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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa dan Negara Indonesia 

tidak terkecuali masalah untuk Pemerintah adalah masalah kurangnya peluang 

kerja yang tersedia dan  pengangguranyang ada di Indonesia. Pertambahan 

penduduk yang sangat pesat di Indonesia sangat mempengaruhi peluang kerja 

yang ada. Kurang nya peluang kerja mengakibatkan munculnya pengangguran 

dan setengah pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak 

langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik 

yang juga semakin meningkat. Disamping jumlah angkatan kerja yang cukup 

besar arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang terus 

berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja di setiap 

daerah menjadi sangat besar dan kompleks. Banyak faktor yang saling 

mempengaruhi dan berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk di 

pahami. 

Dalam hal ini secara sosialkurangnya peluang kerja dan tingginya angka 

pengangguran itu akan menyebabkan beban, tidak hanya bagi pemerintah, akan 

tetapi juga bagi masyarakat. Secara ekonomi, tingginya angka pengangguran itu 

akan menyebabkan hilangnya potensi (potential loss) dalam peningkatan 

pendapatan masyarakat. Paling tidak terdapat tiga faktor yang yang menyebabkan  
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terjadinya pengangguran. Pertama, jumlah pencari kerja lebih besar daripada 

jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Kedua, kesenjangan antara kualitas 

pencari kerja dengan kualifikasi yang yang di butuhkan oleh pasar kerja, dan 

ketiga, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan efesiensi dan 

kebangkrutan dunia usaha dan dan dunia industry (DUDI).Dari ketiga faktor 

tersebut, faktor pertama dan kedua merupakan faktor dominan yang menyebabkan 

pengangguran.
1
 

Sesungguhnya terjadinya masalah kurangnya peluang kerja, pengetahuan 

akan informasi ketenagakerjaan dan pengangguran bukan hanya disebabkan oleh 

kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. 

Kesempatan kerja tersedia  baik di dalam maupun luar negeri, tetapi pencari kerja 

tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan calon pengguna tenaga 

kerja. Akibatnya, kesempatan kerja tersebut belum memiliki keahlian sesuai 

dengan lapangan kerja inginkan dan konsekuensi berikutnya jumlah 

pengangguran makin bertambah. 

Beberapa masalah lain yang juga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan 

adalah masih rendahnya arus masuk modal asing, perilaku proteksionis sejumlah 

Negara-negara maju dalam menerima ekspor komoditi Negara-negara 

berkembang, iklim envestasi, pasar global, berbagai regulasi dan prilaku birokrasi 

yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha, serta tekanan kenaikan upah di 

tengah dunia usaha yang masih lemah. Di samping masalah-masalah tersebut di 

atas, faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidak merataan pendapatan, pertumbuhan 

                                                           
1
LimonganAndreas, 2001, Masalah Pengangguran di Indonesia. Yogyakarta, (hal 46) 
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ekonomi dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan 

di daerah.
2
 

 

Tabel 1.1  

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia 

Tahun  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tenaga Kerja 116.5 119.4 120.3 120.2 121.9 122.4 127.8 

Bekerja 108.2 111.3 113.0 112.8 114.6 114.8 120.8 

Menganggur   8.3   8.1   7.3   7.4   7.2   7.6   7.0 
Sumber: BPS Nasional 

Pada tabel di atas merupakan angka angkatan kerja yang siap terjun ke 

dunia kerja. Yang mana angkatan kerja lebih tinggi dari lahan kerja di Indonesia. 

Dengan begitu akan ada masyarakat yang sudah siap untuk bekerja tetapi 

berstatus menjadi pengangguran. Hal ini adalah tugas yang sangat besar buat 

pemerintah Indonesia untuk menstimulasi penciptaan lahan kerja baru supaya 

pasar kerja dapat menyerap masyarakat yang siap untuk berkerja.
3
 

Peluang kerja yang rendah serta angka pengangguran di Indonesia yang 

cukup tinggi yang mana dihadapi oleh tenaga kerja muda usia 15 sampai 24 tahun, 

jauh lebih tinggi dari angka rata-rata pengangguran secara nasional. Mahasiswa 

yang baru lulus dari universitas dan siswa sekolah kejuruan dan menengah 

mengalami kesulitan menemukan pekerjaan di pasar kerja nasional. Hampir 

setengah dari jumlah total tenaga kerja di Indonesia hanya memiliki ijazah 

                                                           
2
 Erusman, Arie. 2014. Strategi Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Menanggulangi 

Pengangguran (Studi Kasus Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 

2013). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 
3
 Badan Pusat Statistik. Pengangguran di Indonesia. (Indonesia Investments). Diakses 18 

September 2016. 
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sekolah dasar saja. Semakin tinggi pendidikannya semakin rendah partisipasinya 

dalam kekuatan tenaga kerja Indonesia. Pengangguran merupakan salah satu 

masalah utama yang selalu dihadapi setiap negara. Jika berbicara tentang masalah 

pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial tetapi juga 

berbicara tentang masalah ekonomi, karena pengangguran selain menyebabkan 

masalah sosial juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu 

negara khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. 

