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BAB III 

PEMBAHASAN 

EVALUASI PASAR KERJA KELILING (SARKELING) DINAS TENAGA 

KERJA DAN SOSIAL DALAM MENGURANGI ANGKA 

PENGANGURAN DI KABUPATEN SLEAMAN YOGYAKARTA 

A. EVALUASI KEBIJAKAN 

Pengertian Evaluasi Kebijakan menurut para ahli, William N. Dunn
1
 

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. 

Masalah peluang kerja masih menjadi masalah bagi masyarakat, karena 

jumlah angkatan kerja atau pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan 

kerja yang ada dan yang mampu menyerap angkatan kerja tersebut. Peluang kerja 

seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan minimnya 

peluang kerja, produktifitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga 

dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.  

Dengan adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni 

sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah 
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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. 

Kepala Disnakersos Kabupaten Sleman Drs. Untoro Budiharjo, M.M yang 

tertulis pada berita online Republika pada tanggal 15 Mei 2015 mengatakan 

bahwa untuk peluang kerja masih minim dan angka pengangguran di Sleman 

masih tinggi. Untuk itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk memperluas 

peluang kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Di antaranya 

melakukan pelayanan melalui layanan Bursa Kerja Online yaitu Pasar Kerja 

Keliling (Sarkeling) dan pelatihan di balai latihan kerja. Berdasarkan definisi 

oprasional, berkaitan dengan langkah-langkah evaluasi, yaitu sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi Tujuan Program Sarkeling Yang Akan Di Evaluasi. 

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman memiliki program Pasar 

Kerja Keliling (Sarkeling) yang merupakan salah satu kebijakan dalam upaya 

Memberikan Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk SMKdi Kabupaten Sleman 

khususnya. Yang mana Kecamatan di Kabupaten Sleman tersebut berjumlah 17 

Kecamatan. Penanganan masalah pengangguran ini dilakukan oleh Dinas Tenaga 

Kerja dan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan.  
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Berdasarkan hasil wawancawa dengan narasumber yaitu Bapak Sarjono, SH 

Bagian Tenaga Kerja dan juga selaku orang yang dari awal mendesain mobil 

sarkeling sampai dengan menjalankan dan turun langsung untuk melaksanakan 

program sosialisasi ke masyarakat juga menjelaskan dan menyampaikan tujuan 

dari program sarkeling ini, yaitu:
2
 

“Fungsi penempatan ada 3. Yang pertama yaitu informasi pasar kerja, kedua 

perantaraan kerja dan yang ketiga penyuluhan bimbingan jabatan. Sarkeling ini 

lebih cenderung untuk fungsi informasi pasar kerja yang ada dan melakukan 

penyuluhan.” 

 

Dari informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Sarjono, SH dapat 

disimpulkan bahwa Pasar Kerja Keliling (Sarkeling) ini  memberikan informasi 

kewirausahaan kepada masyarakat, menginformasikan tentang adanya lowongan 

kerja, dan melakukan penyuluhan tentang ketenagakerjaan sehingga mengetahui 

lapangan pekerjaan apa saja yang tersedia. Sehingga dapat terhubungnya tenaga 

kerja dengan pasar kerja yang ada. Yang mana Program Pasar Kerja Keliling ini 

berfokus untuk mensosialisasikan ke SMA dan SMK. Di sampaikan oleh Bapak 

Sarjono, SH Bagian Tenaga Kerja, yaitu: 

“Sesungguhnya program sarkeling ini mendekatkan pelayanan ke masyarakat. 

Kalau misalkan ada masyarkat yang datang ke kantor untuk meminta pelayanan 

dari Sarkeling. Kami akan datang ke lokasi yang di inginkan.” 

Dan di perjelas oleh Bapak Sarjono, SH Bagian Bidang Tenaga Kerja:  

“Jadi kami melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah membawa mobil sarkeling 

ini dan perangkatnya, kemudian melakukan penyuluhan kepada siswa-siswi juga 

dalam birokrasi serta membagikan brosur tentang jenis pelayanan di Disnakersos, 
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layanan informasi, persyaratan-persyaratan pembuatan kartu tanda pencari kerja 

(AK.I), syarat mendaftar kursus BLK Sleman, dan materi pelatihan. Bukan berarti 

masyarakat umum tidak bisa mendapatkan pelayanan dari mobil Sarkeling ini. 

Misalkan tahun ini ada 40 lokasi yang kami rencanakan untuk melakukan 

penyuluhan ke sekolah-sekolah. Kemudian nanti ada beberapa job fair dan 

kemudian ada permintaan juga untuk melakukan penyuluhan ke 17 Kecamatan 

yang ada di Sleman. Dengan begitu kami sudah lebih dari 40 lokasi sudah 

ditentukan di awal.” (lampiran brosur) 

Dari penjelasan Bapak Sarjono, SH bahwa melakukan sosialisasi dan 

penyuluhan dengan cara mendatangi SMA dan SMK ini sudah memiliki jadwal 

yang terjadwal oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial dalam menjalankan program 

Sarkeling. Program Sarkeling dilaksanakan pada pukul 09.00-10.30 WIB yang 

dilaksakan langsung menuju SMK yang telah di tentukan. Dalam 17 Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Sleman, Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial juga memiliki 

jadwal beroprasi yang mana dalam setahun kunjungannya ada 40 lokasi yang 

direncanakan untuk melakukan sosialisasi ke SMA dan SMK.
3
(lampiran jadwal 

sosialisasi kesekolah-sekolah).  

Berikut beberapa lokasi sekolah yang sudah di kunjungi oleh Dinas Tenaga 

Kerja dan Sosial dalam melaksanakan program Pasar Kerja Keliling pada Tahun 

2016: 15 Maret (SMK Muhammadiyah 1 Turi),28 maret (SMK N I Kalasan), 5 

April (SMK Muhammadiyah II Moyudan), 19 April (SMK Muhammadiyah 

Prambanan), 26 April (SMK II Depok), 14 Juni (SMK N I Cangkringan), 21 Juni 

(SMK Muhammadiyah I Tempel), 28 Juni (SMK N I Godean/ MAN I Godean), 

12 Juli (SMK YPKK I Gamping), 25 Juli (SMK Muh, Berbah 1), 26 Juli (SMK 

Muh 2 Moyudan), Rabu 27 Juli (SMK Muh. Gamping), 28 Juli (SMK Muh. 
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Minggir),  23 Juli (SMK Hamong Putra 1 Pakem), 4 Oktober (SMK 

Muhammadiyah Minggir), 9 Oktober (SMK N I Depok). 

