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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tingginya perkembangan ekonomi di negara maju dalam kegiatan 

produksi sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa membutuhkan lebih 

banyak jumlah tenaga kerja. Kendala yang dihadapi adalah pertumbuhan 

penduduk di negara maju rendah, sehingga kesulitan untuk mencari tenaga 

kerja di dalam negerinya sendiri.  Sedangkan bagi negara-negara berkembang 

seperti Indonesia yang mempunyai angka pertumbuhan penduduk tinggi, 

penyaluran tenaga kerja ke luar negeri dapat mengurangi angka pengangguran 

dan menambah devisa negara. 

Bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri bukanlah sesuatu yang 

mudah, karena diperlukan berbagai keterampilan khusus, terutama terkait 

dengan pengetahuan, ketrampilan yang memadai, dan bahasa pengantar di 

negara tujuan. Hal tersebut menimbulkan kecemasan pada calon tenaga kerja 

 yang hendak diberangkatkan ke luar negeri. Kurangnya keterampilan 

kerja juga berpengaruh terhadap peningkatan resiko kerja. Seperti yang sudah 

diketahui, Tenaga Kerja Indonesia rawan akan masalah kriminal dan 

asusila seperti penganiayaan, gaji tidak dibayar, pemutusan kerja 

sepihak, pelecehan seksual, dan lain-lain. Upaya peningkatan kualitas SDM 

merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengurangi permasalahan 

tersebut . Untuk itu sebelum ditempatkan ke luar negeri, calon tenaga kerja 

harus mengikuti serangkaian pelatihan. Hal ini diperkuat dalam Undang 

Undang No.13 Tahun 2003, yaitu "Setiap tenaga kerja berhak untuk 

memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi 

kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja." 

Pemberdayaan Balai Latihan Kerja Luar Negeri merupakan salah satu 

solusi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya bagi TKI yang 

hanya memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. BLKLN 

merupakan salah satu instrument pengembangan sumber daya manusia yang 

diharapkan dapat mentransfer pengetahuan, ketrampilan, dan etos kerja 

produktif . Sehingga seiring dengan perkembangan zaman dan pertambahan 

penduduk, maka kualitas dan daya tampung BLKLN perlu ditingkatkan. 
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Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia, yaitu Ibukota dari 

Provinsi Jawa Tengah berperan penting sebagai pusat dari pembinaan tenaga 

kerja yang berasal dari seluruh wilayah di Jawa Tengah. Jawa Tengah 

mempunyai angka yang cukup tinggi dalam penyaluran tenaga kerja ke luar 

negeri. Oleh karena itu  Semarang berpotensi  dalam menyelenggarakan 

pelatihan dan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Disinilah fungsi dari Balai 

Latihan Kerja Luar Negeri sebagai  layanan kepada masyarakat dalam 

meningkatkan Sumber Daya Manusia yang  berkualitas.  

Sebagai BLKLN resmi milik pemerintah yang melingkupi Provinsi Jawa 

Tengah, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BLKLN Semarang yaitu 

peningkatan peminat pelatihan tidak diimbangi dengan penyediaan sarana 

prasarana yang cukup bagi calon tenaga kerja.  Dengan kata lain, peningkatan 

dari segi kuantitas tidak sejalan dengan peningkatan dari segi kualitas calon 

tenaga kerja. Ditambah TKI di sector informal ini rawan akan masalah 

perlindungan hukum, karena SDM yang masih rendah dan kontrak kerja pada 

perorangan. Pemerintah pun mengambil kebijakan untuk meningkatkan SDM 

yang berkualitas. 

Langkah yang dapat diambil adalah mengembangkan BLKLN baru yang 

dapat mengontrol, menyalurkan dan membina calon tenaga kerja yang akan 

diberangkatkan ke luar negeri dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan 

dapat melingkupi calon tenaga kerja regional Jawa Tengah. Pelatihan yang 

diberikan pun disesuaikan dengan peluang kerja di negara tujuan. Dengan 

demikian diharapkan Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang baru dapat berfungsi 

optimal dalam meningkatkan kualitas pekerja yang akan dikirim ke luar negeri. 

