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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

beralamatkan di jalan Ciaul Pasir, No. 63, Cisarua, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa 

Barat 43115. Penelitian ini terfokus pada Program Pelatihan Kerja. 

4.1.1 Sejarah Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Sukabumi 

Dinas Tenaga Kerja sebelum era otonomi daerah merupakan Institusi yang 

bernama Kantor Departemen Tenaga Kerja . 

Pada awal pemerintahan RI, waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia menetapkan jumlah kementerian pada tanggal 19 Agustus 1945, 

kementerian yang bertugas mengurus masalah ketenagakerjaan belum ada tugas 

dan fungsi yang menangani masalah-masalah perburuhan diletakkan pada 

Kementerian Sosial baru mulai tanggal 3 Juli 1947 ditetapkan adanya kementerian 

Perburuhan dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 

1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan Kemudian berdasarkan 

Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 29 Juli 1947 

ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan yang mencakup tugas urusan-

urusan sosial menjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial, pada saat pemerintahan 

darurat di Sumatera Menteri Perburuhan dan Sosial diberi jabatan rangkap meliputi 

urusan-urusan pembangunan, Pemuda dan Keamanan. Pada pemerintahan 

Republik Indonesia Serikat (RIS) organisasi Kementerian Perburuhan tidak lagi 
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mencakup urusan sosial dan struktur organisasinya didasarkan pada Peraturan 

Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1950 setelah Republik Indonesia Serikat 

bubar, struktur organisasi Kementerian Perburuhan disempurnakan lagi dengan 

Peraturan Kementerian Perburuhan Nomor 1 tahun 1951. Berdasarkan peraturan 

tersebut mulai tampak kelengkapan struktur organisasi Kementerian Perburuhan 

yang mencakup struktur organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup 

struktur organisasi sampai tingkat daerah dan resort dengan uraian tugas yang jelas. 

Struktur organisasi ini tidak mengalami perubahan sampai dengan kwartal pertama 

tahun 1954. Melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 70 mulai terjadi 

perubahan yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perburuhan 

Nomor 77 junto Peraturan Menteri Perburuhan Nomor : 79 Tahun 1954. 

Berdasarkan Peraturan tersebut Kementerian Perburuhan tidak mengalami 

perubahan sampai dengan tahun 1964, kecuali untuk tingkat daerah. Sedangkan 

struktur organisasinya terdiri dari Direktorat Hubungan dan Pengawasan 

Perburuhan dan Direktorat Tenaga Kerja. 

Sejak awal periode Demokrasi Terpimpin, terdapat organisasi buruh dan 

gabungan serikat buruh baik yang berafiliasi dengan partai politik maupun yang 

bebas, pertentangan-pertentangan mulai muncul dimana-mana, pada saat itu 

kegiatan Kementerian Perburuhan dipusatkan pada usaha penyelesaian perselisihan 

perburuhan, sementara itu masalah pengangguran terabaikan, sehingga melalui 

PMP Nomor :12 Tahun 1959 dibentuk kantor Panitia Perselisihan Perburuhan 

Tingkat Pusat (P4P) dan Tingkat Daerah (P4D). 
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 Struktur Organisasi Kementerian Perburuhan sejak Kabinet Kerja I sampai 

dengan Kabinet Kerja IV (empat) tidak mengalami perubahan. Struktur Organisasi 

mulai berubah melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor : 8 Tahun 1964 yaitu 

dengan ditetapkannya empat jabatan. Pembantu menteri untuk urusan-urusan 

administrasi, penelitian, perencanaan dan penilaian hubungan dan pengawasan 

perburuhan, dan tenaga kerja.  

Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi Kementerian Perburuhan 

yang berdasarkan Peraturan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Menteri 

Perburuhan Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 27 November 1964, yang pada 

pokoknya menambah satu jabatan Pembantu Menteri Urusan Khusus.  

Dalam periode Orde Baru (masa transisi 1966-1969), Kementerian 

Perburuhan berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) 

berdasarkan Keputusan tersebut jabatan Pembantu Menteri dilingkungan Depnaker 

dihapuskan dan sebagai penggantinya dibentuk satu jabatan Sekretaris Jenderal. 

