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Abstract

This study aims to describe the impact of the job training program by the Department of Labor Surabaya from the social 
and economic aspects of the people of Surabaya City. In addition, this study also wanted to see the difference between the actual and 
expected impacts. The background of this study was due to the large number of unemployed people in Surabaya City so that the 
Department of Labor Surabaya held activities to prepare ready-to-use workers through competency-based training in accordance 
with National Work Competency Standards Indonesia (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia/SKNNI).

This study uses the theory of Impact Evaluation by John Owen and the Evaluation Method theory by Finsterbusch and 
Motz as a comparison of the condition of the community or target group from the impact of the program (single program before-
after), as well as the Impact Dimension theory by Laura Langbein in measuring the impact of the program by looking at the gap 
impacts are categorized into two categories, namely the gap between actual and expected impacts and various undesirable impacts.

The method uses in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, 
and documentation studies. The technique of determining informants in this study uses snowball techniques.

The results of this study indicate that in general social impacts and economic impacts are good. It is shown that the social 
impact of the job training program is (1) Improvement of the quality /competence of the self; (2) Changes in social status/status; (3) 
Establishment of a community. While the gap in social impacts arising from this program is social jealousyand target comformity. 
The economic impact arising from this program is an increase in income. As it turns out, this program also has an unexpected 
impact, namely the suitability of training time.
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Pendahuluan 
Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, 

masalah ketenagakerjaan bukanlah masalah baru, tetapi 
secara terus menerus menjadi masalah berkepanjangan 
yang disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi untuk 
menyerap pertambahan tenaga kerja yang cukup besar 
dan meningkat cukup tinggi setiap tahunnya. Persoalan 
ketenagakerjaan dan penghidupan yang layak 
merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan 
pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang sampai saat ini 
masih menjadi persoalan mendasar bagi pemerintah 
dan stakeholders lainnya karena kompleksitasnya. 
Peran dan kedudukan tenaga kerja sangat penting yaitu 
sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional. 
Sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan 
kualitas tenaga kerja dan mengembangkan perannya 
dalam pembangunan nasional.

Perubahan struktur ekonomi dan industri dipacu 
oleh perkembangan ekonomi dan perdagangan yang 
tentunya akan mempengaruhi jumlah kebutuhan tenaga 
kerja sebagai sumber daya manusianya. Standar dan 
kualitas tenaga kerja pun selalu dipertimbangkan, 
mulai dari jenis maupun kualifikasinya yang cenderung 

pada kompetensi yang semakin tinggi agar mampu 
bersaing di pasar regional, nasional, maupun 
internasional. Indonesia saat ini mengahadapi banyak 
masalah ketenagakerjaan yang sangat kompleks. 
Jumlah pengangguran secara akumulatif terus 
meningkat secara tajam, sejalan dengan 
meningkatkanya jumlah lulusan pendidikan sekolah.

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam proses 
pembangunan ekonomi. Bersama-sama dengan 
infrastruktur dan governance, tenaga kerja menjadi 
faktor kunci yang dapat mendorong dan mempercepat 
naik turunnya daya saing suatu perekonomian. 
Beberapa studi empiris (termasuk Uzik dan 
Vokorokosova, 2007; Emsina, 2014) memang 
menunjukkan terdapat korelasi yang cukup kuat antara 
daya saing tenaga kerja dengan daya saing 
perekonomian negara itu, dan sebaliknya.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional 
untuk meningkatkan produk nasional dan pertumbuhan 
ekonomi, pemerintah juga harus memperhatikan 
pertumbuhan lapangan kerja, dikarenakan masih cukup 
besar jumlah tenaga kerja yang belum memperoleh 
kesempatan kerja. Pertumbuhan tenaga kerja yang 
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masih tinggi selama era globalisasi disebabkan oleh 
kemampuan dan keahlian tenaga kerja yang tidak 
sesuai dengan kebutuhan kerja. Disebutkan bahwa 
salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk 
memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, berarti 
pengangguran merupakan tugas besar yang harus 
dituntaskan oleh pemerintah Indonesia. Setiap upaya 
pembangunan harus diarahkan pada penciptaan 
lapangan kerja, sehingga setiap warga negara dapat 
memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang 
layak.

Tabel I.1 Penduduk Berumur 15 Tahun
Ke Atas di Indonesia Menurut

Jenis  Kegiatan, Tahun 2015-2017

Jenis Kegiatan 2015 2016 2017
1 Tenaga Kerja 

(Penduduk 
Berusia 15 
Tahun Ke Atas)

370.660.532 376.697.356 382.667.334

2 Angkatan Kerja 250.681.609 253.115.617 259.606.857
a. Tingkat 

Partisipasi 
Angkatan 
Kerja (%)

135.26 134.4 135.69

b. Bekerja 235.666.020 239.059.670 245.561.272
c. Penganggura

n Terbuka 15.015.589 14.055.947 14.045.585

d. Tingkat 
Penganggura
n Terbuka  
(TPT) (%)

11.99 11.11 10.83

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari tabel I.1 bersamaan dengan pertumbuhan 
penduduk, tenaga kerja (penduduk berusia 15 tahun ke 
atas) dan angkatan kerja juga terus bertambah. Jumlah 
tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja bertambah 
setiap tahun nya. Tahun 2017 jumlah tenaga kerja 
mencapai 382.667.334 juta jiwa dan pada tahun 2016 
tercatat 376.697.356 juta jiwa. Sedangkan jumlah 
angkatan kerja pada tahun 2017 mencapai 259.606.857 
juta jiwa. Jumlah tersebut mengalami kenaikan jika 
dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 
2016 yang berjumlah 253.115.617 juta jiwa. Angkatan 
kerja bertambah dengan lebih cepat daripada penduduk, 
terutama karena pertambahan tingkat partisipasi kerja 
perempuan. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia 
dalam satu tahun terakhir menunjukkan adanya 
perbaikan, hal ini ditunjukkan dengan adanya 
peningkatan kelompok penduduk yang bekerja, serta 
menurunnya angka pengangguran. Dari tabel I.1 
pertumbuhan pengangguran terbuka di Indonesia pada 
tahun 2017 mencapai 10.83 persen. Meski pertumbuhan 
pengangguran terbuka ini berkurang dari tahun 
sebelumnya, tetapi hal ini masih merupakan jumlah 
yang banyak untuk negara yang mencapai pertumbuhan 
ekonomi sebesar 5.07 persen pada tahun 2017.

Jumlah penduduk yang terus menerus mengalami 
peningkatan setiap tahunnya, menjadi salah satu 
penyebab tumbuhnya pengangguran di Indonesia. Pada 

tahun 2017 Badan Pusat statistik (BPS) memperkirakan 
jumlah penduduk Indonesia mencapai 261.9 juta jiwa 
dan diperkirakan akan terus meningkat sebanyak 284.8 
juta jiwa pada tahun 2025. Dengan jumlah penduduk 
yang sangat banyak, tidak membuat Indonesia sebagai 
salah satu negara yang memiliki kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang cukup baik. Kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang baik tentu saja tidak 
terlepas dari pendidikan yang dicapai oleh seseorang 
atau masyarakat. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) 
menjadi penting karena pada akhirnya keunggulan 
kompetitif sebuah negara akan ditentukan oleh kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki negara itu.

