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Abstrak 

The majority of workers in Indonesia are workers who still have below average education and do not have 

certain skills so it is very difficult to get a job. With such circumstances, the government through UPT 

Surabaya Working Training held a competency-based workshop to improve the quality of human resources 

yanag exist in Surabaya in particular to be able to compete with foreign workers 

 This research is used to describe the implementation of competency-based job training policy by 

UPT Surabaya Working Training. This research uses descriptive qualitative research method. By purposive 

determination technique. The data obtained is the result of observation, in-depth interview and 

documentation. The process of data analysis can combine the primary and secondary data obtained, then do 

the categorization using substantive theme that is prepared and rearranged for data interpretation and 

conclusion. Then the validity of the data tested by triangulation of data so that the data presented is valid 

data. 

 The results of this study indicate that the implementation of competency-based training policy by 

UPT Training Work Surabaya has run well. But there are some aspects that have not been fulfilled, namely, 

the resources of instructors and training equipment that is not adequate, honorary employees who do not 

understand the task. By system, these aspects can disrupt the successful implementation of the overall policy. 
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Pendahuluan 

Pembangunan nasional yang telah 

dilaksanakan selama ini telah menunjukkan 

kemajuan di berbagai bidang kehidupan 

masyarakat, yang meliputi bidang sosial 

budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, 

ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), 

politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan 

aparatur, pembangunan wilayah dan tata 

ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta 

pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan 

lingkungan hidup. Di samping banyak 

kemajuan yang telah dicapai, masih banyak 

pula tantangan atau masalah yang belum 

sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih 

diperlukan upaya mengatasinya dalam 

pembangunan nasional 11 tahun ke depan.  

 Salah satu indikator pengukur 

pembangunan nasional yang masih menjadi 

pusat perhatian sampai saat ini ialah upaya 

untuk membangun kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia 

(SDM)  merupakan subjek dan sekaligus 

objek pembangunan, mencakup seluruh siklus 

hidup manusia sejak di dalam kandungan 

hingga akhir hayat. Untuk mengetahui 

kualitas Sumber Daya Manusia ialah dengan 

melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur 

dengan beberapa indikator meliputi indeks 

pendidikan, kesehatan, dan tingkat 

kesejahteraan. Selama ini Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Nasional 

cenderung mengalami kemajuan ditandai 

dengan meningkatnya Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. 

Pembangunan manusia suatu negara 

berada di kategori menengah atas jika negara 

tersebut memiliki Indeks Pembangunan 

Manusia berkisar antara 66,0-79,9. Dari tabel 

di atas dapat dilihat jika Indonesia berada 

pada kategori menengah atas dengan Indeks 

Pembangunan Manusia sebesar 70,81. 

Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indonesia yang sudah tergolong  menengah 

atas, namun tidak bisa dipungkiri bahwa 

Indonesia masih memiliki sejumlah 

permasalahan yang perlu diselesaikan 

secepatnya. Salah satunya ialah 

permasalahan di bidang pendidikan yang 

merupakan salah satu indikator pengukur 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Aspek 

pendidikan juga secara tidak langsung akan 



mempengaruhi tingkat kualitas tenaga kerja 

yang tersedia. penyerapan tenaga kerja 

hingga Februari 2016 masih didominasi oleh 

penduduk bekerja berpendidikan rendah 

yaitu SD ke bawah sebanyak 32 juta orang 

dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 

21,1 juta orang. Penduduk bekerja 

berpendidikan tinggi hanya sebanyak 13,6 

juta orang mencakup 3,2 juta orang 

berpendidikan Diploma dan sebanyak 10,4 

juta orang berpendidikan Universitas. Untuk 

menghadapi tantangan daya saing dengan 

daerah lain bahkan negara lain, tentunya 

Pemerintah perlu memperhatikan 

permasalahan ini. Pemerintahan Presiden 

Joko Widodo telah memiliki 9 prioritas 

program yang akan dilaksanakan selama 5 

tahun kedepan salah satunya yakni 

meningkatkan produktivitas rakyat dan daya 

saing di pasar internasional sehingga bangsa 

Indonesia bisa maju dan bangkit bersama 

bangsa-bangsa Asia lainnya. Tantangan 

terdekat yang dihadapi oleh Pemerintah saat 

ini ialah akan diberlakukanya Asean 

Economy Communty (AEC)atau Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai 

konsekuensi dari berlakunya kesepakatan 

internasional. Tujuan dari AEC ini adalah 

untuk mendorong efisiensi dan daya saing 

ekonomi di kawasan ASEAN, meliputi 

empat hal, yaitu menuju single market dan 

production base, menuju penciptaan kawasan 

regional ekonomi yang berdaya saing tinggi, 

menuju satu kawasan dengan pembangunan 

ekonomi yang merata serta menuju integrasi 

penuh pada ekonomi global. Dengan kata 

lain, diselenggarakannya AEC menuntut 

adanya kesiapan Sumber Daya khususnya 

Sumber Daya Manusia. 

 Dengan adanya Asean Economy 

Community (AEC), ada 2 hal yang akan 

dihadapi oleh bangsa Indonesia. Yang 

pertama, Sektor Ekonomi Indonesia akan 

meningkat jika tenaga kerja Indonesia 

mampu bersaing dengan negara ASEAN 

lainnya. Yang kedua, Ekonomi Indonesia 

akan terjun bebas dalam artian Indonesia 

tidak mampu bersaing dengan negara 

ASEAN lainnya, khususnya dalam sektor 

ketenagakerjaan. Indonesia akan dijadikan 

market sebab tenaga kerja tidak dapat 

dimanfaatkan  karena tidak memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan oleh 

AEC. Pemerintah harus membenahi dan 

meningkatkan mutu beberapa sektor. Hal 

yang harus segera ditindaklanjuti oleh 

Pemerintah ialah permasalahan tenaga kerja 

yang berkaitan dengan pengangguran dan 

masih rendahnya kualitas tenaga kerja. 

Dalam kaitan dengan masalah peningkatan 

mutu sumber daya manusia, salah satu 

program yang dicanangkan oleh pemerintah 

yang akan mampu menunjangnya adalah 

program pelatihan tenaga kerja. Pelatihan 

merupakan bagian dari pendidikan yang 

dikategorikan  dalam pendidikan nonformal 

dan merupakan proses belajar untuk 

memperoleh atau meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan untuk memenuhi 

persyaratan suatu pekerjaan yang 

berlangsung di luar sistem pendidikan dalam 

waktu yang relatif singkat dan dengan 

menggunakan metode yang lebih 

mengutamakan praktek daripada teori. 

Penyelenggaraan pelatihan kerja telah 

tertuang dalam Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

menjelaskan bahwa pelatihan kerja 

diselenggarakan dan diarahkan untuk 

membekali, meningkatkan, dan 

mengembangkan kompetensi kerja guna 

meningkatkan kemampuan, produktivitas, 

dan kesejahteraan. Pelatihan kerja 

dilaksanakan dengan memperhatikan 

kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik 

di dalam maupun di luar hubungan kerja 

yang berdasarkan program pelatihan yang 

mengacu pada standar kompetensi kerja. 

