
20 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang, adanya 

pembangunan di berbagai sektor merupakan sebuah keharusan yang secepat 

mungkin dilaksakan. Pembangunan tidak hanya pada segi infrastruktur saja 

yang dapat dilihat oleh mata, namun pembangunan yang sangat penting ialah 

pembangunan sumber daya manusia, yang nanti nya akan menjadi penggerak 

pembangunan itu sendiri dan akan menjadikan masyarakat mudah untuk 

mencapai kesejahteraan. Pengangguran yang terjadi di berbagai daerah di 

Indonesia merupakan permasalahan klasik yang semakin lama menjadi 

permasalahan yang kompleks, karena pengangguran akan memicu tindak 

kejahatan atau kriminalitas, karena sesugguhnya 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. 

Lapangan pekerjaan yang ada saat ini tentunya terbatas, pekerjaan 

yang adapun tentunya membutuhkan keahlian khusus dari pekerjanya, dan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini maka 

para pencari kerja harus lah memiliki keahlian yang mumpuni sehingga dapat 

terserap di dunia kerja yang tidak lagi hanya mengandalkan otot saja namun 
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keahlian khusus juga sangat diperlukan baik mengenai teknologi dan lain 

sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengimbangi pesat nya perkembangan 

teknologi maka otomatis para pencari kerja akan sulit bersaing dengan para 

pencari kerja di asean yang telah mendapat izin bekerja di Indonesia karena 

penerapan masyarakat ekonomi asean. 

Pemerintah harus saling bekerja sama, baik pemerintah pusat maupun 

daerah guna mengatasi permasalahan ini, 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. 

Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km2. Secara 

administratif Kota Semarang terbagi menjadi  16 Kecamatan dan 177 

Kelurahan.  Dari 16 Kecamatan yang ada,  terdapat 2 Kecamatan yang 

mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 

57,55 Km2  dan Kecamatan Gunungpati, masih memiliki potensi pertanian 

dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah 

Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km2  diikuti oleh 

Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 54,11 Km2. Kedua 

Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah 

perbukitan yang  sebagian besar wilayahnya dengan luas wilayah 6,14 Km2 . 

Batas wilayah  administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten 
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Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan 

Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan 

panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Ibukota jawa tengah ini 

merupakan kota yang menjadi jalur perdagangan sehingga perkembangan 

sosial budaya di Kota Semarang juga kian pesat, namun hal ini tidak didukung 

dengan kesiapan warga dalam menghadapi perkembangan jaman kearah yang 

lebih modern, hal ini dilihat dari banyak nya masyarakat Kota Semarang yang 

masih menganggur atau belum memiliki pekerjaan berdasarkan data dari 

Disnaker Kota Semarang terdapat 12000 pengangguran pada tahun 2016, Hal 

ini dikarenakan tingkat keterampilan masyarakat yang masih rendah sehingga 

tidak memenuhi standar perusahaan. 

Sampai saat ini jumlah pengangguran di Kota Semarang masih sangat 

banyak, hal ini dapat dilihat melalui data angkatan kerja yang ada di Kota 

Semarang yang sangat banyak namun hanya sebagian saja yang dapat terserap 

di perusahaan dan perkerjaan lain yang tersedia. Berikut data angkatan kerja 

Kota Semarang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Angkatan Kerja di Kota Semarang Tahun 2012-2015 

Kecamatan 

Laki-laki Perempuan 

Banyaknya Angkatan Kerja (Jiwa) Banyaknya Angkatan Kerja (Jiwa) 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Mijen 12 204 19 881 19 881 19 881 6 788 14 372 14 372 14 372 