Masa transisi berakhir tahun 1969 yang ditandai dengan dimulainya tahap 

pembangunan Repelita I, serta merupakan awal pelaksanaan Pembangunan Jangka 

Panjang Tahap I (PJPT I).  

Pada pembentukan Kabinet Pembangunan II, Depnaker diperluas menjadi 

Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga ruang lingkup 

tugas dan fungsinya tidak hanya mencakup permasalahan ketenagakerjaan tetapi 

juga mencakup permasalahan ketransmigrasian dan pengkoperasian. Susunan 

organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi 
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diatur melalui Kepmen Nakertranskop Nomor Kep 1000/Men/1975 yang mengacu 

kepada KEPPRES No 44 Tahun 1974.  

Dalam Kabinet Pembangunan III, unsur koperasi dipisahkan dan 

Departemen Tenaga kerja , Transmigrasi dan Koperasi, sehingga menjadi 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Dalam masa bakti 

Kabinet Pembangunan IV dibentuk Departemen Transmigrasi, sehingga unsur 

transmigrasi dipisah dari Depnaker Susunan organisasi dan tata kerja 

Depnakerditetapkan dengan Kepmennaker No. Kep 199/Men/1984 sedangkan 

susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Transmigrasi Nomor : Kep-

55A/Men/1983.  

Pada masa reformasi Departemen Tenaga Kerja dan Departemen 

Transmigrasi kemudian bergabung kembali pada tanggal 22 Februari 2001. Usaha 

penataan organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus dilakukan 

dengan mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja. 

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah Kota Sukabumi. 16. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 43 

Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2012 Nomor 43).  

Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Sukabumi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun  2016 
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Nomor 9 ), dan Peraturan Walikota Kota Sukabumi Nomor 43 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Sususnan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata kerja Dinas 

Tenaga kerja (Berita Daerah Kota Sukabumi Nomor 43 Tahun 2016), dengan 

kewenangan Didasarkan Pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang - Undangan  di 

Bidang  Ketenagakerjaan yang Berlaku sebagai Urusan Wajib non Pelayanan dasar 

Yaitu : 

1.  Perluasan kesempatan Kerja dan Informasi Pasar Kerja; 

2. Penyelesaian Perselisihan  Ketenagakerjaan; 

3. Pengembangan / Pelatihan Ketenagakerjaan; 

4. Rekomendasi Perijinan ;  

5. Ketransmigrasian; 

6. Pengelola Administratif.   

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

4.1.2.1 Visi 

Terwujudnya Pelayanan Tenaga Kerja yang Berkualitas dan terpadu menuju 

Kota Sukabumi Rahmatan Lil Alamin. 

4.1.2.2 Misi 

1. Mewujudkan pelayanan yang optimal dan berkualitas di Bidang Tenaga 

Kerja. 

2. Mewujudkan pengembangan kemampuan Potensi dan Lembaga 

Ketenagakerjaan. 
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3. Meningkatkan kualitas keterampilan calon tenaga kerja, produktivitas kerja 

dan mendorong terwujudnya perluasan kerja, angkatan kerja agar mampu 

bersaing dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis.; 

 

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah 

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang 

tenaga kerja dan transmigrasi. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Dinas menyelenggarakan fungsi: 

1. perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 

2. pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 

4. pelaksanaan administrasi Dinas bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

1. Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis 

bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 

b. Memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan 

mengendalikan semua kegiatan Dinas; 

c. Membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas 

kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas; 
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d. Mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, lembaga terkait lainnya 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. Membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam 

upaya meningkatkan produktivitas kerja; 

f. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan, dan 

transmigrasi; 

g. Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Walikota di 

bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; 

h. Mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di 

bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; 

i. Memberi saran dan pertimbangan kepada Walikota di bidang 

ketenagakerjaan dan transmigrai; 

j. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah; 

k. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada 

Wakil Walikota; dan 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada ayat (1), Kepala 

Dinas dibantu oleh: 

a. Sekretariat; 

b. Bidang penempatan, pelatihan, dan produktivitas tenaga kerja dan 

transmigrasi; 
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c. Bidang hubungan industrial dan syarat kerja; 

d. UPT; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas membantu 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal: 

a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat; 

b. Pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, 

perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan 

Dinas; 

c. Penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, 

rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas; 

d. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas 

bidang secara terpadu; 

e. Penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas; 

f. Pengumpulan peraturan di bidang tenaga kerja dan transmingrasi; 

g. Penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan 

perlengkapan barang inventaris Dinas; 

h. Penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian 

di lingkungan Dinas; 

i. Pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, 

perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan; 

j. Penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan; 

k. Pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas; 
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l. Pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di 

lingkungan Dinas; 

m. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga 

terkait lainnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas; dan 

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris 

dibantu oleh: 

a. Subbagian umum dan kepegawaian; dan 

b. Subbagian perencanaan dan keuangan. 

3. Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala 

subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada 

sekretaris dalam hal: 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana administrasi umum dan 

kepegawaian Dinas; 

b. Penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas; 

c. Penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian 

perlengkapan Dinas; 

d. Pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Dinas; 

e. Pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas; 

f. Pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan Dinas; 

g. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, 

mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai; 
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h. Penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai; 

i. Pemonitoran dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas; dan 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala 

subbagian umum dan kepegawaian dibantu oleh: 

a. Pengelola administrasi umum; 

b. Pengelola rumah tangga dan perlengkapan; dan 

c. Pengelola administrasi kepegawaian. 

4. Seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja dipimpin oleh seorang kepala 

seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala 

bidang penempatan, pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi 

dalam hal: 

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelatihan 

dan produktivitas tenaga kerja yang meliputi pengembangan latihan 

produktivitas dan pemagangan dan pelayanan standarisasi, sertifikasi, 

dan akreditasi. 

b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelatihan 

dan produktivitas tenaga kerja; 

c. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan program pelatihan dan 

produktivitas tenaga kerja; 

d. Pendayagunaan tenaga kerja, penganggur, dan setengah penganggur 

melalui sistem padat karya; 
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e. Penyiapan bahan rekomendasi perizinan lembaga latihan swasta dan 

balai latihan kerja; 

f. Penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan latihan kerja serta 

pengembangan sektor informal dan usaha mandiri; 

g. Pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil produksi, dan lulusan 

pelatihan; 

h. Pelaksanaan magang dalam negeri; 

i. Pelaksanaan dan pengendalian pengembangan latihan produktivitas dan 

pemagangan serta pelayanan standarisasi, sertifikasi,dan akreditasi; 

j. Pelaksanaan penetapan program peningkatan pengembangan latihan 

produktivitas dan pemagangan; 

k. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan 

latihan produktivitas dan pemagangan; 

l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala 

seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja dibantu oleh: 

a. Pengelola data program pelatihan; 

b. Pengelola data kelembagaan; dan 

c. Pengelola data aministrasi pelatihan. 

 

4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota 

Sukabumi 
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4.2.1 Tahap Pra Penelitian 

Pada tahapan pra penelitian ini, peneliti melakukan persiapan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, yang pertama dilakukan oleh peneliti 

adalah mengenai pemilihan tempat penelitian. Pemilihan tempat penelitian 

didasarkan pada tema permasalahan yang menarik bagi penelitididasari oleh 

beberapa hal diantaranya adalah mengenai kondisi sosial, keterbatasan waktu, biaya 

dan tenaga. Hal-hal itulah yang membuat peneliti akhirnya memutuskan untuk 

memilih Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. 

 Setelah memilih tempat penelitian, kemudian peneliti mengurus surat 

permohonan izin melaksanakan observasi lapangan, setelah itu melaksanakan 

observasi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Kemudian peneliti memberi 

surat permohonan izin penelitian, saat memasukan surat izin melaksanakan 

penelitian pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi secara terbuku langsung 

membolehkan berjalannya penelitian yang akan peneliti lakukan, tanpa berpikir 

panjang peneliti langsung observasi ketempat balai latihan kerja, dimana tempat itu 

adalah tempat berjalannya Program Pelatihan Kerja yang akan diteliti oleh peneliti. 

Sekaligus mencari data dan informasi mempunyai tema yang peneliti akan lakukan 

untuk memastikan apakah lokasi tersebut sesuai atau tidak untuk penelitian yang 

telah ditentukan, juga untuk mengetahui persiapan apa yang harus disiiapkan oleh 

peneliti. 