Kurangnya peluang kerja dan pengangguran dapat terjadi sebagai akibat 

dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan 

adanya lapangan pekerjaan atau peluang  kerja yang cukup luas serta penyerapan 

tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan rendahnya 

tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja 

yang siap bekerja. Pengangguran merupakan masalah yang saat ini sudah 

mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan di Indonesia. Sementara itu tingkat 

pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya danpotensi yang 

ada, menjadi bebankeluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat 

mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat 

pembangunan dalam jangka panjang.
4
 

 

 

 

                                                           
4
 Investment.com. Pengangguran.  (http://www.indonesia-investments.com 

/id/keuangan/angkaekonomi-makro /pengangguran  /item255, diakses pada 18 September 2016) 
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Tabel 1.2 

Angka Pengangguran Menurut Usia Kerja Tahun 2011-2015 

    2011   2012   2013   2014   2015 

Pengangguran 

Muda Pria 
(tenaga kerja pria  

15-24 tahun) 

  20.143   18.873   17.534  17.437   18.726 

Pengangguran 

Muda Wanita 
(tenaga kerja wanita  

15-24 tahun) 

  19.778   18.881   17.525   17.164   16.133 

Sumber:Updating Data Ketenagakerjaan Dinas Narkesos Tahun 2011 s/d 2015 

Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah di dalam setiap kebijakan 

setidaknya ditemukan tiga motivasi atau tujuan penting yang mendasarinya, yaitu: 

1. Meningkatkan kesempatan kerja (Job Creation). Hampir setiap isu yang 

dirumuskan di dalam kebijakan senantiasa mengarah pada penggunaan 

tenaga kerja seoptimal mungkin. Alasan yang mendasari adalah bahwa 

pengangguran merupakan suatu opportunity cost yang mengakibatkan 

produksi nasional berkurang dari semestinya. Hubungan antara tenaga kerja 

dan output sering dijadikan indikator ketenagakerjaan. Upaya-upaya 

meningkatkan kesempatan kerja dapat berasaal dari pemerintah melalui 

program-program pembiayaan langsung maupun tidak langsung dan dari 

sektor swasta melalui perencanaan investasinya sendiri. 

2. Memperbaiki fiskal. Motivasi kedua merupakan konsekuensi dari berbagai 

peran pemerintah dalam pembangunan antara lain: pelaku, pengendali, 

pengawas, pemelihara, pengamanan, dan pemulih (rehabilitasi) dari proses-

proses, hasil-hasil, dampak-dampak dan tujuan-tujuan pembangunan. Energi 
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(government expenditure) untuk menjalankan peran tersebut harus diambil 

dari seluruh stakeholder. 

3. Pembangunan daerah miskin. Sangat dimaklumi bahwa tidak seluruh 

stakeholder menerima atau tersentuh hasil-hasil pembangunan. Mereka 

umumnya tetap berada pada ketertinggalan, keterbelakangan, kebodohan, 

dan kemiskinan serta pengangguran. Sebagai suatu bentuk ketidakefesiensi, 

hal-hal tersebut harus direhabilitasi melalui kebijakan dan program yang 

terarah dan terintegrasi.
5
Berikut data ketenagakerjaan kabupaten sleman 

tahun 2011-2015: 

Tabel 1.3 

Jumlah Angkatan Kerja 2011-2015 

 
1. Angkatan Kerja      

 a. Bekerja      

 - Laki-laki 264.670 286.384 278.474 290.389 291.082 

 - Perempuan  219.735 236.238 228.388 235.782 243.643 

 - Jumlah  484.405 522.622 506.862 526.171 534.725 

 b. Tidak Bekerja/ 

Menganggur 

     

 - Laki-laki  20.143 18.873 17.534 17.437 18.726 

 - Perempuan  19.881 18.881 17.525 17.164 16.133 

 - Jumlah  39.921 37.754 35.059 34.601 34.859 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Sleman Tahun 2011-2015 

 

 
                                                           
5
 Lelau, Alfred.  Kebijakan Pemerintah Tentang Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota 

Manado, ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/download/3008/2553, Diakses Pada Senin 

10 Oktober Pukul 11.00 Wib 
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Tabel 1.4 

Data peluang kerja diperinci menurut pendidikan tahun 2011-2015 

 

No Tingkat 

pendidikan 

2011 2012 2013     

 

 L P L P L P L P L P 

1 SD 10 3 - - 1 6 10 9 0 0 

2 SMP 78 42 116 73 53 22 33 67 3 33 

3 SLTA 1.454 1.445 1.421 1.478 1.175 761 956 902 798 661 

4 DIPLOMA 135 82 518 304 228 150 288 184 272 206 

5 S1 84 47 409 209 383 247 444 503 416 276 

6 S2 3 - - - - - 3 8 7 4 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Sleman Tahun 2011-2015
6
 

Terlihat pada tabel di atas, bahwa jumlah angkatan kerja lebih tinggi 

dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja. Hal ini dengan adanya UU  Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. 

Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah baik di pusat maupun daerah 

seharusnya mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai 

konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannya UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah 

diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur 

rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian 

pelayanan kepada masyarakat didaerahnya.
7
 

Drs. Untoro Budiharjo, M.Mselaku Kepala Disnakersos Sleman 

mengungkapkan,jumlah peluang kerja masih terhitung rendah dan angka 

pengangguran di Sleman masih tinggi. Untuk itu, berbagai upaya terus dilakukan 

untuk mengurangai angka pengangguran tersebut. Satu di antaranya melalui 

                                                           
6
Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Sleman Tahun 2011-2015 

7
 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
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layanan bursa kerja online dan pelatihan di balai latihan kerja. Layanan bursa 

kerja online sangat penting, terutama untuk menginformasikan kepada masyarakat 

tentang lowongan kerja, bukan hanya di Sleman atau DIY namun juga di seluruh 

Indonesia. Sehingga dengan mengakses ini, warga bisa mengetahui lapangan kerja 

apa saja yang tersedia.
8
 

Dalam penyaluran kerja, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau 

Pemda berkoordinasi denganDinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, 

melalui layanan Pasar Kerja Kelilling (Sarkeling). Karenatingginya angka 

pengangguran dan minimnya peluang kerja yang tersedia ini selain disebabkan 

terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan, masyarakat belum bisa mengakses 

lowongan pekerjaan dengan cepat dan mudah untuk terhubungnya tenaga kerja 

dengan pasar kerja yang ada. Dan untuk memudahkan akses informasi tersebut 

kepada masyarakat luas, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman 

berinisiatif untuk melakukan Kegiatan Pasar Kerja Online Keliling (Sarkeling) di 

wilayah Kabupaten Sleman yang bertugas berkeliling ke SMK, lulusan sarjana 

dan masyarakat.Untuk mempublikasikan berbagai info lowongan pekerjaan. 