Tabel 3.1 

Beberapa Daftar Jadwal Kunjungan Program Sarkeling ke SMK yang 

ada di Kabupaten Sleman 

 

Hari, tanggal 

dan tempat 

Materi Jam Instansi 

Senin, 25 Juli 

2016 di SMK 

Muh. Berbah 1 

Sosialisasi Ketenagakerjaan / 

Penyuluhan BKOL dan 

Penempatan kerja 

09.00-10.30 Disnakersos  

Selasa, 26 Juli 

2016 di SMK 

Muh. 2 

Moyudan 

Sosialisasi Ketenagakerjaan / 

Penyuluhan BKOL dan 

Penempatan kerja 

09.00-10.30 Disnakersos 

Rabu, 27 Juli 

2016 di SMK 

Muh. 

Gamping  

Sosialisasi Ketenagakerjaan / 

Penyuluhan BKOL dan 

Penempatan kerja 

09.00-10.30 Disnakersos 

Kamis, 28 Juli 

2016 di SMK 

Muh. Minggir  

Sosialisasi Ketenagakerjaan / 

Penyuluhan BKOL dan 

Penempatan kerja 

09.00-10.30 Disnakersos 

Jumat, 29 Juli 

2016 di SMK 

Hamong Putra 

1 Pakem 

Sosialisasi Ketenagakerjaan / 

Penyuluhan BKOL dan 

Penempatan kerja 

09.00-10.30 Disnakersos 

 

Bukan berarti masyarakat umum tidak bisa merasakan pelayanan dari Pasar 

Kerja Keliling (Srkeling). Namun masyarakat umum hanya bisa mendapatkan 

layanan Sarkeling ini jika Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial sedang memiliki acara 

seperti job fair yang di undang suatu event untuk memberikan informasi tentang 

ketenagakerjaan. Serta bisa langsung mendatangi Disnakersos Kabupaten Sleman 

untuk meminta diadakannya sosialisasi ditempat yang diinginkan dan juga 
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penanganan untuk info kerja dinas tenaga kerja dan sosial, sudah menyiapkan via 

online untuk masyarakat umum mengaksesnya, yaitu di 

www.infokerja.depnakertrans.go.id,infokerja.naker.go.id dan 

nakersos.slemankab.go.id. jadi masyarakat tidak perlu datang langsung ke dinas 

tenaga kerja dan sosial. Pada saat melakukan Sosialisasi maupun penyuluhan yang 

dilaksanakan program Sarkeling yang bertujuan untuk memberi pelayanan kepada 

masyarakat dalam bentuk memberikan infomasi mengenai ketenagakerjaan, dan 

pelayanan pembuatan AK I yang dilaksanakan pada jadwal yang telah ditentukan 

untuk melakukan sosialisasi ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang 

terdapat pada Kabupaten Sleman dan sebuah acara jobfair. Dalam program 

Sarkeling menargetkan terutama pada calon lulusan SMK yang mana kebanyakan 

yang akan langsung terjun ke dunia kerja, dan masyarakat umum dalam 

pembuatan AK I. Metode sosialisasi yang dilaksanakan oleh program Sarkeling 

dalam penyampaian informasi mengenai ketenagakerjaan serta info kerja 

dilakukan secara bertatap langsung, membagikan brosur yang berkaitan dengan 

program Sarkeling dan info yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 

Kabupaten Sleman serta sempat di siarkan pada media televisi yaituSCTV 

disiarkan pada 18 Desember tahun 2013 di berita liputan 6 atau bisa di akses via 

youtube di http://bit.ly/JKgA3x. 

Dalam pelayanan pembuatan AK 1 yang melewati program Sarkeling ini 

langsung jadi di lokasi. Yang mana dibantu dengan perangkat-perangkat yang 

terdapat di dalam mobil Sarkeling yaitu:  

 

http://www.infokerja.depnakertrans.go.id/
http://bit.ly/JKgA3x
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- Partisi belakang supir full + kaca geser 

- Rak/ filling Cabinet untuk ATK dan perlengkapan 

- Meja pelayanan RH + laci sliding rel (bahan multipleks finishing HPL) 

- Meja belakang (bahan multipleks finishing HPL + bawahnya ada instalasi 

220 VAC 

- LCD rotating 

- Instalasi listrik AC 220 

- Genset 2 KVA Honda EU 20i 510x290x425 (LWH) 

- Speaker aktif 

- DVD Player 

- Counter Layanan AK I 

- Lampu plafond OMC power VAC 

- Pintu sliding belakang 

- LCD TV 32” (posisi TV center terhadap kaca belakang) 

- Tenda roll otomatis. 

Dengan tersedianya perangkat di atas maka akan memudahkan masyarakat untuk 

membuat kartu tanda pencari kerja atau kartu kuning (AK I). Sedangkan daftar 

penbuatan AK I yang melewati online bisa mengambil kartu AK I  nya di Dinas 

Tenaga Kerja dan Sosial.Pada jumlah pemohon untuk pembuatan AK 1 mulai dari 

tahun 2012 hingga 2015 mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan  hasil dari 

jumlah angka penganguran yang mana angka pengangguran dari 2012-2015 

mengalami penurunan yang disebabkan oleh program-program yang tersedia di 

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman. Begitu juga dengan angkatan 



8 
 

kerja yang telah bekerja, yang mana mengalami peningkatan mulai dari tahun 

2012 hingga 2105. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.3 halaman 6. Berikut 

tabel daftar jumlah pemohon AK I tahun 2012-2015: 

Tabel 3.2  

Jumlah Pemohon AK I 2012-2015 

No Tingkat 

pendidikan 

2012 2013 2014 2015 

  L P L P L P L P 

1 SD 9 7 7 13 10 2 0 0 

2 SMP 59 96 36 42 43 44 16 29 

3 SLTA 2.025 1.259 1.433 1.100 726 584 744 548 

4 DIPLOMA 219 543 968 1.803 134 252 128 388 

5 S1 1.200 1.657 2.017 3.791 673 101

7 

395 541 

6 S2 61 101 34 61 19 44 16 16 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman  

2. Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Sarkeling 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarjono, SH selaku Bagian 