Tabel I.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) di Indonesia

Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 
Tahun 2015-2017

No
Pendidikan 

Tertinggi yang 
Ditamatkan

2015 2016 2017

1 Tidak/belum 
pernah sekolah 179.857 153.639 155.315

2 Tidak/belum tamat 
SD 974.736 941.487 951.332

3 SD 2.325.353 2.254.685 2.196.795
4 SLTP 3.024.306 2.608.298 2.555.657
5 SLTA Umum/SMU 4.042.440 3.497.325 3.463.723
6 SLTA 

Kejuruan/SMK 2.744.056 2.868.876 3.004.424

7 Akademi/Diploma 505.853 469.098 492.642
8 Universitas 1.218.988 1.262.539 1.225.697

Total 15.015.589 14.055.947 14.045.585

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2017

Tabel I.2 menunjukkan bahwa jumlah Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Pendidikan 
Tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2017 tercatat 
14.045.585 juta jiwa. Jumlah tersebut mengalami 
penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 10.362 ribu 
jiwa. Dari tabel I.2 dapat dilihat bahwa jenjang 
pendidikan SLTA Umum/SMU dan SLTA 
Kejuruan/SMK pada tahun 2017 menunjukkan jumlah 
yang besar jika dibandingkan dengan jenjang 
pendidikan lainnya, yaitu tercatat 3.463.723 juta jiwa 
untuk jenjang SLTA Umum/SMU dan tercatat 
3.004.424 juta jiwa untuk jenjang SLTA 
Kejuruan/SMK. Sedangkan untuk peluang kerja 
terbilang sangat langka untuk lulusan SMP dan SMA 
sederajat. Begitupun tingkat pengangguran di kalangan 
lulusan perguruan tinggi. Hal ini terjadi karena 
keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal yang 
memperlihatkan ketidakseimbangan antara penyediaan 
dan permintaan untuk jabatan sektor formal yang pada 
umumnya sangat didambakan oleh lulusan perguruan 
tinggi namun kenyataannya sangat terbatas. Di lain sisi, 
sektor informal masih memegang peranan penting 
dalam menampung angkatan kerja muda yang masih 
belum berpengalaman atau angkatan kerja yang pertama 
kali masuk ke di dalam pasar kerja. Keadaan ini dapat 
memiliki dampak positif mengurangi Tingkat 
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Pengangguran Terbuka (TPT), tetapi disisi lain 
menunjukkan gejala tingkat produktivitas yang rendah 
dengan tingkat pendidikan serta keterampilan yang 
relatif rendah.

Hubungan antara pencapaian pendidikan dan 
pengangguran memberikan gambaran mengenai 
perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi 
yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi 
penduduk yang bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika 
diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang 
rendah berada pada resiko yang lebih tinggi menjadi 
pengangguran, kebijakan yang mungkin adalah 
meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau 
menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan 
keterampilan rendah (low skilled job). Hal ini terjadi 
terutama karena keterbatasan kesempatan kerja di sektor 
formal yang memperlihatkan ketidakseimbangan antara 
penyediaan dan permintaan untuk jabatan sektor formal. 
Pada umumnya lulusan perguruan tinggi mendambakan 
pekerjaan di sektor formal yang pada kenyataannya 
sangat terbatas.

Tabel I.3 Persentase Penduduk yang Bekerja   
Menurut Sektor Formal/Informal dan 

Provinsi, Agustus 2016

2015 2016
No Provinsi Formal 

(%)
Informal 

(%)
Formal 

(%)
Informal 

(%)
16 Jawa 

Tengah 38.28 61.72 37.83 62.17

17 Sumatera 
Selatan 38.69 61.31 39.29 60.71

18 Jawa 
Timur 36.81 63.19 37.88 62.12

19 Sumatera 
Barat 35.59 64.41 38.20 61.80

20 Jambi 41.35 58.65 37.91 62.09
Indonesia 42.25 57.75 42.40 57.60

Sumber : Sakernas (survei Angkatan Kerja Nasional), Agustus 
2016

Dari tabel I.3 terdapat 34 Provinsi di Indonesia, yang 
secara sederhana kegiatan formal dan informal 
penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan 
status dan jenis pekerjaan. Sebanyak 42.40 persen pada 
tahun 2016 bekerja pada kegiatan sektor formal dan 
sekitar 57.60 persen bekerja pada sektor informal. 
Pekerja sektor informal di Indonesia menempati 
persentase yang lebih besar jika dibandingkan dengan 
pekerja sektor formal. Sektor informal merupakan 
sektor yang tidak terorganisasi (unorganized), tidak 
teratur (unregulated), dan kebanyakan legal tetapi tidak 
terdaftar (unregistered). Pekerja pada sektor informal 
memang terbukti dapat menyerap sebagian besar 
angkatan kerja dan berkontribusi besar terhadap 
penanggulangan pengangguran dan pertumbuhan 
ekonomi. Keberadaan dan keberlangsungan kegiatan 
sektor informal bukanlah gejala negatif, namun cukup 
memiliki peran penting dalam pengembangan 
masyarakat dan pembangunan nasional. Ketika program 
pembangunan kurang mampu menyediakan peluang 
kerja bagi angkatan kerja, maka sektor informal 

berperan sebagai penampung dan alternatif peluang 
kerja bagi para pencari kerja. Sektor informal kendati 
tanpa dukungan fasilitas sepenuhnya dari negara, dapat 
memberikan subsidi sebagai penyedia barang dan jasa 
murah untuk mendukung kelangsungan hidup para 
pekerja usaha skala besar. Bahkan sektor informal 
mampu bertahan tanpa membebani ekonomi nasional, 
sehingga roda perekonomian masyarakat tetap bertahan.  
Meskipun sektor informal memiliki dampak positif, 
namun di lain sisi menunjukkan gejala tingkat 
produktivitas yang rendah dengan tingkat pendidikan 
dan kompetensi kerja yang relatif rendah. 

Semakin hari persaingan dunia kerja semakin ketat. 
Seiring berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) membuat jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) 
yang masuk ke Indonesia semakin meningkat. Selain itu 
Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia 
mayoritas menempati jabatan professional. Dari tahun 
2013 sampai tahun 2016 jumlah Tenaga Kerja Asing 
(TKA) yang memiliki jabatan professional cenderung 
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 
2014, dari jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) 68.786 
orang, sebanyak 21.751 orang bekerja sebagai 
professional. Pada tahun 2015 dengan jumlah Tenaga 
Kerja Asing (TKA) sebesar 69.025 orang, sebanyak 
22.798 orang bekerja pada jabatan professional. Dan 
puncaknya pada tahun 2016, dari 74.183 Tenaga Kerja 
Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia, sekitar 31 
persen Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja sebagai 
tenaga professional. Sedangkan urutan kedua setelah 
jabatan professional, mayoritas jabatan yang diisi 
Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah manager dengan 
jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar 12.889 
orang pada tahun 2016. Selain itu diposisi ketiga, pada 
tahun 2016 sebanyak 10.727 Tenaga Kerja Asing 
(TKA) bekerja sebagai konsultan.

Salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan 
dalam mengahadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) adalah penyiapan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang kompetitif, utamanya Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang akan masuk dalam bursa 
kerja. Sebab, dalam perkembangan arus globalisasi 
seperti pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
saat ini, kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) di 
Indonesia tidak bisa dihindari karena adanya aliran 
modal dan investasi sebagai bentuk liberalisasi 
perekonomian. Para investor lebih membutuhkan 
Tenaga Kerja Asing (TKA) yang mempunyai keahlian 
dan keterampilan yang tinggi untuk mengisi lapangan 
pekerjaan yang belum bisa/tidak bisa diisi oleh Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI).

Tabel I.4 Lima Besar Provinsi dengan 
Penyerapan Tenaga Kerja Paling Banyak di 

Indonesia, Tahun 2016

No Provinsi Angkatan Kerja
1 Jawa Barat 21.075.899
2 Jawa Timur 19.953.846
3 Jawa Tengah 17.312.466
4 Sumatera Utara 6.362.909
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5 Banten 5.587.093
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari tabel I.4 dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa 
Timur menempati urutan kedua setalah Provinsi Jawa 
Barat dengan jumlah tenaga kerja mencapai 19.953.846 
ribu orang. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup 
besar, membuat Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari 
masalah ketenagakerjaan.

Penyebab dari bertambahnya tingkat pengangguran 
di Jawa Timur dapat disebabkan karena masih adanya 
kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia 
dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha, 
minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia 
maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga 
kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja 
di Jawa Timur yang dapat dikatakan relatif masih 
rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang 
dimiliki oleh tenaga kerja di Jawa Timur.  Penganggur 
terbanyak di Jawa Timur jika dilihat dari pendidikan 
tertinggi yang ditamatkan adalah penganggur dengan 
pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) dengan 
Perguruan Tinggi (TPT) sebesar 9.01 persen sedangkan 
yang terendah adalah penganggur dengan pendidikan 
Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1.66 persen 
karena lulusan SD. Dapat dipastikan bahwa dengan 
didominasi oleh tingkat pendidikan yang rendah maka 
umumnya mereka tidak memiliki keterampilan (skill) 
yang memadai, sehinga keluaran (output) kerjanya juga 
rendah dan upah yang diterima juga rendah. Dengan 
kata lain, produktivitas angkatan kerja Jawa Timur 
rendah. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan 
semakin tinggi pula aspirasi untuk mendapatkan 
kesempatan kerja yang lebih sesuai.