Gunungpati 9 478 17 876 17 876 17 876 3 813 10 316 10 316 10 316 

Banyumanik 33 879 41 908 41 908 41 908 22 511 35 034 35 034 35 034 

Gajahmungkur 25 891 30 912 30 912 30 912 21 308 28 802 28 802 28 802 

Smg Selatan 14 888 18 536 18 536 18 536 9 242 14 962 14 962 14 962 

Candisari 22 903 24 804 24 804 24 804 16 288 19 454 19 454 19 454 

Tembalang 48 835 52 432 52 432 52 432 27 385 36 855 36 855 36 855 

Pedurungan 28 225 41 989 41 989 41 989 26 948 38 188 38 188 38 188 

Genuk 23 176 25 874 25 874 25 874 18 374 21 657 21 657 21 657 

Gayamsari 20 751 25 701 25 701 25 701 16 408 19 282 19 282 19 282 

Smg Timur 16 553 23 105 23 105 23 105 13 747 24 466 24 466 24 466 

Smg Utara 35 811 46 556 46 556 46 556 14 910 22 808 22 808 22 808 

Smg Tengah 19 263 27 653 27 653 27 653 11 733 21 472 21 472 21 472 

Smg Barat 46 634 57 371 57 371 57 371 7 286 29 362 29 362 29 362 

Tugu 8 608 10 688 10 688 10 688 5 596 8 994 8 994 8 994 

Ngaliyan 29 975 36 419 36 419 36 419 19 804 26 803 26 803 26 803 

Kota Semarang 
397 

074 

501 

705 

501 

705 
501 705 

242 

141 

372 

827 

372 

827 
372 827 

 

Sumber : Semarangkota.bps.go.id 
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Kebijakan dan keputusan pemerintah dalam permasalahan ini sangat 

dibutuhkan guna mengurangi pengangguran di Kota Semarang, karena 

masyarakat yang menganggur karenan tidak memiliki keterampilan 

merupakan suatu bentuk permasalahan Negara yang sudah semestinya 

menjadi tanggung jawab birokrasi. Peran birokrasi pada masyarakat 

membangun, pada masyarakat transisional yang sudah memiliki 

kecenderungan berkeinginan dalam pembangunan, birokrasi seyogyanya 

menempatkan diri sebagai organisator (organizer). Artinya, birokrasi 

merupakan pihak yang membangkitkan, mendorong, memfasilitasi, dan 

mengelola ide-ide dan kegiatan pembangunan ditengah masyarakat. 

Sedangkan metode yang digunakan adalah “perangsangan” (community 

stimulation), yakni memberikan rangsangan bagi masyarakat untuk maju. 2 

Keputusan (decision) adalah hasil dari membuat pilihan diantara 

beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan (decision 

making) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. 

Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut 

keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh 

masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, 

dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu. 

Setiap proses membentuk kebijakan umum atau kebijakan pemerintah adalah 

hasil dari suatu proses pengambilan keputusan, yaitu memilih beberapa 

alternatif lain misalnya memprioritaskan pendidikan atau memprioritaskan 

                                                           
2 Budi Setiyono.2012.Birokras dalam perspektif politik dan administrasi.NUANSA;Bandung.Hlm 88  
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industri.3 Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 membuka kesempatan bagi Pemerintahan Daerah di 

Indonesia. Terkait dengan regulasi itu, Pemerintahan Daerah banyak 

menerima limpahan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 

kebijakan pembangunan secara otonom. Pemberian otonomi luas kepada 

daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteran masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayan dan peran serta masyarakat. 

Balai Latihan Kerja atau sering disebut dengan singkatan BLK adalah 

prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau 

yang ingin mendalami keahlian dibidangnya masing-masing. Secara umum 

keberadaan BLK adalah membuka beberapa bidang kejuruan seperti, 

Kejuruan Teknik Sepeda Motor, Kejuruan Teknisi Komputer, 

Kejuruan Operator Komputer, Kejuruan Tata Busana, Kejuruan 

Teknik Pendingin, Kejuruan Tata Graha, Kejuruan Tata Boga dan lain 

sebagainya. Bahkan keberadaan BLK juga bisa memfasilitasi untuk keahlian 

dalam bidang bahasa asing seperti, Bahasa Inggris, Bahasa 

Jepang dan Bahasa Korea. 4 

Di Jawa Tengah terdapat beberapa Balai Latihan Kerja (BLK) yang 

masih dipertahankan oleh pemerintah Pusat, ada yang sudah diserahkan 

kepada daerah kemudian ditarik kembali oleh pemerintah Pusat, ada pula 

                                                           
3 Miriam Budiardjo.2008.Dasar-Dasar Ilmu Politik.Gramedia Pustaka Utama:Jakarta. Hlm 19 
4 https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Latihan_Kerja, diakses 3 Oktober 2016, jam 22.32  

