan hanya sekedar
pada semakin menyempitnya dunia kerja, tetapi juga rendahnya kualitas
sumber daya manusia (SDM) yang kita miliki. Negara berkembang seringkali
dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan
pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk, Berdasarkan data dari BPS
menunjukan bahwa tingkat pengangguran di Jambi naik dan turun dari tahun
2015-2020 :
Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Jambi
Agustus 2015-2019.4
Provinsi

Jambi

Agustus

Agustus

Agustus

Agustus

Agustus

2015

2016

2017

2018

2019

4,3 %

4%

3,9 %

3,9%

4,2%

Sumber: https://www.bps.go.id
Sempitnya lapangan pekerjaan di karenakan faktor kelangkaan modal
untuk

investasi

ataupun

kurangnya

tingkat

pendidikan

seseorang.

“Pengangguran merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum bisa
untuk diatasi oleh pemerintah nasional pada umumnya dan pemerintah daerah
3

Nurhayatul Husna, “evaluasi pelaksanaan program pelatih-an Kerja unit pelaksana
teknis dinas balai Latihan kerja ( uptd blk ) payakumbuh” tesis universitas andalas (2015). Hlm :
20
4
https://www.Bps.go.id diakses 18 April 2020
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pada khususnya. Berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ini sudah
ditempuh oleh pemerintah namun masalah ini belum juga mampu untuk
diselesaikan sehingga tingkat kemiskinan relatif tinggi.” 5
Kemiskinan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia merupakan
permasalahan yang klasik semakin lama menjadi permasalahan yang semakin
kompleks, karena kemiskinan dapat memicu tindak kejahatan atau
kriminalitas karena manusia membutuhkan sumber daya untuk bertahan
hidup. Kebutuhan ekonomi di era globalisasi saat ini memang sangat tinggi
namun hal ini tidak di dukung dengan jumlah lapangan pekerjaan dan
keterampilan masyarakat yang memadai untuk bekerja. Berdasarkan laporan
dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di Jambi sendiri
meningkat dari tahun 2016-2017 bisa dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1.2
Garis kemiskinan menurut Provinsi dan Daerah Jambi September 2016Maret 2017.6
Perkotaan
Provinsi

Jambi

Pedesaan

Total

Mar‟17

Sep‟18

Mar‟17

Sep‟18

Mar‟17

Sep‟18

10,9%

10,1%

6,9%

6,8%

8,2%

7,9%

Sumber: https://www.bps.go.id

5

Said Arius Darma, Alfiandri, Imam Yudhi Prasetya, jurnal “Pelaksanaan program kerja
balai latihan kerja dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di provinsi kepulauan
riau” 2 Oktober 2017 hlm : 1
6
https://www.bps.go.id diakses 18 April 2020.
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Sumber daya manusia merupakan daya yang bersumber dari manusia.
Daya yang bersumber dari manusia dapat juga disebut tenaga atau kekuatan
(energy atau power).7 Tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang
sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional, tenaga kerja
yang berkualitas bisa mendorong tingkat pembangunan ekonomi suatu
Negara, tetapi di Negara-Negara berkembang kualitas tenaga kerja masih
rendah, rendahnya kualitas tenaga kerja merupakan penghalang pembangunan
ekonomi di suatu Negara, ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikaan
dan tingkat pengetahuan tenaga kerja, untuk adanya perkembangan ekonomi
jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill,
dengan kata lain keterampilan dan pendidikan merupakan faktor terpenting
bagi berhasilnya pembangunan ekonomi, bahkan menurut snchumaker
pendidikan merupakan sumber daya yang terbesar manfaatnya dibandingkan
faktor-faktor produksi lainnya.8
Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang memiliki kedudukan
serta peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan.
Sejalan dengan hal itu, maka pembangunan tenaga kerja saat ini diarahkan
menjadi salah satu aspek pembangunan sumberdaya manusia untuk dapat
meningkatkan kualitas dan partisipasi dalam pembangunan serta melindungi
hak dan kepentingannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27
ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan
7

Sedarmayanti, Sumber daya manusia dan produktivitas kerja (mandara maju, Bandung
2017), hlm. 1.
8
Ibid, hal.hlm. 22.

5

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Artinya seluruh rakyat Indonesia
memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dengan
tujuan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Berdasarkan

hal

diatas

maka

dalam

rangka

mewujudkan

pembangunan ketenagakerjaan harus dilakukan upaya untuk meningkatkan
kualitas para pencari kerja untuk agar dapat sejalan dengan pertumbuhan
perekonomian yang sedang berkembang. Dan juga unutk meningkatkan
kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga, memberdayakan tenaga kerja serta
memberikan

perlindungan

bagi

tenaga

kerja

dalam

mewujudkan

kesejahteraannya. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja, maka
pendidikan adalah hal yang penting dan untuk itu, peningkatan kualitas
sumber daya manusia (SDM) harus dilakukan. Karena dengan sumberdaya
manusia (SDM) yang berkualitas dapat memberikan dampak yang positif
terhadap pembangunan Negara terkhusus pembangunan bidang ekonomi.9
Peran Pemerintah dalam penyediaan lembaga pelatihan kerja tentu
sangat dibutuhkan serta kerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan
lembaga pelatihan kerja, sehingga para pencari kerja tidak hanya memikirkan
bagaimana mencari pekerjaan akan tetapi bagaimana agar mereka dapat
menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya dan orang-orang disekitar nya.10
Departemen Tenaga kerja sebagai institusi yang bertugas dan bertanggung
9

Dahyar Daraba , Alim Bachri Subianto, “kinerja dinas ketenaga kerjaan dalam
meningkatkan kualita tenaga kerja dikota makasar”.jurnal administrare :jurnal pemikiran ilmiah
dan pendidikan administrasi perkantoran, vol. 5, No. 1 Juni 2018 hlm. 8.”
10
M.Fajar Asshiddiq.S, “Analisis efektivitas uptd balai latihan kerja (blk) disnaker kota
semarang dalam meningkatkan keterampilan masyarkat kota semarang” Universitas Diponegoro,
2016. hlm. 2.

6

jawab mengurusi masalah ketenagakerjaan telah mengeluarkan kebijakan
berkaitan dengan peningkatan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja di
Provinsi Jambi, salah satu upaya yang dilakukan oleh Departemen Tenaga
kerja adalah pembentukan Balai Latihan Kerja.11
Pemberdayaan Balai Latihan Kerja merupakan salah satu solusi untuk
meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat yang hanya
memiliki tingkat pendidikan setara dengan SLTP dan SMA, yang biasanya
memiliki keterampilan rendah dan tidak mampu melanjutkan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi. BLK merupakan salah satu instrument
pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan dapat mentransfer
pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang produktif sehingga nantinya
mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten dan
memenuhi permintaan pasar tenaga kerja dengan berbagai kurikulum dan
program yang ada di BLK.12
Balai Latihan Kerja (BLK) juga sebuah wadah yang menampung
kegiatan pelatihan yang fungsinya untuk memberikan dan memperoleh,
meningkatkan, serta, mengembangkan, keterampilan, produktivitas, disiplin,
sikap kerja dan etos kerja yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek
dari pada teori. Di Balai Latiahan Kerja ini melatih masyarakat tenaga kerja
yang putus sekolah untuk dilatih keterampilan, dengan adanya balai latihan
11

Ami ade maesyarah “analisis efektivitas peran balai latihan kerja (blk) Dalam
meningkatkan kualitas tenaga kerja Menurut prespektif ekonomi Islam (study pada uptd balai
latihan kerja (blk) kalianda)”. Skripsi universitas Islam negeri raden intan Lampung, 2018, hlm.
26.
12
Ibid, hlm. 20.
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kerja ini diharapkan akan menciptakan masyarakat yang terampil dan
berkualitas sehingga kualitas tenaga kerja meningkat dan dapat bersaing.
Dengan mengikuti program pelatihan kerja di BLK, maka para pencari kerja
dan pengangguran dapat meningkatkan keterampilan kerjanya sesuai
kebutuhan pasar kerja dan segera mengisi lowongan kerja yang tersedia di
perusahaan, selain itu peserta pelatihan pun dapat berwirausaha secara
mandiri.13 BLKP Jambi adalah Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) di bidang
Latihan Kejuruan Industri, Tata Niaga, Aneka Kejuruan dan Pertanian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja Provinsi Jambi dan secara Fungsional mendapat
bimbingan dari Pusat Latihan Kerja di Jakarta.
Berdasarkan penelitian awal penulis menemukan bahwa Balai Latihan
Kerja dan Produktivitas Jambi ini sudah berdiri sejak lama BLKP Jambi
diresmikan penggunaannya oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Drs. Harun Zain pada tanggal 14 Februari 1982. Perubahan Otonomi Daerah
dari Pusat ke Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Organisasi Perangkat Daerah.
Menurut Peraturan Gubernur Nomor. 01 Tahun 2009 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada
Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi. Maka BLK Jambi di Ubah menjadi
UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( BPTT ) Prov. Jambi

13

Ibid.
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yang berlokasi Jl. Yulius Usman No. 09 Telanaipura Melalui berbagai
pelatihan berbasis kompetensi yang telah di selenggarakan selama lebih dari
31 Tahun UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( BPTT )
Jambi telah mencetak ribuan tenaga kerja terampil dan ahli bekerja di
perusahaan-perusahan maupun intansi Pemerintah.14
Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Ami Ade Maysarah yang
berjudul

“Analisis

Efektivitas

Peran

Balai

Latihan

Kerja

Dalam

Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Menurut Perspektif Ekonomi Islam”,
menyatakan bahwa Peran Balai Latihan Kerja (BLK) Kalianda dalam
meningkatkan kualitas tenaga kerja belum sepenuhnya berjalan efektif.
Sedangkan menurut penelitian terdahulu oleh Rian Nazarudin yang berjudul
“Analisis Efektivitas Peran Balai Latihan Kerja Dalam Meningkatkan Potensi
Angkatan Kerja di Bandar Lampung di Tinjau dari Perspektif Ekonomi
Islam” hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif
terhadap keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) dalam meningkatkan potensi
angkatan kerja.
Melihat Penomena tersebut penulis ingin melihat bagaimana peran
Balai Latihan Kerja (BLK) dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan
mengurangi pengangguran. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas
maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul
“Efektivitas Pelatihan Kerja (Studi kasus Balai Latihan Kerja Kota
Jambi).”
14

2020

Wawancara dengan Ibu Erina farah fadilla kasi prog. Ev.& P Wawancara 30 januari
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B. Rumusan masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka
perumusan masalahnya adalah:
1.

Bagaimana pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Jambi?

2.

Apakah pelatihan tenaga kerja efektif menciptakan lapangan pekerjaan
dan mengurangi pengangguran?

C. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja
(BLK) Jambi.
b. Untuk mengetahui Apakah pelatihan tenaga kerja efektif menciptakan
lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.
D. Manfaat Penelitian
Dengan mengetahui pemecahan permasalahan maka manfaat yang
diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca
lainnya mengenai bagaimana pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja
(BLK) Jambi.
2) Memberikan wawasan wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan
pembaca lainnya untuk mengetahui Apakah pelatihan tenaga kerja efektif
menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.
E. Batasan Masalah
Menginggat begitu luasnya permasalahan maka penulis hanya
memfokuskan permasalahan pada : Bagaimana pelatihan di Balai Latihan
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Kerja (BLK) Kota Jambi dan pelatihan tenaga kerja efektif menciptakan
lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.
F. Kerangka Teori
1. Pengertian Efektivitas
Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian
hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas
merupakan perbandingan secara outcomes dan output.15
Efektivitas juga dapat di artikan sebagai pencapaian tujuan secara
tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau
pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.
Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam
pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika
sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah
ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif16.
a. Pendekatan Efektivitas
Pandangan beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat dipergunakan
dalam mengukur keefektifan organisasi antara lain:
1. Gilbsonn Donnely dan Ivancevich, mengemukakan bahwa pendekatan
untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan pendekatan
system.

15

Irsandy octovido, nengah sudjana, devi farah azizah “analisis efektivitas dan kontribusi
pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota batu (studi pada dinas pendapatan
daerah dikota batub tahun 2009-2013)”, jurnal administrasi bisnis (JAB)Vol. 15 No. 1 Oktober
2014 administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
16
Thopy atika ulyani, “Pengaruh wajib pajak ataspenerapan E-system dan accountper
sentative terhadap kepatuhan” (Study pada kantor pratama kundari) 2011 hlm 59.
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2. Menurut Robbin, Pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi
yaitu ada empat: pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan system,
pendekatan

konstituensi

strategis,

dan

pendekatan

nilai-niali

bersaing.17
b. Teori Efektivitas Menurut para ahli
1. Menurut Subagyo (2000) Efektivitas adalah kesesuaian antara output
dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang
terjadi karena di kehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan
dengan maksud tertentu dan memang di kehendaki, maka pekerjaan
orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai
maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya (Gie, 1997).
2. Menurut Richard Steer dalam Halim (2001) Efektivitas harus dinilai atas
dasar tujuan yang biasa dilaksanakan bukan atas dasar konsep tujuan
yang maksimum.18
3. Menurut Prasetyo Budi Saksono, pengertian efektivitas adalah seberapa
besar tingkat kelekatan antara keluaran (output) yang dicapai dengan
keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan (input) dalam suatu
perusahaan atau seseorang.
4. Menurut Halim (2004) “Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan
dari organisasi dalam mencapai tujuannya”. Sedangkan efektivitas

17

https://googleweblight.com/i?u=https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitasprogram-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program/&hl=id-ID 18 januari 2020 pkl
17:45
18
Ni Wayan Budiani, “efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang taruna
“eka taruna bhakti” desa sumerta Kelod kecamatan denpasar timur kota Denpasar” Jurnal
Ekonomi dan Sosial | I N P U T | Volume 2 Nomor 1 hal : 52
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menurut Mardiasmo (2002) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya
suatu organisasi mencapai tujuan.” Apabila suatu organisasi berhasil
mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan
dengan efektif. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan
Pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan
jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan.19
5. Menurut Sondang, Pengertian adalah suatu pemanfaatan sarana
prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah
ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang
akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan.
6. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pengertian efektivitas menurut
KBBI adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu
kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang
ingin dicapai.
7. Menurut Amin Tunggul Widjaya Pengertian efektivitas adalah hasil
keputusan mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang
membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.20
2. Kualitas Tenaga kerja
1. Konsep tenaga kerja
Bagi seorang muslim bekerja adalah suatu upaya bersungguh
sungguh dengan mengerahkan seluruh aset dan rezekinya untuk
19

Eko aprianto, analisis efektivitas, kontribusi, dan potensi pajak daerah untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah (studi pada dinas pendapatan daerah provinsi Jambi) Skripsi
universitas Jambi (2017) hal 31
20
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para
ahli-rumus-aspek-contoh.html, diakses, 12 september 2019
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mengaktualisasikan atau menampakan arti dirinya sebagai hamba Allah
yang menundukan dunia, serta menempatkan dirinya sebagai bagian dari
masyarakat, dengan kata lain pada dasarnya dengan bekerja manusia
memanusiakan dirinya karena bekerja adalah aktivitas dinamis dan
mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu jasmani dan rohani
dan didalam mencapai tujuan tersebut ia berupaya penuh kesungguhan
untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya
kepada Allah.21
Bekerja dengan hasil terbaik, bekerja dengan pengetahuan, bekerja
sesuai dengan bidang keahlian, proses-prosesnya harus dilakukan dengan
patut dan layak. Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala
sesuatu dilakukan secara baik dan rapih Kualiatas tenaga kerja mengacu
pada kualitas sumberdaya manusia, kualitas sumber daya manusia
mengacu pada.22
a. Pengetahuan (knowledge) yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang
yang lebih berorentasi pada intelenjensi dan daya fikir serta
penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki seseorang.
b. Keterampilan (skill), kemampuan dan penguasaan teknis operasional
dibidang tertentu yang dimiliki karyawan.
c. Albilities yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi
yang dimiliki seseorang karyawan yang mencakup loyalitas,
kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.
21

Idri, Hadis Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi, (Jakarta : Prendamedia Group,
2015), hlm : 293.
22
Ibid, hlm 319
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Menurut Klingner dan Nanbaldian produktivitas kerja merupakan
fungsi perkalian dari usaha manusia yang didukung dengan motivasi yang
tinggi, dengan kemampuan pegawai (ability), yang diperoleh melalui
latihan-latihan, produktivitas yang meningkat, berati performan yang baik,
akan menjadi feedback bagi usaha, atau motivasi pekerja pada tahap
berikutnya.23
Suatu hal yang lucu di suatu Negara yang sedang membangun
apabila yang dimaksud angkatan kerja itu adalah penduduk usia kerja yang
bekerja dan yang mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah. Sedangkan
penduduk usia kerja yang tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia
menerima pekerjaan yang tersedia dianggap tidak menganggur dan tidak
masuk angkatan kerja. Hal ini berlaku umpamanya untuk ibu rumah
tangga yang hanya mengurus rumah tangga tidak dianggap menganggur
dan tidak masuk angkatan kerja.
Konsep tenaga kerja yang demikian itu secara tidak sadar
menjadikan sebagian penduduk usia kerja hanya sebagai konsumen yang
tidak produktif, yang berarti menjadi beban bagi angkatan kerja yang
produktif. Kecilnya

jumlah wanita yang masuk angkatan kerja

mengakibatkan rendahnya partisipasi angkatan kerja dalam kegiatan
ekonomi di Indonesia.24
2. Bekerja

23
24

12

Ibid, hlm 319
Drs.Basir Barthos, Manajemen sumberdaya manusia (Jakarta: Bumi aksara, 2004), hal
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Bekerja adalah melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh
atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling
sedikit satu jam dalam satu minggu yang lalu. Waktu bekerja tersebut
harus berurutan dan tidak terputus. Konsep bekerja ini adalah konsep
“Labor Force”.25
2. Pengertian Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja.
Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa
tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu Negara
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga
kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah
memasuki usia kerja.
Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun
– 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja
disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari
para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula
yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas
7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. Angkatan
kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang ingin dan yang benar-benar
menghasilkan barang dan jasa (BPS, 2008). Angkatan kerja terdiri dari:

25

Ibid, hal. 17
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a. Golongan yang bekerja.
b. Golongan yang menganggur dan mencari kerja.
Sedangkan kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri dari:
Golongan yang bersekolah.
a.

Golongan yang mengurus rumah tangga.26

Angkatan kerja yang digolongkan menganggur dan sedang mencari
pekerjaan (BPS, 2007) : Mereka yang belum pernah bekerja pada saat
sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
a)

Mereka yang pernah bekerja pada saat pencacahan, sedang
menganggur dan berusaha mencari pekerjaan.

b) Mereka yang dibebas tugaskan dan sedang berusaha mendapatkan
pekerjaan.27
c. Klasifikasi Tenaga Kerja
a. Berdasarkan penduduknya
1) Tenaga kerja, Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang
dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada
permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka
yang di kelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang
berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

26

Pirman FIRISWANDI, “Pengaruh upah dan modal terhadap penyarapan Tenaga
kerja pada industri kecil Study kasus pusat industri Kecil menteng Kota medan” Skripsi
Universitas Islam negeri Sumatera utara Medan (2016) hlm : 17
27
Ibid, hal. 18
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2) Bukan tenaga kerja, Bukan tenaga kerja adalah mereka yang
dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada
permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13
Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka
yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh
kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan
anak-anak.
b. Berdasarkan batas kerja
1)

Angkatan kerja, Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif
yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi
Sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari
pekerjaan.

2) Bukan angkatan kerja, Bukan angkatan kerja adalah mereka yang
berumur 10 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja dan
sedang mencari pekerjaan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah:
a. anak sekolah dan mahasiswa.
b. para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan
c. para pengangguran sukarela
c. Berdasarkan kualitasnya
1) Tenaga kerja terdidik, Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja
yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu
dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal.
Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.
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2) Tenaga kerja terlatih, Tenaga kerja terlatih adalah tenaga
kerjayang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui
pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan
secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan
tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, 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: kuli, buruh
angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.28
Menurut Simanjuntak, tenaga kerja mencakup penduduk
yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan
yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus
rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah
tangga walaupun tidak bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu
dan sewaktu-waktu ikut bekerja.29
Mulyadi, mengatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk
dalam usia kerja (berusia 15-45 tahun) atau jumlah penduduk dalam
suatu Negara yang dapat memproduksi suatu barang dan jasa jika
ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau
barpartisipasi dalam aktifitas tersebut.30
d. Pengertian kualitas tenaga kerja
28

Ibid, hal.19-20
Simanjuntak, Payaman J, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. 2 ed. (Jakarta:
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1998), h. 35
30
Mulyadi S, Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan. (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2006), h. 27
29
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Pengertian kualitas adalah taraf atau tingkat baik buruknya atau
derajat sesuatu. Menurut wungu dan brotoharsojo, kualitas dinyatakan
dalam suatu ukuran yang dapat dipadankan dengan angka.
Pengertian kualitas kerja adalah mutu seorang karyawan atau
pegawai dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya meliputi kesesuaian ,
kerapian dan kelengkapan.
Ketepatan yang dimaksud disini adalah ketepatan dalam
melaksanakan pekerjaan, artinya Adanya kesesuaian rencana kerja
dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.Kelengkapan adalah
kelengkapan ketelitian dalam melaksankan pekerjaannya. Dan kerapian
adalah kerapian dalam melkasanakan tugas dan pekerjaanya. 31
3. Pengangguran
a. Pengertian pengangguran
Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15
sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum
mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya
seperti ibu rumah tangga, siswa sekolan SMP, SMA, Mahasiswa
perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal
tidak/belum membutuhkan pekerjaan.
Definisi pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam
referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak
bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri,
31

http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-kualitas-kerja/
2019 jam 01:31
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kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam
mencari kerja tersebut. Selain definisi di atas masih banyak istilah arti
definisi pengangguran diantaranya:
menurut Sadono Sukirno : Pengangguran adalah suatu keadaan
dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin
mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. 32
Masalah pengangguran menurut Keynes dianggap selalu wujud
dalam perekonomian karena permintaan efektif yang wujud dalam
masyarakat (pengeluaran agregat) adalah lebih rendah dari kemampuan
faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian untuk
memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.
Defenisi pengangguran masih beragam dalam ilmu kependudukan
(demografi), orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk
yang disebut akangkatan kerja. Berdasarkan kategori usia, angkatan kerja
berusia 15-64 tahun. Tetapi tidak semua orang yang berusia 15-64 tahun
dihitung sebagai angkatan kerja. Yang dihitung sebagai angkatan kerja
adalah penduduk 15-64 tahun dan sedang mencari kerja sedangkan yang
tidak mencari kerja mungkin saja sedang mengurus keluarga atau
sekolah, tidak masuk angkatan kerja. Jadi tingkat pengangguran adalah
persentase angakatan kerja yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan.
Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan
ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah
32