Tabel I.5 Sepuluh Besar Kabupaten/Kota dengan 
Tenaga Kerja Paling Banyak di Jawa Timur, Tahun 

2015

No Kabupaten/Kota Jumlah 
1 Surabaya 156.893
2 Sidoarjo 181.703
3 Pasuruan 114.893
4 Gresik 93.942
5 Malang 53.320
6 Mojokerto 45.191
7 Jember 43.031
8 Jombang 31.554
9 Kediri 26.035
10 Probolinggo 22.898

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jatim, 2018

Dari tabel I.5 dapat dilihat bahwa Kota Surabaya  
menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan jumlah tenaga 
kerja mencapai 156.893 ratus jiwa. Semakin 
bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri 
bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari 
tahun ke tahun semakin meningkat. Mengingat jumlah 
penduduk Kota Surabaya didominasi oleh penduduk 

usia produktif, maka ketersediaan tenaga kerja menjadi 
indikator penting, di samping mengoptimalkan 
pemberdayaan masyarakat usia produktif.

Tabel I.6 Jumlah Angkatan Kerja Menurut 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, 2013-2015

Tahun No Kabupaten
/Kota 2013 2014 2015

1. Surabaya 1.483.343 1.465.502 1.468.094
2. Malang 1.310.685 1.273.597 1.292.343
3. Jember 1.169.366 1.157.462 1.173.139
4. Sidoarjo 1.039.833 1.069.708 1.083.519

Jawa Timur 20.432.453 20.149.998 20.274.681
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2017

Dari tabel I.6 terkait jumlah angkatan kerja di 38 
Kabupaten/ Kota di Jawa Timur dapat dilihat bahwa 
jumlah angkatan kerja Kota Surabaya menunjukkan 
jumlah yang paling tinggi jika dibandingkan dengan 
Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur. Pada 
tahun 2017 jumlah angkatan kerja Kota Surabaya 
tercatat sejumlah 1.468.094 juta jiwa. Jumlah tersebut 
menunjukkan angka yang begitu besar dan situasi 
inilah yang memunculkan angka pengangguran.

Tabel I.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
Kota Surabaya Tahun 2011-2017

Tahun Pengangguran 
Terbuka (%)

2011 5.15%
2012 5.07%
2013 5.28%
2014 5.82%
2015 7.01%
2016 5.61%
2017 5.33%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015

Dari tabel I.7 dapat dilihat bahwa jumlah 
penganggur terbuka dari tahun 2011 hingga tahun 2017 
mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 persentasenya 
mengalami kenaikan yang sangat tinggi dibandingkan 
tahun 2014, yaitu mengalami kenaikan sebesar 1.19 
persen. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 tingkat 
prngangguran terbuka persentasenya mengalami 
penurunan.usia angkatan kerja selalu mengalami 
kenaikan tetapi terkecuali untuk tahun 2012 jumlah 
tersebut mengalami penurunan tetapi hal tersebut 
masih menjadi permasalahan. Berdasarkan pengamatan 
bidang ketenagakerjaan, penyebab pengangguran di 
Kota Surabaya ialah karena adanya ketidaksesuaian 
antara kualifikasi tenaga kerja atau Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang diminta oleh perusahaan, jenis 
jabatan dan lokasi penempatan yang kurang diminati 
oleh para pencari kerja, serta kompetensi tenaga kerja 
atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang sesuai 
dengan jabatan yang tersedia. Saat ini banyak 
perusahaan yang lebih meminati tenaga kerja yang 
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yang siap pakai daripada harus mentrainingnya terlebih 
dahulu. Tingkat persaingan dunia kerja yang semakin 
kompetitif tentunya membuat para generasi muda harus 
siap untuk menghadapi segala tantangan.  Tidak dapat 
dipungkiri bahwa keadaan tersebut memang membuat 
para lulusan sekolah sudah harus memiliki skill lebih 
dari sekedar ijazah.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang 2005-2025 Indonesia menempatkan 
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
sebagai salah satu fokus Pembangunan Jangka 
Menengah 2015-2019 yaitu Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang berkualitas serta memiliki kemampuan 
IPTEK. Sumber daya Manusia (SDM) dan kualitasnya 
merupakan isu yang sangat strategis karena kualitas 
manusia akan mendukung keberhasilan dalam 
melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu peningkatan 
kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari 
aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan perlu 
dilakukan secara terus menerus. Peningkatan 
pengetahuan dapat dilakukan melalui pendidikan 
sedangkan peningkatan keterampilan melalui 
pelatihan-pelatihan.

Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan kerja, 
telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 
2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Sistem 
Pelatihan Kerja Nasional ini menggariskan prinsip-
prinsip dasar pelatihan berbasis kompetensi. Sistem 
Pelatihan Kerja Nasional disusun dan dikembangkan 
sejalan dengan rekomendasi Internasional Labor 
Organization (ILO) No. 195 Tahun 2004 tentang 
Human Resource Development. Rekomendasi ILO 
tersebut juga menggariskan pentingnya pengembangan 
Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi 
“Life Long Learning”.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), baik 
melalui pendidikan maupun pelatihan kerja 
dilaksanakan dalam rangka menyiapkan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang memiliki daya saing. Penyiapan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki daya 
saing akan dapat membawa bangsa Indonesia keluar 
dari kondisi ketenagakerjaan  yang diwarnai oleh 
masih tingginya angka pengangguran. Bahkan Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang memiliki daya saing 
merupakan salah satu kunci untuk memenangkan 
persaingan global. Untuk itu, pemerintah dan seluruh 
komponen masyarakat baik pusat maupun daerah 
melakukan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang berdaya saing yaitu Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang kompeten dan profesional khususnya 
melalui pelatihan kerja.

Pelatihan kerja bertumpu pada tiga pilar utama 
untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang kompeten, yaitu sesuai Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia (SKNNI) yang telah memenuhi 
standar di dunia usaha/industri, pelatihan berbasis 
kompetensi yang dilakukan oleh lembaga pelatihan 
kerja milik pemerintah maupun swasta, serta sertifikasi 
kompetensi oleh lembaga sertifikasi yang independen 

atau yang telah mendapatkan lisensi dari Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ketiga pilar 
tersebut disinerginakan ke dalam suatu sistem pelatihan 
kerja nasional, sebagaimana telah ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas). 
Sislatkernas merupakan panduan arah kebijakan bagi 
terselenggaranya pelatihan kerja secara terarah, 
sistematis, dan sinergis dalam menyelenggarakan 
pelatihan di berbagai bidang, sektor, instansi, pusat dan 
daerah agar tujuan pelatihan kerja dapat dicapai secara 
efisien dan efektif. Untuk mencapai hal tersebut, maka 
Sislatkernas diarahkan pada peningkatan relevansi, 
kualitas dan efisiensi pelatihan kerja serta standarisasi 
dan sertifikasi kompetensi kerja. peningkatan relevansi 
berarti kesesuaian jenis pelatihan dengan kebutuhan 
dunia kerja dan pasar kerja. peningkatan kualitas, 
terkait dengan mutu kompetensi yang dihasilkan oleh 
lembaga pelatihan kerja, serta peningkatan efisiensi 
adalah penggunaan sumberdaya pelatihan yang 
optimal.

Pemerintah kota Surabaya memiliki program tetap 
berupa pelatihan kerja sesuai dengan Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota 
Surabaya. Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai 
salah satu instansi atau unsur pelaksana urusan 
pemerintahan di bidang tenaga kerja yang memberikan 
kemudahan pelayanan informasi, penyedia fasilitas, 
serta melaksanakan program-program yang menunjang 
karier mereka di masa depan. 

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) 
diarahkan pada pencapaian sasaran secara umum, 
berupa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya 
penduduk tumbuh seimbang. Pada intinya, peningkatan 
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan 
adalah berupa peningkatan daya saingnya. 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki bakat 
kreatifitas, keterampilan, pengetahuan dan kecakapan 
yang tinggi dapat membantu tercapainya keberhasilan 
pembangunan. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan 
langkah-langkah pengembangan tenaga kerja yang 
sesuai dengan kebutuhan pembangunan, antara lain 
melalui pendidikan dan pelatihan. Pemberian bekal 
pendidikan dan pelatihan kerja kepada calon tenaga 
kerja dimaksudkan agar tenaga kerja tersebut dapat 
meningkatkan kemampuan sehingga siap untuk 
memasuki lapangan pekerjaan. Pemberian bekal untuk 
meningkatkan kemampuan tenaga kerja dapat melalui 
jalur pendidikan formal maupun informal. 