Dalam penelitian informan ini peneliti menggunakan kualitatif , alasan 

digunakan pendekatan penelitian ini adalah karena peneliti melihat sifat dari 

masalah yang dapat berkembang secara alamiah sesuai dengan kondisi dan situasi 
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lapangan serta berusaha menggambarkan kehidupan dan tindakantindakan manusia 

secara khusus pada kasus tertentu dan lokasi tertentu. Peneliti juga berkeyakinan 

bahwa dengan pendekatan alamiah, penelitian ini menggunakan informasi yang 

lebih banyak. 

4.2.2 Penelitian 

Pada tahap penelitian ini, peneliti memulainya dengan melakukan wawancara 

terhadap Kasubag Penempatan, Pelatihan, dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan 

Transmigrasi dan masyarakat yang mengikuti program pelatihan kerja yang dipilih 

sebagai informan yang menjadi susmber primer dalam proses pengumpulan data. 

Dalam wawancara tersebut peneliti mencoba mengali semua informasi yang 

berkaitan dengan program pelatihan kerja. 

Dalam pengumpulan data ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara: 

1. Wawancara dengan pelaksana Kebijakan 

2. Wawancara dengan masyarakat yang mengikuti kebijakan 

3. Observasi langsung dan pengambilan data dari lapangan 

4. Menelaah teori-teori yang relevan 

5. Mengidentifikasi data, data yang sudah terkumpul melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi didefinisikan untuk memudahlan peneliti 

dalam menganalisi sesuai tujuan yang diinginkan. 

Teknik wawancara yang dipakai oleh peneliti saat melakukan wawancara 

dengan informan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman akan 

sistematis dan lebih mudah dilakukan oleh peneliti, oleh karena itu dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. (Sugiyono, 2014: 160) 
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4.2.3 Pasca Penelitian 

Setelah pengumpulan data dengan teknik dan observasi serta dokumentasi 

dirasa cukup, peneliti mereduksi data yang sudah bercampur dengan data-data yang 

tidak berkaitan dengan penelitian atau keluar dari bahasan tema yang seharusnya. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang fokok, menfokuskan 

pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya (Sugiyono,2008:247). 

4.3 Deskripsi Hasil Lapangan 

4.3.1 Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi 

Implementasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu 

kebijakan untuk memecahkan persoalan-persoalan publik. Selain itu juga 

implementasi merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan dari suatu 

program yang sah dari suatu organisasi dengan menggunakan sumberdaya tertentu 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Pelakanaan kebijakan program pelatihan kerja di Kota Sukabumi, harus 

sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah dan 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, 

aparat yang terlibat dalam pelakanaan, alat yang digunakan, waktu pelaksanaan, 

faktor pendukung serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan. 

Hal tersebut peru diketahui agar pelakanaan kebijakan program pelatihan kerja di 

Kota Sukabumi dapat berjalan dengan baik dan target yang telah di tentukan dapat 

terealisasi. 
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Maka dari itu untuk lebih jelas lagi dapat dilihat dari hasil wawancara yang 

tentunya terkait dengan fokus masalah dari implementasi kebijakan program 

pelatihan kerja di Kota Sukabumi. 

4.3.2 Implementasi Kebijakan Menurut Edward III 

Menurut Edward III, Implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan 

sebuah pertannyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat 

berhasil. Ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi, 

sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut harus 

dilaksanakan secara stimulan karena antara yang satu dengan yang lainnya 

memiliki hubungan yang erat. 

1. Komunikasi 

Faktor komunikasi sangat berperan penting bagi pelaksana kebijakan 

program pelatihan kerja Kota Sukabumi, komunikasi juga sebagai sarana memberi 

informasi dan intraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Implementasi yang 

efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan dan yang menjalankan 

keputusan mengetahui apa yang mereka kerjakan. Komunikasi merupakan salah 

satu variabel penting yang mempegaruhi implementasi kebijakan publik, 

komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi 

kebijakan publik. 

 Dalam menentukan sebuah kebijakan publik masing-masing bagian di 

dalam Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai regulator diharapkan dapat 

melakukan komunikasi dengan sesama stakeholder dan sesama anggota agar 

kebijakan dapat berjalan dan diimplementasikan sesuai dengan perda yang telah 
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ditetapkan. Selain komunikasi dengan stakeholder dan antar bagian dalam Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi, komunikasi juga diperlukan 

kepada masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan tentang program pelatihan kerja. 

 Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi mensosialisasikan Perwal 

mengenai program pelatihan kerja. Disamping adanya sosialisasi Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi juga harus menyampaikan informasi mengenai 

program pelatihan kerja agar masyarakat mau mengembangkan diri dan menambah 

kualitas diri dalam mempersiapkan menuju dunia kerja. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan program pelatihan kerja tersebut, komunikasi 

antar sesama implementor kebijakan dan sasaran kebijakan sangat penting agar 

implementasi dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahan. 

 Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan 

dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, begitupun dari pelaksana 

kebijakan kepada pengguna (user), sehingga salah satu cara agar kebijakan itu 

terkomunikasikan dengan baik maka harus dilakukan sosialisasi tentang program 

pelatihan kerja kepada masyarakat. Berikut ini peneliti mengajukan dua pertanyaan 

mengenai komunikasi yaitu: 

a. Bagaimana koordinasi yang dilakukan terkait pelaksanaan Peraturan Walikota 

Nomor 71 tahun 2016 tentang unit pelaksanaan teknis pada balai pelatihan 

kerja? 

b. Apakah sudah dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Walikota Nomor 71 tahun 

2016 tentang unit pelaksanaan teknis pada balai pelatihan kerja? 
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Hasil wawancara dengan informan 1 terkait pertanyaan diatas, menyatakan bahwa: 

“Koordinasi yang dilakukan oleh kami selalu dilaksanakan. Seperti halnya 

dalam rapat koordinasi, atau pun komunikasi secara verbal. Hal ini kami 

lakukan agar pelaksanaan dalam pelaksanaan pembinaan pelatihan kerja 

dapat terimplementasikan secara maksimal dan informasi terkait 

pelaksanaan teknis berjalan dengan baik. Selain itu, kami 

menginformasikan program ini ke tiap kelurahan-kelurahan dari setiap 

kecamatan bahkan juga ke sekolah-sekolah SMA sederajat, bahkan secara 

langsung juga kami memperingatkan kesetiap masyarakat yang membuat 

kartu AK.I supaya masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan program 

ini. Mengenai perwal terkait program ini pihak pelaksana pun pasti sudah 

mengetahui karena kami pun dalam melaksanakan tugas harus mengerti 

tentang aturan yang menyangkut pelaksanaan program tersebut dan kami 

pun sudah mensosialisasikan kepada masyarakat”. 

 

Selanjutnya pernyataan tersebut dibenarkan oleh informan 2 yang 

mengungkapkan bahwa: 

“kami melakukan koordinasi dengan baik mengenai program pelatihan ini, 

diantaranya saya sendiri selaku dari pihak BLK kepada pihak dinas tenaga 

kerja dan juga pihak yang diajak kerjasama yang terlibat dalam program 

pelatihan kerja. Lalu perihal sosialisasi kami menyampaikan program 

pelatihan ini ke wilayah kelurahan/kecamatan terus ke sekolah-sekolah, 

terus melalui media masa, dan juga menyampaikan secara langsung ke 

masyarakat yang sedang membuat kartu AK.I, namun antusiasme 

masyarakat masih kurang. Kecuali dalam pelatihan perhotelan dan tata 

boga. Menganai perwal sosialisasinya pasti dilakukan oleh pihak dinas 

sendiri kepada masyarakat”. 

 

Sedangkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu staf kepegawaian 

Balai Latihan Kerja mengungkapkan bahwa “untuk penyampaian informasi saya 

tidak jauh berbeda dengan pak Agus selaku ketua BLK, dan sayapun mengikuti 

arahan dari pak Agus”. 

 

Kejelasan informasi, komunikasi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan 

haruslah jelas dan tidak membingungkan , dengan kejelasan informasi maka akan 

mendukung pihak manapun yang menutup adanya kesalah pahaman yang 
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berdampak pada hasil dari kebijakan tersebut. Selain itu komunikasi yang baik 

bukan hanya dilihat dari kejelasan informasi saja, namun bisa di pengaruhi oleh 

komunikasi yang baik yang dilakukan oleh para pihak pelaksana kebijakan dan juga 

kepada pihak yang melaksanakan pembinaan dan juga pelatihan kerja. 