https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Latihan_Kerja
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status eselonisasi BLK yang berubah menjadi lebih rendah dibandingkan 

ketika masih dikelola pemerintah Pusat. Di Provinsi Jawa Tengah  terdapat 

21  BLK yang terdiri  2 BLKI Pemerintah Pusat, 3 BLK dikelola Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah dan 16 UPT yang dikelola oleh kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah. Penetapan Balai Besar berdasar Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per.06/Men/III/2006. Balai Besar Latihan 

Kerja Industri berlokasi di Surakarta dan Semarang, yaitu sebuah Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pelatihan tenaga kerja yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Pembinaan 

Pelatihan dan Produktivitas. Tugas utama balai tersebut adalah melaksanakan 

pelatihan, peningkatan produktivitas, uji kompetensi, sertifikasi, konsultasi 

dan kerjasama dan pemberdayaan lembaga pelatihan.5 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 http://www.balitbangjateng.go.id/web/kegiatan/detail/196, diakses 15 november 2016, jam 
9.45 

http://www.balitbangjateng.go.id/web/kegiatan/detail/196
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Tabel 1.2 

Perkembangan Lembaga Pelaksana Pelatihan Kerja( Lppk ) 

No Pengelola : Jumlah 

2014 2015 2016 

1. 

2. 

3. 

Pemerintah 

Swasta 

Perusahaan 

5 

125 

6 

5 

127 

8 

5 

135 

9 

Jumlah 124 135 139 

6Sumber : disnakertrans-kotasemarang.or.id 

Berdasarkan data dari dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kota 

semarang perkembangan lembaga pelaksana pelatihan kerja dari tahun 2014 

sampai 2016 terus meningkat dari tahun ketahun walaupun peningkatan nya 

tidak begitu besar akan tetapi diharapkan pengaruh yang dihasilkan akan 

sangat membantu dalam pemberdayaan masyarakat. 

Balai Latihan Kerja diharapkan mampu mengurangi tingkat 

pengangguran dan dapat menjadi tempat pelatihan bagi masyarakat yang 

ingin terserap di dunia kerja, namun hal ini tentunya tidak akan berjalan 

mulus begitu saja walaupun ada penurunan jumlah warga miskin di kota 

semarang, namun tidak begitu signifikan karena jumlah penurunan yang 

sedikit, sejak didirikan sampai saat ini penggangguran masih sangat banyak 

                                                           
6 http://www.disnakertrans-kotasemarang.or.id/2014/index.php/web/bidang/info/6, diakses 3 
Oktober 2016, jam 23.00 

http://www.disnakertrans-kotasemarang.or.id/2014/index.php/web/bidang/info/6
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dan belum lagi permasalahan kurang nya pengetahuan masyarakat tentang 

Balai latihan kerja, oleh karena itu peran pemerintah pusat dan daerah tentu 

sangat dibutuhkan demi mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi 

balai latihan kerja, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta di kota 

semarang. 

Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang sangat besar agar 

pemberdayaan masyarakat dapat optimal sehingga kemiskinan dapat 

berkurang, dengan cara mengelola balai latihan kerja dan lembaga latihan 

kerja yang ada dengan baik. Perkembangan teknologi saat ini kian pesat, oleh 

karena itu keahlian yang harus dimiliki pun harus bisa menyesuaikan dengan 

kebutuhan saat ini, bukan lagi hanya bekerja mengandalkan otot saja namun 

keahlian dalam bidang teknologi seperti komputer dan lain sebagai nya juga 

sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan teknologi saat ini, 

Karena ketertarikan penulis untuk mendalami bagaimana peran pemerintah 

Kota Semarang dalam mengelola Balai Latihan Kerja dan sejauh mana 

efektivitas Balai Latihan Kerja dalam upaya meningkatkan keterampilan 

masyarakat Kota Semarang, maka penulis akan melakukan penelitian tentang 

“Analisis Efektivitas UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Disnaker Kota 

Semarang Dalam Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Kota 

Semarang” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan 

berujung pada perumusan masalah, sehingga penulis akan memfokuskan 

penelitian ini kepada : 

1. Bagaimana Tingkat efektivitas UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) 

Kota Semarang dalam meningkatkan keterampilan masyarakat 

kota semarang ? 