Penyelenggara Pelatihan kerja di Indonesia 

yaitu Lembaga pelatihan kerja yang 

merupakan institusi penyelenggara pelatihan 

kerja yang memenuhi syarat untuk 

melaksanakan pelatihan kerja. Lembaga 

pelatihan kerja dikalisifikasikan berdasarkan 

lembaga pelatihan pemerintah, lembaga 

pelatihan swasta dan lembaga pelatihan 

perusahaan. Suatu lembaga pelatihan kerja 

dapat melaksanakan pelatihan kerja jika 

lembaga tersebut telah diregistrasi, 

diakreditasi atau diberi ijin dalam 

melaksanakan pelatihan kerja. Tatacara 

akreditasi dan registrasi, serta perijinan 

lembaga pelatihan kerja sebagaimana telah 



diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi.  

 Tujuan jangka panjang dari kebijakan 

ini sangat baik, yaitu untuk mengurangi 

angka pengangguran dengan cara membekali 

tenaga kerja dengan serangkaian 

keterampilan selama mengikuti kegiatan 

pelatihan agar tenaga kerja mampu bersaing 

di pasar kerja atau membuka lapangan kerja 

sendiri. Namun, pelatihan kerja ini tidak akan 

berguna jika tidak diimplementasikan dengan 

baik pula. Program pelatihan kerja yang 

diselenggarakan di Indonesia harus sesuai 

dengan Standar Kualifikasi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI) yang diharapkan dari 

hasil pelatihan ini ialah tenaga kerja yang 

memiliki kompetensi kerja berstandar 

nasional yang dapat diterima di pasar kerja. 

Uji kompetensi tersebut dilaksanakan melalui 

Sertifikasi kompetensi kerja, yaitu proses 

pemberian sertifikat kompetensi yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif 

melalui uji kompetensi sesuai Standar 

Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. 

Tujuan jangka panjang dari kebijakan 

ini sangat baik, yaitu untuk mengurangi 

angka pengangguran dengan cara membekali 

tenaga kerja dengan serangkaian 

keterampilan selama mengikuti kegiatan 

pelatihan agar tenaga kerja mampu bersaing 

di pasar kerja atau membuka lapangan kerja 

sendiri. Namun, pelatihan kerja ini tidak akan 

berguna jika tidak diimplementasikan dengan 

baik pula. Program pelatihan kerja yang 

diselenggarakan di Indonesia harus sesuai 

dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI) yang diharapkan dari 

hasil pelatihan ini ialah tenaga kerja yang 

memiliki kompetensi kerja berstandar 

nasional yang dapat diterima di pasar kerja. 

Uji kompetensi tersebut dilaksanakan melalui 

Sertifikasi kompetensi kerja, yaitu proses 

pemberian sertifikat kompetensi yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif 

melalui uji kompetensi sesuai Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, 

Standar Internasional dan/atau Standar 

Khusus seperti yang tercantum pada 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem 

Pelatihan Kerja Nasional. Dalam rangka 

implementasi kebijakan pelatihan berbasis 

kompetensi, maka disusunlah pedoman 

penyelenggaraan pelatihan berbasis 

kompetensi yang berisi tentang standar, 

norma, prosedur, dan kriteria sebagaimana 

diamanatkan pada pasal 9 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 Salah satu prinsip dasar pelatihan 

kerja adalah tanggung jawab bersama antara 

dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. 

Demi terselenggaranya sistem pelatihan kerja 

yang terintegrasi, efektif, dan efisien juga 

perlu terjalinnya sinergitas antara pemerintah 

itu sendiri yaitu antara Pemerintah Pusat 

dengan Pemerintah Daerah. Dalam konteks 

otonomi daerah, Pemerintah daerah 

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan 

pembinaan pelatihan kerja di wilayahnya 

masing-masing. Dengan begitu, Pemerintah 

Daerah merupakan roda penggerak yang 

langsung berhadapan dengan masyarakat 

dalam menjalankan program-program 

pemerintah, khususnya program pendidikan 

yaitu pelatihan kerja sehingga terwujudnya 

masyarakat yang sejahtera yang merupakan 

outcome dari kebijakan tersebut. Pedoman-

pedoman penyelenggaraan sistem pelatihan 

kerja nasional di daerah telah tercantum 

dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja 

Nasional di Daerah. Pelatihan yang 

diselenggarakan pemerintah di daerah 

dilaksanakan oleh Institusi pemerintah 

dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja yakni 

UPT Pelatihan Kerja. UPT Pelatihan Kerja 

sendiri dibedakan yakni UPT Pelatihan Kerja 

milik Pemerintah Pusat yang langsung 

bertanggungjawab kepada Ditjen Binalattas 

dan UPT. Pelatihan Kerja milik Pemerintah 

Daerah yang bertanggungjawab kepada 

Dinas Tenaga Kerja. 

Dalam menyelenggarkaan pelatihan, 

terdapat unsur-unsur pendukung agar 

implementasi  kebijakan pelatihan dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan. Unsur-unsur 

tersebut yakni adanya Lembaga Pelatihan 

yang layak, instruktur yang ahli dan terampil, 

fasilitas yang memadai, kejuruan yang sesuai 



dengan pasar kerja, anggaran yang tersedia. 

Namun, nyatanya penyelenggaraan pelatihan 

di Indonesia  masih belum memiliki unsur-

unsur tersebut dengan sempurna. Unsur 

pertama yakni adanya Lembaga Pelatihan 

Pemerintah yang memadai. Dari 273 Balai 

Latihan Kerja yang ada di Indonesia, terdapat 

46% BLK yang tidak berfungsi yakni 

sejumlah 126 BLK. Peneliti 

mengkategorikan BLK tidak berfungsi 

karena pada BLK tersebut tidak memiliki dan 

menyelenggarakan program pelatihan 

kejuruan, dan yang hanya menyelenggarakan 

1-3 pelatihan kejuruan saja. Pelatihan 

kejuruan tersebut meliputi Pelatihan 

Mekanik, Listrik, Otomotif, Aneka Kejuruan, 

Tata niaga, dan Pertanian. Dengan kondisi 

yang demikian, maka penyelenggaraan 

pelatihan kerja belum maksimal karena 

banyaknya BLK yang terbengkalai dan 

penyebaran BLK tidak merata ke seluruh 

Indonesia. Unsur yang kedua ialah 

ketersediaan anggaran. Dalam 

menyelenggarakan pelatihan, anggaran 

merupakan unsur yang sangat penting karena 

dengan adanya anggaran, pemerintah mampu 

memperbaiki kualitas pelatihan. Seperti yang 

dijelaskan dalam grafik dibawah ini (Dandan 

Chen, Gorm Skjaerlund dkk, 2014) 

Gambar I.1 

Faktor Utama yang Dipertimbangkan selama 

Perencanaan BLK-BLK di bawah Pemda 

 
Sumber: Penelitian Revitalisasi BLK di 

Seluruh Indonesia 

 

Dari grafik di atas, dapat dilihat jika faktor 

tertinggi yang menjadi penentu sukses atau 

tidaknya suatu kebijakan khususnya 

kebijakan pelatihan adanya teserdianya 

Anggaran baik APBN maupun APBD yakni 

sebesar 94% dan 82%. Dandan Chen, Gorm 

Skjaerlund dkk (2014) menjelaskan bahwa 

Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di 

Indonesia memiliki keterbatasan anggaran. 