Nuvi Wikhdatus Sa‟adah1, Putu Sardha Ardyan , “analisis pengaruh upah minimum
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pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan
tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu
masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.33
b. Jenis-Jenis Pengangguran
Pengangguran sering diartikan sebagai orang yang ingin bekerja
namun tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terdiri dari 3 macam
1) Pengangguran Terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja
secara maksimal karena suatu alasan tertentu.
2) Setengah Menganggur adalah tenaga kerja yang kurang dari 35 jam
perminggu.
3) Pengangguran Terbuka adalah tenagakerja yang sungguh- sungguh
tidak memiliki pekerjaan. Indonesia merupakan Negara yang memiliki
sumber daya manusia yang banyak, namun sumber daya manusia yang
banyak tidak menjamin memiliki sumber daya manusia yang
kompeten. Salah satu factor banyaknya pengangguran adalah
sedikitnya angkatan kerja yang berkopeten. Budaya malas juga
menjadi salah satu factor makin meningkatnya jumlah pengangguran
di Indonesia.34
c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengganguran adalah
sebagai berikut: Pertama, besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang
33
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dengan Kesempatan Kerja. Ketidak seimbangan terjadi apabila jumlah
angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia.
Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi. Kedua, struktur Lapangan Kerja
Tidak Seimbang. Ketiga, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan
penyediaan tenaga 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

yang

tersedia.

Ketidak

seimbangan

tersebut

mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi
kesempatan kerja yang tersedia. Keempat, Meningkatnya peranan dan
aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja
Indonesia. Kelima, penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar
daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin
sajalebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat
terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan
perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari
suatu Negara ke Negara lainnya.35
d. Dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian
Untuk mengetahui dampak pengganguran terhadap perekonomian
kita perlu mengelompokkan pengaruh pengganguran terhadap dua aspek
ekonomi, yaitu: Pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian

35
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suatu Negara. Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu Negara pada
dasarnya

adalah

meningkatkan

kemakmuran

masyarakat

dan

pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika
tingkat pengangguran di suatu Negara relatif tinggi, hal tersebut akan
menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicitacitakan. Hal ini terjadi karena pengganguran berdampak negatif terhadap
kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:
a)

Pengangguran

bisa

menyebabkan

masyarakat

tidak

dapat

memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini
terjadi karena pengangguran bias menyebabkan pendapatan nasional
riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada
pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu,
kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
b)

Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal
dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran
yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun
sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan
demikian, pajak yang harus dibayar dan masyarakat pun akan
menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan
ekonomi Pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan
pembangunan pun akan terus menurun.

c)

Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya
pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan

24

berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil
produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang
kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau
pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun
sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu. Kedua,
dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan
masyarakat. Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran
terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada
umumnya.
a) Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian.
b) Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan.
3. Pengangguran akan menimbulkan ketidak stabilan sosial politik.36
4. Balai Latihan Kerja ( BLK).
1. Pengertian Balai Latihan Kerja
Pengertian Balai Latihan Kerja Balai Latihan Kerja adalah suatu
badan yang melaksanakan Non Formal berupa pelatihan dalam
memberikan

pengetahuan

dan

ketrampilan

kerja

dalam

rangka

menyediakan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan
untuk menjadi tenaga kerja siap pakai dan peningkatan produktifitas
kerja.
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sangat diperlukan
pada masa sekarang mengingat persaingan antar angkatan kerja secara

36

Ibid, hal. 7
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global yang semakin ketat. Unit Pelaksanaan Teknis Balai Latihan Kerja
sebagai Lembaga Pelatihan Milik Pemerintah dalam menghadapi
tantangan saat ini dan kedepan adalah dengan meningkatkan daya saing
angkatan

kerja

melalui

pelatihan serta

pengembangan

berbasis

kompetensi dan sertifikasi keahlian.37
2. Sejarah Balai Latihan Kerja
Seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat
atas peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja,
jumlah BLK secara pesat dan kini telah berjumlah 182 BLK yang
tersebar

diseluruh

wilayah

Indonesia.

Menurut

sejarahnya,

perkembangan BLK di Indonesia dibagi menjadi 7 periode Mujianto
(2010) yaitu :
1. Periode 1 (1945-1960) : Bermula dari Jawa
BLK pertama dibangun di Solo pada tahun 1947. Pada awal
periode ini, sebanyak 10 BLK seluruhnya dibangun di pulau Jawa, dan
baru pada tahun 1957 pembangunan BLK di luar pulau dimulai dengan
dibangunnya BLK Padang, Sumatera Barat yang dilanjutkan dengan
didirikannya 4 BLK lainnya termasuk di Jayapura, Manokwari Dan
Palembang. Program pelatihan di BLK dalam periode ini lebih
difokuskan pada keterampilan industri seperti konstruksi, elektronika
dan listrik.
2. Periode 2 (1960an) : Ekspansi BLK ke Luar Jawa

37
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Perkembangan BLK selama periode tahun 1960 an ditandai dengan
meningkatnya jumlah BLK yang dibangun di luar pulau Jawa. Pada
periode ini mulai di kembangkan “Unit-Unit Pelatihan Keliling (Mobile
Training Unit/MTU) untuk mencapai kelompok sasaran yang berada di
daerah pedesaan.
3. Periode 3 (1970an) : Awal Pertumbuhan BLK
Pada periode ini dibangun 21 BLK di seluruh wilayah Indonesia.
4. Periode 4 (1980an) : Puncak pertumbuhan BLK
Pada periode ini perkembangan BLK memasuki tahap perkembangan
puncak dengan dibangunnya 16 BLK tipe B dan 104 BLK tipe C (BLK
Kecil), sehingga pada akhir Repelita IV di tahun 1988 secara
keseluruhan terdapat 157 buah BLK. Program pelatihan di BLK dalam
periode ini dititik beratkan pada pelatihan untuk para penganggur dan
dilaksanakan berdasarkan prinsip Trilogi Pelatihan yaitu:
1. Pelatihan harus berdasarkan permintaan
2. Pelatihan harus sesuai dengan perkembangan teknologi
3. Pelatihan harus di satupadukan dalam proses yang saling bersangkut
paut (hubungan pelatihan, pendidikan dan pengembangan) dan
pelaksanaan proses (koordinasi antar instansi yang berpartisipasi).38
a) Periode 5 (1990-1997) : BLK menuju kemandirian
Pada periode ini diadakan reformasi pengelolaan BLK yang
diarahkan untuk menata ulang seluruh sistem pengelolaan BLK agar

38

Ibid.
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bisa mandiri baik di segi manajemen maupun finasial. Program
pelatihan disusun sebagai kegiatan usaha yang beriorientasi pada
permintaan.
b) Periode 6 (1998-2006) : Sewindu BLK dalam Transisi
Dengan diterapkannya otonomi daerah di tahun 2001, sebagai
implikasinya diterapkan pula desentralisasi manajemen BLK. Hal ini
mengakibatkan sebagian besar BLK diserahkan kepada Pemerintah
Daerah. Pada periode ini sebanyak 154 BLK diserahkan kepada Pemda
dan hanya 11 BLK yang masih dikelola langsung oleh Pemerintah
pusat.
c) Periode 7 (2007-2011) : Revitalisasi BLK dan Program „3 in 1‟
Pada periode ini dicadangkan kebijakan revitalisasi BLK dan
Program „3 in 1‟ yang mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi dan
penempatan.

Revitalisasi

BLK

dilaksanakan

dalam

rangka

mengembalikan fungsi BLK menjadi lembaga pelatihan yang
menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan
pasar kerja. Revitalisasi tersebut menyangkut aspek manajemen, sarana
dan prasarana, sumber daya manusia/instruktur dan program pelatihan
yang diakhiri dengan sertifikasi dalam rangka meningkatkan daya saing
lulusan BLK.39
3. Fungsi Balai Latihan Kerja

39

Ibid.,
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`

Balai Latihan Kerja berfungsi untuk mendukung suksesnya misi,

tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam
rangka mempersiapkan SDM atau calon tenaga kerja yang berkualitas dan
kompeten serta memenuhi permintaan kebutuhan pasar baik yang bekerja
di

perusahaan

maupun

yang

berwirasusaha

sendiri

melalui

penyelenggaraan pelatihan dari berbagai bidang kejuruan dan tingkatan
yang merupakan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat / Pemerintah
lintas kabupaten/ kota. Fasilitas dan program pelatihan kerja di BLK
ditujukan untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan mengurangi
angka pengangguran di daerah, dengan memanfaatkan fasilitas pelatihan
tersebut, pencari kerja akan siap diserap pasar kerja dan industry.
Istilah pelatihan merupakan terjemahan dari kata training dalam
Bahasa Inggris. Secara harfiah arti kata training adalah “train” yang
berarti: (1) memberi pelajaran dan praktik (give teaching and practic), (2)
menjadikan berkembang dalam arah yang dihendaki (couse to grow in a
required direction), (3) persiapan (preparation), dan (4) praktik (practice).
Menurut Rival dan Sinaga pelatihan sebagai bagian pendidikan yang
menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan
keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam relatif singkat
dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktik dati pada teori. 40
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Menurut survei semua Kepala Disnaker di Indonesia menyatakan
setuju bahwa BLK adalah solusi untuk mengatasi masalah pengangguran.
Disnaker

juga

melaksanakan

kebijakan

lain

untuk

mengatasi

pengangguran, termasuk kebijakan untuk memperbaiki produktivitas para
pekerja atau bekerja sama dengan sektor swasta untuk menumbuhkan
investasi. Jadi tujuan pendirian BLK adalah :
1.

Tercapai dan terwujudnya peningkatan kompetensi tenaga kerja
melalui program pelatihan kerja sehingga menjadi tenaga kerja yang
berkualitas, kompeten dan bersaing tinggi.

2.

Terbentuknya perubahan sikap dan peningkatan kerja serta etos kerja
sehingga menjadi tenaga kerja yang produktif, mandiri dan
profesional.

3.
4.