Selama ini informasi lowongan pekerjaan telah tersedia di 

www.infokerja.depnakertrans.go.id dan juga untuk menyosialisasikan informasi 

lowongan pekerjaan. 

                                                           
8
 ManggalaYuda. 2015. Angka Pengangguran Sleman Tertinggi di DIY, (Republika), 

(http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/26/%20- angka-pengangguran-sleman-

tertinggi-di-diy,diakses 18 september 2016) 

 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/26/%20-
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Dinas Tenaga Kerja dan Sosial menyediakan mobil khusus yang 

dilengkapi dengan fasilitas internet untuk lebih memudahkan masyarakat 

mengakses informasi lowongan kerja tersebut secara online. Dengan sistem 

mendatangi ke lokasi yang akan dilaksanakannya sosialisasitentang 

ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial selain memberikan informasi 

lowongan pekerjaan. Program ini mengusung konsep Bursa Kerja Online yang 

diinformasikan secara keliling melalui layanan mobil. Untuk mendaftar, pencari 

kerja hanya perlu menyiapkan fotokopi ijazah terakhir, dan KTP serta email untuk 

membuat akun. Disamping informasi lowongan kerja, melalui sarkeling 

masyarakat juga dapat mengakses layanan kartu kuning dengan sistem foto 

langsung di tempat.Serta layanan bidang ketenagakerjaan dengan adanya layanan 

pembuatan dan perpanjangan kartu tanda pencari kerja atau Kartu Kuning (AK 1). 

Mobil Sarkeling juga memberikan layanan informasi pelatihan di Balai Latihan 

Kerja yang ada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten 

Sleman, informasi ketransmigrasian, dan layanan kepada perusahaan dalam 

mencari tenaga kerja. 

Dalam kinerjanyaBursa Kerja Online melakukanprogram dengan cara 

menghampiri masyarakat dengan mobil pasar kerja online keliling.Untuk 

sementara mobil Sarkeling belum dapat menjangkau ke semua daerah. Karena 

baru berdiri pada tahun 2012 yang memiliki keterbatasan armada dan baru 

memiliki satu mobil untuk menjalankan bursa kerja online tersebut. Untuk 

prioritasnya masih ditujukan ke SMK. Sebab SMK konsepnya setelah lulus tidak 

melanjutkan studi, namun cenderung kerja. Namun, bisa ditujukan ke masyarakat 
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yang membutuhkan.Selain itu, kurangnya peluang kerja dan masih tingginya 

pengangguran ini karena ada antara kebutuhan dan potensi yang ada tidak sesuai. 

Misalnya yang dibutuhkan spesifikasinya standar yang tinggi, namun yang ada 

masih di bawah standar. Sehingga perlu ada peningkatan, salah satunya dengan 

memberikan pelatihan di balai latihan kerja. Penempatan tenaga kerja yang 

berhasil dilaksanakan paling banyak yaitu untuk tingkat SMA atau SMK. Pada 

2014 misalnya, ada 3.500 lulusan SMA atau SMK yang berhasil ditempatkan di 

perusahaan lokal di DIY maupun lintas provinsi. Karena perusahaan lebih banyak 

membutuhkan SDM lulusan SMA atau SMK untuk menjadi operator di 

perusahaan produsen barang elektronik. Menanggapi hal ini Kepala Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Sleman, Arif Haryono 

menjelaskan, selama ini lulusan yang langsung masuk ke dunia kerja didominasi 

SMK. Karena materi keterampilan kerja sesuai bidangnya sudah diberikan di 

sekolah tempat mereka belajar. Sementara itu, lulusan SMA sebagian besar 

melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain ituMobil pasar kerja keliling akan 

beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tempat yang telah 

ditentukan, kemudian masyarakat yang membutuhkan informasi lowongan kerja 

dapat mendatangi mobil Sarkeling dan kemudian mengakses informasi lowongan 

kerja menggunakan fasilitas komputer dan internet yang telah disediakan dalam 

mobil Sarkeling. 

Semua layanan yang dilakukan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 

Kabupaten Sleman melalui Pasar Kerja Kelilinng ini tidak dipungut biaya 

sepeserpun. Artinya, masyarakat dapat dengan gratis menggunakan jasa pasar 
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kerja keliling yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabuapten 

Sleman.
9
 

Untuk itulah maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan 

judul: Evaluasi Program Pasar Kerja Keliling (Sarkeling) Dinas Tenaga 

Kerja Dan Sosial  Dalam Memberikan Fasilitas Informasi Peluang Kerja 

Untuk SMK (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten 

Sleman Tahun 2012-2015). 

B.       RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah yang 

diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Bagaimana Evaluasi Program Pasar 

Kerja Keliling (Sarkeling) Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial dalam Memberikan 

Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk SMK pada tahun 2012-2015? 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengevaluasi apakah dengan adanya kegiatan atau program dari Dinas 

Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman yaitu Pasar Kerja Keliling ini salah 

satu kegiatan atau program yang dapat Memberikan Fasilitas Informasi Peluang 

Kerja Untuk SMK di Kabupaten Sleman.  

 

                                                           
9
 Nakersos.slemankab.go.id. Ketenagakerjaan Tahun 2009-2013. http://nakersos.slemankab.go. 

id/news/609 launching-pasar-kerja-keliling-sarkeling.aspx, diakses pada tanggal 25 Oktober 2016 

pukul 21.15) 



12 
 

2. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat teoritis 

Menambah pengembangan ilmu pemerintahan khususnya menyangkut 

dalam kinerja evaluasi pasar kerja keliling (Sarkeling) dan sebagai bahan 

informasi untuk peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan terhadap 

penelitian ini. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat melihat peluang kerja dan 

tingkatan pengangguran yang terjadi di Sleman sebelum maupun setelah adanya 

Pasar Kerja Keliling. Serta mengetahui cara kerja Pasar Kerja Keliling yang 

berbasis online. Agar dapat mengevaluasi untuk mengetahui apakah Pasar Kerja 

Keliling ini salah satu proses yang dapatMemberikan Fasilitas Informasi Peluang 

Kerja Untuk SMK di Sleman khususnya.  