Lalu yang dikemukakan oleh informan 4 menyatakan bahwa “Bagus sekali 

karena Dinas sering memberikan informasi terkait dengan Program Pelatihan Kerja. 

Saya sendiri selaku masyarakat yang mengikuti pelatihan kerja khususnya pelatihan 

perhotelan. Kalau untuk isi perwal nya saya nggak hapal a”. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan 5 yaitu “Saya menerima 

informasi ketika sedang membuat kartu AK.I dan diberi tahu oleh pegawai Dinas 

yang sedang bertugas, sehingga saya berniat mengikuti program pelatihan tersebut 

agar pengembangan diri saya bertambah. Untuk perwal saya tidak mengetahuinya”. 

Dan menurut informan 6 mengungkapkan bahwa “Sosialisasi program saya 

rasa sudah bagus. Sehingga saya mengikuti program pelatihan ini dikarenakan atas 

pemberitahuan dari kelurahan, iya saya mengetahui perwal prihal UPT BLK”. 

Dari hasil wawancara diatas peneliti menginterpretasikan bahwa dapat 

diketahui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi sudah melakukan 

sosialisasi secara menyeluruh dengan baik kepada kelurahan ataupun kecamatan 

dan juga sekolah-sekolah sehingga sosialisasi terkait program pelatihan berjalan 

lancar. Dan respon dari informan yang di tanyai oleh peneliti mereka beranggapan 

bahwa informasi yang disampaikan memang sudah memberikan kejelasan dan 

memang informasi tersebut berguna bagi masyarakat yang ingin mengembangkan 

bakatnya. Sedangkan sosialisasi terkait Perwal Nomor 71 Tahun 2016 kepada 
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masyarakat masih belum dilakukan, hal ini tentu akan menghambat jalannya 

implementasi kebijakan tersebut. Karena menurut Indiahono (2009:31) menyatakan 

bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi 

komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok 

sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan 

secara baik sehingga dapat mengindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. 

Hal ini sangat penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas 

program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam 

mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.  

 Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa harus adanya keseimbangan 

antara komunikasi dengan para pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran, 

serta perlu adanya komunikasi yang efektif karena jika pelaksana kebijakan dan 

kelompok sasaran sudah mengetahui dengan baik tujuan dan sasaran kebijakan 

Perwal Nomor 71 Tahun 2016 maka implementasi dalam kebijakan tersebut akan 

berjalan maksimal. 

2. Sumber daya 

Dalam suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, 

baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya 

manusia yaitu kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat 

melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan 

modal investasi atas sebuah kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam 

impelemntasi kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, 

kebijakan akan berjalan dengan lamban dan seadanya. Sedangkan, sumber daya 



21 
 

finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial 

yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan 

dan sasaran. 

 Dalam penelitian ini dapat mengungkap jumlah sumber daya yang dimiliki 

oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi. jumlah pegawai 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi terutama dibidang 

Pelatihan Kerja (BLK) berjumlah 3 orang. Berikut ini peneliti mengajukan 

pertanyaan mengenai sumber daya yaitu: 

“Bagaimana Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang ada di Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi dalam melaksanakan Program 

Pelatihan Kerja tersebut?” 

 

Hasil wawancara dengan informan 1 menyatakan bahwa: 

“SDM di BLK masih kurang kita membutuhkaan tenaga kepegawaian di 

BLK, dimana ketika ada kegiatan kita saling backup karena untuk staf 

kepegawaian atau tenaga ahli di BLK belum ada masih mengunakan ahli 

atau instruktur panggilan. Untuk mengenai sarana prasana kita  juga masih 

membutuhkan bantuan peralatan terutama program pengelasan dan 

penjahitan sebetulnya kita masih kurang memadai, dan untuk pelatihan 

perhotelan dan tata boga kita kerjasama dengan Sangkuriang”. 

 

Sedangkan hasil dari wawancara dengan informan 2 menyatakan bahwa : 

“staf yang ada sekarang masih kurang kita kewalahan, kita masih 

membutuhkan staf kepegawaian apalagi di bagian instruktur pelatihan, 

dimana ketika sedang ada pelatihan kita mengambil tenaga ahli dari luar 

atau kerjasama dengan pihak luar Dinas/BLK, jadi masih membutuhkan staf 

kepegawaian, untuk sarana prasana belum sesuai harapan, masalahnya 
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program BLK kita belum mengacu pada Ujikom nasional, baru masih 10 

hari programnya, yang bagus itu seperti yang dilaksanakan per 3 bulan 

semisal BLK kabupaten yang sudah Uji kompetensi. Sehingga fasilitas yang 

ada belum sesuai harapan”.  