Meningkatnya penghasilan dan kesejahteraan masyarakat.41

Tujuan dari BLK
a) Meningkatkan produktivitas Tenaga Kerja baik di daerah pedesaan
dan pinggiran kota.
b) Memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja.
c) Menciptakan pelatihan produksi serta uji keterampilan.
d) Mendorong dan mengembangkan jiwa kewirausahaan.

5.

Tugas Pokok Balai Latihan Kerja (BLK) :
UPTD/BLK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai kebutuhan dan

41

Ibid, hlm. 13-14
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keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang
undangan. 50 Sesuai dengan UU No.13 Tahun 2013 tetang ketenaga
kerjaan, Tugas Pokok BLK adalah melaksanakan Pelatihan bagi Tenaga
Kerja dalam berbagai kejuruan yang tersedia. Dilihat dari tugas BLK
yaitu memberikan pelatihan dengan adanya pelatihan diharapkan dapat
merubah atau meningkatkan kualitas kerja angkatan kerja yang lebih
baik, oleh karena itu perubahan menjadi alasan balai latihan kerja
mengadakan pelatihan tenaga kerja.
6.

Peran balai latihan kerja
Peran UPTD BLK Jambi sesuai dengan tugas pokoknya yaitu
memberikan pelatihan dan keterampilan untuk angkatan kerja yang putus
sekolah maupun pengangguran. dalam menjalankan perannya untuk
memberi pelatihan agar mereka mempunyai skill untuk terjun langsung
kedunia kerja maupun wirausaha .42

G. Tinjauan Pustaka
Tabel 1.3
Tinjauan Pustaka
No

1

Penelitian

Judul

Metode

Penelitian

Penelitian

Kesimpulan

Ami Ade Analisis

Metodelogi

Berdasarkan

hasil

Maysarah

Efektivitas

penelitian ini

penelitian

yang

(Skripsi

Peran

Balai menggunaka

dilakukan

Fakultas

Latihan Kerja n

42

Ibid, hlm. 43-44

maka

hasil

metode menunjukan peran UPTD
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Ekonomi

Dalam

deskriptif

BLK

dan Bisnis

Meningkatkan

kualitatif

meningkatkan

Islam

Kulitas Tenaga

tenaga

Universita

Kerja Menurut

sepenuhnya

s

Perspektif

efektif

Jambi2018 Ekonomi Islam
)

Kalianda

dalam
kualitas

kerja

belum
berjalan

hal

ini

dapat

dilihat dari dari empat

(Studi

Pada

peran

UPTD

Balai

Kalianda hanya satu yang

Latihan Kerja

berjalan

Kalianda).

peran

UPTD

BLK

efektif,
UPTD

tiga
BLK

Kalianda yang lainnya
belum

sepenuhnya

berjalan

efektif, tetapi

walaupun
latihan

peran

kerja

belum

balai

kalianda

sepenuhnya

berjalan efektif, namun
UPTD

BLK

Kalianda

sudah

mampu

meningkatkan

kualitas

tenaga kerja.43
2

Nurmila

Peran

Imiliani

Pelaksanaan

menggunaka

Institut

Teknis Daerah

n

Agama

Balai

deskriptif

upaya mereka mengatasi

Islam

Latihan Kerja kualitatif.

pengangguran khususnya

Negeri

Dalam

Palangka

Mengatasi

43

Unit Penelitian ini

Peran

yang

dilakukan

oleh UPTD-BLK kota

metode Palangka

Raya

dalam

di kota Palangka Raya
yaitudengan memberikan
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Raya

Pengangguran

pelatihan kerja berbasis

Fakultas

Masyarakat

kompetensi

Ekonomi

Muslim

masyarakat. Adaberbagai

Dan

Palangka

macam kejuruan keahlian

Bisnis

Raya.

yang ditawarkan kepada

Kota

bagi

Islam

masyarakat

yaitu,

Jurusan

teknologi

Ekonomi

bangunan, rerfigeration,

Islam

teknisi

informasi,

listrik,

otomotif,

teknik

teknik

teknik

las,

manufaktur,

garmen apparel,
pariwisata,

tata

kecantikan,

tata

dan perkantoran.
3

boga,

44

Rian

Analisis peran

Metode yang

Nazarudin

pelatihan kerja

di

(Skripsi

oleh

balai dalam

bahwa 98,9% responden

Fakultas

latihan

kerja penelitian ini

menyatakan

Ekonomi

dalam

yaitu Metode

bahwa keberadaan Balai

dan Bisnis

meningkatkan

Pendekatan

Latihan

Islam

potensi

Kualitatif

berdampak positif dalam

Universita

angkatan kerja

meningkatkan

s Jambi

di

angkatan

2018)

Jambi ditinjau

dilihat dari lulusan Balai

dari perspektif

Latihan Kerja yang telah

ekonomi Islam

mendapatkan

(studi

di

44

Bandar

pada

Berdasarkan

hasil

gunakan kuesioner dapat diketahui

setuju

Kerja

(BLK)

potensi

kerja.

Dapat

pekerjaan
perusahaan-
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Unit Pelaksana

perusahaan

dan

Teknis Daerah

mendirikan

usaha

Balai

Latihan

mandiri

demi

Kerja

Bandar

terwujudnya

Jambi)

pengurangan

tingkat

pengangguran di Kota
Bandar Lampung.45

45

Rian Nazarudin,“Analisis peran pelatihan kerja oleh balai latihan kerja dalam
meningkatkan potensi angkatan kerja di bandar Lampung ditinjau dari perspektif ekonomi Islam
(studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Bandar Lampung)”, Skripsi
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018).

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di UPTD BALAI LATIHAN KERJA
KOTAJAMBI Jl.Yulius Usman No.9 Telanaipura Jambi. Pemilihan tempat
ini disengaja dengan mempertimbangkan hasil pra-penelitian yang dilakukan
oleh penulis yang melihat bahwa lokasi penelitian ini sangat cocok dan dapat
membantu penulis untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam
penelitian ini. Penelitian ini mengkaji tentang analisis efektivitas peran balai
latihan kerja (BLK) dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan
mengurangi pengangguran dikota Jambi. Penelitian ini dilakukan dari bulan
Januari hingga April.
B. Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research)
adalah melakukan kegiatan lapangan tentu guna memperoleh berbagai data
dari informasi yang dilakukan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mencari
data dari lapangan untuk mengetahui bagaimana efektivitas peran balai
latihan kerja dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi
pengangguran dikota Jambi.46 Dalam penelitian ini penulis terjun langsung
kelapangan (Field Research) untuk mencari data dan informasi di BLK

46

Ami Ade Maesyarah “analisis efektivitas peran balai latihan kerja (blk) Dalam
meningkatkan kualitas tenaga kerja Menurut prespektif ekonomi Islam (study pada uptd balai
latihan kerja (blk) kalianda)”. Skripsi universitas Islam negeri raden intan lampung (2018) hlm:
30.
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Jambi. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Margono,
yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun metode penelitian yang
digunakan adalah metode deskriptif, yang tujuannya agar dapat memberikan
penjelasan atau gambaran yang jelas tentang situasi objek yang diteliti
berdasarkan hasil data yang telah dilakukan dan kemudian dituangkan dalam
bentuk kata-kata dengan bahasa sendiri. Berangkat dari beberapa pengertian
di atas maka penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menemukan
pengetahuan

seluas-luasnya

tentang

suatu

objek

tertentu

dengan

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya guna dapat mendiskripsikan
hal-hal yang bersifat spesifik atas objek yang diteliti tersebut.47
kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata dengan bahasa sendiri.
C. Jenis dan Sumber Data
Data yang disajikan diperoleh dari sumber sumber data yang terdiri
dari data data primer dan dara sekunder.
1. Jenis Data
Data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang
diperoleh dilapangan sebagai pendukung kearah konstruksi secara ilmiah
dan akademis. Data penelitian adalah “things know or assumed”, yang
47
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berarti bahwa data itu sesuai yang diketahui atau dianggap. Jenis data
dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 48
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang memberikan secara langsung
sebagai hasil pengumpulan sendiri. Data primer dalam penelitian ini
adalah data yang diperoleh langsung Balai Latihan Kerja KotaJambi,
diperoleh melalui observasi yang meliputi berbagai upaya yang
dilakukan oleh Balai Latihan Kerja Kota Jambi Dalam Meningkatkan
Kualitas Tenaga Kerja dan Mengurangi Penganggurn diKota Jambi.
Peneliti ini juga mengumpulkan data primer berdasarkan informan
berasal dari wawancara.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti, misalnya biro statistic, majalah, Koran,
keterangan-keterangan lain atau publikasi Lain. Data sekunder dalam
penelitian ini meliputi berbagai dokumen yang terkait dengan sejarah dan
peran BLK Kota Jambi. Data sekunder dikumpulkan oleh orang yang
melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. 49
2. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh
dari :
48
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a.

Kantor Balai Latihan Kerja Kota Jambi

b.

Website yang berhubungan dengan penelitian

c.

Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang di
butuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan
data dalam karya tulis ini adalah sebagi berikut:
a. Observasi
Observasi adalah mengamati dan mendengar serta menggunakan
panca indra dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti
terhadap

fenomena

yang

terjadi,

selama

beberapa

waktu

tanpa

mempengaruhi fenomena yang di observasi, dengan mencatat, merekam,
memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis. 50
b. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi sebanyak
banyaknya mengenai suatu objek kajian atau penelitian. Informasi tersebut
diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengkontruksikan suatu
objek atau pandangan mengenai orang, peristiwa, kegiatan, pengalaman,
motivasi dan sebagainya.
Wawancara dilakukan secara mendalam dan terarah dengan
menggunakan daftar pertanyaan agar diperoleh data yang sesuai dengan
masalah yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap gejala yang ada.
50
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Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (open
interview)

agar

informan

mengetahui

maksud

dari

materi

yang

dipertanyakan yaitu mengenai upaya Pemerintah dalam mengatasi
pengangguran melalui BLK Kota Jambi. Untuk itu instrumen yang
digunakan adalah berupa pedoman wawancara (interview guide) yang
merupakan penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaanpertanyaan yang bersifat terbuka sehingga dapat memberikan kebebasan
yang seluas-luasnya bagi objek untuk menyampaikan pendapatnya. Data
dari teknik ini di gunakan peneliti untuk menunjang data dari teknik di atas
sehingga data ini merupakan data sekunder.
Adapun informan untuk memperoleh data-data yang ingin
diketahui dari hasil wawancara tersebut adalah untuk mendapatkan data
peserta, sumber daya instruktur yang dimiliki, peran BLK dll.51
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai
penguatan data observasi dan wawancara. Ada yang keliru menafsirkan data
dokumentasi, seakan tidak berhubungan dengan data observasi dan
wawancara.Padahal data dokumentasi adalah satu kesatuan dengan data
observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya. Sehingga seorang
peneliti mengkemas laporan penelitiannya dalam proses tringulasi ketiga
data-data yang dihimpun elalui observasi, wawancara dan dokumentasi
harus saling menguatkan dan direkatkan jadi tidak bisa dipisahkan menjadi
51
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tiga bagian salinng berhubungan. Jenis-jenis data dokumentasi berupa
gambar-gambar,data angka, sejarah dan dokumen-dokumen penting pada
BLK Kota Jambi.52
E. Subjek dan Objek Penelitian
Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu,
melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang
tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang
diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan
dan tujuan tertentu.53
a. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini ditunjukan kepada 11 orang yang
peneliti anggap paling mengetahui tentang BLK Serta tergabung dalam
struktur kepegawian BLK dan siswa yang mengikuti program pelatihan di
BLK Kota Jambi yaitu:
1. Kepala BLK Kota Jambi 1 orang sebagai informan kunci (diwakilkan
oleh Kasi program Ev & P)
2. Pegawai BLK Kota Jambi 4 orang sebagai informan, (1 orang Kasi
PPKP, 1 orang bidang fungsional umum, orang bidang teknisi,2 orang
bidang instruktur).
3. Peserta dan Alumni BLK Kota Jambi Sebanyak 4 orang sebagai
responden.
52
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b. Objek Penelitian
Sedangkan objek penelitian ini sendiri adalah bagaimana
Efektivitas BLK dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan
mengurangi pengangguran dikota Jambi.
F. Metode Analisis Data
Analisa data merupakan proses mencari data menyusun secara
sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahanbahan

lain.