Seleksi calon peserta pelatihan sangat erat 
hubungannya dengan pencapaian prestasi masyarakat 
yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu, tetapi 
juga dapat mendorong individu untuk tetap melakukan 
dan memperoleh sesuatu yang diminatinya. Terkait hal 
tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya 
mengadakan kegiatan penyiapan calon tenaga kerja 
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siap pakai melalui pelatihan berbasis kompetensi 
dengan sub kegiatan: Seleksi Calon Peserta Pelatihan 
yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku.  Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) akan 
digunakan sebagai acuan dalam pembinaan, persiapan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, 
kompeten yang diakui oleh seluruh pemangku 
kepentingan (stakeholder) dan berlaku secara nasional 
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
(SKKNI) adalah uraian kemampuan yang mencakup 
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal 
yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki 
jabatan tertentu yang berlaku secara nasional. 

Program tersebut tidak hanya sebagai upaya jangka 
pendek tetapi lebih kepada upaya jangka panjang 
dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang ada.  Pelatihan kerja 
tersebut tidak dipungut biaya berapapun alias gratis. 
Sumber dana dari pelatihan kerja gratis ini berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kota Surabaya. Pada tahun 2017 jumlah dana yang 
tersedia untuk penyelenggaraan program pelatihan 
kerja di Dinas Tenaga Kerja Surabaya adalah lebih 
kurang 8.279.217.307 rupiah dari dana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota 
Surabaya.  Maka dari itu yang dapat mengikuti 
pelatihan ini adalah warga Kota Surabaya asli atau 
yang berKTP Surabaya dengan minimal memiliki 
ijazah SMA sederajat yang dikhususkan bagi warga 
Surabaya yang belum memiliki pekerjaan dengan batas 
usia 18-35 tahun yang dibutuhkan dalam pelatihan 
sebagai upaya untuk menekan angka pengangguran di 
Surabaya serta untuk menyeimbangkan pekerja sektor 
formal dan sektor informal.

Terdapat berbagai macam bidang pelatihan yang 
kemudian dibagi menjadi berbagai jenis pelatihan dari 
tahun 2016-2018. Setiap tahunnya jenis pelatihan yang 
diadakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 
terdapat 14 jenis pelatihan dan tahun 2017 terdapat 15 
jenis pelatihan, sedangkan pada tahun  2018 
mengalami peningkatan menjadi 18 jenis pelatihan. 
Pelatihan kerja berbasis kompetensi tersebut berwujud 
pelatihan berdurasi singkat, yaitu antara 240-720 jam 
atau 10-30 hari tergantung jenis pelatihan yang diikuti. 
Pelatihan dengan durasi singkat tersebut bertujuan 
untuk mencetak tenaga kerja pada level operator dan 
tenaga kerja yang berusaha mandiri.

Dinas Tenaga Kerja Surabaya dalam melaksanakan 
pelatihan berbasis kompetensi bekerjasama dengan 
beberapa Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 
yang ada di Surabaya. Setiap bidang pelatihan 
bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 
(LPKS) yang berbeda bahkan ada yang sama. Lembaga 
Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) merupakan lembaga 
yang menjalankan atau melaksanakan pelatihan namun 
semua teknis yang digunakan berasal dari Dinas 
Tenaga Kerja Surabaya. Lembaga Pelatihan Kerja 
Swasta (LPKS) yang ditunjuk untuk melaksanalan 

pelatihan merupakan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 
(LPKS) yang terpilih melalui Unit Layanan Pengadaan 
(ULP) Pemerintah Kota Surabaya dalam sistem 
pelelangan dan merupakan Lembaga Pelatihan Kerja 
Swasta (LPKS) yang memenuhi kualifikasi.

Tabel I.9 Jumlah Peserta Pelatihan Kerja oleh 
Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Tahun 2011-

2017

           Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

Program Pelatihan Kerja Gratis sudah diagendakan 
oleh Dinas Tenaga Kerja Surabaya sejak tahun 2011. 
Dan untuk jumlah peserta setiap tahunnya telah 
ditargetkan. Program ini melibatkan masyarakat 
sebagai sasaran utama yang harus diberdayakan secara 
maksimal. Dapat dilihat pada tabel I.9 jumlah peserta 
yang mengikuti pelatihan kerja gratis setiap tahunnya 
selalu mencapai target yang telah ditentukan, bahkan 
melebihi dari target yang telah ditentukan pada tahun 
2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa antusias warga 
Surabaya sangatlah tinggi. Pelatihan tersebut dilakukan 
dengan standar khusus untuk bidang tertentu maupun 
dengan standar internasional. Output atau lulusan 
tenaga kerja dari lembaga pelatihan kerja akan 
mengikuti sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga 
sertifikasi profesi. Sehingga, tenaga kerja yang telah 
mengikuti pelatihan kerja tidak hanya memiliki 
kompetensi, tetapi juga memiliki sertifikasi profesi 
yang diakui oleh dunia usaha dan industri.

KERANGKA TEORITIK 

KEBIJAKAN PUBLIK 

Definisi Kebijakan Publik 
Menurut (Titmuss dalaman Edi Suharto, 2015)  

mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang 
mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-
tujuan tertentu. Secara umum, istilah kebijakan (policy) 
menurut (Anderson dalam Budi Winarno, 2012)  
digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor 
(misalnya seorang pejabat, atau kelompok, maupun 
suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam 
suatu bidang kegiatan tertentu. Keterlibatan aktor-aktor 
dalam perumusan kemudian menjadi ciri khusus dari 

No Tahun Target Realisasi 
1 2011 3.680 3.680
2 2012 2.940 2.940
3 2013 4.240 4.240
3 2014 3.300 3.300
5 2015 1.139 1.471
6 2016 880 880
7 2017 920 920

Jumlah 17.099 17.431
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kebijakan publik. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa 
kebijakan itu diformulasikan oleh apa yang dikatakan 
oleh (David Easton dalam Budi Winarno, 2012) 
sebagai “penguasa” dalam suatu sistem politik. 
Menurut Easton,  mereka ini merupakan orang-orang 
yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu 
sistem politik, diakui oleh sebagian terbesar anggota 
sistem politik, mempunyai tanggungjawab untuk 
masalah-masalah ini, dan mengambil tindakan-
tindakan yang diterima secara mengikat dalam waktu 
yang panjang oleh sebagian terbesar anggota sistem 
politik selama mereka bertindak dalam batas-batas 
peran yang diharapkan.

(Carl Friederich dalam Leo Agustino, 2008) yang 
mengatakan bahwa kebijakan adalah, “serangkaian 
tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, 
kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan 
tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-
kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan 
(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut 
diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk 
mencapai tujuan yang dimaksud.” Friedrich 
menambahkan meskipun maksud atau tujuan dari 
kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, 
tetapi kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai 
maksud, yang merupakan bagian penting dari definisi 
kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus 
menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan 
daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan 
pada suatu masalah.

(David Easton dalam Soetomo, 2007)  memberikan 
definisi kebijakan publik sebagai “the authoritative 
allocation of values for the whole society”atau sebagai 
pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada 
seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan definisi  ini 
Easton menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam 
sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat 
berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan 
pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk 
pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah 
rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar 
dasar rencana yang digunakan untuk mengawal dalam 
pembuatan keputusan,yang dilakukan atau tidak 
dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada 
tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah 
yang menjadi perhatian publik atau demi kepentingan 
publik.

Tahap-Tahap Kebijakan Publik

a) Tahap Identifikasi Masalah
b) Tahap Menetapkan Kriteria Evaluasi
c) Tahap Mengidentifikasi Kebijakan Alternatif
d) Tahap Mengevaluasi Kebijakan Alternatif
e) Tahap Menampilkan dan Membedakan antara 

Alternatif Kebijakan

f) Tahap Melaksanakan, Memonitor, dan 
Mengevaluasi Kebijakan
Keenam tahap tersebut perlu dikelola dan dikontrol 

oleh pembuat yang sekaligus pelaksana kebijakan 
publik, tanpa adanya kepemimpinan yang profesional 
dan bertanggungjawab maka bukan kesuksesan yang 
diperoleh melainkan kebijakan yang membawa kerugian 
publik.