 Zantermans RGG, dkk (2014) 

menjelaskan lebih rinci mengenai kondisi 

yang ada. Zantermans melakukan penelitian 

tentang Revitalisasi UPTP Pelatihan Kerja  

terhadap lima UPTP Pelatihan, yakni BBLKI 

Medan, BBPLKDN  Bandung,  BBLKI 

 Surakarta,  BLKI  Samarinda,  dan  BLKI 

 Makassar dengan  menganalisa  kinerja 

 tiap-tiap  UPTP  Pelatihan  tersebut  pada  

Sembilan variabel, yakni kejuruan, 

instruktur, peralatan, ruangan, 

bahan, anggaran, unit  kerja  struktural, 

program, jejaring  kerjasama pelatihan. Hasil 

dari penelitian tersebut menyatakan bahwa  

tingkat Vitalitas seluruh UPTP Pelatihan 

sampel  masih  tergolong  belum  maksimal, 

 yang  menjadikan  pelaksanaan  tugas pokok 

dan fungsinya belum optimal. 

 Dari 9 variabel yang diukur, variabel 

yang paling rendah tingkat kesesuaiannya 

adalah variabel Anggaran, dan yang 

mendekati relatif rendah  adalah  variabel 

 Kejuruan.  Sistem  rekrutmen  Calon 

 Instruktur  belum  atau masih kurang 

memperhatikan faktor kesesuaian antara 

kejuruan dengan pendidikan formal. Kondisi 

Instruktur sudah agak memprihatinkan,  

karena banyak yang sudah mendekati usia 

pensiun, sementara pengkaderan kurang 

dapat mengimbangi. Unit Kerja Struktural 

yang ada belum dapat melaksanakan fungsi 

market intelligence dan promosi  dengan 

 baik karena  tidak didukung  dengan  unit 

kerja yang spesifik  dan profesional. Tanpa 

perbaikan vitalitas yang signifikan, UPTP 

Pelatihan tidak akan dapat menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya secara optimal. 

 Senada dengan penelitian 

Zantermans dkk, data dari Kemenakertrans 

menunjukkan bahwa target program 

pelatihan yang tercapai pada tahun 2013 

belum maksimal. Akumulasi realisasi 

pelatihan menurut program pelatihan di 

Indonesia masih jauh dari target yang 

ditetapkan oleh pemerintah yaitu target yang 

ditetapkan pemerintah sejumlah 157.008 

orang dan realisasinya hanya 63.528 orang. 

Pelatihan Berbasis kompetensi dalam 

realisasinya hanya mencapai 39,85%, 

Pelatihan Ketransmigrasian mencapai 28, 



88%, Pemagangan Dalam Negeri sebesar 

72,09 %, Pelatihan Kewirausahaan sebesar 

27,01 %, Pelatihan Peningkatan 

Produktivitas 37,24 %, Diklat Dasar sebesar 

99,22 %, Upgrading Instruktur 34,99 %, dan 

Upgrading Pengelola Pelatihan sebesar 29,51 

%. Unsur berikutnya ialah peralatan yang 

tersedia. Peralatan yang dimiliki oleh BLK 

pada umumnya kuno dan kondisinya buruk 

(Dandan Chen, Gorm Skjaerlund dkk, 2014). 

Awalnya, BLK memiliki perlengkapan yang 

baik karena dilakukan investasi besar untuk 

peralatan saat pembangunan BLK baru. 

Namun, tidak pernah ada penggantian 

peralatan yang sudah kuno tersebut. Hal ini 

merupakan kendala yang serius bagi BLK, 

agar peralatan tersebut dapat diservis dan 

diperbaiki dari waktu ke waktu supaya dapat 

dipakai oleh para peserta pelatihan sehingga 

mereka dapat menjalankan peralatan yang 

lebih modern di industri-industri tempat 

mereka bekerja nantinya. 

 Umumnya hanya 45% peralatan 

yang ada di BLK berada dalam kondisi yang 

baik. Dengan peralatan yang usianya makin 

tua dan sering rusak BLK kesulitan untuk 

mengadakan pelatihan yang sesuai dengan 

kondisi nyata di industri. Dalam bidang 

keterampilan yang perkembangan 

teknologinya cepat, seperti otomotif, 

elektronik dan telematika, BLK tidak dapat 

menyediakan pelatihan yang sesuai, kecuali 

adanya tambahan peralatan baru secara 

berkala dan juga peningkatan keterampilan 

instruktur secara rutin. BLK pusat relatif 

maju dan sumber daya manusianya dapat 

memenuhi tantangan tersebut. Namun 

tampaknya sulit bagi BLK provinsi dan 

kabupaten/kota untuk menjaga agar peralatan 

dan sumber daya manusianya dapat 

memenuhi tantangan tersebut. Sehingga 

dengan begitu, terdapat sejumlah tantangan 

untuk melaksanakan Pelatihan yakni 

kurangnya peralatan, kurangnya instruktur 

dan pengelola yang terlatih atau yang 

keterampilannya telah ditingkatkan. Faktor 

penghalang lain untuk pelaksanaan pelatihan 

yang lebih fleksibel adalah sistem 

pendanaan. Temuan dan rekomendasi 

laporan yang dirilis pada tahun 2014 ini  

akan membantu upaya Kemenakertrans 

untuk memperbaiki sistem pelatihan BLK. 

Namun pada kenyataannya, sampai saat ini 

tidak ada perubahan yang berarti dari 

program pelatihan yang dilaksanakan oleh 

UPT. Pelatihan Kerja. Padahal program 

pelatihan ini merupakan program yang 

diunggulkan oleh Kementerian Tenaga Kerja 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia menghadapi tantangan masa depan 

salah satunya ialah diberlakukannya Asean 

Economic Community (AEC). 

 Menurut Raja Abdul Ghafoor Khan, 

Furqan Ahmed Khan, Muhammad Aslam 

Khan dalam penelitiannya yang berjudul 

Impact of Training and Development on 

Organizational Performance mengemukakan 

bahwa dampak pelatihan sangat berpengaruh 

terhadap kinerja tenaga kerja yang ada pada 

suatu organisasi. Dengan demikian, program 

pelatihan diletakkan pada posisi strategis 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusianya jika dilaksanakan dengan tepat 

serta sesuai dengan tujuan dari suatu 

pelatihan tersebut. 

 Dengan posisi program pelatihan 

yang strategis untuk meningkatkan kualitas 

SDM, maka program pelatihan yang ada di 

UPT Pelatihan Kerja perlu dievaluasi karena 

telah banyak faktor-faktor yang menghambat 

proses implementasi program pelatihan untuk 

mencapai tujuan. Implementasi kebijakan 

mencerminkan proses perubahan yang 

kompleks di mana keputusan pemerintah 

ditransformasikan ke dalam program, 

prosedur, peraturan, atau praktek-praktek 

yang bertujuan untuk perbaikan sosial. 

(DeGroff, 2009). Perbaikan sosial yang 

diharapkan dengan adanya kebijakan 

pelatihan ini ialah meningkatnya skill dan 

pengetahuan sumber daya manusia dan 

terserapnya tenaga kerja ke dalam pasar 

kerja. 