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan Balai Latihan 

Kerja (BLK) Kota Semarang  ? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Balai 

Latihan Kerja (BLK) dalam upaya memberikan dan menciptakan 

kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Semarang. 

Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana efektivitas 

Balai Latihan Kerja dalam meningkatkan keterampilan masyarakar Kota 

Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta 

memperkuat teori-teori mengenai ketenagakerjaan, system pelatihan dan 

pembangunan sumberdaya manusia dalam bidang Ilmu politik. 

2. Manfaat Praktis: 

Bagi pemerintah Kota semarang, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan dan memperbaiki 

kinerja sehingga dapat berjalan optimal. 

Bagi Peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan dan dengan langsung turun ke lapangan sehingga 

memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan 

ketrampilan menganalisis masalah dan menambah kemampuan dalam 

meneliti. 

 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Teori Peran dan Fungsi Pemerintah 

Pemerintah adalah organisasi atau badan pengelola kebutuhan 

masyarakat yang menyediakan pelayanan pada masyarakat, membuat dan 

melaksanakan kebijakan, melakukan pengaturan, serta melakukan jasa 

publik. Jika mengingat pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, susunan 

dan hubungan kemasyarakatan yang baru dibangun dalam kemerdekaan 

harus memiliki tiga nilai pokok. Pertama, kemampuan bagi semua untuk 



31 
 

memperoleh kesempatan hidup dengan terpenuhi kebutuhan pokok pangan, 

pakaian, pemondokan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain; kedua, 

kesempatan menumbuhkan harga diri manusia; dan ketiga, tumbuh nya rasa 

kebebasan dan meluasnya ruang hidup bebas dari tindasan, kemelaratan, 

pemerasan dan segala hal yang menghambat pertumbuhan potensi manusia.7 

Menurut Rashid, untuk melaksanakan fungsi itu, birokrasi pemerintah 

setidaknya memiliki 3 (tiga) tugas pokok yaitu: 

1. Memberikan pelayanan umum (service) yang bersifat rutin kepada 

masyarakat seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan 

dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan 

kesehatan, dan penyediaan jaminan keamanan bagi penduduk. 

2. Melakukan pemberdayaan (empowerment) terhadap masyarakat untuk 

mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti 

melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan 

modal dan fasilitas usaha, serta melaksanakan pendidikan. 

3. Menyelenggarakan pembangunan (development) ditengah masyarakat, 

seperti membangun infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, 

perdagangan.8 

 

                                                           
7 Gunnar Myrdal, 1971. The challenge of world powerty, A world Anti powerty programme in 
Detline. Pelican Books. Halaman 391 
8 Budi setiyono.2005.Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi. NUANSA:Bandung.Hlm 
82 
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1.5.2 Pengelolaan 

Pengelolaan didefenisikan sebagai berikut : a. Proses, cara, perbuatan 

mengelola, b. Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan 

tenaga orang lain, c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan 

tujuan organisasi,  d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal 

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

 Patterson dan Plowman dalam Suprapto (2009) mendefinisikan 

manajemen sebagai suatu teknik, maksud dan tujuan dari sekelompok 

manusia tertentu yang ditetapkan, dijelaskan dan dijalankan. Menurut Terry 

(2009) pengelolaan (management) merupakan sebuah proses yang khas, yang 

terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan 

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya. 

Sejalan dengan Terry, Oey Liang Lee dalam Suprapto (2009), juga 

mendefinisikan manajemen sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan atas human and national 

resources (terutama human resources) untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan lebih dahulu. Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. a. 