Tenaga Kerja dan selaku orang yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan 

Sarkeling pada hari jumat 06 Januari 2017 pukul 09.00, beliau menyebutkan 

bahwa Program Sarkeling ini dalam pelaksanaannya untuk fungsi informasi pasar 

kerja dan penyuluhan. Artinya sarkeling mendekatkan pelayanan ke masyarakat 

agar lebih mengetahui info kerja yang ada. Jadi informasi mengenai 

ketenagakerjaan yang disampaikan dalam penyuluhan mengenai Sarkeling, yang 

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berikan ke masyarakat juga mendapatkan respon 

yang baik dari peserta sosialisasi itu sendiri.  
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Untuk biaya dalam melaksanakan program Sarkeling ini memakai dana APBD 

yang tersedia. Program Sarkeling ini tidak memiliki biaya khusus untuk 

melaksankan programnya karena program sarkeling ini biaya untuk perkunjungan 

hanya mengeluarkan biaya transportasi dan snack untuk siswa siswi SMK.  

Melalui wawancara dengan Bapak Sarjono S,H pada hari jumat tanggal 06 Januari 

2017:  

“Untuk Sarkeling ini tidak ada alokasi dana khusus. Biaya untuk perkunjungan, 

misalkan tempat dimana pun program Sarkeling ini hanya mengeluarkan dana 

untuk transportasi dan snack untuk siswa siswi saat melakukan penyuluhan. Jadi 

misalkan kami melaksanakan penyuluhan di sekolah-sekolah, kami hanya 

membawa mobil Sarkeling, perangkatnya yang sudah terpasang di dalam mobil 

Sarkeling, dan memberikan brosur.” 

 

Kemudian saya melakukan wawancara di salah satu SMK yang sudah pernah 

di kunjungi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman dalam 

melaksanakan sosialisasi Sarkeling pada hari selasa 17 Januari 2017 di SMK 

Muhammadiyah Minggir.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa SMK Muhammadiyah Minggir 

yang bernama Maan pada hari selasa 17 Januari 2017 pukul 11.00 WIB: 

“Dengan adanya Sarkeling kami sebagai siswa SMK yang perpikir untuk 

langsung masuk ke dunia kerja setelas lulus cukup terbantu untuk mengetahui 

informasi peluang kerja yang ada, serta cara mendaftarkan diri untuk mencari 

pekerjaan. Dan mengetahui tentang apa saja yang disediakan Dinas Tenaga Kerja 

dan Sosial untuk pelayanan. Bisa mencari melalui online atau datang langsung ke 

kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman.” 
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Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam melaksanakan program Sarkeling ke 

sekolah-sekolah sesuai jadwal yang sudah di tetapkan seperti contoh pada tabel 

3.1 diatasotomatis siswa-siswi ikut berpartisipasi dalam penyuluhan tersebut. Dan 

sosialisasi yang di berikan oleh Disnakersos dapat di terima oleh siswa-siswi. 

Tetapi dalam pelaksanaannya program Sarkeling ini juga memiliki kekurangan di 

mata siswa-siswi tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu siswa SMK Muhammadiyah 

Minggir yang bernama Trianto pada hari selasa 17 Januari 2017 pukul 11.00: 

“Tidak semuanya siswa-siswi diberikan kesempatan untuk mencoba 

menggunakan peralatan yang ada di mobil Sarkeling karena keterbatasan waktu. 

Dan juga program Sarkeling  hanya melakukan 1 kali sosialisasi.” 

 

Kemudian saya juga melanjutkan ke sekolah yang ke 2 untuk melakukan 

wawancara ke sekolah-sekolah yang telah dikunjungi oleh Dinas Tenaga Kerja 

dan Sosial untuk melakukan sosialisasi Program Sarkeling yaitu di SMK N 1 

Godean, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa dan siswi SMK N 1 Godean yang 

bernama Reni Rahwati dan Tri Atmojo pada hari selasa 14 Maret 2017 pukul 

10.00 WIB: 

“Dengan dilakukannya sosialisasi dari program Sarkeling telah membantu 

dalam memberi informasi dan pengetahuan terhadap kami yang bersekolah di 

SMK untuk mengetahui apa saja persyaratan mendaftar masuk kedunia kerja 

hingga informasi mengenai lapangan pekerjaan apa saja yang tersedia.” 
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Dalam pelaksanaan program Sarkeling ini memiliki kekurangan dalam 

pelaksanaannya. Yang mana dalam wawancara yang saya lakukan kepada siswa 

siswi SMK N 1 Godean menjelaskan bahwa: 

“Saat melakukan sosialisasi kami sedang duduk dikelas 11, kami saja hampir 

lupa dengan adanya program Sarkeling, kami yang bersekolah di SMK telah 

dilatih dan dididik agar memiliki kemampuan dibidangnya masing-masing seperti 

bidang akutansi, multimedia dan pemasaran yang siap untuk bekerja setelah lulus 

sekolah. Dengan adanya program Sarkeling sedikit membantu untuk memberikan 

informasi kepada kami tentang ketenagakerjaan dan informasi yang terapat di 

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman dari mulai mengakses 

informasi kerja hingga mendaftarkan diri sebagai pencari kerja. Terlepas dari itu 

kami dapat mengakses sendiri via online yang telah di ajarkan juga di sekolah 

kami.” 

 

Saat melakukan Sosialisasi, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial melaksanakan 

programnya kepada siswa-siswi yang duduk di bangku kelas 2 SMK. Dengan 

begitu jika hanya melakukan 1 kali sosialisasi, siswa-siswi berpotensi lupa jika 

sudah duduk di bangku kelas 3. Dan saat dilakukannya sosialisasi, tidak semua 

siswa-siswi mendengarkan karena dengan umur dan masih duduk di kelas 2 SMK 

mereka belum berfikiran untuk mencari pekerjaan dan dianggap tidak terlalu 

penting. Dengan demikian sosialisasi yang di berikan Dinas Tenaga Kerja dan 

Sosial tentang Sarkeling belum terlalu Efisien. 

Maka dari itu sosialisasi harusnya dilakukan tidak hanya sekali di satu tempat, 

karena jika hanya sekali dalam satu tempat melakukan sosialisasi, kegiatan atau 

progam Sarkeling ini tidak akan efektif untuk membantu memberikan informasi 

mengenai ketenagakerjaan dan informasi mengenai lowongan kerja yang tersedia 

dan lebih memberikan banyak waktu dan ruang untuk siswa-siswi mengenal 
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perangkat yang ada di mobil sarkeling sehingga siswa-siswi tersebut mengetahui 

cara menggunakannya secara merata. 