 Peneliti menjadikan permasalahan 

tersebut sebagai latar belakang penelitian ini 

karena Implementasi kebijakan pelatihan 

yang ada di UPT Pelatihan Kerja selama ini 

tidak menghasilkan output seperti yang 

direncanakan karena terdapat indikator-

indikator pelatihan yang belum berjalan 

sebagaimana mestinya. Peneliti memilih 

UPT Pelatihan Kerja Surabaya karena UPT 

Pelatihan Kerja Surabaya merupakan UPT 

Pelatihan Kerja percontohan oleh daerah-



daerah lain di Jawa Timur. sehingga, hasil 

perbaikan dari implementasi kebijakan 

pelatihan ini bisa juga diterapkan pada UPT 

Pelatihan Kerja daerah lainnya. 

 

Kerangka Teori 

 

1. Kebijakan Publik 
Secara umum, istilah “kebijakan” atau 

“policy” digunakan untuk menunjuk perilaku 

seorang aktor (misalnya seorang pejabat, 

suatu kelompok, maupun suatu lembaga 

pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu 

bidang kegiatan tertentu. Pengertian 

kebijakan seperti ini dapat digunakan dan 

relatif memadai dalam pembicaraan sehari-

hari, namun menjadi kurang memadai untuk 

pembicaraan yang bersifat ilmiah dan 

sistematis menyangkut analisis kebijakan 

publik. Oleh karena itu, terdapat beberapa 

ahli yang mendefinisikan kebijakan publik 

dengan  batasan atau konsep kebijakan 

publik yang lebih tepat. Kebijakan publik 

menurut Thomas R. Dye
 

merupakan apa 

yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dikerjakan atau tidak dikerjakan. Melalui 

definisi ini kita mendapat pemahaman bahwa 

terdapat perbedaan antara apa yang akan 

dikerjakan pemerintah dan apa sesungguhnya 

yang harus dikerjakan oleh pemerintah. 

Grindle juga memberikan 

pandangannya tentang implementasi dengan 

mengatakan bahwa secara umum, tugas 

implementasi adalah membentuk suatu kaitan 

(linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan 

kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak 

dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena 

itu, tugas implementasi mencakup 

terbentuknya “a policy delivery system” 

dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan 

dijalankan dengan harapan sampai pada 

tujuan yang diinginkan. 

Dari sudut pandang implementor, menurut 

Wahab (2005:64) implementasi akan 

terfokus pada “tidakan pejabat dan instansi di 

lapangan untuk mencapai keberhasilan 

program”. Sementara dari sudut pandang 

target groups, menurut Wahab (2005:64) 

implementasi akan lebih dipusatkan pada 

“apakah implementasi kebijakan tersebut 

benar-benar mengubah pola hidupnya dan 

berdampak positif panjang bagi peningkatan 

mutu hidup termasuk pendapatan mereka”. 

 

2. Model-Model Implementasi Kebijakan 

Keberhasilan implementasi kebijakan 

ditenukan oleh  banyak faktor atau variabel, 

dan masing-masing faktor tersebut saling 

berhubungan satu sama lain. Ada tiga 

pemilihan jenis teknik atau model 

implementasi kebijakan yang dapat 

menentukan keberhasilan suatu implementasi 

yaitu implementasi kebijakan model sistem 

rasional top-down, model bottom-up, dan 

model sintesa. 

Pendekatan implementasi kebijakan publik 

pertama kali didengungkan oleh Dertrich 

(1972) serta Pressma dan Wildavsky (1973) 

yang terkenal dengan pendekatan analisis 

kegagalan pada implementasi kebijakan 

publik. Pendekatan inilah yang menjadi dasar 

bagi terciptanya model sistem rasional top-

down dalam implementasi kebijakan. Tokoh-

tokoh pendukung model implementasi 

kebijakan tersebut diantaranya adalah Van 

Meter dan Van Horn, Hood, Gunn, 

Mazmanian dan Sabatier dan Grindle. 

Model Implementasi Kebijakan Van Meter 

dan Van Horn menjelaskan bahwa kinerja 

kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel 

yang saling berkaitan, variable-variabel 

tersebut yaitu: 

1. Standar dan sasaran kebijakan / 

ukuran dan tujuan kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur 

tingkat keberhasilannya dari ukuran dan 

tujuan kebijakan yang bersifat realistis 

dengan sosio-kultur yang ada di level 

pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan 

sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka 

akan sulit direalisasikan.  

2. Sumber daya 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat 

tergantung dari kemampuan memanfaatkan 

sumber daya yang tersedia. Manusia 

merupakan sumber daya yang terpenting 

dalam menentukan keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan. Setiap tahap 

implementasi menuntut adanya sumber daya 

manusia yang berkualitas sesuai dengan 

pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan 

yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain 

sumber daya manusia, sumber daya finansial 



dan waktu menjadi perhitungan penting 

dalam keberhasilan implementasi kebijakan.  

3. Karakteristik organisasi pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi 

organisasi formal dan organisasi informal 

yang akan terlibat dalam 

pengimplementasian kebijakan. Hal ini 

penting karena kinerja implementasi 

kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri 

yang tepat serta cocok dengan para agen 

pelaksananya. 

4. Komunikasi antar organisasi terkait 

dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan 

dengan efektif, menurut Van Horn dan  Van 

Mater apa yang menjadi standar tujuan harus 

dipahami oleh para 

individu (implementors).Yang bertanggung 

jawab atas pencapaian standar dan tujuan 

kebijakan, karena itu standar dan tujuan 

harus dikomunikasikan kepada para 

pelaksana. Komunikasi dalam kerangka 

penyampaian informasi kepada para 

pelaksana kebijakan tentang apa menjadi 

standar dan tujuan harus konsisten dan 

seragam (consistency and uniformity) dari 

berbagai sumber informasi. 

5. Disposisi atau sikap para pelaksana 

Menurut pendapat Van Metter dan Van 

Horn dalam Agustinus (2006): ”sikap 

penerimaan atau penolakan dari agen 

pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan implementasi 

kebijakan publik. Tetapi kebijakan publik 

biasanya bersifat top down yang sangat 

mungkin para pengambil keputusan tidak 

mengetahui bahkan tak mampu menyentuh 

kebutuhan, keinginan atau permasalahan 

yang harus diselesaikan”. 

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh 

pendangannya terhadap suatu kebijakan dan 

cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap 

kepentingan-kepentingan organisasinya dan 

kepentingan-kepentingan pribadinya. 

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik 

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna 

menilai kinerja implementasi kebijakan 

adalah sejauh mana lingkungan eksternal 

turut mendorong keberhasilan kebijakan 

publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan 

politik yang tidak kondusif dapat menjadi 

sumber masalah dari kegagalan kinerja 

implementasi kebijakan. Karena itu, upaya 

implementasi kebijakan mensyaratkan 

kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. 

Kemudian ada Edwards III yang 

dalam model dikembangkannya 

mengemukakan ada 4 (empat) variabel kritis 

yang mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan implementasi. Ke empat variabel 

tersebut adalah Komunikasi, Sumberdaya, 

Disposisi atau Sikap Pelaksana, dan Struktur 

Birokrasi. Ke empat variabel di atas  saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi satu 

sama lain dalam menentukan keberhasilan 

atau kegagalan implementasi.Kesaling-

terkaitan antara ke-empat variabel tersebut 

pada hasil implementasi dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan variabel pertama 

yang mempengaruhi implementasi kebijakan. 