Perencanaan (Planning), adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan 

dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan 
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kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki. b. 

Pengorganisasian (Organizing), adalah penentuan, pengelompokan, dan 

pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan. c. 

Pelaksanaan (Actuating), adalah usaha agar setiap anggota kelompok 

mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan 

usaha pengorganisasian. d. Pengawasan (Controlling), adalah proses 

penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila 

perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan 

rencana 

1.5.3. Organisasi 

Menurut Ernest Dale, Organisasi adalah suatu proses perencanaan 

yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur 

atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok. 

Sedangkan menurut Cyril Soffer, Organisasi adalah perserikatan orang-orang 

yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu system kerja dan 

pembagian dimana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan 

kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil. Secara umum dapat 

disimpulkan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang saling bekerja 

sama untuk mencapai tujuan bersama. 9 

 

 

                                                           
9 Akhmad Subkhi dan Mohammad Jauhar. 2013. Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi. Jakarta: 
Prestasi Pustaka. 
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1.5.4 Efektivitas Organisasi 

  Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Ini berarti 

bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan 

dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam 

pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal 

mengenai apa yang dimaksud dengan “efektivitas”. Bagaimanapun juga, 

definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri, 

efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya: 

1. Memiliki efek (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur, 

mujarab, atau mempan. 

2. Menggunakan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas 

sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai 

sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dapat membawa hasil, 

berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang 

undang-undang/peraturan). Menurut Gibson dan rekan-rekannya, pengertian 

efektivitas adalah: penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi 

individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap 

prestasi yang diharapkan (standar), maka penilaiannya menjadi semakin 

efektif. 

Istilah efektivitas sangat variatif di mana penjelasannya menyangkut 

berbagai dimensi yang memusatkan perhatian kepada berbagai kriteria 

evaluasi. Selanjutnya, pengukurannya relati beraneka ragam di mana kriteria 
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yang berbeda dilakukan secara serempak. Efektivitas adalah ukuran berhasil 

tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil 

mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Hal 

terpenting yang perlu dicatat yakni efektivitas tidak menyatakan apa-apa 

tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Tolok ukur yang dapat menilai tingkat efektivitas suatu organisasi 

sangat banyak. Pengukuran tersebut dapat menggambarkan dan mempelajari 

secara lengkap unsur-unsur pokok yang berkaitan dengan pembinaan 

efektivitas suatu organisasi dan sifat dari tolok ukur tersebut. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan 

oleh Emitai Etzioni yaitu pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang 

disebutnya sebagai system model, yang mencakup empat kriteria, yaitu 

adaptasi, integrasi, motivasi, dan produksi.  

Penjabarannya sebagai berikut: 

1. Pada kriteria adaptasi dipersoalkan kemampuan suatu organisasi 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

2. Yang kedua adalah integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat 

kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, 

pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam 

organisasi lainnya.  

3. Kriteria ketiga adalah motivasi anggota. Dalam kriteria ini, dilakukan 

pengukuran mengenai keterikatan dan hubungan antara pelaku 
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organisasi dangan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.  

4. Kriteria keempat adalah produksi, yaitu usaha pengukuran efektivitas 

organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi 

serta intensitas kegiatan suatu organisasi.10 

 

Pendapat lain juga penting untuk diperhatikan ialah teori yang 

menghubungkan pengertian efektivitas organisasi dengan tingkat kepuasan 

para anggotanya. Menurut pandangan teori ini, sesuatu organisasi dikatakan 

efektif bila para anggotanya merasa puas. Pandangan ini merupakan 

kelanjutan pandangan penganut paham hubungan antar manusia, yang 

menempatkan kepuasan anggota sebagai inti persoalan organisasi dan 

manajemen. Johny setyawan (1988:56) efektivitas (hasil guna) dapat 

dipahami sebagai derajad keberhasilan suatu organisasi (sampai seberapa 

jauh suatu organisasi dapat dinyatakan berhasil) dalam usahanya untuk 

mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut.  