Sehingga

dapat

dipahami,

dan

tentunya

dengan

mengorganisasikan data ke dalam kategori, mengajarkan kedalam unit-unit
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih yang penting yang
mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami
oleh diri sendiri maupun orang lain.54
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis
dekriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang di maksudkan
untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang disebutkan, yang
dihasilkan dan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Data yang
diperoleh dari lapangan kemudian diproses dan diolah sehingga didapatkan
sebuah kesimpulan dan hasil penelitian. Analisis data yang akan dilakukan
penulis adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data
Peneliti akan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi.
54
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2. Reduksi Data
Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data
kualitatif. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.55 Yang
mana bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa
sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
3. Penyajian Data
Data yang diperoleh di kategorikan menurut pokok permasalahan
dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk
melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.
4. Penarikan Kesimpulan
Langkah

ketiga

adalah

penarikan

kesimpulan

awal

yang

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti kuat dalam pengumpulan data berikutnya. Tetapi
apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel. Setelah data disajikan barulah ditarik
kesimpulan mengenai Efektivitas peran BLK dalam Meningkatkan
kualitas tenaga kerja dan Mengurangi pengangguran dikota Jambi.56
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi jalan yulius usman
no 09 kelurahan pematang sulur kecamatan telanaipura kota Jambi Kelurahan
Telanaipura, Kecamatan Telanaipura Kota Kota Jambi, Merupakan salah satu
Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Provinsi Jambi di bawah Struktural Dinas
Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Jambi. 57
B. Sejarah Singkat Berdirinya Balai Latihan Kerja dan ProduktivitasJambi
BLKP Jambi adalah Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) dibidang Latihan
Kejuruan Industri, Tata Niaga, Aneka Kejuruan dan Pertanian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen
Tenaga Kerja Provinsi Jambi dan secara Fungsional mendapat bimbingan dari
Pusat Latihan Kerja di Jakarta.
BLKP Jambi diresmikan penggunaannya oleh Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi RI Drs. Harun Zain pada tanggal 14 Februari 1982.
Perubahan Otonomi Daerah dari Pusat ke Daerah Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Menurut Peraturan GubernFur Nomor.01 Tahun 2009 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada
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Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi. Maka BLK Jambi di Ubah
menjadi UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( BPTT )
Prov. Jambi yang berlokasi Jl. Yulius Usman No. 09 Telanaipura Melalui
berbagai pelatihan berbasis kompetensi yang telah diselenggarakan selama
lebih dari 31 Tahun UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (
BPTT ) Jambi telah mencetak ribuan tenaga kerja terampil dan ahli bekerja
di perusahaan-perusahan maupun intansi Pemerintah.
Pada masa sekarang dan mendatang, kualitas sumber daya manusia
menjadi sangat penting mengingat persaingan tenaga secara global yang
semakin ketat, Konstibusi UPTD BPTT sebagai Lembaga Pelatihan Milik
Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengahadapai tantangan saat ini adalah
dengan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia melalui Pelatihan
Berbasis Kompetensi serta sertifikasi keahlian. Dan Uji Kompetensi. 58
C. Visi, Misi, Motto dan Nilai utama UPTD BLKPJambi :
a. Visi
Menciptakan Tenaga Kerja dan Wirausaha yang Produktif, Profesional,
Berkompetensi dan Mandiri Untuk Memenangkan Persaingan Global,
Guna Mewujudkan Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil
dan Sejahtera (TUNTAS) 2021
b.

Misi
1. Menjadikan BPTT Jambi sebagai lembaga pelatihan pemrintah yang
berkualitas dan modern melalui pengembangan kelembagaan,
58
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Program, sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan kemajuan
teknologi dan kebutuhan pasar kerja.
2. Melaksanakan pelatihan kerja, yang berbasis kompetensi, dan berbasis
masyarakat serta kewirausahaan guna menciptakan sumber daya
manusia yang memiliki kompetensi, inovatif dan produktif serta
disiplin. Melaksanakan pelatihan kepada transmigran dan atau calon
transmigran, penduduk sekitar pemukiman transmigran.
3. Melaksanakan

penyuluhan

dan

penyebaran

informasi

kepada

masyarakat pentingnya kompetensi.
4. Menerapkan manajemen mutu kelembagaan BPTT berstandar ISO
9001-2008, dan Sistem Manajemen Keseslamatan dan Kesehatan
Kerja (SMKJ).
5. Meningkatkan Produktivitas regional, perusahaan dan tenaga kerja,
melalui pelatihan produktivitas dan pengukuran produktivitas.
6. Meningkatkan

kuantitas

dan

kualitas,

profesionalisme

tenaga

pengelola, instruktur, serta mengoptimalkan kerja personil sesuai
dengan tugas dan fungsi.
7. Mengembangkan jejaring kemitraan dan komunikasi antar lembaga
baik Pemerintah maupun swasta.59
c. Motto
Kami Peduli Masa Depan Putra-Putri Jambi
d. Nilai Utama BLKP
59
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Berahlak, Potensial, Terampil dan Terdidik.60
D. Fasilitas yang diterima peserta
Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi tidak hanya memberikan
pelatihan secara gratis namun BLKP Jambi juga memberikan berbagai
macam fasilitas secara gratis untuk menunjang pelatihan, Berbagai fasilitas
yang diberikan kepada peserta yaitu :
1. ATK.
2. Baju Kerja 2 buah.
3. Baju Kaos 1 Buah.
4. Modul.
5. Snack setiap hari selama pelatihan.
6. Makan siang setiap hari selama pelatihan.
7. Uang Transportasi.61
E. Peran Balai Latihan Kerja Jambi
Peran Balai latihan kerja dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 1 yaitu :
1. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK, adalah tempat
diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga
mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu
untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha
mandiri

maupun

sebagai

tempat

pelatihan

untuk

meningkatkan

produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
60
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2. Kerjasama Penggunaan BLK oleh Swasta adalah pemanfaatan sumber
daya pelatihan BLK yang meliputi sumber daya manusia, program, sarana
dan prasana.
3. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun
secara sistimatis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai,
materi pelatihan teori dan praktek, jangka waktu pelatihan, metode dan
sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi
dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.
4. Pengguna BLK adalah lembaga swasta yang berbadan hukum atau unit
usaha maupun perorangan yang mampu melakukan ikatan hukum.
5. Pelatihan Kerja 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.
6. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat
kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji
kompetensi, yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi
berlisensi.62
F. Struktur Organisasi dan Sumber daya Manusia BLKP Jambi
Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi memiliki struktur
organisasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Adapun struktur
organisasi Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi sebagai berikut :
62
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Gambar 3.1
Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi.63
KEPALA UPTD BLKP JAMBI
Yahya Buwaiti, SH. M.Si

SUB BAGIAN TATA USAHA

Kasi Program

Desye Riyani SE

Ibu Erina Farah Fadila,
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Fungsional

63
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G. Perekrutan peserta pelatihan BLK Kota Jambi
Syarat untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Kota Jambi
yaitu dengan sbb :
1.

Mendaftar secara online melalui : https://forms.gle/khF8FEhVuydne8Fy6
atau datang langsung ke kios 3 in 1 UPTD BLKP Jambi.

2.

Persyaratan
a. Foto Copy ijazah terakhir 2 lembar
b. Foto Copy KTP / KK = 2 lembar
c. Pas Photo 3x4 = 6 lembar (Latar Belakang Merah)
d. Map Merah Tulang (3 buah)

3. Seleksi
a. Tes Tertulis
b. Tes Wawancara
4. Pengumuman Kelulusan, pengumuman kelulusan biasanya diumumkan
dimading BLK Jambi atau bisa dilihat langsung di BLK, dan dimedia
sosial seperti facebook BLK Jambi yaitu, Blkp Provinsi Jambi. Peserta
yang dinyatakan lulus maka bisa mengikuti pelatihan sesuai dengan
arahan dari BLK Jambi itu sendiri.64
H. Tupoksi BLK Kota Jambi
UPTD BLKP mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas teknis
pada Dinas dalam bidang ketenaga kerjaan yang meliputi penyusunan
program, evaluasi dan pelaporan, melaksanakan pelatihan keterampilan

64
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berbasis masyarakat dan berbasis kompetensi kepada tenaga kerja, tenaga
ahli, baik swasta maupun Pemerintah dari dalam dan luar negeri serta
pengembangan

pelatihan

dan

melaksanakan

pelatihan

produktivitas

pengukuran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja disemua sektor usaha,
perusahaan baik milik swasta maupun BUMN/BUMD dan Koperasi,
kerjasama pelatihan dan pemanfaatan BLKP.65
I.

Program-program, kejuruan BLKP Jambi dan Lama Pelatihan
a. Program BLKP Jambi
Balai latihan kerja Kota Jambi sebagai lembaga pelatihan
melaksanakan program pelatihan sebagai berikut:
1.

Pelatihan Tenaga Kerja Institusional Pelatihan Berbasis Kompetensi
(PBK).
Pelatihan Tenaga Kerja Institusional merupakan pelatihan
tenaga kerja yang di laksanakan di Balai Latihan Tenaga Kerja dan
Produktivitas Provinsi Jambi dengan peserta masyarakat pencari kerja
dan calon wirausaha mandiri di Provinsi Jambi.
Program latihan berbasis kompetensi yaitu program pelatihan
yang memungkinkan setiap peserta pelatihan mengikuti pelatihan
berdasarkan unit kompetensi yang ingin diikutinya, kemudian selesai
pelatihan diuji dengan kompetensi (sertifikasi) kompetensi.