Implementasi kebijakan dapat berjalan 

efektif jika para implementornya mengetahui 

apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-

keputusan kebijakan dan perintah-perintah 

harus diteruskan kepada personil dengan 

tepat sebelum keputusan dan perintah 

tersebut dilakukan. 

2. Sumberdaya 

Sumber daya merupakan faktor yang penting 

dalam melaksanakan kebijakan publik. 

Karena meskipun perintah implementasi 

telah diteruskan secara cermat, jelas, dan 

konsisten, tetapi jika para pelaksana 

kekurangan sumber daya yang diperlukan 

untuk melaksanakan kebijakan maka 

implementasi kebijakan cenderung tidak 

efektif. Yang dimaskud dengan sumberdaya 

yang diperlukan dalam implementasi 

menurut Edwards III adalah : 

a. Staff 

b. Informasi. 

c. Kewenangan 

d. Fasilitas 

 

3.  Disposisi 

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari 

pelaksana terhadap kebijakan atau program 

yang harus mereka laksanakan karena setiap 

kebijakan membutuhkan pelaksana-

pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan 

komitmen yang tinggi agar mampu mencapai 

tujuan kebijakan yang diharapkan.  



4. Struktur birokrasi 

Yang dimaksud dengan Struktur Birokrasi 

Edwards III adalah mekanisme kerja yang 

dibentuk untuk mengelola pelaksanaan 

sebuah kebijakan.  Ia menekankan perlu 

adanya Standart Operating Procedure (SOP) 

yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara 

para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan 

program melibatkan lebih dari satu institusi. 

Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya 

fragmentasi diperlukan manakala 

implementasi kebijakan memerlukan banyak 

program dan melibatkan banyak institusi 

untuk mencapai tujuannya.  

 

3. Pelatihan 

Pelatihan adalah proses sistematik 

pengubahan perilaku para pegawai dalam 

suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan 

organisasi nasional. Pelatihan dan 

pengembangan penting karena keduanya 

merupakan cara yang digunakan oleh 

organisasi untuk mempertahankan, menjaga, 

memelihara pegawai publik dalam organisasi 

dan sekaligus meningkatkan keahlian para 

pegawai untuk kemudian dapat 

meningkatkan produktivitasnya. 

Menurut Undang-Undang 

Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, 

Pelatihan kerja diselenggarakan dan 

diarahkan untuk membekali, meningkatkan, 

dan mengembangkan kompetensi kerja guna 

meningkatkan kemampuan, produktivitas, 

dan kesejahteraan. Pelatihan kerja 

dilaksanakan dengan memperhatikan 

kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik 

di dalam maupun di luar hubungan kerja. 

Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan 

program pelatihan yang mengacu pada 

standar kompetensi kerja. Pelatihan kerja 

dapat dilakukan secara berjenjang. Setiap 

tenaga kerja berhak untuk memperoleh 

dan/atau meningkatkan dan/atau 

mengembangkan kompetensi kerja sesuai 

dengan bakat, minat, dan kemampuannya 

melalui pelatihan kerja. 

Pelatihan biasanya dimulai dengan orientasi 

yakni suatu proses dimana para pegawai 

diberi informasi dan pengetahuan tentang 

kepegawaian, organisasi dan harapan-

harapan untuk mencapai performance 

tertentu. Dalam pelatihan diciptakan suatu 

lingkungan dimana para pegawai dapat 

memperoleh atau mempelajari sikap dan 

keahlian, dan perilaku yang spesifik yang 

berkaitan dengan pegawai. 

 

4. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

Terdapat beberapa hal yang dianggap penting 

dalam mempersiapkan diri menghadapi 

Masyarakat Ekonomi ASEAN, seperti: 

1. MEA sendiri memberi banyak 

keuntungan yang bisa didapat dari 

seorang individu, dimana dengan 

diadakannya MEA menjadikan ASEAN 

sebagai pasar dan produsen dari negara-

negara anggotanya. 

2. Produktivitas dapat semakin meningkat, 

hal ini disebabkan karena pada dasarnya 

pasar memiliki tingkat kejenuhan 

tersendiri, dan dengan adanya MEA 

maka kesempatan pasar yang terbuka 

akan menjadi semakin luas dan juga 

tingkat kompetisi akan terus meningkat 

tentunya. Semakin tingginya kompetisi 

yang tentu saja dikarenakan oleh 

kualitas, membuat produsen menjadi 

lebih kreatif dan dan inovatif dalam 

menciptakan sebuah produk yang 

berkualitas. 

3. Kesadaran akan peningkatan mutu 

pendidikan SDM, semakin tingginya 

kompetisi dalam pasar khususnya MEA 

menyebabkan setiap individu memiliki 

kesadaran dalam persaingan khsusunya 

dalam MEA, sehingga pendidikan 

menjadi lebih diperhatikan sampai level 

tertinggi. 

4. Kesadaran akan Peningkatan 

Infrastruktur dan Sarana Pendukung bagi 

anggota Negara ASEAN menjadi salah 

satu hal yang dapat terjadi dengan 

adanya MEA, dengan adanya 

peningkatan infrastruktur dapat membuat 

Negara berkembang menjadi lebih baik 

lagi. 

MEA sendiri membuka kesempatan 

bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di 

Indonesia, dan juga sebaliknya 

kesempatan tenaga kerja Indonesia 

memiliki kesempatan untuk bekerja di 

negara-negara lain di kawasan Asia 



Tenggara (termasuk tenaga ahli), namun 

disisi lain terdapat masalah bagi tenaga 

kerja Indonesia dalam bersaing 

menghadapi tenaga kerja asing, seperti 

mental dan kemampuan berbahasa 

Inggris. Dalam mengatasi hal tersebut 

staff khusus menteri tenaga kerja dan 

transmigrasi pada tahun 2014, Dita 

Indah Sari menyatakan sudah 

menyiapkan rencana atau strategi dalam 

menghadapi pasar bebas (MEA), 

khususnya dalam bidang tenaga kerja, 

melalui beberapa syarat yang sudah 

ditentukan, seperti kewajiban untuk 

berbahasa Indonesia dan juga sertifikasi 

sesuai lembaga terkait di Indonesia. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif deskriptif. Dengan teknik 

penentuan informan secara purposive. Data 

yang diperoleh merupakan hasil observasi, 

wawancara mendalam dan dokomentasi. 

Proses analisa data dapat menggabungkan 

data primer dan sekunder yang didapat, 

selanjutnya melakukan pengkategorian 

menggunakan tema substantif yang disiapkan 

dan menata kembali untuk dilakukan 

interpretasi data dan kesimpulan. Kemudian 

validitas data diuji dengan triangulasi data 

sehingga data yang disajikan ialah data yang 

absah. 