Definisi ini menyatakan bahwa efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat 

seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas harus 

dibedakan dengan pengertian efisiensi. Efisiensi terutama mengandung 

pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara 

langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan. Becker dan 

                                                           
10 Akhmad Subkhi dan Mohammad Jauhar. 2013. Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi. 
Jakarta: Prestasi Pustaka. 
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Nuehauser (1975:44) menggunakan istilah efisiensi organisasi 

(organizational effciency) yang menunjukkan cara dalam mana sumber-

sumber daya (resources) dari suatu organisasi disusun.  

Dari berbagai pendapat diatas ternyata semuanya hanya menunjukkan 

pada pencapaian organisasi, sedangkan bagaimana cara membahasnya tidak 

dibahas. Terdapat beberapa yang mengarah pada bagaimana mencapai tingkat 

efektivitas, salah satunya adalah pendapat Argyris (1968:312) Efektivitas 

organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada 

pencapaian tujuan, kemampuan pemecahan dan pemanfaatan tenaga manusia. 

Sedangkan Georgepoulos dan Tannenbaum (1969:82) berpendapat lebih 

lanjut bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu 

organisasi yang merupakan sistem sosial, dengan segala sumber daya dan 

sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan 

dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-

anggotanya. Kriteria penting yang digunakan untuk menilai efektivitas 

organisasi adalah performance “performance is primary criterian for judging 

organization“Interplan(1969:15).  

Dalam hal ini performance berkenaan dengan kegiatan-kegiatan, 

seperti yang dinyatakan oleh interplan (1969:15). Pandangan lainnya sebagai 

hasil penelitian, dikemukakan oleh Georgepoulus dan Tannenbaum yang 

dikutip oleh Adam I.Indrawijaya (2000:22) dikatakan bahwa, Suatu 

pendekatan yang dapat lebih dipertanggung jawabkan, sebagaimana yang 

diajukan oleh para peneliti, adalah suatu cara pengukuran efektivitas yang 
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mempergunakan beberapa unsur yang biasa terdapat dalam kehidupan 

organisasiyangberhasil. 

Hasil studi menunjukkan adanya penggunaan 3 unsur, yaitu 

produktivitas (efisiensi dalam arti ekonomi), tekanan-stress (dibuktikan 

dengan tingkat ketegangan dan konflik), dan fleksibilitas (atau kemampuan 

untuk menyusuaikan diri dengan perubahan intern dan ekstern). 

Sedangkan menurut pendapat Duncan yang dikutip Adam I.Indrawijaya 

(2000:229), yang dikenal dengan “Multiple Factor Model” mengatakan 

bahwa pengukuran efektivitas organisasi sesungguhnya harus  mencakup 

berbagai kriteria, seperti : efisiensi, kemampuan menyusuaikan diri dengan 

tuntutan perubahan adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi. 

Disimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi 

menunjukkan pada tingkat seberapa jauh organisasi melaksanakan 

kegiatan/fungsi-fungsi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai 

dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. 

Dengan demikian berbicara mengenai efektivitas organisasi ada dua aspek 

didalamnya yaitu : 1). Tujuan organisasi dan 2).Pelaksanaan fungsi/cara/alat 

untuk mencapai tujuan tersebut. Georgepoulus dan Tannenbaum (1969:82) 

memberikan kriteria ukuran efektivitas organisasi yaitu yang menyangkut 

faktor intern organisasi dan faktor lingkungan organisasi yang mana 

organisasi itu berada (faktor eksternal). Kriteria tersebut adalah : 

Produktivitas organisasi (output); 
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Fleksibilitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan 

diri dengan perubahan-perubahan didalam organisasi dan keberhasilan 

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang diajukan dari luar; 

Tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan 

konflik diantara bagian-bagian organisasi. Kimberly (1976:571-597) 

mengoperasionalkan luas (size) organisasi sebagai kemampuan fisik, 

banyaknya anggota organisasi, volume dari pekerjaan yang dihadapi dan 

banyaknya sumber daya yang tersedia yang dapat dipergunakan secara 

leluasa dan kelompok-kelompok atau organisasi. Kekuasaan (power), 

pengaruh (influence), produksi, motivasi, kepuasan, (satisfaction), 

pengambilan keputusan dan kepemimpinan (leadership) adalah contoh dari 

ciri-ciri perilaku karena termasuk tidakan manusia. 

kebijaksanaan (policies), tujuan (goals), prosedur dan peraturan yang 

berlaku dalam mengelola organisasi untuk mengontrol diskripsi dan ciri-ciri 

perilaku baik dari dalam maupun dari luar organisasi disebut struktur-struktur 

organisasi. Beberapa contoh seperti : hirarki kekuasaan, prosedure, produksi 

dan sosialisasi. Peraturan-peraturan dan sistem pemberian imbalan dapat 

disebut sebagai struktur organisasi. Lawless (1972:397-398) faktor eksternal 

digolongkan kedalam perorangan (individual), kelompok (group) dan faktor-

faktor organisasi (organizational factors), sedangkan faktor intern dari 

organisasi lain dan macro sistem yang mempengaruhi organisasi yang 

bersangkutan disebut sebagai faktor-faktor eksternal. Individu, kelompok dan 

organisasi dalam arti luas (internal dan eksternal) memiliki diskriptif 
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(descriptive) dan ciri-ciri prilaku (behavioral characteristics). Ciri prilaku dan 

proses (processes)adalah  pengertian/pengenalan (cognitive), semangat 

(psychomotoric) dan kecenderungan tindakan (effective action) dari anggota-

anggota organisasi sebagai perorangan, sebagai kelompok dan sebagai 

organisasi. 

Suatu hal yang penting dalam setiap penelitian efektivitas organisasi 

adalah tindakan memerinci sifat hubungan antara beberapa rangkaian veriabel 

pokok yang secara bersama-sama mempengaruhi hasil yang diinginkan. 

Usaha demikian merupakan pekerjaan yang luar biasa besarnya mengingat 

banyak nya variabel yang secara potensial mempunyai hubungan dengan 

efektivitas. Sebagai gantinya kita harus berpegang pada suatu tinjauan 

mengenai studi-studi yang sudah ada, yang meneliti satu atau beberapa segi 

dari efektivitas (contohnya: prestasi, kepuasan) karena mereka berhubungan 

dengan variabel-variabel peramal. Kemudian, berdasarkan gabungan atau 

sintesis dari penemuan-penemuan ini, kita berharap dapat menarik beberapa 

kesimpulan yang berarti sehubungan dengan variabel-variabel yang berakibat 

paling langsung terhadap keberhasilan akhir atau kegagalan suatu organisasi. 

 

1.6 Operasional Konsep 

Penelitian ini berjudul Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengelola 

Balai Latihan Kerja/Lembaga Pelatihan Kerja Di Kota Semarang. Variabel 

nya yaitu Peran pemerintah dalam pengelolaan balai dan lembaga pelatihan 
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kerja. Veriabel tersebut harus mampu menjawab perumusan masalah yakni 

Bagaimana Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam Mengelola Balai 

Latihan Kerja ?  dan Apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan 

organisasi di Balai Latihan Kerja Kota Semarang ?. 

Untuk keperluan sebagai panduan penelitian, berbagai konsep tersebut diatas 

dioperasionalkan sebagai berikut : 

1. Tingkat Efektivitas Balai Latihan Kerja dalam meningkatkan 

keterampilan peserta pelatihan  Balai Latihan Kerja serta prospek Balai 

Latihan Kerja (BLK) kedepan. 

a. Jenis Program pelatihan keterampilan  yang diberikan di balai dan 

lembaga latihan kerja. 

b. Prospek kedepan terhadap program pelatihan yang ada di Balai 

Latihan Kerja (BLK) Kota Semarang. 

c. Peran pemerintah kota semarang dalam mengontrol dan 

meningkatkan pruduktivitas Balai Latihan Kerja  Kota Semarang.  