2. Pelatihan Tenaga Kerja Non – Institusional (MTU)

65
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Pelatihan Tenaga Kerja Non - Institusional, Mobile Training
Unit (MTU) ini merupakan pelatihan yang dilaksanakan di lokasi
masyarakat, misalnya di desa, kelurahan dan kecamatan berdasarkan
kebutuhan masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat. 66
b. Kejuruan di BLK Kota Jambi
Program pelatihan kejuruan saat ini yang ada di BLK Kota Jambi
ada 8 (delapan) induk kejuruan atau 19 kejuruan yang dilaksanaka. Baik
pelatihan kompetensi (PBK) maupun pelatihan berbasis masyarakat
(PBM) yaitu:
Tabel 3.1
Jumlah kejuruan yang tersedia dan Lama Pelatihan di BLKP Jambi 67
No
1

Bagian
Kejuruan
Tik

Nama-Nama kejuruan
Basic Office
(240 Jam/30
Hari)

2

Listrik
Elektronika

Instalasi Listrik
(320 Jam/40
Hari)

3

Teknologi
Mekanik

4

Aneka
Kejuruan

5

Otomotif

Las Listrik
(240 Jam/30
Hari)
Menjahit
(240 Jam/30
Hari)
Mobil Bensin
(240 Jam/30

66

Akuntansi
Junior
(240 Jam/
30 Hari)
Audio
Video
(320 Jam/
40 Hari)
Bubut
(240 Jam/
30 Hari)
Bordir
(240 Jam /
30 Hari)
Sepeda
Motor

Perakitan
Komputer

Desain
Grafis
(320 Jam
/40 Hari)

AC
(240 Jam/
30 Hari)
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Hari)
6

(240 Jam/
30 Hari)
Meubeler
(240 Jam/
30 Hari)

Auto CAD 2D
(240 Jam/30
Hari)
7 Proseccing
Tata Boga
(240 Jam/30
Hari)
8 Kecantikan
Tata kecantikan
Rambut
(240 Jam / 30
Hari)
Sumber :Bagian TU Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Kota Jambi
Bangunan

I. Sarana dan prasaran BLKP Jambi
Tabel 3.2
Jumlah Gedung yang dimiliki Balai Latihan kerja dan Produktivitas (BLKP)
Jambi.68
No

Jenis Gedung

Jumlah

1.

Gedung Kantor

1 Buah

2.

Gedung 3 IN 1

1 Buah

3.

Workshop Bangunan

1 Buah

4.

Workshop Automotif

1 Buah

5.

Workshop Teknologi Mekanik

1 Buah

6.

Workshop Listrik

1 Buah
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7.

Gedung Gudang

1 Buah

8.

Gedung Aula

1 Buah

9.

Gedung Kantin

1 Buah

10.

Gedung Mess

35 Buah

11.

Pos Jaga

1 Buah

12.

Gedung Garasi

1 Buah

13.

Gedung Menjahit

1 Buah

14.

Rumah Dinas

1 Buah

15.

Gedung Teori (Tata Niaga)

1 Buah

16.

Taman Halaman

1 Buah

17.

Parkir

1 Buah

18.

Selasar

1 Buah

19.

Musshola

1 Buah

20.

WC

1 Buah

Sumber :Bagian TU Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Kota Jambi

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Efektivitas Peran Balai Latihan Kerja Dalam Meningkatkan Kualitas
Tenaga Kerja.
Efektivitas adalah keaktifan daya guna, adanya kesesuaian dalam
suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju,
suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilainilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai.69
Untuk mengetahui Efektivitas Balai Latihan Kerja (BLK) Jambi
dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja peserta diBLK Jambi ini maka
penulis mengadakan wawancara terhadap Bapak Abdallah selaku kasi
pelatihan dan pemasaran, yang mana beliau mengatakan :
“Saya selaku kasi pelatihan di BLK ini untuk meningkatkan
pengetahuan peserta pelatihan disini kami meningkatkan kualitas
instruktur atau tenaga pengajarnya dulu, sebelum mereka resmi
menjadi instruktur mereka harus mengikuti pelatihan dahulu selama 7
bulan dan bahkan ada yang lebih untuk tingkat lanjutan. Jadi
instruktur di BLK ini juga harus tersertifikasi agar terjamin
kualitasnya untuk mengajar peserta yang mengikuti pelatihan, disini
kami menerapkan pelatihan berbasis kompetensi (PBK). di BLK
Jambi juga ada penentuan kelulusan bagi peserta yang sudah
mengikuti pelatihan disini ada 2 kali ujian yang pertama ujian
kelulusan dari BLK Jambi sendiri dan yang kedua diadakan ujian
verifikasi dari BLK medan yang datang kejambi.”70

69

ami ade maesyarah “analisis efektivitas peran balai latihan kerja (blk) Dalam
meningkatkan kualitas tenaga kerja Menurut prespektif ekonomi Islam (study pada uptd balai
latihan kerja (blk) kalianda)”. Skripsi universitas Islam negeri raden intan Lampung, 2018, hlm.
26.
70
Wawancar Bapak Abdallah selaku kasi pelatihan dan pemasaran.
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Ketika penulis dilapangan, memang terlihat diBLK ini melakukan
pelatihan berbasis kompetensi, Program pelatihan berbasis kompetensi
yaitu program pelatihan yang memungkinkan setiap peserta pelatihan
mengikuti pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang ingin diikutinya,
kemudian selesai pelatihan diuji dengan kompetensi (sertifikasi)
kompetensi, namun penulis menemukan bahwa Pelatihan di BLK Jambi
ini hanya memberikan teori 20% dan diBLK ini fasilitasnya juga masih
kurang lengkap Jadi ada beberapa kejuruan yaitu jurusan CAD atau
menggambar bangunan, desain grafis dan perakitan computer sehingga
peserta harus membawa laptop sendiri.peneliti juga menemukan memang
benar adanya 2x ujian. ujian yang pertama diadakan oleh BLK Jambi
untuk menentukan lulus atau tidaknya peserta yang mengikuti pelatihan
dan ujian yang kedua diadakan oleh BLK luar kota Jambi yang datang ke
BLK Jambi untuk mengadakan ujian verifikasi.
Untuk lebih jelasnya penulis mengadakan wawancara langsung
dengan seorang instruktur yaitu Bpk Bambang kurniawan terkait masalah
peningkatan pengetahuan di BLK Jambi, beliau mengatakan :
“disini materi yang diberikan kepada peserta hanya 20% karena kami
lebih mengutamakan praktek daripada teori, instruktur disini harus
mengikuti pelatihan dulu selama 7 bln kalau mau menjadi intruktur,
dan metode belajarnya yaitu tatap muka langsung dengan peserta,
kami menggunakan papan tulis sebagai alat penunjang untuk
menyampaikan materi didepan kelas, kemudian peserta bisa
langsung memprakatikan di komputernya masing-masing.
Sedangkan untuk materinya berasal dari pusat yang disebut SKKNI,
kemudian kami buat menjadi buku yang nantinya akan menjadi
panduan kami dalam memberikan pelatihan dan juga ada yang
diberikan kepada peserta sebagai buku panduan mereka untuk
belajar selama pelatihan. Jadi ada beberapa kejuruan CAD namanya
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CAD itu menggambar bangunan itu karena baru juga belum ada
peralatannya namun instrukturnya ada siswa dianjurkan membawa
laptop desain grafis dan perakitan computer gitu juga jadi siswa
bawa laptop masing masing, jadi ada juga yang instrukturnya ada
peralatannya tidak ada , ada yang peralatannya lengkap tapi
instrukturnya pension tapi boleh merekrut dari luar, untuk yang
lainnya kalaukendala sarana prasarana yaitu kita belum memiliki
asrama untuk para pesertapelatihan yang tempat tinggalnya jauh dari
tempat pelatihan, karna kan denganadanya asrama itu bisa lebih
memudahkan masyarakat yang jauh dari BLK mereka bisa tinggal
selama pelatihan di asrama, bisa menghemat biaya ongkos mereka”71
Dari hasil observasi, penulis juga menemukan kalau diBLK sarana
prasarana belum memiliki asrama untuk para peserta pelatihan yang
tempat tinggalnya jauh dari tempat pelatihan agar lebih memudahkan
masyarakat yang jauh dari BLK mereka bisa tinggal selama pelatihan di
asrama, bisa menghemat biaya ongkos mereka dan datang tepat waktu.
penulis juga menemukan bahwa diBLK ini instrukturnya emang sudah ahli
dibidanya karena mereka sudah tersertifikasi atau mengikuti pelatihan
selama 7 bulan agar pelatih atau pengajar tersebut memang benar2 ahli
dalam bidangnya sehingga diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan
peserta. Sesuai dengan penuturan Rilla selaku peserta pelatihan menjahit
yang mengatakan tentang pelatihan diBLK Jambi Sebagai berikut :
“kalau dari segi instrukturnya bagus lah karna instrukturnya itu emang
sudah ahli dibidangnya dan sudah terverifikasi juga, saya juga merasa
ersyukur karena sudah diberi pelatihn secara gratis sehingga setelah
pelatihan diblk saya sudah bisa menjahit baju sendiri.” 72
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bayu Asrori peerta pelatihan :

71

Wawancara Dengan Bapak Bambang kurniawan, 04 Maret 2020
Wawancara Dengan Riella Peserta yang pernah megikuti pelatihan jahit diblk, 25
Februari 2020
72
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“Pelatihan di BLK ini menurut saya sudah efektif dalam memberikan
pelatihan dari kami yang tidak bisa itu menjadi bisa dari yang tidak
punya skill sekarang sudah punya skill menurut jurusannya masingmasing, instrukturnya juga berkualitas dan cara mengajarnya juga
menyenangkan dan mudah untuk kami pahami” 73
Dari hasil observasi memang penulis temukan bahwa instruktur di
BLK Jambi memang sudah ahli dibidangnya karena sudah terverifikasi
dan mengikuti pelatihan selama 7 bln bahkan ada yang lebih.
Untuk lebih jelasnya bagaimana efektivitas BLK Jambi dalam
meningkatkan kualitas tenaga kerja bisa dilihat dari seluruh jumlah peserta
yang lulus ujian dari BLK Jambi dan lulus ujian verifikasi oleh BLK
Medan karena peserta yang sudah lulus ujian dan sertifikasi berarti sudah
terlatih dibidangnya masing-masing.
Tabel 4.1
Jumlah peserta yang lulus ujian sertifikasi 2019.74
No

Jurusan

Jumlah

Jumlah peserta

Jumlah

seluruh

yang lulus di

peserta

peserta

BLK Jambi

yang lulus
Sertifikasi

1.

Basic Office

80

77

65

2.

Instalasi Listrik

80

78

65

3.

Las Listrik

80

77

70

4.

Menjahit

96

95

88

5.

Mobil Bensin

80

75

62

73

Wawancara Dengan Bayu asrori Peserta yang pernah megikuti pelatihan jahit diblk,
24 Februari 2020
74
Sumber BLK Jambi
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6.

Auto CAD 2D

64

62

59

7.

Tata Boga

80

78

64

8.

Tata kecantikan

64

63

55

64

61

54

10. Audio Video

64

62

55

11. Bubut

80

79

60

12. Bordir

96

95

84

13. Speda Motor

80

79

63

14. Meubeler

80

75

60

15. Perakitan

64

60

45

16. AC

80

79

60

Jumlah

1.232

1.195

1.009

Rambut
9.