Penelitian yang saya laksanakan dalam bentuk wawancara kepada 2 sekolah 

SMK yang terdapat di Kabupaten Sleman memiliki perbedaan yang mana 

penanganannya pun lebih baik debedakan antara SMK yang terdapat jauh dari 

kota seperti SMK Muh Minggir dan SMK N 1 Godean yang terletak di 

Kecamatan Kota. SMK Muh Minggir Sleman sedikit ketertinggalan informasi, 

pengetahuan dan updating tentang informasi tenaga kerja sehingga dibutuhkan 

bimbingan lebih dari pihak sekolahnya dan pemerintah Kabupaten Sleman sendiri 

khusunya pada bagian Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman.  

Sedangkan SMK N 1 Godean, sekolah tersebut lebih memiliki perangkat yang 

lebih memadai serta informasi dari pihak sekolah yang membantu membimbing 

peserta didik dalam fokus dibidangnya masing-masing saat masih di sekolah, 

sehingga pada saat lulus, sudah siap pada keahliannya dan mengetahui informasi 

untuk pencari kerja yang ada serta memiliki lebih pengetahuan dibandingkan 

sekolah SMK yang terletak jauh dari perkotaan.
4
 

Selanjutnya kendala serta masalah saat melaksanakan program Sarkeling dalam 

upaya mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sleman cukup banyak. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarjono S,H pada hari jumat tanggal 

06 Januari 2017, kendala serta masalah saat pelaksanaan program Sarkeling yaitu: 

                                                           
4
 Wawancara Dari Siswa SMK  Muhammadiyah Minggir dan SMK N 1 Godean Yang Bernama 

Trianto, Reni dan Tri Pada Hari Selasa 17 Januari 2017 Pukul 11.00 dan hari Selasa 14 Maret 

2017. Di Ruangan Kelas. 
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“Kendala keterbatasannya dan kurangnya SDM yang tersedia di Dinas Tenaga 

Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, kalau untuk pegawaikan itu kebijakan 

prasentral dari pusat. Kami sudah melakukan pengajuan lewat Badan 

Kepegawaian Daerah. Setelah itu dikabulkan atau tidaknya dari pusat. Sekda 2 

tahun momaterium, Yang pensiun tetap di pensiunkan, tetapi buat ganti yang baru 

tidak ada penganggkatan. Kami sedikit tertolong dengan tenaga kerja sarjana. 

Tapi itu pun 1 tahun paling 8 bulan saja, sebenarnya itu tugas pokoknnya atau 

pendampingan kewirausahaan, tetapi di selah-selah pendampingan itu kami minta 

bntuan pelayanan di Bagian Ketenagakerjaan karena disini sangat kekurangan 

SDM. Tenaga kontrak daerah itu juga tergntung kesepakatan dari Kabupaten.” 

 

Di perjelas lagi oleh Bapak Sarjono S,H dalam wawancara bahwa:  

“Masih banyak kendala dan masalah dalam pelaksanaan program Sarkeling ini. 

Sebenarnya untuk bisa efektif itu harus ada yang pertama dari pimpinan dulu, 

harus 1 kesenjangan, artinya hrus ada dukungan finanasial dari pimpinan. 

Kemudian juga sebagaimana yang di ketahui program Sarkeling itu hanya alat dan 

orangnya (hardwernya) terus supaya bisa efektif harus ada (sofwernya), yaitu 

punya webside yang bagus. Kami selama ini menggunakan webside dari 

kementrian yang mana kami hanya sekedar user. Jadi idealnya paling tidak kami 

punya webside sendri supaya bisa efektif untuk pelayanan interatif.” 

 

3. Perubahan Yang Terjadi Setelah Dilaksanakannya Program Sarkeling 

Menurut Bapak Sarjono S,H Setelah dilaksanakannya program dinas tenaga 

kerja dan sosial di Kabupaten Sleman dalam upaya mengurangi angka 

pengangguran di Kabupaten Sleman, pasti ada perubahan yang terjadi dalam 

waktu 5 tahun berjalannya program pasar kerja keliling (Sarkeling) ini. Perubahan 

yang dialami setelah dilaksanakannya program Sarkeling ini dalam menurunkan 

angka pengangguran yaitu: 

1. Setelah dilaksanakannya program Sarkeling ini memiliki perubahan yang mana 

siswa siswi SMA dan SMK menjadi lebih memahami tentang angkatan kerja, 
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ketenagakerjaan, dan penempatan kerja yang tersedia di Dinas Tenaga Kera 

dan Sosial Kabupaten Sleman. 

2. Siswa siswi lebih mengetahui bagaimana mengakses suatu info kerja yang 

tersedia di dalam negeri maupun di luar negeri yang terdapat di webside resmi 

yaitu di www.infokerja.depnakertrans.go.id dan infokerja.naker.go.id. Berikut 

ini jumlah yang mengakses/ melakukan kunjungan ke web Informasi Pasar 

Kerja: Statistik Pencari Kerja  hari ini: 863 dan Statistik Pengunjung hari ini: 

1173, minggu ini: 9259, bulan ini : 23044, tahun ini : 63417 dan totalnya: 

2015713 pengunjung. Sedangkan data pencari kerja saat ini yang melalui 

online yaitu 7902 orang, penempatan saat ini 677 orang dan lowongan saat ini 

3421 pasar kerja. Catatan bahwa mulai jumlah pengunjung hingga kapasitas 

pasar kerja yang terdapat di infokerja.naker.go.id ini dapat berubah setiap 

harinya.  

3. Dan juga menambah informasi bagaimana cara mendaftar kerja. Yang mana 

siswa siswi ini akan mempersiapkan diri untuk terjun kedunia kerja sehingga 

akan di arahkan ke balai latihan kerja Kabupaten Sleman dalam kegiatan 

pelatihan sebelum masuk ke dunia kerja. 

4. Selanjutnya perubahan yang terjadi dimasyarakat umum, masyarakat umum 

lebih gampang untuk mengetahui info kerja selain di via online ketika di 

datangi oleh Sarkeling dan masyarakat umum juga mendapatkan pelayanan 

Kartu Tanda Pencari Kerja (AK.I). 