Dalam proses penyusunan kebijakan dapat 
melibatkan tiga elemen kelembagaan dari eksekutif, 
legislatif, dan pihak lain yang terkait seperti asosiasi, 
profesi dan lembaga swadaya masyarakat. Seluruh 
elemen yang disebutkan di atas menjadi pemangku 
kepentingan (stakeholder) dalam kebijakan publik.

PROGRAM

Definisi Program 
Menurut (Pasolong, 2007) program adalah 

kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan 
terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa organisasi 
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan 
masyarakat, atau merupakan partisipasi aktif masyarakat 
guna mencapai sasaran, tujuan yang telah ditetapkan.

Bintoro tjokroamidjojo melanjutkan, suatu program 
yang baik harus mempunyai paling sedikit ciri-ciri 
sebagai berikut:
1. Tujuan yang dirumuskan jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai 

tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan 

atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk 
mencapai tujuan seefektif mungkin.

4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang 
diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang 
diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut.

5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha 
pembangunan dan atau program pembangunan 
lainnya, suatu program tidak berdiri sendiri.

6. Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk 
penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk 
melaksanakan program tersebut.
Berdasarkan beberapa definisi tentang program di 

atas, maka yang dimaksud dengan program dalam 
penelitian ini adalah suatu tindakan implementasi 
kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang dilakukan 
oleh pemerintah maupunmasyarakat sehingga 
pelaksanaannya diharapkan mampu berjalan sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan.

PELATIHAN KERJA 

Definisi Pelatihan Kerja 
Pelatihan kerja yang merupakan hak setiap pekerja 

dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan 
keterampilan serta keahlian sesuai bakat, minat, dan 
kemampuannya diselenggarakan oleh lembaga 
perwakilan pemerintah, swasta, dan perusahaan. 
Penyelenggaraan pelatihan kerja wajib memenuhi 
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syarat-syarat seperti yang dijelaskan (Sastrohadiwiryo, 
2000) sebagai berikut:

a. Tersedianya tenaga pelatihan 
b.Tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan 

penyelenggaraan pelatihan kerja 
c. Kurikulum 
d. Akreditasi 
e. Sarana dan prasarana pelatihan kerja

Menurut (Hamalik dan Gomes, 1990) pelaksanaan 
program pelatihan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a. Tujuan Pelatihan
b. Manfaat Pelatihan
c. Peserta Pelatihan
d. Pelatih (Instruktur)
e. Waktu Pelatihan 
f. Materi atau Bahan Pelatihan 
g. Fasilitas 
h. Model atau Metode Pelatihan 
i. Media Pelatihan 

Berdasarkan pengertian pelatihan kerja di atas, 
pelatihan kerja diselenggarakan dengan metode 
pelatihan kerja yang relevan, efektif dan efisien dalam 
rangka mencapai standar kompetensi kerja. Standar 
kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap 
individu yang mencakup aspek pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan 
dtandar yang ditetapkan. penyelenggaraan tersebut 
hasus didukung dengan tenaga kepelatihan yang 
memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai 
dengan bidang tugasnya. Kualifikasi kompetensi tenaga 
kepelatihan sebagaimana yang dimaksud adalah 
mencakup kompetensi teknis, pengetahuan, dan sikap 
kerja.Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pelatihan kerja 
diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, 
meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja 
guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan 
kesejahteraan. 

EVALUASI DAMPAK 

EVALUASI 

Definisi Evaluasi 

Menurut (Lester dan Stewart dalam Budi Winarno, 
2008) evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-
sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui 
apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih 
dampak yang diinginkan. Selain itu Lester dan Stewart 
membedakan evaluasi kebijakanke dalam dua tugas 
yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan 
konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu 
kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. 
Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai 
keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan 

berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

Sedangkan menurut (Arikunto,2010) evaluasi adalah 
sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari 
beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung 
tercapainya tujuan.  Evaluasi diperlukan untuk melihat 
kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”. 
(Thomas Dye dalam Parson, 2005) menyatakan bahwa 
evaluasi adalah pemeriksaan yang objektif, sistematik 
dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program 
publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin 
dicapai. Pemaparan dari Dye tersebut menyatakan 
bahwa evaluasi merupakan upaya untuk melihat efek 
dari pelaksanaan kebijakan atau program yang 
dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dari 
pembuatan sebuah program.

Berdasarkan pemaparan dari para ahli dapat 
disimpulkan bahwa pengertian dari Evaluasi merupakan 
kegiatan atau aktivitas penilaian secara sistematis 
karena adanya keinginan atau dorongan untuk 
mengukur pencapaian hasil kerja dari kegiatan atau 
aktivitas pelaksanaan program, berkaitan dengan 
program ini maka program yang dimaksud yaitu 
program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas 
Tenaga Kerja Kota Surabaya yang bekerjasama dengan 
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Surabaya.

Tipe-Tipe Evaluasi 
(James Anderson dalam Winarno, 2008) membagi 

evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masing 
tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada 
pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. Ketiga 
tipe tersebut adalah sebagai berikut:
1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan 

fungsional.
Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu 
membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai 
manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, 
program-program, dan proyek-proyek.

2. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya 
kebijakan atau program-program.
Tipe evaluasi seperti ini lebih membicarakan sesuatu 
mengenai kejujuran atau efisiensi dalam 
melaksanakan program.

3. Evaluasi kebijakan sistematis.
Evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak 
yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada 
sejauh mana kebijakan tersebut menjawab 
kebutuhan atau masalah masyarakat.

Berdasarkan penjabaran tipe-tipe evaluasi di atas, 
suatu evaluasi tidak selamanya digunakan untuk 
kepentingan atau hal-hal yang baik. Evaluasi bisa juga 
dilakukan untuk tujuan-tujuan buruk. Selain itu, tidak 
jarang kita jumpai evaluasi digunakan untuk meraih 
tujuan-tujuan politik tertentu. Oleh karena itu, 
penggunaan evaluasi tergantung pada motivasi seorang 
evaluator, yakni motivasi untuk melayani kepentingan 
publik atau untuk melayani kepentingan pribadi.
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Fungsi Evaluasi 
Sedangkan menurut (William N. Dunn, 1999) fungsi 

utama dalam evaluasi kebijakan adalah: 
1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat 
dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa 
jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat 
dicapai melalui tindakan publik. 
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan 
kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan 
tujuan dan terget. Nilai diperjelas dengan 
mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. 
Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis 
kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan 
masalah yang dituju. 
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-
metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan 
masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak 
memadainya kinerja kebijakan dapat memberi 
sumbangan pada rumusan ulang masalah kebijakan. 

Kriteria Evaluasi 
(William N. Dunn, 1999) mengemukakan beberapa 

kriteria dalam menilai kinerja kebijakan, sebagai 
berikut:

Tabel 1.10
Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria Pertanyaan 
Efektifitas Apakah hasil yang diinginkan telah 

dicapai?
Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan 

untuk mencapai hasil yang 
diinginkan?

Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang 
diinginkan dapat memecahkan 
masalah?

Perataan Apakah biaya dan manfaat 
didistribusikan dengan merata 
kepada kelompok-kelompok 
tertentu?

Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan 
kebutuhan, preferensi atau nilai 
kelompok-kelompok tertentu?

Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang 
diinginkan benar-benar berguna atau 
bernilai?

Sumber: Pengantar Analisis Kebijakan Publik oleh William N. 
Dunn

Kriteria-kriteria di atas merupakan tolak ukur atau 
indikator dari evaluasi kebijakan publik. Untuk lebih 
jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai 
berikut:
1. Efektivitas

 Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu 
terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan 
dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Pengertian 
tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan 
yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula 
hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. 