D. KERANGKA DASAR TEORI 

Kerangka dasar teori merupakan gambaran dari teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga kejadian menjadi jelas, 

sistematis dan ilmiah. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi, 

dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial atau fenomena alami 

yang menjadi pusat perhatian.
10

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

                                                           
10

 Efendi, Sofian dan Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, LP3ESD, Jakarta 1989, Hal 

37 



13 
 

1. Evaluasi Kebijakan  

a. Definisi Evaluasi Kebijakan 

Pengertian Evaluasi Kebijakan menurut para ahli, William N. Dunn
11

 

mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan mempunyai arti yang berhubungan, 

masing-masing menunjukan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil 

kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakn dengan penaksiran 

(apprasial), pemberian angka (ratting), dan penilaian (assesment). Kata-kata yang 

menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. 

Menurut patton dan Savicky evaluasi kebijakan merupakan evaluasi sitematis 

yang berkenaan dengan fisibilitas teknis dan ekonomi serta viabilitas politis 

alternatif kebijakan, serta strategi implementasi kebijakan dan adopsi kebijakan. 

Proses analisisnya dilakukan sebelum kebijakan atau setelah kebijakan (berbentuk 

deskritif). 

Menurut Vackmias menjelaskan bahwa evaluasi kebiakan sebagai suatu 

pengkajian secara sistematik, empiris terhadap akibat dari suatu kebijakan dan 

program  pemerintah yang sedang berjalan dan kesesuaiannya dengan tujuan-

tujuan yang hendak dicapai oleh kebiakan tersebut.
12

 

Menurut Bryant dan White mengemukakan bahwa evaluasi adalah upaya 

untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi. 

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia evaluasi kebijakan merupakan 

                                                           
11

 Nugroho, Riant,2009.Public Policy,Jakarta Pusat,Hal 136 
12

Mutiarin, Dyah dan Arif Zaenudin, 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta. Hal 6 
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suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih rendah 

keahliannya.
13

 

b. Langkah-langkah Evaluasi Kebijakan 

Menurut Edward A. Suchman mengemukakan enam langkah evaluasi 

kebijakan, yaitu : 

1. Mengidentifikasi tujuan progam yang akan di evaluasi  

2. Analisis terhadap masalah 

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan 

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi 

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari 

kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain 

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.
14

 

c. Teori Evaluasi Program 

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja sebuah kebijakan 

atau program. Evaluasi juga diperlukan sebagai upaya untuk mengetahui 

pelaksanaan program yang mempengaruhi faktor keberhasilan dan faktor 

kegagalan. Evaluasi memiliki beberapa tujuan, yaitu : 

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, sehingga akan mengetahui 

tingkat capaian program tersebut. 

2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan 

                                                           
13

Ibid. Hal 6 
14

 Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik: Teori Dan Proses (Edisi Revisi). Yogyakarta: 

Medpress (Anggota IKAPI). Hal 36 
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3. Untuk mengetahui tidak adanya penyimpangan antara tujuan dan sasaran 

dalam tingkat capaian target 

4. Mengetahui kelebihan dan kekurangan kebijakan program tersebut.
15

 

 

d. Model Evaluasi Kebijakan 

MenurutWilliam N. Dunn (1999), bahwa pemantauan menekankan kepada 

pembentukan premis-premis factual mengenai kebijakan publik maka evaluasi 

menekankan kepada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk 

menjawab pertanyaan sebagai rujukan model evaluasi“Apa perbedaan yang 

dibuat”. Lanjut Dunn kriteria evaluasi diterapkan secara restrospektif (ex post) 

sementara kriteria untuk rekomendasi diterapkan secara prospektif (ex ante). 

Dunn kemudian mengatakan „bahwa evaluasi kinerja sama dengan kriteria 

rekomendasi kebijakan yang dapat dijabarkan sebagai sebuah model atau tipe 

evaluas’.
16
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Menurunkan Angka Penyakit Demam Berdarah. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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Tabel 1.5 

Kriteria-kriteria Evaluasi Menurut William N. Dunn 

 

Tipe 

Kriteria  

Pertanyaan  Ilustrasi 

Efektivitas  Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai. Unit pelayanan 

Efisiensi  Seberapa banyak usaha diperlukan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. 

Unit biaya, manfaat 

bersih, rasio cost-

benefit 

Kecukupan  Seberapajauh pencapaian hasil yang 

diinginkan memecahkan masalah. 

Biaya tetap 

efektifitas tetap 

Pemerataan 

(equality)  

Apakah biaya dan manfaat didistribusikan 

dengan merata kepada kelompok -kelompok 

yang berbeda. 

Kriteria Pareto, 

Kriteria Kaldor-

Hicks, Kriteria 

Rawls 

Responsivitas  Apakah hasil kebijakan memuaskan 

kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-

kelompok tertentu. 

Konsistensi dengan 

survei warganegara  

 

Ketepatan  Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan 

benar-benar berguna atau bernilai. 

Program publik 

harus merata dan 

efisien 
 Sumber: Nugroho, Riant,2009.Public Policy,Jakarta Pusat,Hal 186 

d. Fungsi Evaluasi Kebijakan 

Fungsi dari evaluasi kebijakan yaitu memberi informasi yang valid dan 

dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai 

dan kesempatan yang telah dicapai melakukan tindakan publik. berikut fungsi 

utama dari evaluasi: 

1. Memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai 

kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan 

yang telah dicapai melalui tindakan publik. 

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-

nilai yang mendasari. 
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3. Memberikan sumbangan pada metode menganalisis kebijakan.
17

 

2. Kebijakan Publik 

a. Pengertian Kebijakan Publik 

Menurut Harold Las Harold Laswell dan Abraham Kaplanmendefinisikan 

kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan 

tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu.
18

 

Menurut Carl I. Friedrickmendefinisikan kebijakan publik sebagai 

serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. 

Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi 

sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Berikut beberapa nilai pokok bagi kebijakan publik agar dapat dikategorikan 

sebagai kebijakan publik diantaranya: 

1. Kebijakan bersifat cerdas, dalam arti memecahkan masalah pada inti 

permasalahannya. 

2. Kebijakan bersifat kebijakan, dalam arti tidak menghasilkan masalah dan yang 

lebih benar dari pada masalah  yang dipecahkan. 

3. Kebijakan publik tersebut memberikan harapan pada seluruh warga negara 

bahwa mereka dapat memasuki hari esok dari hari ini. 

                                                           
17

Mutiarin, Dyah dan Arif Zaenudin, 2014. Manajemen Birokrasi dn Kebiakan, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta. Hal 9 
18

Nugroho, Riant,2009.Public Policy,Jakarta Pusat,hal 83 
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4. Kebijakan publik adalah kebijakan untuk kepentingan publik dan kepentingan 

negara, pemerintah, atau birokrasi saja. Ini dikrenakan pada masa lalu yang 

dikenal adalah hukum publik yaitu hukkum yang lebih berkenaan dan batas-

batas karena mengatur ketertiban publik. sementara pada saat ini dan 

kedepnnya lebih diperlukan kebijakan publik yaitu batas an ruang bagi publik 

sebagai instrumen bagi publik untuk mengembangkan dirinya sebagai individu 

warga masyarakat dengan warga negara. 

5. Kebijakan publik harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait untuk 

melaksanakan kebijakan publik harus mendorong terbangunnya efisiensi dan 

efektivitas kehidupan bersama. Dalam bahasa manajemen muatan yang 

mendorong produktivitas kehidupan bersana karena produktivitas adalah ketika 

efisiensi dan efektifitasnya tercapai.
19

 

b. Tahap-Tahap Kebijakan 

Suatu kebijakan pemerintah atau negara menjadi efektif apabila dilaksanakan 

dan mempunyai dampak positif bagi anggota masyarakat. Dengan kata lain 

tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian 

apabula yang diinginkan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah maka 

kebijakan tersebut tidak efektif. 

Ketidak efektifan  dari sebuah kebijakan sebenarnya dapat diantisipasi oleh 

analisis kebijakan dengan melihat tahap-tahap dari kebiakan itu sendiri. dimana 

tahap-tahap kebijakan menurut Budi Winarno adalah sebagai berikut : 
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1. Tahap Penyusunan Agenda 

Pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

publik. Sebelum masalah – masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk 

dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah 

masuk ke agenda kebijakan bagi perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu 

masalah mungkin tidak disentuk sama sekali dan beberapa lain pembahasan 

untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama. 

2. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

pembuat kebijakan. Masalah – masalah tadi didefinisikan untuk kemudian 

dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

alternatif yang ada. Sama halnya dalam berjuang suatu masalah untuk masuk 

ke dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan masing- 

masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil 

untuk memecahkan permasalahan. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan 

bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 

3. Tahap Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkanoleh perumus 

kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi 

dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga 

atau keputusan peradilan. 
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4. Tahap Implementasi Kebijakan 

Semua program kebiakan hanya akan menjadi catatan – catatan elit jika 

program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program 

kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus 

diimplementasikan, yakni melaksanakan oleh badan – badan administrasi 

yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia pada tahap 

implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa 

implementasi kebijakan mendapat dkungan oleh para pelaksana, namun 

beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. 

5. Tahap Penilaian Kebijakan 

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu 

memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih 

dampak masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran – ukuran dan 

kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik 

telah meraih dampak yang diinginkan.
20

 

3. Pelayanan Publik 

a.) Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh 

warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Karena itu, pelayanan publik 
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dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukapelayan oleh 

birokraasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang 

dimaksudkan di sini adalah warganegara yang membutuhkan pelayanan publik, 

seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta 

kematian, dan lainnya. Di dalam SK MenPan Nomor 81/1993 yang dimaksud 

pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah dan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa baik dalam 

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 

ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia. Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam 

suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya 

tidak terikat pada suatu produk secara fisik.  

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti 

umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi 

Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. 

Inu dan kawan-kawan mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang 

memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap atau tindakan yang benar 

dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Oleh karena itu 

pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 
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menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

Lebih lanjut dikatakan pelayanan publik dapat diartikan, pemberi layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

b.) Kualitas pelayanan publik 

Secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang 

tercermin dari: 

1. Transparan 

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti. 

2. Akuntabilitas 

Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Kondisional 

Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas. 

4. Partisipatif 
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Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat. 

5. Kesamaan Hak 

Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun 

khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain. 

6. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban 

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan 

penerima pelayanan publik. 

Selanjutnya, jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan 

adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki 

banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga 

yang lebih strategis. 

 Definisi konvesional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik 

langsung dari suatu produk, seperti : 

1. Kinerja (performance) 

2. Kehandalan (reliability) 

3. Mudah dalam penggunaan (easy of use) 

4. Estetika (esthetics), dan sebagainya
21

 

 

 

 

                                                           
21

  Dwiyanto, A. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press 



24 
 

4. Ketenagakerjaan  

a. Tenaga Kerja  

Menurut Payaman Simanjuntak, tenaga kerja didefinisikan penduduk yang 

sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan lain 

seperti sekolah dan mengurus rumah tangga, dan dapat didefinisikan juga bagian 

penduduk dalam usia kerja. Seperti halnya dengan yang ada dalam UU No. 25 

tahun 1997 bahwa pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan 

kerja pada perusahaan atau seseorang dengan menerima upah. Hubungan kerja 

adalah segala macam pembinaan dan kerja sama antara buruh dan majikan. 