Analisis Data 

1. Pemahaman Standar, Tujuan Kebijakan 

tujuan dari pelatihan di UPT Pelatihan 

Kerja Surabaya ini ialah menghasilkan siswa 

yang berkompeten. Kompetensi siswa 

tersebut diuji oleh LSP yakni Lembaga 

Sertifikasi Profesi. Setiap siswa harus 

mampu memenuhi standar uji yang 

ditetapkan oleh LSP untuk mendapatkan 

sertifikat kompeten. Sertifikat kompeten 

tersebut dapat dipergunakan siswa sebagai 

pernyataan atau bukti kepada perusahaan 

bahwa siswa tersebut telah memenuhi standar 

kompetensi. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

peserta pelatihan di UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya mengikuti pelatihan tersebut 

sebagai batu loncatan agar segera 

mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, 

selama dalam masa pelatihan UPT Pelatihan 

Kerja berkewajiban untuk membina, 

membimbing siswa pelatihan agar memiliki 

keahlian yang nantinya berguna saat peserta 

pelatihan bekerja di perusahaan. Namun 

ternyata UPT Pelatihan Kerja tidak hanya 

sekedar memberikan pelatihan sesuai 

kejuruan masing-masing, UPT Pelatihan 

Kerja Surabaya juga memberikan motivasi 

berbentuk character building. Menurut salah 

satu informan, sikap dari peserta pelatihan 

akan mempengaruhi pekerjaannya di masa 

yang akan datang. Peserta pelatihan harus 

memiliki kekuatan mental dan sikap disiplin 

selama pelatihan, dengan begitu maka 

peserta pelatihan akan lebih mudah 

menyesuaikan kondisi di perusahaan 

nantinya. 

Sasaran dari pelatihan yang 

diselenggarakan oleh UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya ini sebenarnya ialah siswa SMA 

yang belum memiliki keterampilan dan tidak 

memiliki dana untuk mengikuti kursus atau 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi. Oleh karena itu, UPT Pelatihan 

Kerja Surabaya sbeagai lembaga pelatihan 

milik pemerintah memfasilitasi mereka untuk 

mengikuti pelatihan agar mereka memiliki 

suatu keahlian tertentu. Namun pada 

kenyataannya, tidak hanya siswa SMA yang 

mendaftar mengikuti pelatihan, banyak 

lulusan dari S1 yang ingin mengikuti 

pelatihan  di UPT Pelatihan Surabaya. 

Sebenarnya hal ini akan membuat rancu 

sasaran dari pelatihan tersebut, namun karena 

memang peminatnya banyak maka UPT 

Pelatihan Kerja Surabaya terpaksa menerima 

meraka. Para lulusan S1 mempercayai bahwa 

lulusan dari pelatihan kerja oleh UPT 

Pelatihan Kerja Surabaya akan mudah 

mendapatkan pekerjaan karena UPT 

Pelatihan Kerja Surabaya merupakan 

lembaga pelatihan yang terpercaya dan telah 

bekerjasama dengan beberapa perusahaan. 

2. Sumber Daya 

UPT Pelatihan Kerja Surabaya tidak 

memiliki instruktur yang memadai. Saat ini 

UPT Pelatihan Kerja Surabaya hanya 

memiliki 24 orang instruktur yang melatih 8 

kejuruan yang ada. Sedangkan jika 



berpedoman dengan standar ILO, setiap 

kejuruan pelatihan harus memiliki 8 

instruktur. Dengan begitu jika dirata-rata, 

UPT Pelatihan Kerja Surabaya kekurangan 

instruktur sebanyak 5 orang pada setiap 

kejuruan dan kekurangan 40 orang instruktur 

untuk seluruh kejuruan pelatihan yang ada. 

Angka tersebut tentunya menjadi tugas yang 

berat bagi UPT Pelatihan Kerja Surabaya 

untuk memperoleh instruktur baru yang 

kompeten. Pemerintah dalam hal ini ialah 

Disnakertrans Provinsi Jawa Timur perlu 

mengadakan pembenahan, cara yang dapat 

dilakukan ialah dengan mengangkat pegawai 

fungsional menjadi tenaga instruktur dengan 

mengikutkan mereka pelatihan khusus 

instruktur. Cara tersebut tidak membutuhkan 

banyak waktu dibandingkan harus menunggu 

adanya penerimaan pegawai negeri sipil yang 

dikhususkan untuk instruktur. Dengan begitu 

tidak akan terjadi lagi instruktur yang sudah 

masuk masa pensiun ditugaskan lagi untuk 

melatih di UPT Pelatihan Kerja Surabaya. 

Karena bagaimanapun hal tersebut tidak 

sesuai dengan standar pelatihan. UPT 

Pelatihan Kerja Surabaya perlu segera 

melakukan perbaikan dengan mengajukan 

usulan peningkatan kualitas sumber daya 

instruktur kepada Disnakertrans Jatim yang 

berperan sebagai penanggung jawab. 

Pemerintah tidak bisa hanya mencanangkan 

pelatihan kerja berbasis kompetensi yang 

bertujuan menyerap tenaga kerja ke pasar 

kerja saja, pemerintah juga harus 

memperbaiki kondisi internal pemerintah itu 

sendiri. Keefektifan suatu pelatihan juga 

dipengaruhi oleh standar kompetensi yang 

dimiliki oleh instrukturnya. Instruktur yang 

kompeten akan menyampaikan materi 

pelatihan dengan metode terkini yang telah 

teruji jika cara tersebut akan mudah diterima 

oleh peserta pelatihan. Selain itu instruktur 

yang kompeten dapat melihat kebutuhan 

pasar kerja berdasarkan pengalaman yang 

diperoleh sehingga hal tersebut dapat 

disesuaikan dengan materi pelatihan yang 

akan disampaikan. Sumber dana yang ada 

juga belum cukup untuk memenuhi 

kebutuhan proses perbaikan sumber daya 

yang ada. 

 

3. Komunikasi antar organisasi terkait 

kegiatan pelaksanaan 

Suatu kebijakan tentunya memiliki 

keterkaitan antar satu instansi yang 

berkepentingan dengan pihak-pihak lain 

sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan. 

Dalam menjalin hubungan kerjasama untuk 

mensukseskann pelaksanaan kebijakan, 

tentunya harus ada komunikasi dengan 

pihak-pihak lain sebelum pelaksanaan 

kebijakan, saat dilaksanakan, dan setelah 

kebijakan itu dilaksanakan. Dalam 

pelaksanaan pelatihan kerja berbasis 

kompetensi, UPT Pelatihan Kerja Surabaya 

memiliki keterkaitan kelembagaan sebagai 

berikut : 

 

UPT Pelatihan Kerja Surabaya menjalin 

komunikasi dengan pihak yang terkait 

dimana dalam hal ini ialah perusahaan 

dengan cara sosialisasi secara langsung dan 

melalui website. Sosialisasi secara langsung 

dilakukan dengan mengundang perusahaan 

untuk hadir di UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya, tujuannya ialah agar UPT 

Pelatihan Kerja Surabaya mengetahui tenaga 

kerja yang seperti apa yang sedang 

dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah 

mendapatkan informasi dari perusahaan-

perusahaan, UPT Pelatihan Kerja Surabaya 

membuat program pelatihan berdasarkan 

analisa kebutuhan dari perusahaan-

perusahaan itu sendiri sehingga diharapkan 

lulusan pelatihan UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya bisa langsung terserap oleh pasar 

kerja. Selain itu, perusahaan juga dapat 

mengakses melalui website untuk mencari 

pegawai yang sesuai dengan kejuruan. 

Perusahaan dapat menghubungi langsung 

pegawai yang diinginkan oleh perusahaan. 