Tentunya hal ini dapat mengurangi angka pengangguran, meningkatkan 

devisa negara, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan 

Mendapatkan landasan perencanaan dan perancangan yang berhubungan 

dengan aspek perencanaan dan perancangan Balai Latihan Kerja Luar Negeri 

di Semarang yang dapat mewadahi aktivitas kantor, pelatihan, dan pelayanan 

penunjang lainnya 
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1.2.2.  Sasaran 

Tersusunnya konsep dasar perencanaan dan perancangan sebuah bangunan 

Balai Latihan Kerja Luar Negeri Semarang yang didalamnya mencakup 

permasalahan, potensi, program ruang, kapasitas pelayanan, dll dengan 

penekanan desain arsitektur berkelanjutan. 

 

1.3.  Manfaat 

1.3.1. Subjektif 

Untuk memenuhi kelayakan sidang LP3A yang merupakan bagian dari 

rangkaian proses Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro Semarang dan sebagai dasar untuk melanjutkan ke dalam proses 

eksplorasi desain. 

1.3.2. Objektif 

Dapat dijadikan acuan dam perancangan, menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir maupun 

masyarakat  dalam bidang keilmuan arsitektur. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan 

dengan perencanaan dan perancangan bangunan  Balai Latihan Kerja Luar 

Negeri yang termasuk dalam bangunan massa banyak. 

 

1.5. Metode Pembahasan  

Metode pembahasan yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan 

pengumpulan data primer maupun sekunder. Pengumpulan data ini ditempuh 

melalui studi pustaka/studi literature dan observasi lapangan, untuk kemudian 

dianalisa sesuai dengan kaidah arsitektur dan dilakukan suatu pendekatan 

yang menjadi dasar penyusunan konsep program perencanaan dan 

perancangan.  Tahap pengumpulan data dilakukan melalui : 

a. Study Literatur/Kepustakaan 

    Yaitu dengan mempelajari literature baik dari buku-buku, jurnal, peraturan 

pemerintah, maupun internet  mengenai teori, konsep, standar Balai Latihan 

Kerja dan standar perencanaan dan perancangan 
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b. Observasi Lapangan 

    Yaitu dengan mengamati dan mendata fakta-fakta yang ada di lapangan 

secara langsung. 

c. Wawancara 

    Yaitu dengan memperoleh informasi secara lisan dengan dialog dari sumber 

sumber terkait, seperti peserta pelatihan, pihak pengelola maupun lembaga 

lembaga terkait. 

d. Study Banding 

    Yaitu dengan melakukan perbandingan terhadap hasil-hasil observasi yang 

dilakukan pada beberapa bangunan dengan fungsi sejenis untuk analisa dan 

kriteria yang diterapkan pada bangunan. 

 

1.6. Sistematika Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode 

penulisan dan sistematika bahasan yang mengungkapkan permasalahan 

secara garis besar serta alur pikir dalam menyusun Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan (LP3A). 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai tinjauan umum tenaga kerja, tinjauan balai latihan kerja, 

tinjauan Balai Latian Kerja Luar Negeri Semarang, tinjauan arsitektur 

berkelanjutan, tinjauan mengenai standar BLK dan standar perancangan ruang. 

BAB III  DATA  

Membahas tentang kondisi TKI, statistik TKI Jawa Tengah, Peluang Kerja, 

serta tinjauan studi banding balai latihan kerja yang sudah ada 

BAB IV  PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI 

Berisi tentang kajian/ analisa perencanaan yang pada dasarnya berkaitan 

dengan pendekatan aspek fungsional, aspek kinerja, aspek teknis,dan aspek 

kontekstual 

BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN BALAI LATIHAN 

KERJA LUAR NEGERI 

Membahas konsep, program, dan persyaratan perencanaan dan perancangan 

arsitektur untuk Balai Latihan Kerja Luar Negeri di Semarang, sistem utilitas 

dan system struktur yang akan diterapkan dan tapak.  
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1.7. Alur Pikir Penyusunan LP3A 

 

 