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik 
ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan 
permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka 
dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut 
telah gagal, tetapi ada kalanya suatu kebijakan publik 
hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, 
akan tetapi setelah melalui proses tertentu.
2. Efisiensi
    Menurut William Dunn, efisiensi (efficiency) berkenaan 
dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk 
menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.Efisiensi 
biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit 
produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai 
efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan 
efisien. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu 
kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan 
biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan 
terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. 
Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan 
pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.
3. Kecukupan 
    Menurut William Dunn, kecukupan (adequacy) 
berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas 
memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang 
menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih 
berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau 
memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat 
memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam 
menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini berarti 
bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan 
dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang 
akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, 
apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau 
teknis pelaksanaannya yang benar.
4. Perataan 
    Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan 
mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan 
diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang 
berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang 
akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu 
program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan 
mencukupi apabila biaya-manfaat merata.
5. Responsivitas
    Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan 
sebagai respon dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan 
sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. 
Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan 
dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai 
kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria 
responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat 
memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, 
kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum 
menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang 
semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh 
karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata 
kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu 
terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan 
kesamaan.
6. Ketepatan
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    Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan 
program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-
tujuan tersebut.Kriteria kelayakan (Appropriateness) 
dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena 
kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau 
instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Bentuk Evaluasi 
Menurut (Parsons, 2008) menyatakan bahwa 

terdapat dua bentuk dalam evaluasi, yakni: 

1. Evaluasi Formatif, merupakan evaluasi yang 
dilaksanakan pada saat sebuah kebijakan atau 
program sedang dilaksanakan

2. Evaluasi Sumatif, digunakan untuk mengukur 
bagaimana sebuah kebijakan atau program telah 
memberikan dampak terhadap masalah yang telah 
ditujukan di awal.

Sedangkan menurut (John Owen, 2006) dalam 
bukunya, membagi evalausi kebijakan menjadi lima 
bentuk evaluasi, diantaranya:

1.  Evaluasi Proaktif (Proactive Evaluation), dilakukan 
sebelum terbentuknya suatu kebijakan atau program.

2. Evaluasi Klarifikatif (Clarificative Evaluation), 
bertujuan untuk mengklarifikasi bentuk suatu 
kebijakan atau program, termasuk penjelasan atas 
bagaimana program akan dijalankan dan 
disampaikan.

3. Evaluasi Interaktif (Interactive Evaluation), Evaluasi 
bentuk ini dilakukan ketika program sedang 
berjalan dan menekankan pada bagaimana 
perkembangan dapat dilakukan.

4. Evaluasi Pemantauan (Monitoring Evaluation), 
Evaluasi bentuk ini umumnya dihubungkan dengan 
alokasi sumber daya dan kebutuhan untuk 
menunjukkan bahwa sumber daya telah digunakan 
dengan bijak

5. Evaluasi Dampak (Impact Evaluation), evaluasi 
dampak dilakukan terhadap program yang telah 
matang atau dalam tahap yang pasti dan telah 
berjalan cukup lama untuk menghasilkan suatu 
dampak. Orientasi dari evaluasi ini adalah untuk 
menetapkan nilai suatu program, pertimbangan 
keputusan, dan akuntabilitas bagi para stakeholders. 
Fokus utama dalam bentuk ini terletak pada 
penyampaian dan juga hasilnya. Umumnya evaluasi 
bentuk ini dilakukan setelah program telah usai 
berjalan atau ketika sudah cukup matang untuk 
memberikan suatu dampak.

Penelitian ini merupakan bentuk evaluasi dampak 
karena bertujuan untuk mengidentifikasi serta menilai 
perubahan atau dampak program terhadap tenaga kerja 
sasaran.

Metode Evaluasi 

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Wibawa, 
1994) terdapat empat bentuk evaluasi, yaitu:
1. Single program after only: Evaluasi bentuk ini hanya 
melihat hasil pelaksanaan dari suatu program. 
2. Single program before-after: Evaluasi bentuk ini 
mencoba melihat kondisi masyarakat pada sebelum dan 
sesudah pelaksanaan program serta melaksanakan 
pembanding sehingga akan diketahui pengaruh atau 
dampak program tersebut terhadap masyarakat 
kelompok sasaran. 
3. Comparative after only: Dalam evaluasi bentuk ini 
dilakukan pembanding antara dua obyek yaitu kondisi 
masyarakat yang terkena dampak program dengan 
masyarakat yang tidak terkena dampak program setelah 
pelaksanaan suatu program.
4. Comparative before-after: Dalam evaluasi bentuk ini 
dilakukan perbandingan antara dua daerah dan dua 
dimensi waktu yaitu sebelum dan sesudah program 
dilaksanakan.

Dari empat macam evaluasi, penelitian ini 
menggunakan bentuk evaluasi single program before-
after. Evaluasi single program before-after digunakan 
untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau 
program dilaksanakan. Evaluasi single program before-
after, dilakukan dengan membandingkan kondisi 
sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Dengan 
menggunakan data periode tertentu dalam pelaksanaan 
program untuk mengukur atau melihat dampak yang 
ditimbulkan dari pelaksanaan program.

DAMPAK 

Definisi Dampak
Menurut (John Owen, 2006)  inti dari logika 

program adalah hubungan sebab-akibat, yakni urutan 
berbagai kegiatan, yang mana satu tindakan mengarah 
atau menyebabkan suatu kegiatan atau tindakan lainnya. 
Berikut merupakan model logika program yang sering 
digunakan, Input merupakan masukan berupa segala 
sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu 
kegiatan/implementasi program. Sedangkan proses 
merupakan keseluruhan kegiatan yang dimaksudkan 
untuk menggunakan input demi menghasilkan output. 
Menurut John Owen output adalah produk atau hasil 
langsung dari kegiatan program.  Sedangkan outcome 
adalah manfaat yang diterima sasaran program selama 
atau setelah keterlibatan mereka dengan program. 
Sedangkan impact atau dampak merupakan efek jangka 
panjang manfaat yang diterima oleh sasaran program. 
Dampak program berhubungan dengan pengetahuan, 
keahlian, perilaku atau sikap, nilai, kondisi, dan status. 

(Wahab dalam Setijaningrum, 2011)  
mendefinisikan dampak adalah dimaksudkan untuk 
mengkaji akibat-akibat dari suatu kebijakan atau dengan 
kata lain untuk mencari jawaban apa yang terjadi setelah 
suatu kebijakan diimplementasikan. Jadi dari definisi 
tersebut disebutkan bahwa dampak dilakukan untuk 
melihat akibat yang terjadi setelah kebijakan 
dilaksanakan.
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut 
mengenai pengertian dampak, maka dapat disimpulkan 
bahwa dampak dimaksudkan untuk mengkaji akibat dari 
pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah 
dan mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi dari 
suatu kebijakan atau program setelah kebijakan 
dilaksanakan.

Dimensi Dampak 
Menurut Langbein  memperkirakan dampak perlu 

memperhitungkan dimensi-dimensi sebagai berikut:
a. Waktu
b. Kesenjangan Antara Dampak Aktual Dengan yang 
Diharapkan
c. Tingkat Agregasi Dampak
d. Tipe Dampak

- Dampak pada kehidupan ekonomi
- Dampak pada proses pembuatan kebijakan
- Dampak pada sikap publik
- Dampak pada kualitas kehidupan individu

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti 
menggunakan dimensi dampak yaitu kesenjangan antara 
dampak nyata dengan dampak yang diharapkan. Dengan 
mengetahui kesenjangan antara dampak yang 
diharapkan dengan dampak aktual, maka dapat 
diketahui sejauh mana intervensi berpengaruh terhadap 
perolehan dampak, serta diketahui pula faktor-faktor 
yang mengakibatkan adanya kesenjangan dalam 
dampak nyata yang diperoleh dengan dampak yang 
diharapkan. Adapun tipe dampaknya adalah dampak 
ekonomi dan sosial.

Evaluasi Dampak 
Evaluasi dampak merupakan evaluasi yang 

mencermati dampak tetap atau dampak jangka panjang. 
Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih 
besar kepada output dan dampak kebijakan. Secara 
umum, tujuan dilakukan evaluasi dampak yaitu untuk 
memperoleh informasi yang berkaitan dengan 
efektivitas dari sebuah program. Secara lebih jelas, 
tujuan-tujuan dilakukannya evaluasi dampak yaitu: 
1. Menilai apakah program telah membawa dampak 

yang diinginkan oleh kelompok sasaran dari 
program.