 

 

http://www.infokerja.depnakertrans.go.id/
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4. Indikator Keberhasilan Program Sarkeling Dalam Memberikan Fasilitas 

Informasi Peluang Kerja Untuk SMK 

Indikator keberhasilan program Sarkeling dalam upaya Memberikan Fasilitas 

Informasi Peluang Kerja Untuk SMKsebagai berikut: 

1. Jumlah peserta yang menerima sosialisasi terkait dengan Program Sarkeling 

diharapkankan hadir semua dan ikut pelaksanaan program, baik untuk peserta 

yang di kunjungi di sekolah-sekolah maupun masyarakat umum. Kunjungan 

yang dilaksanakan di 1 SMK terdapat 40 peserta yang akan dilakukan 

sosialisasi. 

Tabel 3.3 

Peserta SMK Dalam Mengikuti Sosialisasi Sarkeling 

 

NAMA L/P ALAMAT 

Sigit Purwanto L Minggir  

Heru Susanto L Sendangrejo 

Wiji Rohadi L Sendangrejo 

Alfian Adianto L Sendangrejo 

Ariyanto Eko N L Sendangrejo 

Imam Zulkarnain J L Minggir 

Reni Widianingsih P Minggir 

Hansi Tri Wulandari P Minggir 

Aminatul Arofah P Panti Mekar Melati 

Dina Amalika P PP. albayan sendangrejo 

Umi Nur Faddin P Sentul, godean 

Widya Astuti P Minggir 

Agung L Minggir 

Silvan L Minggir 

Yuli Susanto L Minggir 

Anas Bahrudin L Minggir 

Wisnu Lukmantoro L Minggir 

Tri Utomo L Kulon progo 

Triyanto L Sleman 

Maan L Sleman 

Dian Saputra L Tobayan sendangrejo 

Sunardi L Sendangrejo 
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Anang L Sendangrejo 

Ismad L Sendangrejo 

Pri Muslim L Sendangrejo 

Shella Nur P P Sendangrejo 

Yanur Wijayanta P Minggir 

Revi Pahayu P Minggir 

Lesti Rasad P Minggir 

Ahmad L Gedongkuning 

Diyanto L Jagalan  

Daut Hayati L Bawuran, Bantul 

Yuliarto P Sanggrahan Tegaltirto 

Goti Targono L Baturetno Bantul 

Rini Tian P Minggir 

Agus Narwanto L Krikilan, Berbah 

Rahmatullah A L Krikilan Berbah 

Novita Dewi Ratnawati P Minggir  

Aris Nandar L Minggir 

 

2. SDM yang ada dan menangani program Sarkeling ini diharapkan lebih 

meningkatkan jadwal kunjungan untuk melakukan sosialisasi secara rutin, 

minimal tidak hanya sekali di satu tempat kunjungan. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan mengupdate informasi terbaru di media 

online khususnya webside resminya Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten 

Sleman. Contohnya tentang informasi untuk pencari kerja, penempatan kerja, 

jenis kerja, pasar kerja yang tersedia yang terdapat di webside 

infokerja.naker.go.id 

Selain itu, indikator keberhasilan program Sarkeling dalam Memberikan 

Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk SMKProgram Sarkeling ini yaitu pada 

tahun 2012 sampai saat ini harus memiliki target capaian yang mana untuk setiap 

tahunnya jumlah/ angka pencari kerja atau pengangguran mengalami pengurangan 

atau penurunan. Apa bila angka pengangguran mengalami penetapan atau malah 
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mengalami kenaikan, maka program Sarkeling belum tercapai, upaya-upaya yang 

dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman belum 

maksimal. 

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari 

progam sarkeling atau karena di sebabkan oleh program yang lain dalam 

Memberikan Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk SMK. 

Program Sarkeling ini sebagai alat untuk mendekatkan pelayanan ke 

masyarakat yang membutuhkan sosialisasi mengenai informasi tentang 

ketenagakerjaan. Dimana masyarakat dan juga siswa-siswi SMK yang akan 

mengambil tindakan sendiri, apakah akan ikut untuk berpartisipasi saat di 

laksanakannya program Sarkeling atau tidak. Menurut Bapak Sarjono S,H bahwa:  

“Program Sarkeling ini merupakan alat yang mendekatkan pelayanan informasi 

ketenagakerjaan ke masyarakat. Pada saat melaksanakan sosialisasi, masyarakat 

dan siswa-siswi peserta sosialisasi akan mendapatkan informasi mengenai 

ketenagakerjaan yang akan mereka hadapi pada saat lulus SMK nanti. Jadi 

Sarkeling ini salah satu sarana untuk membantu memberi informasi mengenai 

ketenagakerjaan yang ada di Disnakersos Kabupaten Sleman. Dengan fungsi 

sarkeling yang hanya memberikan sosialisasi dan membantu masyarakat membuat 

AK, maka jika terjadinya perluasan peluang kerja atau penurunan angka 

pengangguran tidak hanya karna program Sarkeling.”  

 

Jadi untukperluasan peluang kerja dan penurunan angka pengangguran yang 

terjadi di Kabupaten Sleman tidak hanya karena program Sarkeling, banyak 

program dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang tergabung untuk diberikan 

kepada Masyarakat. Sebagai contoh pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.4 

Program Yang Ada Di Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kabupaten Sleman 

 

No.  Program/Kegiatan Kelompok Sasaran 

1 Pendidikan dan pelatihan  - Pencari kerja 

- Satgas sosial 

2 Uji kompetensi - Peserta diklat 

3 Pemberian kerja sementara - Tenaga kerja per PHK, pengangguran 

dan setengah pengangguran 

4 Pembinaan dan bimbingan 

teknis 

- Tenaga kerja mandiri 

- Binaan sosial 

- Kelompok sasaran 

- KK miskin potensial 

- Calon transmigrasi 

5 Sosialisasi - Pengusaha dan pekerja 

- Masyarakat dan tokoh masyarakat 

- Calon transmigrasi 

6 Mediasi dan rujukan  - Pekerja 

- Bayi/anak terlantar 

- Korban trafficking 

7 Pengawasan dan 

identifikasi 

- Perusahaan 

8 Monitoring dan 

pemantauan 

- Perusahaan 

- Kelompok binaan 

9 Pendataan  - Ketenagakerjaan 

- Sosial 

- Kemiskinan 

10 Pendampingan dan 

penguatan psikologis, 

sosial 

- Korban tindak kekerasan, trauma serta 

bencana alam 

11 Subsidi kebutuhan dasar 

dan sarana 

- Anak-anak panti asuhan dan panti sosial 

12 Kartu AK (kartu kuning) - Pencari kerja 

13 Keterangan tidak mampu - Keluarga miskin 

14 Bantuan modal usaha - Korban PHK 

- KK miskin 

- Penca potensial 

- Transmigrasi 

- Kelompok usaha produktif 
5
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6. Yang harus di Perhatikan dalam Kegiatan atau Program Sarkeling 