Akuntansi Junior

Komputer

Sumber : BLKP Jambi
Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa Balai Latihan Kerja dan
Produktivitas Jambi sudah Efektif dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja
peserta hal ini dapat dilihat Dari tabel diatas terlihat bahwa peserta yang
lulus ujian sertifikasi berjumlah 1.009 peserta atau sekitar 90% dari 1.232
peserta yang mengikuti pelatihan di BLK Jambi peserta yang lulus ujian
sertifikasi akan diberikan 2 sertifikat oleh BLK Jambi agar mempermudah
peserta dalam mencari kerja. dari hasil wawancara dan observasi penulis
diatas juga menyatakan kalau instruktur diBLK Jambi memang sudah ahli
dalam bidangnya sehingga pelajaran yang diberikan oleh instrukturnya baik
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teori maupun praktek dapat mudah untuk dipahami dan dipraktekan oleh
peserta pelatihan yang ada di BLK.
B. Peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mengurangi pengangguran
dikota Jambi
Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15
sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.
Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga,
siswa sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya
yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.
Balai Latihan Kerja (BLK) kota Jambi sebagai lembaga pemerintah
mempunyai peran penting dalam melakukan salah satu fungsi dibidang
ketenaga kerjaan salah satunya peran BLKP Jambi dalam mengurangi
pengangguran yaitu :
Tabel 4.2
Jumlah peserta yang dilatih diBLKP Jambi 2015-201975
Tahun

Pencaker yang dilatih

2015

528 Orang

2016

912 Orang

2017

476 Orang

2018

1.120 Orang

2019

1.232 Orang

Sumber : BLK Jambi

75

Sumber BLKP Jambi
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Dari tabel 4.2 diatas, menunjukan bahwa jumlah peserta yang sudah
dilatih dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 jumlah peserta yang dilatih
semakin meningkat bahkan pada tahun 2019 peserta yang sudah dilatih
berjumlah 1.232 Orang peserta. Semakin banyak peserta yang dilatih maka
semakin besar kesempatan mereka untuk bekerja. Hal ini disebabkan karena
kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dan dana yang turun baik dari APBD
maupun APBN semakin meningkat.
. Untuk mengetahui peran Balai Latihan Kerja (BLK) Jambi dalam
menggurangi pengangguran dikota Jambi ini maka penulis mengadakan
wawancara terhadap Bapak Bambang kurniawan selaku instruktur Desain
grafis, yang mana beliau mengatakan :
“disini sudah ada program-program pusat untuk menggurangi
pengangguran disini ada pelatihan keterampilan, program pelatihan kerja
berbasis kompetensi. Itu bisa mengatasi pengangguran setelah dilatih
sebulan diuji lagi mestinya mereka bisa. Kalau dia di bagian motor las
kan dia bisa bukak bengkel sendiri, kalau dia ikut pelatihan jahit dia bisa
buka tempat jahit sendiri kalau anak-anak itu benar-benar mengikuti
pelatihan dengan serius insyaallah mereka berhasil lh, disini juga
menerapkan lebih banyak praktek daripada teori yaitu 20% teori dan 80%
praktek agar para peserta lebih mahir dalam mempraktekan skill yang
dimilikinya.”76

Observasi penulis dilapangan bahwasanya peran BLK Jambi dalam
menggurangi pengangguran yaitu dengan memberikan pelatihan kepada
peserta dengan program pelatihan kerja berbasis kompetensi dengan lebih
banyak praktek daripada teori 20% teori 80% praktek. Dan memberikan
pelatihan sesuai dengan yang mereka pilih.

76

Wawancara Dengan Bapak Bambang kurniawan, 04 Maret 2020
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Untuk lebih jelasnya penulis melakukan wawancara dengan Bpk
Nungcik selaku staff kasi pelatihan dan pemasaran :
“pelatihan ini sangat membantu para siswa, dengan adanya pelatihan ini
besar harapan mereka dapat bekerja sesuai dengan bakat dan ilmu yang
mereka dapatkan selama di BLK, karena pelatihan yang ada di BLK juga
di bekali dengan uji kompetensi sehingga ado nilai tambah ketika suatu
saat mereka melamar kerja baik di perusahaan maupun di pemerintahan,
karena dengan adonyo sertifikat kompeten, ini juga sebagai bahan
pertimbangan dan nilai tersendiri bagi siswa yang mengikuti pelatihan di
BLK. selama ini sudah berhasil dan banyak perubahan yang didapatkan
oleh para peserta pelatihan, yang dulunya tidak punya pekerjaan sekarang
sudah memiliki pekerjaan meskipun tidak bekerja di kantor besar
maupun perusahaan ternama”77
Pak bambang juga mengatakan:
“bahwa jumlah siswa BLK yang dilatih selama lima tahun terakhir di
BLK Jambi berjumlah 4.268 orang. Sedangkan jumlah para peserta
pelatihan yang lulus sekitar 3.842 orang, yang berhasil mendapatkan
pekerjaan baik dipemerintah swasta maupun membuka usaha mandiri
berjumlah 2.134 orang dan yang tidak mendapatkan pekerjaan setelah
mengikuti pelatihan berjumlah 1.707 orang. Khusus untuk peserta yang
belum mendapatkan pekerjaan sebagian mereka kembali mengikuti
program pelatihan lanjutan sedangkan sebagian dari mereka hilang tanpa
kabar yang jelas.78
Berdasarkan observasi, peran Balai Latihan Kerja dan Produktivitas
Jambi sebelum mengikuti peltihan di BLK Jambi calon peserta akan dites
wawancara dan teori untuk menentukan peserta bisa mengikuti pelatihan
selanjutnya atau tidak. di BLK Jambi tidak menerima orang yang masih
sekolah maupun kuliah karena peserta disuruh focus dalam menjalankan
pelatihan. Dan diakhir juga akan di tes 2 kali untuk menentukan peserta
lulus atau tidak.
Penulis juga mewawancarai ibu Erin, beliau mengatakan
77
78

Wawancara Dengan Bapak Nungcik, 04 maret 2020
Wawancara Dengan Bapak Bambang kurniawan, 04 maret 2020
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“program yang di adakan oleh Pemerintah ini bisa membantu para
masyarakat yang ingin belajar, sehingga dapat membantu mereka dalam
proses mencari kerja ataupun membuka usaha mandiri, misalnya seperti
jurusan las listrik, bengkel, bordir, menjahit. Karena untuk jurusan yang
disebutkan tadi masih banyak di butuhkan di masyarakat, karena itu
berkaitan dengan skill seseorang. Sehingga peluang untuk bekerja
ataupun membuka usaha mandiri lebih besar peluangnya. Beda halnya
dengan Basic Office para peserta yang harus bersaing dengan lulusan
dari SMK, para Sarjana, sehingga peluang untuk mendapat pekerjaan
kemungkinan sangat tipis, sehingga di BLK ada yang namanya uji
kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompeten dan ini sebagai
nilai tambah kata ibu Erin. Selama ini belum ada kendala yang
berarti.Sehingga menurut ibu Erin bahwa pelatihan ini dapat
dikategorikan berhasil karena banyak peserta didik yang sudah
membuka usaha sendiri, meskipun ada satu atau dua orang yang masih
belum mandiri. Ibu Erin mengatakan bahwa program pelatihan ini
sangat membantu pemerintah dalam menggurangi angka pengangguran
di Kota Jambi khusunya.”79
sesuai dengan penuturan peserta BLK Jambi Sofia tentang peran
Balai Latihan Kerja Jambi sebagai berikut :
“Peran Balai Latihan Kerja Jambi dalam mengurangi pengangguran
yaitu dengan memberikan pelatihan kepada peserta sesuai dengan
jurusan yang mereka pilih, dengan adanya skill kami bisa membuka
usaha sendiri dan bisa lebih mudah dalam mencari pekerjaan karena
disini kami sudah memiliki 2 sertifikat keahlian.” 80
Penulis tidak berhenti disitu saja, penulis mewawancarai Yosa peserta
yang pernah mengikuti pelatihan di BLK Jambi, penulis menanyakan
tentang peran Balai Latihan kerja yang hasilnya sebagai berikut :
“sejauh ini program yang dijalankan oleh BLK sudah bisa membantu
mengurangi pengangguran karena pelatihan ini benar-benar
mendorong para peserta agar dapat hidup mandiri setelah selesai
pelatihan dan mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan
pekerjaan. Setelah saya mengikukti pelatihan semangat untuk bekerja

79

Wawancara Dengan Ibu Erin, 30 Januari 2020
Wawancara Dengan Sofia Peserta yang pernah megikuti pelatihan jahit diblk, 25
Februari 2020
80
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semakin bertambah dan berbeda dari sebelumnya karena diblk emang
dilatih untuk siap kerja.”81
Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dilapangan, peran
BLKP Jambi dalam mengurangi pengangguran sudah efektif dengan cara
memberikan pelatihan berbasis kompetensi kepada peserta dan pelatihannya
diadakan secara gratis bagi para pencari kerja yang ingin menambah
keahlian Tujuan pelaksanaan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja kota
Jambi ini sesuai dengan agenda prioritas pembangunan ketenagakerjaan
yaitu percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan percepatan
sertifikasi profesi. Jadi, BLKP Jambi melaksanakan pelatihan keterampilan
kerja untuk semua lapisan masyarakat baik dia berpendidikan rendah
maupun tinggi yang ingin memiliki keterampilan kerja dan menyiapkan
sumber daya manusia atau membentuk seseorang agar memiliki
keterampilan yang bisa berguna untuk dirinya baik bekerja untuk orang lain
maupun membuka usaha mandiri. Kalau jenis pelatihan yang dilaksanakan
di BLK ini yaitu skill training.