Agar dapat mengkaji tentang tenaga kerja, maka dapat dijelaskan mengenai 

angkatan kerja. Yaitu kelompok penduduk usia kerja yang potensial disini 

diartikan sebagai kesiapan seseorang untuk masuk lingkungan kerja baik dalam 

sedang bekerja maupun dalam proses mencari pekerjaan. 

Dalam hal ini tenaga kerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Tenaga kerja penuh adalah orang yang bekerja memenuhi jam kerja normal 

yang menurut ketentuan adalah 336 jam perminggu atau 6 jam perhari. 

2) Tenaga kerja pengangguran atau setengah pengangguran adalah orang tidak 

memenuhi kriteria jam kerja normal, produktivitas normalmaupun 

pendapatan normal.
22
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5. Pengangguran 

a. Pengertian Pengangguran 

Menurut Edgar O. Edwards, untuk mengelompokkan masing-masing 

pengangguran perlu diperhatikan dimensi-dimensi, yaitu :
23

 

1. Waktu (banyak diantara mereka yang ingin bekerja lebih lama, misalnya 

jam kerja perhari, perminggu, atau perbulan). 

2. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan) 

3. Produktivitas (kurangnya produktivitas sering kali disebabkan oleh 

kurangnya sumber-sumber daya komplemeter untuk melakukan 

pekerjaan). 

Selain hal-hal di atas yang merupakan dimensi-dimensi pokok, 

faktor-faktor motivasi, sikap atau budaya yang juga perlu diperhatikan. 

Berdasarkan hal-hal di atas Edwards membedakan 3 bentuk pengangguran, 

yaitu:
24

 

1)  Pengangguran terbuka 

Baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan 

pekerja yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau 

bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan). 

2) Pengangguran terselubung 

Yaitu mereka yang bekerja yang jumlah jam kerjanya lebih sedikit dari 

yang seharusnya mereka inginkan. 
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3) Tampak bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh 

Yaitu mereka yang  tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan 

setengah menganggur, termasukdi sini adalah : 

a) Pengangguran tidak kentara 

Misalnya para petani yasng bekerja di ladang selama sehari penuh, 

padahal pekerjaan itu sebenarnya memerlukan waktu selama sehari. 

b) Pengangguran tersembunyi 

Misalnya orang yang bekeja tidak sesuai dengan tingkatan atau jenis 

pendidikan. 

c)Tenaga kerja yang lemah 

Adalah mereka yang bekerja Full time tetapi intensitasnya rendah karena 

kurang gizi 

d) Tenaga kerja yang tidak produktif 

Adalah mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif, tetapi 

karena sumberdaya-sumberdaya penolong kurang memadai maka tidak 

biasa menghasilkan sesuatu dengan baik.Sedangkan Aris Purnama 

membagi pengangguran menjadi 3 macam, yaitu: 

1)  Pengangguran Terbuka 

Yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. 

2)  Pengangguran Terselubung 
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Yaitu pengangguran yang terdiri atas orang-orang yang sudah 

bekerja dengan penghasilan kecil. 

3)  Setengah Pengangguran 

Yaitu pengangguran yang terdiri dari orang-orang yang sudah 

bekerja tetapi tidak sesuai dengan pendidikan.
25

 

b. Mengurangi Angka Pengangguran  

Menurut Chris Manning dan PN Junankar (1994), mengatakan bahwa di 

Negara berkembang meningkatnya tingkat pengangguran disebabkan karena 

penganggur kehilangan keahliannya (lost of skill), pencari kerja tidak efektif 

mencari kerja, karena mereka telah kehilangan  motivasi dan para pengusaha 

mendiskriminasikan pekerja dengan  menggunakan status penganggur sebagai 

signal dari beberapa karakteristik pasar kerja yang lemah.
26

 

Mengurangi angka pengangguran harus dilaksanakan berdasarkan 

perencanaan tenaga kerja yang diarahkan untuk mencapai tujuan perluasan 

kesempatan kerja yang produktif dan renumeratif. Melalui perencanaan tenaga 

kerja diharapkan dapat terdeteksi kelompok masyarakat yang termasuk dalam 

kriteria pengangguran, mengingat perencanaan tenaga kerja melaksanakan 

kegiatan menghitung jumlah tenaga kerja baik dari sisi kebutuhan (demand) 

maupun dari sisi persediaan (supply). 

Selain hal tersebut di atas, perencanaan tenaga kerja juga bertujuan untuk 

memanfaatkan potensi daerah untuk penyerapan tenaga kerja. Melalui 

perencanaan tenaga kerja, diketahui bahwa ternyata industri skala besar cenderung 
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menggunakan teknologi modern yang hanya menyerap sedikit tenaga kerja. 

Dengan demikian, perlu dikembangkan usaha-usaha kecil menengah yang dapat 

menyerap lebih banyak tenaga kerja. 

Strategi lain yang dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran adalah 

dengan mereformasi pelatihan kerja. Reformasi pelatihan kerja ini bertujuan untuk 

menyediakan tenaga kerja yang lebih terampil, dengan tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja agar hasil kerja atau produksi dapat bersaing dipasar 

global. Untuk maksud tersebut, maka pemerintah daerah akan melaksanakan 

upaya-upaya strategis untuk menanggulangi pengangguran, diantaranya adalah: 

1. Pengembangan Informasi Pasar Kerja 

Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung perencanaan tenaga kerja yang 

tepat. Berhasil atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan sangat tergantung 

dari ketersediaan informasi yang cepat dan valid. Untuk mengetahui implementasi 

keberhasilan program penanggulangan pengangguran baik yang di kota maupun 

di desa perlu disusun sistem informasi untuk memonitor keadaan pasar kerja yang 

tersedia. 