Terkait Memberikan Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk SMK 

Standarisasi kegiatan atau program Sarkeling terkait denganMemberikan 

Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk SMK yaitu: 

1. Siswa-siswi yang menjadi peserta pelaksanaannya program Sarkeling tidak 

semuanya fokus dengan sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan 

Sosial 

2. Informasi ketenagakerjaan/ info kerja yang tersedia di media online khususnya 

di wibside Dinas Tenaga Kerja dan Sosial selama ini menggunakan webside 

dari kementrian, jadi Disnakersos Kabupaten Sleman hanya sekedar user 

3. SDM dari bidang ketenagakerjaan yang menangani program Sarkeling ini juga 

harus merangkap dengan pekerjaan lain sehingga tidak bisa fokus dengan satu 

bidang yang ditangani. 

4. Jadwal dan waktu saat melaksanakan program Sarkeling tidak cukup dengan 

hanya dilakukan 1 kali di 1 tempat untuk memberikan sosialisasi ke sekolah-

sekolah. 

Selain itu, untuk mengetahui tinggi rendahnya peluang kerja di Kabupaten 

Sleman dilihat dari jumlah pencari kerja, penempatan kerja, angka pengangguran 

dan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman yang terdapat pada tabel 1.2, 1.3, 1.4 

dan 3.6. 
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B. Faktor Evaluasi Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Sarkeling 

Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kabupaten Sleman 

Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kabupaten Sleman dalam melaksanakan 

programnya tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

programnnya. Seperti yang ada pada model evaluasi menurut William N. Dunn 

(1999) bahwa memiliki kriteria-kriteria yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

dalam melaksanakan program, yaitu: 

1. Efektifitas 

Efektifias merupakan cerminan apakah hasil program yang diinginkan telah 

tercapai. Yang mana program tersebut tepat berguna dan tepat manfaatnya. Pada 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 jumlah pengangguran dari 37.754 turun  ke 

jumlah 34.859 penduduk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan jumlah 

pengangguran di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2015, maka hasil 

program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten 

Sleman telah berhasildalam memberikan informasi untuk mendapatkan atau 

mencari peluang kerja yang tersedia.Hal tersebut juga berkaitan dengan program-

program lainnya dalam melaksanakan pelayanan yang khusus menangani 

penempatan kerja setelah mendapat informasi kerja dari Program 

Sarkeling.Berikut daftar program atau kegiatan lainnya yang dimiliki oleh Dinas 

Tenaga Kerja dan Sosial upaya mendukung dalam Memberikan Fasilitas 

Informasi Peluang Kerja Untuk SMK di Kabupaten Sleman. 
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Tabel 3.5 

Jenis-Jenis Program Yang Mendukung Program Sarkeling Dalam Upaya 

Mengurangi/ Menurunkan Angka Pengangguran 

 
No.  Kegiatan Kelompok Sasaran 

1 Pendidikan dan pelatihan  - Pencari kerja 

- Satgas sosial 

2 Uji kompetensi - Peserta diklat 

3 Pemberian kerja sementara - Tenaga kerja per PHK, pengangguran 

dan setengah pengangguran 

4 Pembinaan dan bimbingan 

teknis 

- Tenaga kerja mandiri 

- Binaan sosial 

- Kelompok sasaran 

- KK miskin potensial 

- Calon transmigrasi 

5 Sosialisasi - Pengusaha dan pekerja 

- Masyarakat dan tokoh masyarakat 

- Calon transmigrasi 

6 Mediasi dan rujukan  - Pekerja 

- Bayi/anak terlantar 

- Korban trafficking 

7 Pengawasan dan identifikasi - Perusahaan 

8 Monitoring dan pemantauan - Perusahaan 

- Kelompok binaan 

9 Pendataan  - Ketenagakerjaan 

- Sosial 

- Kemiskinan 

10 Pendampingan dan penguatan 

psikologis, sosial 

- Korban tindak kekerasan, trauma serta 

bencana alam 

11 Subsidi kebutuhan dasar dan 

sarana 

- Anak-anak panti asuhan dan panti sosial 

12 Kartu AK (kartu kuning) - Pencari kerja 

13 Keterangan tidak mampu - Keluarga miskin 

14 Bantuan modal usaha - Korban PHK 

- KK miskin 

- Penca potensial 

- Transmigrasi 

- Kelompok usaha produktif 
6
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2. Efisiensi 

Efisiensi merupakan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai 

hasil yang diinginkan serta seberapa besar biaya dan energi yang dikeluarkan. 

Pemerintah Kabupaten Sleman sudah berupaya untukMemberikan Fasilitas 

Informasi Peluang Kerja Untuk SMK dan mengurangi angka pengangguran 

dengan melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan terkait, tetapi 

sebagian masyarakat ada yang sudah mendaftarkan diri untuk mencari lowongan 

kerja dan mengajukan permohonan surat pencari kerja (AK1). Dalam hal ini usaha 

dan partisipasi masyarakat juga salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan program Sarkeling ini. 