Bapak Bambang kurniawan juga menuturkan
“saya sangat mendukung akan keberhasilan program pelatihan ini,
karena program ini sudah memberi banyak perubahan bagi para
pengangguran, Saat ini jumlah lulusan yang sudah bekerja maupun
membangun usaha mandiri selama lima tahun terakhir sudah sekitar
50% dan yang belum punya pekerjaan sekitar 40% sedangkan yang
gagal 10%, dari jumlah peserta seluruhnya 4268 orang peserta. Dari
sekian banyak peserta yang mengikuti pelatihan tidak mungkin tidak
ada yang bekerja sekitar 50% itu mereka sudah bekerja” 82
81

Wawancara Dengan Yosa Peserta yang pernah megikuti pelatihan diblk, 27 Februari
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Wawancara Dengan Bapak Bambang, 04 Maret 2020
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Berdasarkan hasil wawancara penelitian, pada Bapak Bambang
kurniawan program di BLKP Jambi sudah banyak membawa perubahan bagi
para pengangguran. Saat ini yang sudah bekerja maupun membangun usaha
mandiri lima tahun terakhir sekitar 50% dan yang belum bekerja sekitar 40%
dan yang gagal sekitar 10%.
Adanya dana yang diberikan oleh pemerintah daerah maka akan
semakin membantu BLK Jambi dalam melaksanakan pelatihan semakin besar
dana yang diberikan maka akan semakin banyak jumlah peserta yang dilatih.
Semakin banyak peserta yang dilatih maka akan semakin banyak
masyarakat yang memiliki skill, semakin banyak masyarakat yang memiliki
Skill maka akan semakin besar kesempatan masyarakat untuk mendapatkan
pekerjaan atau membuka usaha secara mandiri.
Tabel 4.3
Jumlah pelatihan dari dana APBD 2015-2017.83
Tahun

Pagu Anggaran

Paket APBD

2015

Rp 1.019.617.000

10 Paket (16 Org Pencaker x
10)
4 Paket (16 Org Pencaker x 4
17 Paket (16 Org Pencaker x
4)
7 Paket (16 Org pencaker x 7)
2 Paket (30 Org Pencaker x
2)
10 Paket (16 Org Pencaker x
10)
7 Paket (16 Org pencaker x 7)
JUMLAH

2016

Rp 1.650.000.000

2017

Rp 1.200.000.000

2018
2019

Rp 981.000.000

Rp 828.939.000
Rp 5.679.556.000
Sumber : BLKP Jambi
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Sumber Data di olah BLKP Jambi

Pencaker
yang dilatih
160
64
272
112
60
160
112
940
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Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukan bahwa Balai Latihan Kerja
dan Produktivitas Jambi dari tahun 2015-2019 sudah melatih peserta atau
pencari kerja 940 orang dari dana Anggaran Pendapatan Badan Daerah.
Sehingga peluang bagi masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan untuk
mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha mandiri jauh lebih besar karena
mereka sudah memiliki skill.
Sumberdana pelatihan di BLKP Jambi tidak hanya diberikan oleh
APBD saja namun juga diberikan oleh APBN setiap tahunnya. Berikut data
jumlah dana pelatihan dari APBN 2015-2019.
Tabel 4.4
Jumlah Pelatihan dari dana APBN 2015-2017.84
Tahun

Pagu Anggaran

2015

Rp 1.048.470.000

Paket APBN

19 Paket (16 Org Pencaker
x 19)
2016 Rp 2.794.200.000
40 Paket (16 Org Pencaker
x 40)
2017 Rp 1.437.280.000
19 Paket (16 Org pencaker x
19)
2018 Rp 2.649.843.000
60 Paket (16 Org Pencaker
x 60)
2019 Rp 5.722.146.000
70 Paket (16 Org pencaker x
70)
Rp 13.722.146.000
JUMLAH
Sumber : Data di olah BLKP Jambi

Pencaker yang
Dilatih
304
640
304
960
1.120
3.328

Berdasarkan Tabel 4. 3 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 20152019 Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi sudah melatih peserta atau
pencari kerja 3.328 orang dari dana Anggaran Pendapatan Badan Nasional,
semakin banyak peserta yang dilatih maka akan semakin kesempatan
84

Sumber Data di olah BLK Jambi
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pengangguran di Kota Jambi akan berkurang. Karena mereka sudah di bekali
dengan keterampilan sesuai dengan bakat yang mereka pilih.
Tabel 4.5
Jumlah peserta yang lulus tahun 2019.85

No

1.

Jumlah

Jumlah

Jumlah peserta

seluruh

peserta yang

yang lulus

peserta

lulus di BLK

sertifikasi

2019

Jambi

1.232

1.195

1.009

Sumber : BLKP Jambi
Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dilapangan, peran
Balai

Latihan

Kerja

dan

produktivitas

Jambi

dalam

mengurangi

pengangguran dikota Jambi yaitu dengan, Memberikan pelatihan berbasis
kompetensi, Memberikan tenaga instruktur yang berkualitas dan sudah
terverifikasi, Memberikan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat para
peserta, Memberikan pelatihan lebih banyak praktek dari pada teori yaitu
20% teori dan 80% praktek dan Memberikan buku panduan materi sesuai dari
pusat atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
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Sumber BLK Jambi

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
pada bab-bab sebelumnya termasuk pengolahan data dan fakta yang diperoleh
dari Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1.

Peran Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi dalam meningkatkan
kualitas tenaga kerja berjalan efektif, karena Balai Latihan Kerja dan
Produktivitas Jambi sudah Efektif dalam meningkatkan kualitas tenaga
kerja peserta hal ini dapat dilihat Dari tabel diatas terlihat bahwa peserta
yang lulus ujian sertifikasi berjumlah 1.009 peserta atau sekitar 90% dari
1.232 peserta yang mengikuti pelatihan di BLK Jambi peserta yang lulus
ujian sertifikasi akan diberikan 2 sertifikat oleh BLK Jambi agar
mempermudah peserta dalam mencari kerja. dari hasil wawancara dan
observasi penulis diatas juga menyatakan kalau instruktur diBLK Jambi
memang sudah ahli dalam bidangnya sehingga pelajaran yang diberikan
oleh instrukturnya baik teori maupun praktek dapat mudah untuk
dipahami dan dipraktekan oleh peserta pelatihan yang ada di BLK.

2.

Program BLK dalam Mengurangi Pengangguran sudah berjalan efektif
membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Adapun
ukuran keberhasilan yang peneliti pakai adalah jumlah lulusan selama
lima tahun terakhir berjumlah 4.268 orang. Sedangkan jumlah para
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peserta pelatihan yang lulus sekitar 3.842 orang (90%), yang gagal
sekitar 427 orang (10%) dan yang berhasil mendapatkan pekerjaan baik
dipemerintah swasta maupun membuka usaha mandiri berjumlah 2.134
(50%) orang dan yang tidak mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti
pelatihan berjumlah 1.707 orang (40%). Peran Balai Latihan Kerja Kota
Jambi yaitu peran BLKP Jambi dalam mengurangi pengangguran yaitu :
Memberikan pelatihan secara gratis, Memberikan pelatihan berbasis
kompetensi, Memberikan tenaga instruktur yang berkualitas dan sudah
terverifikasi,Memberikan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat para
peserta, Memberikan pelatihan lebih banyak praktek dari pada teori yaitu
20% teori dan 80% praktek, Memberikan buku panduan materi sesuai
dari pusat atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
B. Saran
Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan, guna
melengkapi hasil penelitian, maka penulis perlu untuk memberikan
saransaran, adapun saran-saran yang perlu disampaikan sebagai berikut:
1.

Bagi BLK Jambi
a. Kerjasama yang dilaksanakan oleh BLKP Jambi hanya sebatas kerjasama
pelatihan, sehingga dalam mencari kerja peserta masih bingung ingin
bekerja dimana nantinya setelah lulus pelatihan di BLK Jambi, untuk itu
diharapkan kedepannya pihak BLK Jambi mampu menjalin kerjasama
denganpihak luar agar mampu menyalurkan siswa pelatihan agar dapat
bekerjadi tempat tersebut.
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b. Kurangnya Fasilitas Pelatihani di Balai Latihan Kerja dan Produktivitas
Jambi

menjadi

kendala

dalam

melaksanakan

pelatihan

sehingga

menghambat proses pelatihan di Balai Latihan Kerja dan Produktivitas
Jambi, untuk itu kedepannya diharapkan Balai Latihan Kerja dan
Produktivitas Jambi menambahan Fasilitas peralatan yang masih belum
tersedia atau lengkap agar dapat memperlancar proses pelatihan.
2. Bagi Peserta Pelatihan
Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi tidak mengetahui lulusan Balai
Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi sudah memiliki pekerjaan atau belum
bekerja, bekerja sendiri atau bekerja dalam industi, hal ini terkendala oleh tidak
adanya feedback dari lulusan Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi,
seharusnya lulusan BLK memberikan tanggapan agar Balai Latihan Kerja dan
Produktivitas Jambi mengetahui berapa alumni yang sudah bekerja baik
mandiri maupun dalam industri, untuk itu peserta Balai Latihan Kerja dan
Produktivitas Jambi setelah lulus nantinya diharapkan dapat memberikan
feedback kepada Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi sehingga dapat
dijadikan bahan evaluasi bagi Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi
dimasa yang akan datang.
3. Bagi Dunia Akademis
Diharapkan kepada para akademis perlu dilakukan penelitian selanjutnya
dengan maksud untuk mengetahui efektivitas peran BLK dalam meningkatkan
kualitas tenaga kerja dan Mengurangi pengangguran sebagai bahan
pertimbangan evaluasi.
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1. balai latiahan kerja di masa yang akan datang Perlu adanya peningkatan
Fasilitas pelatihan yang ada diBLK Jambi.
2. Pemerintah diharapkan dapat segera memberikan tambahan pegawai atau
instruktur handal yang usianya masih produktif, karena apabila seluruh
pegawai telah memasuki masa untuk pensiun tapi masih belum adanya
pembaharuan Sumber Daya Manusia yang kompeten maka di khawatirkan
akan mengurangi keefektifan kegiatan program pelatihan.
3. Perubahan Perilaku
Metode belajar di tingkatkan lagi agar perubahan perilaku dari peserta
semakin baik dari yang sudah diupayakan terhadap hasil dari.
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INSTRUMEN PENELITIAN WAWANCARA
A. Informasi Informan
Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Status :
B. Program-program dan tupoksi Balai Latihan Kerja.
1.

Program apa saja yang dilaksanakan oleh BLK?

2.

Setiap pelatihan berapa lama berlangsung?

3.

Apa indikator capaian keberhasilan dari setiap pelatihan?

4.

Apa tugas pokok dan fungsi BLK?

C. Pelatihan-pelatihan yang di lakukan Balai Latihan Kerja dan apa
tujuannya.
A. Apa saja tujuan dari setiap pelatihan?
B. Kita-kira ada berapa persen setiap kegiatan pelatihan mencapai hasil sesuai
tujuan?
C. Bagaimana pelatihan-pelatihan yang diterapkan di BLK, apakah lebih
menekankan atau berorientasi kepada penguasaan teori atau teori dan
praktek, atau seperti apa?
D. Upaya-upaya pemerintah dalam rangka mengatasi pengangguran?
1. Program-program yang dilakukan oleh BLK ini apakah bisa mengatasi
masalah pengangguran atau tidak?

2. Apakah ada data yang akurat tentang tenaga yang dihasilkan melalui
program pelatihan yang sudah mandiri atau berhasil mendirikan usaha
atau tenaga-tenaga mereka sudah terserap sebagai tenaga kerja diberbagai
bidang kerja yang sesuai dengan ketrampilan mereka?
E. Realisasi program-program pelatihan dan apa saja output yang dihasilkan?
1. Bagaimana realisasi program-program yang ada di BLK apakah semua
berjalan sesuai rencana atau tidak?
2. Apakah program-program pelatihan yang dilaksanankan berupa sistem
berjenjang atau sekali jalan?
3. Kalau sistem berjenjang ada berapa jenjang pelatihan sehingga seorang
calon baru dianggap terampil apabila sudah mengikuti semuajenjang
pelatihan secara sempurna atau bagaimana ?
4. Bagaimana cara merekrut mereka dan bagaimana cara menentukanbakat
mereka atau bakat calon?
5. Bagaimana pelatihan diBLK bagi para peserta?
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