2. Reformasi Pelatihan Kerja 

Reformasi pelatihan bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih 

terampil, berpendidikan lebih tinggi dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan pasar 

kerja serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar hasil kerja atau produksi 

dapat bersaing dipasar global. 
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3. Pengembangan dan Bimbingan Usaha Secara Mandiri 

Upaya ini dapat dilakukan dengan mendorong para pencari kerja terdidik 

untuk melanjutkan usaha informal dilingkungan keluarganya. Dengan memberi 

bekal tambahan latihan ketrampilan berwirausaha, mereka akan dapat 

mengembangkan, memodernisasi dan menjalankan usaha informal keluarganya 

dengan baik. Pengembangan usaha informal keluarga diarahkan untuk dapat 

memanfaatkan potensi daerah setempat dan diarahkan untuk mampu menyerap 

jumlah tenaga kerja yang lebih banyak. Dengan demikian mereka tidak memasuki 

pasar kerja, tetapi justru mereka akan dapat menciptakan dan memperluas 

kesempatan kerja baik bagi dirinya sendiri, keluarganya maupun orang-orang lain 

disekitarnya. 

4. Pengembangan Usaha Informal Keluarga 

Upaya ini dapat dilakukan dengan mendorong para pencari kerja terdidik 

untuk melanjutkan usaha informal dilingkungan keluarganya. Dengan memberi 

bekal tambahan latihan ketrampilan berwirausaha, mereka akan dapat 

mengembangkan, memodernisasi dan menjalankan usaha informal keluarganya 

dengan baik. 

5. Penempatan Tenaga Kerja Secara Langsung di Pasar Kerja 

Strategi penempatan bagi para pencari kerja atau pengangguran dilaksanakan 

melalui sistem informasi pasar kerja dan bursa tenaga kerja terpadu. Dengan 

pengembangan sistem informasi yang baik, maka setiap kebutuhan tenaga kerja di 

pasar kerja akan dapat terdeteksi secara cepat dan tepat. Sementara itu, untuk 

meningkatkan kualitas SDM para pencari kerja, mereka perlu dibekali dengan 
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pelatihan kerja atau pemagangan dengan cara on-the job training maupun off-the 

job training. 

6. Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri 

Upaya ini juga ditujukan untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada, 

karena terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri. Penempatan tenaga kerja ke 

luar negeri lebih diprioritaskan bagi tenaga kerja profesional, mempunyai 

kualifikasi ketrampilan dan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan tugas yang 

ada di luar negeri.
27

 

 

E. DEFINISI KONSEPSIONAL 

Definisi konsepsional adalah salah satu unsur penelitian yang penting dan 

merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara 

abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami.
28

Definisi Konsepsional yang 

digunakan untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang akan diteliti. 

Adapun definisi konsepsional dari penelitian ini adalah :  

1. Evaluasi adalah merupakan tahap akhir dari sebuah siklus kebijakan.Yang 

merupakan sebagai tahap penilaian dan hasil kinerja pegawai atau karyawan 

suatu organisasi.  

2. Kebijakan Publik adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi 

publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak.  

                                                           
27

 Sudradjad. Usaha menanggulangi pengangguran. 1999 Hal 9-10 
28

 EfendiSofyan danMasri Singarimbun. Metode Penelitian Survey. LP3S. Jakarta. 1989 Hal 37 
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3. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 

barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung 

jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahdalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

4. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja 

dan sanggup bekerja.  

5. Pengangguranadalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, 

sedang mencari kerja, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan 

pekerjaan yang layak. 

 

F. DEFINISI OPRASIONAL 

 

Definisi oprasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang 

didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi oprasional akan 

merunjuk alat pengambilan data yang cocok digunakan. Untuk memudahkan 

dalam menganalisis data, maka perlu diberikan batasan-batasan yang 

didentifikasikan dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian. Definisi 

oprasional yang digunakan adalah : 

1. Evaluasi program sarkeling yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja dan 

sosial kabupaten sleman untuk Memberikan Fasilitas Informasi Peluang 

Kerja Untuk SMKpada tahun 2012-2015, yaitu : 

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi 

mengenaiMemberikan Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk SMK. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Instansi_Pemerintah


32 
 

2. Analisis terhadap masalah program sarkeling terkait Memberikan 

Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk SMK. 

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan sarkeling yang terkait Memberikan 

Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk SMK. 

4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi pada Memberikan 

Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk SMK. 

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari 

progam sarkeling atau karena di sebabkan oleh program yang lain 

dalamMemberikan Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk SMK. 

6. Beberapa indikator untuk menetukan keberadaan suatu dampak yang 

terkait padaMemberikan Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk 

SMK. 

2. Evaluasi dapat dilihat dari segi : 

A. Model evaluasi 

1) Efektifitas hasil yang ingin di capai dalam menjalankan program dari 

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yaitu pasar kerja kelilingdalam 

melaksanakan kinerja di lapangan. 

2) Efisiensi dalam mempergunakan sumber daya saat melaksanakan 

oprasional program (Sarkeling). 

3) Kecukupan capaian hasil dari program (Sarkeling) dalam 

Memberikan Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk SMK. 
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4) Pemerataan yang dilakukan dalam biaya dan manfaat didistribusikan 

dengan merata kepada kelompok target yang berbeda saat proses 

program (Sarkeling) terlaksanakan. 

5) Responsivitas hasil kebijakan pemerintah (Dinerkesos) memuaskan 

kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. 

6) Ketepatan dalam menjalankan program (Sarkeling) di lapangan 

sehingga berguna dan bernilai bagi masyarakat yang membutuhkan 

peluang kerja. 

B. Fungsi evaluasi  

1) Memberikan informasi yang valid mengenai kebijakan pemerintah 

dalam menjalankan kegiatan atau program pasar kerja keliling 

(Sarkeling) di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman 

2) Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik 

3) Memberikan sumbangan pada metode menganalisis kebijakan 

 

G. METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis penelitian 

Jenis Penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif. 

a. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diawali dengan 

mengumpulkan informasi untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi 

yang rasional. Masalah yang di ungkap dapat di siapkan sebelum 

pengumpulan data atau informasi berlangsung. 
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Menurut kirk dan Miller “mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam 

kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasanya dan dalam peristilahanya”
29

 

 

Pengertian diatas menafsirkan untuk penelitian ini penulis 

berupaya untuk mengetahui bagaimana evaluasi program pasar kerja 

keliling (SARKELING) pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam 

memberikan informasi peluang kerja dan ketenagakerjaan kepada 

masyarakat khususnya siswa siswi SMK yang terdapat di Kabupaten 

Sleman. 