Berikut ini daftarpencari kerja yang sudah terdaftar di Disnakersos Kabupaten 

Sleman pada tahun 2012-2015: 

Tabel 3.6 

Pencari Kerja Tahun 2012 

 

No  Pencari kerja Jenis kelamin Jumlah  

1 Lulusan SD Laki-laki 9 

Perempuan 7 

2 Lulusan SMP Laki-laki 59 

Perempuan  96 

3 Lulusan SMA Laki-laki 669 

Perempuan  532 

4 Lulusan Kejuruan Laki-laki  1356 

Perempuan  727 

5 Lulusan DIPLOMA Laki-laki 219 

Perempuan  543 

6 Lulusan S1 Laki-laki 1200 

Perempuan  1657 

7 Lulusan S2 Laki-laki 61 

Perempuan  101 

Jumlah  7233 
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Tabel 3.7 

Pencari Kerja Tahun 2013 

 

No  Pencari kerja Jenis kelamin Jumlah  

1 Lulusan SD Laki-laki 7 

Perempuan 13 

2 Lulusan SMP Laki-laki 36 

Perempuan  42 

3 Lulusan SMA Laki-laki 434 

Perempuan  418 

4 Lulusan Kejuruan Laki-laki  1178 

Perempuan  690 

5 Lulusan DIPLOMA Laki-laki 789 

Perempuan  1803 

6 Lulusan S1 Laki-laki 2017 

Perempuan  3791 

7 Lulusan S2 Laki-laki 34 

Perempuan  53 

Jumlah  11806 

 

 

Tabel 3.8 

 Pencari Kerja Tahun 2014 

 

No  Pencari kerja Jenis kelamin Jumlah  

1 Lulusan SD Laki-laki 11 

Perempuan 1 

2 Lulusan SMP Laki-laki 43 

Perempuan  43 

3 Lulusan SMA Laki-laki 227 

Perempuan  198 

4 Lulusan Kejuruan Laki-laki  577 

Perempuan  348 

5 Lulusan DIPLOMA Laki-laki 125 

Perempuan  282 

6 Lulusan S1 Laki-laki 602 

Perempuan  1022 

7 Lulusan S2 Laki-laki 20 

Perempuan  49 

Jumlah  3548 
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Tabel 3.9 

 Pencari Kerja Tahun 2015 

 

No  Pencari kerja Jenis kelamin Jumlah  

1 Lulusan SD Laki-laki 0 

Perempuan 0 

2 Lulusan SMP Laki-laki 16 

Perempuan  29 

3 Lulusan SMA Laki-laki 141 

Perempuan  161 

4 Lulusan Kejuruan Laki-laki  603 

Perempuan  387 

5 Lulusan DIPLOMA Laki-laki 128 

Perempuan  388 

6 Lulusan S1 Laki-laki 395 

Perempuan  541 

7 Lulusan S2 Laki-laki 16 

Perempuan  16 

Jumlah  2821 

 

Tabel 3.10 

Pencari Kerja Tahun 2016 

 

No  Pencari kerja Jenis kelamin Jumlah  

1 Lulusan SD Laki-laki 0 

Perempuan 0 

2 Lulusan SMP Laki-laki 16 

Perempuan  29 

3 Lulusan SMA Laki-laki 101 

Perempuan  87 

4 Lulusan Kejuruan Laki-laki  557 

Perempuan  336 

5 Lulusan DIPLOMA Laki-laki 101 

Perempuan  352 

6 Lulusan S1 Laki-laki 327 

Perempuan  551 

7 Lulusan S2 Laki-laki 10 

Perempuan  21 

Jumlah  2488 

Sember : Rekap Pencari Kerja Th 2008-2016 
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Pada tabel diatas sudah memiliki data jumlah pencari kerja. Data di atas 

adalah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten 

Sleman, yang mana data di atas merupakan hasil dari masyarakat yang mendaftar 

secara langsung atau datang mengunjungi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 

Kabupaten Sleman.  

Sedangkan masyarakat yang mendaftar melalui webside 

infokerja.naker.go.id atau via online, dan informasi pasar kerja, melalui 

wawancara dengan Bapak Sarjono, SH bahwa: 

“Masyarakat bisa juga menentukan pekerjaan apa yang mereka inginkan. Yang terdapat 

pada webside Disnakersos Kabupaten Slemandan hal tersebut sudah dilepaskan oleh 

Disnakersos untuk mencari sesuai pasar kerjanya sendiri, juga memproses sendiri dari 

mulai mendaftar, melamar, wawancara hingga penempatan. Masyarakat yang 

mendaftarkan diri sebagai pencari kerja melewati online ini sebagian akan terdaftar di 

Disnakersos Kabupaten Sleman, dan ada sebagian yang tidak terdaftar. Dikarenakan 

pencari kerja yang melewati online sudah dilepaskan dan dianggap mandiri untuk siap 

pada pasar kerja yang dipilih. Dan pencari kerja yang melewati online tidak hanya di 

Kabupaten Sleman saja, melainkan seluruh masyarakat di Indonesia”.  

Cara mendaftar sebagai pencari kerja yang terdapat pada webside 

infokerja.naker.go.id terdapat pada gambar pada bagian lampiran. 

3. Kecukupan 

Kecukupan seberapa jauh pencapaian hasil yang ingin di capai dan seberapa 

jauh dapat memecahkan masalah yang ada dalam kebijakan. Hasil yang telah 

dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman belum termasuk 

bisa di katakan pada tahap baik, karena peluang kerja masih rendah dan jumlah 

pengangguran di Kabupaten Sleman masih tinggi, meskipun sudah menurun dari 

tahun 2012. Menurut Bapak Sarjono S,H bahwa program Sarkeling ini baik 
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dalammendekatkan pelayanan mengenai informasi ketenagakerjaan ke masyarakat 

terutama kepada siswa-siswi SMK yang sudah masuk usia kerja dan akan terjun 

ke dunia kerja setelah lulus. Dengan dilihat dari partisipasi peserta SMK yang 

dalam kunjungannya hampir semua hadir dalam mengikuti sosialisasi Sarkeling. 

Namun dalam pelaksanaannya masih kurang efisien untuk memberi pelayanan 

yang rutin tidak hanya sekali di 1 tempat. 

4. Pemerataan 

Pemerataan berguna untuk melihat apakah biaya dan manfaat yang telah di 

distribusikan dilakukan secara merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda. 

Biaya dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman sudah 

didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat maupun siswa-siswi 

pada saat melaksanakan sosialisasi program Sarkeling di sekolah masing-masing. 

Karena dalam pelaksanaannya program Sarkeling hanya mengeluarkan biaya 

transportasi yaitu bensin dan juga snack untuk masyarakat dan siswa-siswi selaku 

peserta sosialisasi. 

Tabel 3.11 

Bukti Kas Pengeluaran Saat Melaksanakan Program Sarkeling 

 
Terima dari Bendahara Pengeluaran Disnakersos 

Kabupaten Sleman 

Uang sebesar Empat ratus ribu rupiah 

Yaitu untuk pembayaran Belanja snack dalam rangka sosialisasi 

ketenagakerjaan / penyuluhan BKOL 

kegiatan penempatan tenaga kerja terdaftar 

pada hari jumat tanggal 29 juli 2016, di 

SMK MUH 2 MOYUDAN sebanyak 40 

dos @. Rp. 10.000 

Terbilang Rp. 400.000,- 
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Tabel diatas merupakan salah satu bukti kas pengeluaran yang dikeluarkan 

pada saat melaksanakan sosialisasi. Lengkapnya terdapat pada bagian lampiran. 