2. Menilai apakah dampak yang telah dihasilkan 
tersebut berkaitan dengan intervensi program.

3. Mengeksplor apakah ada akibat yang tidak 
diharapkan dari program yang telah dilaksanakan.

4. Mengkaji bagaimana program mempengaruhi 
kelompok sasaran dan apakah perubahan kondisi 
kelompok sasaran betul-betul disebabkan oleh 
pelaksanaan program tersebut ataukah karena faktor 
lain.
Suatu kebijakan atau program dikatakan berhasil 

apabila telah memberikan dampak atau kebermanfaatan 
yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan. Evaluasi dampak digunakan untuk 
menjawab isu kritis, apakah suatu program telah 
mengahsilkan efek jangka panjang atau tidak, apakah 

dapat terjadi secara alami meskipun tanpa intervensi 
atau dibandingkan dengan intervensi program. Evaluasi 
dampak sangat penting untuk dilakukan guna melihat 
pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana 
kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah 
serta guna menilai keberhasilan suatu kebijakan atau 
program dalam memberikan efek jangka panjang yang 
bermanfaat bagi kehidupan sasaran. Dari berbagai 
uaraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi 
dampak merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas 
yang dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, serta 
memberikan penilaian terhadap proses kebijakan sejauh 
mana kebijakan atau program menimbulkan dampak 
bagi kehidupan sasaran.

Pendekatan Evaluasi Dampak Program 
Menurut John Owen, pendekatan-pendekatan utama 

yang digunakan dalam evaluasi dampak program 
adalah: 
1. Objective-based

Pendekatan ini berdasarkan penilaian apakah tujuan 
yang telah ditetapkan atau objektifitasnya telah tercapai. 
2. Needs-based

Altenatif selain pendekatan objektivitas adalah 
dengan memastikan apakah suatu program memenuhi 
kebutuhan. 
3. Goal-free

Dalam pendekatan ini, para evaluator dengan bebas 
mengabaikan tujuan yang diinginkan atau telah 
ditetapkan. 
4. Process-Outcome Studies

Pendekatan ini merupakan suatu bentuk evaluasi 
sumatif, dan sangat berkaitan serta tidak bisa dilepaskan 
dari pelaksanaan suatu program. Karena menurut 
pendekatan ini, pelaksanaan program berpengaruh 
terhadap dampak yang dihasilkan.

Fokus utama penelitian adalah dampak dari 
pelaksanaan program. 

Evaluasi Dampak Program Pelatihan Kerja 

A. Perubahan Sosial.
Berdasarkan beberapa teori mengenai perubahan 

sosial menurut beberapa ahli maka dapat disimpulkan 
bahwa dampak sosial yang terjadi ketika program 
pelatihan kerja dilaksanakan adalah terjadi perubahan 
sebelum dan sesudah pelaksanaan program pelatihan 
kerja dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial, 
perubahan derajat/status sosial, serta peningkatan 
partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Kesejahteraan Ekonomi
Kesejahteraan ekonomi tidak dinilai dalam arti 

materi semata, tetapi juga mencakup permasalahan 
kemanusiaan dan keadilan sosial-ekonomi, kehormatan 
individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan 
kebahagiaan, serta keharmonisasian kehidupan keluarga 
dan masyarakat. Kesejahteraan ekonomi dapat dilihat 
dari pendapatan yang di dapat oleh seorang individu 
atau masyarakat, tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal 
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yang dimiliki dan sebagainya. Kesejahteraan ekonomi 
memiliki asumsi bahwa individu merupakan hakim 
terbaik bagi kesejahteraan mereka sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

EVALUASI DAMPAK PROGRAM PELATIHAN 
KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA 
SURABAYA
A. Dampak Sosial

Untuk menilai dampak sosial atau perubahan sosial 
yang terjadi pada alumni peserta pelatihan kerja Dinas 
Tenaga Kerja Kota Surabaya dapat ditinjau dari aspek 
peningkatan kualitas atau kompetensi diri, peningkatan 
status sosial atau derajat sosial, dan pembentukan suatu 
komunitas. Melihat dari ketiga aspek tersebut, dilakukan 
identifikasi dampak sosial atau perubahan sosial yang 
terjadi kepada alumni peserta pelatihan kerja sebelum 
dan sesudah mengikuti program pelatihan kerja Dinas 
Tenaga Kerja Kota Surabaya. Sebelum mengikuti 
program, para alumni peserta pelatihan kerja cenderung 
belum memiliki pekerjaan atau menunggu untuk 
panggilan pekerjaan. Dengan waktu luangnya mereka 
isi dengan mengikuti program pelatihan kerja yang 
diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. 
Sebelum megikuti program pelatihan kerja mereka 
cenderung belum memiliki kompetensi dan sesudah 
mereka mengikuti pelatihan mereka mendapatkan 
kompetensi yang sesuai dengan bidang mereka bahkan 
mereka merasa puas dengan kemampuan kompetensi 
yang didapatkan. Dengan adanya program ini terdapat 
perubahan yaitu peningkatan kompetensi diri dan 
peningkatan status atau derajat sosial karena dengan 
mengikuti program ini para peserta merasa 
mendapatkan bekal kompetensi dan setifikat yang 
didapat dapat digunakan sebagai penunjang dalam 
melamar pekerjaan. Bahkan ketika mereka telah selesai 
dalam masa pelatihan, mereka membentuk suatu 
komunitas yang mana di dalam komunitas tersebut 
berfungsi sebagai penyalur informasi menganai 
lowongan pekerjaan. Berdasarkan pengamatan dari hasil 
penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dampak sosial 
atau perubahan sosial yang diharapkan dari program 
telah sesuai dengan dampak nyata terhadap peserta 
pelatihan kerja.

B. Kesejahteraan Ekonomi 
Peneliti menemukan bahwa para alumni peserta 

pelatihan kerja terbukti mampu mendapatkan pekerjaan 
yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya 
sehingga mereka memiliki pendapatan yang lebih tinggi 
dari sebelumnya serta mampu mengelola kebutuhan 
individu maupun keluarganya masing-masing. Bahkan 
beberapa diantara mereka mampu untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sekundernya. 

Tabel III.8
Matriks Dampak Sosial dan Dampak Ekonomi 

Program Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota 
Surabaya Menggunakan Teori Single Program 

Before-After

Dampak sosial Sebelum Sesudah Kondisi
1 Peningkatan 

kualitas/kompete
nsi diri

Belum 
mampu 
menerapkan 
prinsip K3 
(Kesehatan 
dan 
Keselamatan 
Kerja)

Mampu 
menerapkan 
lingkungan 
kerja bersih dan 
aman sesuai 
prinsip K3 
(Kesehatan dan 
Keselamatan 
Kerja)

Ada 
perubahan

2 Perubahan 
derajat/status 
sosial

Susah dalam 
mencari 
pekerjaan 
karena tidak 
memiliki nilai 
jual untuk 
dirinya

Memiliki nilai 
jual untuk 
mencari 
pekerjaan, yaitu 
sertifikat yang 
didapat 
berdasarkan 
kompetensi 
yang dimiliki 
setelah 
mengikuti 
program 
pelatihan

Ada 
perubahan

3 Pembentukan 
komunitas

Susah dalam 
mencari 
informasi 
lowongan 
kerja

Pembentukan 
komunitas 
memudahkan 
mencari 
informasi 
lowongan kerja

Ada 
perubahan

Dampak 
ekonomi

Sebelum Sesudah Kondisi

4 Peningkatan 
pendapatan

Kesulitan 
memenuhi 
kebutuhan 
hidup dasar 
akibat 
penghasilan 
rendah dan 
beban 
tanggungan 
yang tinggi

Lebih mudh 
dalam 
memenuhi 
kebutuhan 
hidup dasar 
akibat dari 
peningkatan 
pendapatan

Ada 
perubahan 

Sumber: Hasil analisis data

KESENJANGAN DAMPAK YANG 
DIHARAPKAN DENGAN DAMPAK NYATA

Keterbatasan peranan pelatih sebagai penyampai 
materi terhadap kelancaran dan keberhasilan program 
pelatihan merupakan salah satu penyebab timbulnya 
kecemburuan sosial. Kecembururan sosial timbul 
karena pelatih atau penyampai materi memberikan 
perhatian yang lebih kepada peserta pelatihan yang 
lebih memahami materi pelatihan yang diberikan. Hal 
tersebut dirasakan oleh peserta pelatihan ketika 
pemberi materi atau pelatih dirasa kurang sigap dan 
cepat dalam melayani peserta pelatihan, dan kurang 
sigap dalam menangani keluhan peserta selama 
pelatihan. Selain itu untuk kesesuaian sasaran harusnya 
pihak Dinas Tenaga Kerja lebih selektif dalam 
memeilih peserta sebab masih dijumpai peserta 
pelatihan yang mengatakan salah dalam memilih jenis 
pelatihan.