Teknologi seperti ini merupakan terobosan 



baru untuk memangkas tahapan-tahapan 

yang dilakukan sebelumnya. Sebelumnya 

UPT Pelatihan Kerja Surabaya harus 

menghubungi satu persatu perusahaan untuk 

mengetahui kebutuhan tenaga kerja melalui 

email atau fax. Tentunya hal tersebut tidak 

akan efisien karena jejering perusahaan yang 

bekerjasama dengan UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya sangat banyak. Dengan 

dimunculkannya website 3 in 1 maka akan 

memudahkan komunikasi antara perusahaan 

dengan calon pegawai baru,  

 

4. Pemahaman sikap para pelaksana dalam 

rangka menyelenggarakan pelatihan 

kerja 

Sikap pelaksana dalam menjalankan 

suatu program kebijakan sangat menentukan 

program kebijakan tersebut berjalan dengan 

baik atau tidak. Pelaksana program kebijakan 

harus paham apa yang menjadi tugas 

pokoknya dan memiliki komitmen yang kuat 

untuk mengimplementasikan program 

kebijakan agar tujuan dari program kebijakan 

tersebut dapat tercapai. Pelaksana kebijakan 

tidak boleh mementingkan kepentingan 

pribadi dibandingkan dengan menjalankan 

kebijakannya dengan baik karena hal tersebut 

dapat membelokkan tujuan program 

pelatihan yang sebenarnya. Para pelaksana 

memiliki tanggung jawab masing-masing 

pada bidang yang telah ditentukan, biasanya 

tanggung jawab tersebut saling berkaitan 

dengan tugas pelaksana yang lain yang 

nantinya menghasilkan tujuan kebijakan 

yang akan tercapai. 

5. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan 

pelatihan kerja oleh UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya 

Struktur birokrasi merupakan 

mekanisme kerja yang tersusun secara 

sistematis guna melaksanakan implementasi 

kebijakan yang ada. Dalam hal ini, struktur 

birokrasi harus memiliki Standar 

Operational System (SOP) sebagai pedoman 

untuk menjalankan tugasnya terlebih lagi jika 

pelaksana lebih dari satu instansi.  Dalam 

pelaksanaan pelatihan, struktur birokrasi 

berjalan dimulai saat UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya melakukan analisis kebutuhan 

pelatihan. Para pelaksana kebijakan harus 

memenuhi standar untuk dapat menguasai 

materi kebijakan yang akan 

diimplementasikan. Oleh karena itu, kualitas 

para pelaksana harus diutamakan guna 

tercapainya tujuan kebijakan tersebut. 

Pembagian tugas seharusnya sesuai 

dengan bidangnya agar tidak terjadi tumpang 

tindih tanggung jawab. Selain itu perlu 

adanya upgrading untuk meningkatkan 

kualitas pegawai UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya karena mayoritas pegawai disana 

merupakan pegawai honorer yang tidak 

memiliki pemahaman tugas yang mendalam. 

Dalam hal pengawasan, UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya tentunya mendapat pengawasan 

langsung dari Kepala UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya karena bagaimanapun UPT 

Pelatihan kerja Surabaya harus bekerja 

mencapai target setiap tahunnya. Pengawasan 

eksternal berasal dari inspektorat dan 

Disnakertrans Prov jatim, hal tersebut 

tentunya menjadi pacuan tersendiri untuk 

UPT Pelatihan Kerja Surabaya untuk bekerja 

lebih baik lagi dengan berbasis pencapaian 

target pelatihan setiap tahunnya. 

 

6. Kepentingan kelompok sasaran yang 

terpengaruhi oleh kebijakan pelatihan 

kerja 

Kelompok sasaran yang terpengaruhi 

oleh kebijakan pelatihan oleh UPT Pelatihan 

Kerja Surabaya yakni siswa pelatihan. Siswa 

pelatihan mampu mengoperasikan peralatan 

pelatihan dengan baik, lulus uji kompetensi 

oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dan siswa 

dapat bekerja setelah pelatihan merupakan 

kepentingan yang harus tercapai selama 

implementasi kebijakan tersebut. 

Kepentingan yang terpengaruhi oleh 

kebijakan pelatihan kerja antara lain siswa 

mampu mengoperasikan peralatan pelatihan. 

Kebutuhan siswa ternyata sangat beragam, 

menurut pendapat dari informan bahwa 

mereka melaksanakan pelatihan untuk 

memenuhi persyaratan studi yang 

mengharuskan meraka melakukan praktek di 

UPT Pelatihan Kerja Surabaya. Melihat hal 

tersebut, ternuyata UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya tidak hanya berfungsi sebagai 

lembaga pelatihan yang melatih masyarakat 

umum agar segera memperoleh pekerjaan, 



namun disi lain UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya juga berperan aktif meningkatkan 

keahlian mahasiswa. Dalam artian kualitas 

pelatihan yang ada di UPT pelatihan Kerja 

Surabaya telah dipercaya oleh lembaga 

pendidikan bertaraf universitas untuk melatih 

mahasiswanya supaya mahasiswanya 

memiliki bekal keahlian mengoperasikan alat 

industri yang ada di UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya. 

7. Kesiapan UPT Pelatihan Kerja Surabaya 

menghadapi Masyarakat Ekonomi 

ASEAN 

UPT Pelatihan Kerja Surabaya 

merupakan lembaga pelatihan milik 

pemerintah yang dinaungi oleh Kementrian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi guna 

mneingkatkan kualitas sumber daya manusia 

melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis 

kompetensi setiap tahunnya. Pelatihan yang 

diselenggarakan harus mengikuti 

perkembangan dunia industri dan kebutuhan 

pasar kerja supaya lulusan pelatihannya akan 

mudah terserap dalam pasar kerja dan dapat 

bersaing dengan tenaga kerja lainnya. Setelah 

diberlakukannya Asean Economy Community 

(AEC), masyarakatnya kemudian disebut 

dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

Masyarakat Ekonomi ASEAN terdiri dari 

warga negara yang tergabung dalam negara 

ASEAN, memiliki kewenangan penuh untuk 

melakukan mobilitas antar negara salah 

satunya dalam rangka mencari pekerjaan. 

Dengan kondisi seperti itu, maka saat ini 

banyak tenaga kerja asing yang bekerja di 

Indonesia ataupun sebaliknya. Kesiapan 

tenaga kerja dalam negeri perlu dipersiapkan 

salah satunya dengan diselenggarakannya 

pelatihan yang diselenggarakan oleh UPT 

Pelatihan Kerja Surabaya. 

UPT Pelatihan Kerja Surabaya 

memang memiliki visi mewujudkan lembaga 

pelatihan bertaraf internasional, dimana hal 

tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar saat 

ini yakni persaingan tenaga kerja setelah 

diberlakukannya Masyarakat Ekonomi 

ASEAN. Upaya yang dilakukan oleh UPT 

Pelatihan Kerja Surabaya untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

masyarakat sudah mendapatkan pengakuan 

dari negara lain. Hal tersebut dilihat dari 

banyaknya tawaran yang diperoleh UPT 

Pelatihan Kerja Surabaya agar lulusannya 

bekerja di luar negeri, namun dalam 

perjalanannya memang hanya sedikit yang 

berminat untuk bekerja di luar ngeri karena 

mereka masih mengutamakan keluarga. 