5. Responsivitas 

Responsivitas yaitu menilai apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, 

preferensi, atau nilai-nilai kelompok tertentu. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak Sarjono S,H selaku Bidang Tenaga Kerja dan selaku orang yang 

sejak awal mengurusi program Sarkeling pada hari  jumat. Tanggal 06 bulan 1 

tahun 2017, pukul 09.30 WIB, di ruang Bidang Ketenagakerjaan: 

“Masyarakat maupun siswa-siswi menanggapi program Sarkeling dengan baik, 

masyarakat maupun siswa-siswi senang dengan adanya info kerja yang tersedia 

serta dapat mendaftarkan diri untuk pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja dan 

Sosial ini. Karena dengan begitu masyarakat dan siswa-siswi ini tidak lagi 

bingung bagaimana mencari pekerjaan yang layak dan aman. Tetapi juga ada 

kekurangan dengan keterbatasannya armada dan SDM yang ada, sehingga masih 

banyak tempat yang belum di kunjungi” 

 

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan siswa di SMK Muhammadiyah 

Minggir yang bernama Suhardi, pada hari selasa 17 Januari 2017 pukul 11.00: 

“Kami cukup senang dengan adanya Program Sarkeling, karena kami bisa 

mengetahui cara mendaftarkan diri sebagai pencari kerja dan kami bisa 

mengetahui bagaimana mencari info kerja yang tersedia di webside Dinas Tenaga 

Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman. Tetapi masukan dari kami, supaya 

melakukan sosialisasi tidak hanya sekali dilakukan di 1 tempat.” 

 

6. Ketepatan 

Ketepatan merupakan apakah hasil dari tujuan yang diinginkan benar-benar 

berguna, bermanfaat, dan memiliki nilai. Bapak Sarjono S,H selaku Bidang 
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Tenaga Kerja dan selaku orang yang sejak awal mengurusi program Sarkeling 

pada hari  jumat. Tanggal 06 bulan 1 tahun 2017, pukul 09.30 WIB, di ruang 

Bidang Ketenagakerjaan: 

“Kepada masyarakat dan siswa-siswi yang telah mendapatkan sosialisasi dalam 

pelaksanaannya program Sarkeling ini, Saat dilakukan sosialisasi otomatis 

masyarakat dan siswa-siswi tersebut dapat mendapatkan informasi 

ketenagakerjaan yang akan diperlukan pada saat mereka ingin mencari 

pekerjaan”. 

Dengan begitu dalam melaksanakan program Sarkeling ini yang bertujuan 

untuk mengurangi angka pengangguran sudah tepat pada sasarannya. 

C. FUNGSI EVALUASI 

Fungsi dari evaluasi sebagai rujukan dalam melakukan evaluasi , yang 

dikutip dari Modul Sistem AKIP Tahun 2007 yaitu: 

1. Memberikan Informasi yang Valid Mengenai Kinerja Kebijakan, 

Program dan Kegiatan 

Mengenai kinerja kebijakan suatu program dan kegiatan memiliki 

kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Karena di Kabupaten Sleman 

jumlah angkatan kerja cukup tinggi yaitu 534.725 orang. Dan yang 

menganggur 34.859 orang. Dengan adanya program atau kegiatan Pasar Kerja 

Keliling (Sarkeling) ini, kesempatan yang telah dicapai untuk membantu 

Memberikan Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk SMK dengan cara 

memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan (info kerja) cukup baik 

dalam pelaksanaannya di lapangan. Karena masyarakat membutuhkan suatu 

inovasi dari pemerintah untuk memberikan informasi yang lebih detail dan 
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valid dalam bidang ketenagakerjaan. Serta masyarakat memiliki kepuasan 

dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 

Kabupaten Sleman lewat program Sarkeling. 

2. Memberikan Sumbangan pada Klarifikasi dan Kritik 

Program Sarkeling memiliki tujuan dan target dalam melaksanakan 

programnya, yang mana telah dijelaskan pada wawancara diatas bahwa tujuan 

dari program Sarkeling ini sudah tepat sasaran dengan mendatangi dan 

melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan info kerja dan pelayanan AK I 

kepada masyarakat umum dan siswa siswi SMK yang ada di Kabupaten 

Sleman. Yang bertujuan untuk memberikan informasi ketenagakerjaan 

sehingga masyarakat dan siswa siswi SMK yang berniat langsung terjun 

kedunia kerja mengetahui harus kemana jika ingin mencari pekerjaan. Dalam 

targetnya dengan masih kurangnya SDM dan keterbatasan armada yang baru 

memiliki 1 mobil sarkeling, masih banyak target yang belum tercapai yaitu 

salah satunya masih banyak lokasi yang belum di kunjungi, serta lokasi yang 

telah dikunjungi khususnya (SMK) harus di kunjungi kembali karena tidak 

efektif jika hanya sekali melakulan sosialisasi di sekolah-sekolah. 

3. Memberikan Sumbangan pada Metode Menganalisis Kebijakan 

Dalam kebijakan serta pelaksanaan program Sarkeling yang dilaksanakan 

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman memliki armada yang 

kurang memadai dalam melaksanakan programnya, ditambah lagi dengan 

kurangnya SDM yang bertugas untuk melaksanakan program Sarkeling ini. 

Dengan demikian dalam pelaksanaannya masih kurang efektif untuk memberi 
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informasi kerja dalamMemberikan Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk 

SMK. Dengan hal yang kurang memadai ini lebih baik untuk menambah SDM 

yang kurang seperti tenaga kerja sarjana untuk fokus melaksanakan program 

Sarkeling dalam memberikan info kerja kepada masyarakat. Dan lebih baik 

jika mengupdate informasi kerja yang terdapat di webside resmi Disnakersos 

Kabupaten Sleman serta ada kebijakan yang mana melakukan penyebaran 

brosur kemasyrakat dan memasang spanduk mengenai infor kerja dan 

pelayanan yang tersedia di Disnakersos Kabupaten Sleman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