A. Dampak yang Tidak Diharapkan
Selain dampak yang diharapkan, dari pelaksanaan 

suatu program umumnya juga terdapat dampak yang 
tidak diharapkan atau dampak yang tidak terduga. Pada 
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program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh 
Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, terdapat beberapa 
dampak yang tidak diharapkan atau dampak yang tidak 
terduga terkait program pelatihan kerja. adapun 
dampak tersebut ialah kesesuaian waktu pelatihan.

Program ini memiliki sasaran yaitu masyarakat 
Kota Surabaya yang tidak dapat melanjutkan 
pendidikan yang lebih tinggi. Program ini merupakan 
program yang berjalan dari tahun 2011 hingga 2018. 
Pelaksanaan program ini adalah tahunan, dalam artian 
sasaran program tiap tahunnya memiliki jumlah dan 
peserta dari background yang berbeda. Masing-masing 
individu memiliki motivasi diri dalam dirinya untuk 
meningkatkan kualitas atau kompetensi diri. Program 
ini juga memiliki dampak yang sangat besar. Jika 
mampu mengembangkan kompetensi sumber daya 
manusia dengan pelatih yang berkualifikasi profesional 
agar membebaskan diri dari kompetensi yang rendah 
dan memotivasi untuk selalu meningkatkan kualitas 
dirinya. waktu pelaksanaan program pelatihan kerja 
harus dipertimbangkan dengan matang, apakah bila 
dengan waktu yang singkat program tersebut dapat 
berjalan secara efektif. Kesesuaian waktu pelatihan 
sangat penting supaya materi yang begitu banyak 
diberikan kepada peserta pelatihan dapat dipahami 
secara maksimal oleh para peserta pelatihan.

KESIMPULAN 
Berdasarkan penyajian data, analisis data dan 

interpretasi teoritik yang telah dilakukan tentang 
Evaluasi Dampak Program Pelatihan Kerja oleh Dinas 
Tenaga Kerja Kota Surabaya, secara umum dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan program Pelatihan 
Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah 
memberikan dampak yang bagus jika dilihat dari aspek 
sosial dan aspek ekonomi bagi masyarakat Kota 
Surabaya sebagai kelompok sasaran. Namun jika 
dilihat dari kesenjangan dampak aktual dengan dampak 
yang diharapkan dari pelaksanaan program Pelatihan 
Kerja telah ditemukan kesenjangan dampak pada 
dampak sosial program pelatihan kerja.Selain itu, pada 
program pelatihan kerja juga ditemukan dampak yang 
diharapkan. Ulasan lebih lanjut dari hasil penelitian ini 
akan dijelaskan sesuai dengan teori yang dipakai untuk 
menilai dampak sosial dan ekonomi serta menilai 
kesenjangan dampak aktual yang muncul dengan 
dampak yang diharapkan dari program pelatihan kerja.

1. Evaluasi Dampak program Pelatihan Kerja Dinas 
Tenaga Kerja Kota Surabaya
a. Dampak sosial

Peserta mendapatkan peningkatan kompetensi diri, 
selain itu sertifikat yang didapat setelah mereka 
mengikuti sertifikasi profesi berdampak pada 
peningkatan status sosial mereka. Sehingga menjadi 
nilai tambah untuk dirinya ketika melamar pekerjaan. 
Selain itu terjadi pembentukan komunitas di dalam 
media sosial antara alumni peserta pelatihan yang 
berfungsi sebagai media informasi mengenai lowongan 

pekerjaan dan sebagai perekat hubungan sosial antara 
alumni peserta pelatihan kerja.
b. Kesejahteraan ekonomi

Beberapa alumni peserta pelatihan kerja 
mengatakan bahwa terjadi perubahan ekonomi dalam 
kehidupan mereka setelah mengikuti pelatihan kerja, 
yaitu dengan peningkatan pendapatan. Hal ini 
merupakan imbas bagi para alumni peserta setelah 
mengikuti program pelatihan kerja oleh Dinas Tenaga 
Kerja Kota Surabaya. Karena mereka memiliki nilai 
jual bagi dirinya masing-masing yaitu dengan 
kompetensi dan sertifikat yang dimilki sehingga bisa 
mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus daripada 
sebelumnya bahkan yang sebelumnya belum bekerja 
kini telah mendapatkan pekerjaan. Peningkatan 
pendapatan atau gaji/upah yang didapat oleh para 
alumni peserta pelatihan kerja yang lebih tinggi dari 
sebelumnya membuat mereka dapat memenuhi 
kebutuhan pokok bahkan dapat memenuhi kebutuhan 
sekundernya.

2. Kesenjangan Dampak yang Diharapkan dengan 
Dampak Nyata

Program ini menimbulkan berbagai dampak. Ada 
dampak yang diinginkan dan dampak yang tidak 
diinginkan. Untuk mengevaluasi dampak, dilakukan 
dengan melihat kesenjangan antara dampak yang 
diharapkan dengan dampak nyata. Berikut adalah 
dampak yang tidak diharapkan yang muncul dari 
program pelatihan kerja Dinas Tenaga Kerja Kota 
Surabaya:
a. Kecemburuan sosial

Keterbatasan peranan pelatih sebagai penyampai 
materi terhadap kelancaran dan keberhasilan program 
pelatihan merupakan salah satu penyebab timbulnya 
kecemburuan sosial. Kecembururan sosial timbul dan 
dirasakan ketika pelatih atau penyampai materi 
memberikan perhatian yang lebih kepada peserta 
pelatihan yang lebih memahami materi pelatihan yang 
diberikan. 
b. Kesesuaian sasaran

Dalam pelaksanaan program pelatihan kerja Dinas 
Tenaga Kerja Kota Surabaya terdapat peserta yang 
merasa salah dalam memilih jenis pelatihan yang 
diikutinya. Sehingga selama waktu pelatihan merasa 
tidak maksimal dalam mengikutinya bahkan putus di 
tengah jalan. Selain itu para peserta mengatakan bahwa 
waktu yang diberikan terlalu singkat dan berimbas 
pada susahnya dalam menerima materi yang diberikan.
 Dampak yang tidak diharapkan

Dampak yang tidak diharapkan muncul ketika 
program pelatihan kerja telah dilaksnakan. Dampak 
tersebut adalah kesesuaian waktu pelatihan. Waktu 
pelatihan yang diberikan ketika program dilaksanakan 
sangat singkat sedangkan materi yang diberikan sangat 
banyak.

SARAN
 Pelatih (instruktur) memegang peranan penting 

terhadap kelancaran dan keberhasilan prograam ini. 
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Dengan adanya masalah kecemburuan sosial maka 
Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya perlu untuk 
menyeleksi dan memilih pelatih (instruktur) yang 
ahli dan berkualifikasi profesional. Profesional 
kepada semua peserta yang ada dan tidak 
membeda-bedakan peserta, yang mampu melayani 
dan dapat menangani keluhan peserta pelatihan.

 Terkait permasalahan kesesuaian sasaran, pihak 
penyeleksi peserta pelatihan kerja harus lebih 
selektif lagi dalam memilih peserta dan harusnya 
ada sosialisasi tentang program pelatihan kerja serta 
jenis pelatihan dan materi pelatihan. Sehingga 
ketika peserta ingin memilih jenis pelatihan yang 
diikuti tidak lagi merasa salah pilih. Dan sosialisasi 
mengenai program pelatihan kerja yang 
dikhususkan untuk masyarakat Kota Surabaya ini 
harusnya lebih digencarkan lagi supaya sasarannya 
merata ke seluruh masyarakat Kota Surabaya. 
Selain itu jenis pelatihan kerja agar lebih bervariasi 
lagi.

 Dengan adanya masalah waktu pelatihan, Dinas 
Tenaga Kerja Kota Surabaya harusnya dapat 
mempertimbangkan jumlah dan mutu kemampuan 
yang hendak dipelajari dalam pelatihan tersebut 
lebih banyak dan lebih tinggi bermutu, apabila 
kemampuan atau kompetensi yang ingin diperoleh 
lebih baik harusnya lebih lama waktu pelatihan 
yang diberikan dan materi yang diberikan kepada 
peserta pelatihan harus disesuaikan dengan tujuan.  
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