2. Faktor penghambat dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja Kota 

Semarang 

a. Kondisi sarana dan prasarana balai latihan kerja kota semarang 

b. Faktor penghambat baik dari internal maupun eksternal 

 

1.7  Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan 
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untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generalisasi. 

Filsafat postpositivisme sering juga disebut paradigma interpretasi 

dan konstruktif, yang memandang realita sosial sebagai sesuatu yang utuh, 

kompleks, dinamis, penuh makna. Penelitian dilakukan pada objek yang 

alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya tidak di manipulasi dan 

kelahiran peneliti tidak mempengaruhi objek tersebut. 

 

1.7.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kota semarang, Tepatnya di Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Semarang dan Balai Latihan Kerja Kota Semarang. 

Alasan pemilihan lokasi penelitian di kota semarang, karena lokasi penelitian 

merupakan objek dalam penelitian ini dan dekat dengan tempat tinggal 

penulis. Sehingga diharapkan dalam proses berjalannya penelitian dapat 

mempermudah penulis untuk mendapatkan data baik dari kepala dinas 

ketenagakerjaan kota semarang, kepala balai dan lembaga pelatihan di kota 

semarang, para pelatih di balai latihan kerja dan para peserta pelatihan di balai 

latihan kerja maupun dari Instansi atau Lembaga yang bersangkutan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan, sehingga dapat mempermudah untuk 

memperoleh data dari para responden. 
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1.7.2 Instrumen Peneltian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai 

instrument juga harus “divalidasi”seberapa jauh peneliti kualitatif siap 

melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap 

pemahaman metode kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang 

sedang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik 

secara akademik maupun logistiknya.  

 

1.7.3 Sampel Sumber Data 

Peneliti menggunakan purposive sampling. Purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling 

tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa 

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang 

diteliti. 

Informan yang akan dijadikan subjek penelitian adalah : 

A. Kepala Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kota semarang 

B. Kepala Balai Latihan Kerja Kota Semarang 

C. Pegawai Balai Latihan Kerja kota semarang. 

D. Peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja kota semarang. 

E. Dan informan lain yang sekira nya akan membantu penelitian ini 
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1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, sumber data dalam pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.Yang termasuk kedalam klasifikasi data primer 

adalah hasil wawancara dengan kepala disnakertrans kota semarang, kepala 

balai latihan kerja kota semarang, pegawai balai latihan kerja kota semarang 

serta para peserta pelatihan. 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. 

Sedangkan teknik dalam pengumpulan data antara lain: 

1. Observasi.  

Observasi ini dilakukan dengan meneliti situasi sosial yang terdiri dari 

3 komponen yaitu: 

a. Place, atau tempat di mana interaksi dalam situasi sosial sedang 

berlangsung. 

b. Actor, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran 

tertentu. 

c. Activity, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi 

sosial yang sedang berlanjut. 

 

 



45 
 

2. Wawancara.  

Macam-macam wawancara dalam penelitian ini ada tiga yaitu 

wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur.Dalam 

penelitian kualitatif ini, peneliti lebih memilih wawancara tidak 

terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. 

Wawancara dalam penelitian ini akan ditujukan kepada para informan. 

3. Dokumen.  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Antara lain: data dari balai latihan kerja industry tentang 

program pelatihan, data jumlah peserta pelatihan di BLKI kota 

semarang, data yang diambil dari buku, kamus, artikel/tulisan, atau data 

yang dapat yang dapat diakses dari internet, serta literatur lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 

1.7.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 
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1. Analisis Sebelum di Lapangan 

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahulu atau data 

sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. 

Namun demikian masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. 

2. Analisis Data di Lapangan 

a. Reduksi Data.  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci melalui reduksi 

data.Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya 

bila diperlukan.11 

b. Penyajian Data.  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data.Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan 

menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. 

                                                           
11Sugiyono, 2009.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta:. Hlm. 247 
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c. Conclusion Drawing/ Verification/ Penarikan Kesimpulan.  

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di 

lapangan. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada.Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang 

atau belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