Namun di lain pihak, lulusan dari UPT 

Pelatihan Kerja Surabaya dapat bersaing 

dengan tenaga kerja asing yang berada di 

dalam negeri. Meningkatkan kualitas 

pelatihan sangat dibutuhkan dalam proses 

pelatihan karena tidak hanya output yang 

menjadi pusat perhatian, namun perlu adanya 

input yang memadai agar output yang 

dihasilkan bisa sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai yakni tenaga kerja indonesia 

dapat bersaing dengan tenaga asing. 

Perbaikan tersebut yakni berupa  sumber 

daya sebagai penunjang proses pelatihan 

yang terdiri dari program pelatihan yang 

harus fleksibel mengikuti kebutuhan pasar, 

peralatan yang modern, sarana dan prasarana, 

anggaran yang cukup untuk melakukan 

perbaikan dam pelaksanaannya setiap 

tahunnya. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian serta analisis 

dan interpretasi data, hasil penelitian 

terhadap implementasi kebijakan pelatihan 

kerja berbasis kompetensi, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa implementasi kebijakan 

tersebut berjalan belum optimal. Terdapat 

beberapa syarat implementasi yang masih 

belum terpenuhi oleh UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya. Syarat keberhasilan implementasi 

kebijakan itu sendiri terdiri dari pemahaman 

pengertian, sasaran dan tujuan kebijakan, 

sumber daya, komunikasi antar lembaga 

terkait, disposisi atau sikap pelaksana, 

struktur birokrasi dan kepentingan sasaran 

kebijakan yang terpengaruhi.  

Berdasarkan indikator implementasi 

masih terdapat beberapa kendala, yaitu dari 

sisi sumber daya. Kendala dari sisi 

sumberdaya yaitu ketersediaan Sumber Daya 

Manusia dalam hal keterbatasan instruktur 

yang memadai, dimana pada setiap kejuruan 

hanya terdapat 2 instruktur, sedangkan 

menurut standar ILO setiap kejuruan harus 

memiliki 8 instruktur. Selain itu instruktur 

yang ada di UPT pelatihan Kerja Surabaya 



sudah banyak yang memasuki masa pensiun, 

sehingga banyak instruktur yang telah 

pensiun ditugaskan kembali karena 

keterbatasan instruktur. Dari segi peralatan 

masih belum optimal karena peralatan 

pelatihan yang ada di UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya merupakan peralatan peninggalan 

zaman orde baru, belum ada pergantian dan 

sudah banyak yang mengalami kerusakan. 

Pada saat itu, UPT pelatihan Kerja Surabaya 

masih menjadi milik pemerintah pusat, jadi 

anggaran untuk memperbaharui peralatan 

menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. 

Namun saat diberlakukannya Otonomi 

daerah, pemerintah pusat tidak menyediakan 

anggaran lagi untuk perbaharuan alat karena 

UPT Pelatihan Kerja sudah menjadi milik 

pemerintah daerah. 

Dari segi komunikasi, UPT Pelatihan 

Kerja Surabaya telah menjalankan 

komunikasi dengan lembaga terkait dengan 

baik. Salah satu aspek komunikasi ialah 

penyampaian informasi yang memadai, 

informasi mengenai pelatihan telah dilakukan 

oleh UPT Pelatihan Surabaya dengan 

sosialisasi kepada perusahaan sebagai upaya 

analisa kebutuhan pelatihan, melalui website 

kios 3 in1 perusahaan mampu memperoleh 

informasi mengenai tenaga kerja yang sedang 

mereka butuhkan sesuai dengan kejuruan 

yang ada. 

Kemudian dari sisi disposisi, 

kemauan dan kesungguhan para pelaksana 

dalam melakukan implementasi kebijakan 

pelatihan kerja berbasis kompetensi sudah 

baik. Namun masih banyaknya tenaga 

honorer yang bekerja di UPT Pelatihan kerja 

Surabaya. Pegawai honorer tersebut tidak 

memiliki penguasaan implementasi 

kebijakan yang baik. Pegawai honorer belum 

mampu memahami apa yang menjadi tugas 

mereka. Tidak adanya inovasi yang 

dilakukan pegawai tersebut sehingga hanya 

menjalankan perintah dari pejabat satu 

tingkat di atasnya. 

Dari segi struktur birokrasi dapat 

dikatakan bahwa struktur organisasi pada 

UPT Pelatihan Kerja Surabaya 

menggambarkan jelas pemisahan kegiatan 

pekerjaan antara yang satu dengan yang lain 

sehingga hubungan aktivitas dan fungsi 

dibatasi. Namun dalam beberapa hal masih 

tumpang tindih dalam pelaksanaannya karena 

keterbatasan sumber daya. Dalam 

pelaksanaannya, pengawasan pelatihan yang 

diselenggarakan oleh UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya dilakukan secara internal dan 

eksternal. Pengawasan internal dilakukan 

oleh Kepala UPT Pelatihan Kerja Surabaya, 

sedangkan pengawasan eksternal dilakukan 

oleh Inspektorat dan Dinas Tenaga Kerja 

Prov jatim. 

Sedangkan dari sisi kelompok sasaran 

yang terpengaruhi, implementasi kebijakan 

pelatihan kerja surabaya sudah menghasilkan 

tenaga kerja yang kompeten yang 

tersertifikasi oleh LSP, siswa pelatihan 

mampu mengoperasikan alat, tujuan dari 

pelatihan itu sendiri juga beragam. Tujuan 

pelatihan di UPT Pelatihan Kerja Surabaya 

selain untuk menambah keterampilan dan 

keahlian guna memperoleh pekerjaan, 

pelatihan tersebut juga diperuntukkan 

sebagai syarat studi mahasiswa ITS. Dimana 

UPT Pelatihan Kerja Surabaya bekerjasama 

dengan ITS untuk melatih mahasiswanya 

sebagai syarat kelulusan mahasiswanya. 

Kemudian upaya UPT Pelatihan 

Kerja Surabaya dalam menghadapi 

Masyarakat Ekonomi ASEAN saat ini ialah 

menyelenggarakan pelatihan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan industri dan 

pasar kerja. Hal tersebut dilakukan dengan 

memperoleh informasi dari perusahaan 

secara langsung dan melalui website 

mengenai kebutuhan tenaga kerja yang 

diinginkan. Sehingga UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya mampu menghasilkan lulusan 

sesuai kualifikasi pasar kerja. UPT Pelatihan 

Kerja Surabaya selama ini juga telah 

menjalin komunikasi dengan perusahaan 

yang berada di luar negeri, banyaknya 

tawaran dari luar negeri yang menawarkan 

lulusan pelatihan UPT Pelatihan Kerja 

Surabaya untuk bekerja di luar negeri. 

Dengan kata lain, kualitas output pelatihan 

yang diselenggarakan oleh UPT Pelatihan 

Kerja Surabaya mampu bersaing dengan 

tenaga kerja asing. Namun untuk menilai 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan 

tidak hanya melihat output saja, input yang 

terdiri dari program pelatihan, peralatan, 

sarana dan prasarana, sumber dana juga perlu 



diperhatikan agar tujuan kebijakan tersebut 

dapat tercapai. 
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