 

b. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk 

pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial 

tertentu.Ciri-ciri metode deskriptif adalah : 

1) Memfokuskan pada pemecahan masalah-masalah yang ada saat ini 

dan masalah yang aktual yang terdapat pada saat pelaksanaan 

program sarkeling. 

2) Data-data yang mengenai program sarkeling yang di dapatkan 

disusun dan kemudian di jelaskan dan dianalisa. 

2. Jenis dan sumber data 

Karena yang digunakan adalah metode deskriptif yang dibutuhkan adalah 

data primer dan data sekunder. 

                                                           
29

Dr.Lexy J. Moleong, M.A, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, 

Bandung, Hal 3 
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a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek 

peneliti dengan menggunakn alat pengukuran atau pengambilan data 

secara langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diperoleh, 

khususnya data dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial terkait 

dengan upaya Memberikan Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk 

SMK tahun 2012-2015. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak 

langsung diambil dari subyek penelitian.
30

 Seperti data yang diperoleh 

dari dokumen-dokumen serta laporan-laporan maupun buku dan media 

massa yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, melalui 

media resmi Dinas Tenaga Kerja. 

 

H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan 

berbagai dokumentasi atau catatan yang ada dan mencatat keadaan konsep 

penelitian dalam unit analisa. Adapun sumber datanya berbentuk dokumentasi, 

arsip, media masa, dan biografi.
31

 

Selanjutnya secra alamiah teknik dokumentasi digunakan penulis untuk 

memperoleh dokumen-dokumen, catatan-catatan, buku ataupun tulisan yang 

mencatat terkait permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Upaya 

                                                           
30

Sifudin Azwar, MA, 2005. Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal 91 
31

Darumurti, Awang. 2013. Diktat Metode Penelitian Sosial. Universitas Muhmmadiyah 

Yogyakarta. Hal  
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dokumentasi yang di kumpulkan penulis sendiri antara lain pengumpulan data 

terkait jumlah pengangguran, angkatan kerja, info lowongan kerja, pendapat 

masyarakat (SMK) meliputi Program Sarkelingyang dilaksanakan Dinas Tenaga 

Kerja dan Sosial dan dokumen Renstra 2011-2015. Dikarenakan penelitian ini 

lebih fokus kepada bagaimana evaluasi program sarkeling dalam Memberikan 

Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk SMK. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan yang di wawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Maksud mengadakan wawancara, seperti 

yang ditegaskan oleh Lincon dan Guba. Antara lain: Mengkonstruksi mengenai 

orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan.
32

 

Subyek yang diwawancarai terkait dengan unit analisa yang diteliti yaitu 

perwakilan dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, yaitu 

Bapak Sarjono, SH dan beberapa Siswa SMK Muhammadiyah Minggir dan SMK 

N 1 Godean Kabupaten Slemansebagai narasumber yang dapat memberikan 

informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti, agar peneliti dapat 

mengetahui secara pasti program Sarkeling serta upaya Dinas Tenaga Kerja dan 

Sosial Kabupaten Sleman dalam Memberikan Fasilitas Informasi Peluang Kerja 

Untuk SMKdi Kabupaten Sleman. 
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Dr.Lexy J. Moleong, M.A, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, 

Bandung, hal 135 
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Berikut rincian wawancara yang akan dilakukan peneliti terhadap Dinas 

Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman dan Siswa di SMKMuhammadiyah 

MinggirKabupaten Sleman: 

Tabel 1.6 

Rincian Wawancara 

 

Narasumber  Nama Narasumber  Instansi  

Pengantar Kerja Bapak Sarjono, SH Bidang Tenaga Kerja 

Siswa SMK Minggir 

Sleman  

Triyanto  Siswa kelas 12 di SMK 

Minggir Sleman 

Siswa SMK Minggir 

Sleman 

Maan Al M Siswa kelas 12 di SMK 

Minggir Sleman 

Siswa SMK Minggir 

Sleman 

Sunardi  Siswa kelas 12 di SMK 

Minggir Sleman 

Siswi SMK Godean Reni Rahwati Siswi kelas 12 SMK N I 

Godean 

Siswa SMK Godean Tri Atmojo Siswa kelas 12 SMK N I 

Godean 

 

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu 

wawancara mendalam, dimana pewawancara dan narasumber terlibat percakapan 

dan tatap muka dalam waktu yang telah disepakati. 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai 

konsep yang akandigunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses 

penelitian.Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknikpengumpulan 

data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan dataini merupakan jenis data 

sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan 

mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-
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buku,maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka 

ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.
33

 

I. TEKNIK ANALISIS DATA 

Dalam teknik analisis data menurut Miles dan Huberman Analisis data 

dilakukan dengan cara: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam hal berupa data-data mentah dari hasil penelitian, 

seperti: wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya. 

2. Reduksi data 

Setelah data terkumpul dai hasil pengamatan, wawancara, catatan 

lapangan serta bahan-bahan data lainnya yang ditemukan di lapangan 

dikumpulkan dan kelasifikasikan dengan membuat catatan-catatan 

ringkasan, mengkode untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian. 

3. Penyajian data 

Data yang sudah dikelompokan dan sudah disesuaikan dengan kode-

kodenya kemudian disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah 

dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk 

melakukan penganalisisan dan penelitian selanjutnya. 
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Nurlis, Modul Metodologi Penelitian dan Instrumen Pengumpulan Data, diakses 
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4. Kesimpulan dan verifikasi 

Hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus diulang 

kembali dengan mencocokan pada reduksi data dan penyajian data, agar 

kesimpulan yang telah dikaji apat disepakati untuk ditulis sebagai laporan 

yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.
34
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