Selanjutnya informan 3 mengungkapkan bahwa: “Staf disini saya rasa 

masih kurang karena masih ada kerjaan yang dikerjakan bukan sama bagiannya.” 

Sedangkan hasil wawancara dengan informan 4 selaku masyarakat yang 

sedang mengikuti program pelatihan mengatakan bahwa “Untuk masalah itu saya 

melihat seperti petugas kewalahan, jadi sepertinya BLK membutuhkan tenaga ahli 

untuk pembimbing kita selama pelatihan, fasilitas menurut saya sudah cukup”. 

Sedangkan menurut salah satu informan 5 yang sedang mengikuti program 

pelatihan mengungkapkan bahwa “SDM nya sepertinya masih kurang karena 

pegawai di BLK sedikit, untuk fasilitas yang disediakan BLK kurang memadai 

dalam hal ruangan , sehingga kita kurang fokus dalam memahami setiap materi dan 

keterampilan yang diberikan”. 

Tanggapan informan 6 sama halnya dengan informan 5 yang menyatakan 

bahwa: “fasilitas sarana prasarana masih kurang memadai dan staf pegawai juga 

sepertinya kurang” 

Peneliti menginterpretasikan dari hasil wawancara dari para informan yaitu 

staf yang ada dalam pelaksanaan kebijakan itu masih membutuh tenaga 

kepegawaian yang khusus untuk instruktur kepelatihan karena dalam pelaksanaan 

kebijakan itu masih menggunakan tenaga ahli dari luar masalahnya adalah 

kurangnya staf  khusus. Serta fasilitas yang ada di BLK masih kurang memadai 

dalam pelaksanaan kebijakan program pelatihan, sehingga dalam pelaksanaan 
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program kurang begitu maksimal, sehingga pihak Dinas pun melakukan kerja sama 

dengan pihak luar untuk melakukan kegiatan pelatihan tersebut.  

Tahir (2015:66)  mengatakan bahwa faktor sumber daya mempunyai 

peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan 

konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para 

personel yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang 

mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka 

implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Dari pernyataan tersebut 

dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya merupakan hal yang penting dalam 

implementasi kebijakan, beban kerja yang seimbang dengan jumlah personel akan 

membuat implementasi akan berjalan lebih efektif. 

Selain sumber daya manusia fasilitas termasuk bangunan, peralatan, tanah, 

dan persediaan juga diperlukan dalam implementasi kebijakan. Dari hasil 

wawancara fasilitas yang diperlukan untuk implementasi perda tersebut sudah 

tersedia. Karena menurut Edward III dalam agustino (2016:139) fasilitas fisik 

merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin 

memeiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan 

memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas 

pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak 

akan berhasil. 

3. Disposisi 

Variabel disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai keinginan 

atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika 
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penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus 

mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, tetapi mereka juga harus memiliki 

kemampuan untuk menerapkannya serta mereka juga mempunyai keinginan untuk 

menerapkan kebijakan tersebut. 

Dalam implementasi kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antar 

pembuat dan implementor kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjadi 

hubungan yang saling mendukung agar implementasi kebijakan dapat berhasil 

dengan baik. Disposisi merupakan keinginan atau kesepakatan dikalangan aktor 

untuk implementasi kebijakan secara efektif, pelaksanaan bukan hanya mengetahui 

apa yang mereka kerjakan, memiliki kemampuan, dan sikap yang dimiliki untuk 

implementasi kebijakan tersebut, dalam hal ini adalah para pelaksana kebijakan 

Program Pelatihan Kerja di Kota Sukabumi. Adapun disposisi yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kinerja dari para pelaksana kebijakan 

Program Pelatihan Kerja Kota Sukabumi. Peneliti  membahas mengenai disposisi 

di BLK Kota Sukabumi mengenai Komitmen dan tanggung jawab aparatur 

pelaksana. Komitmen dan profesionalisme dari aparatur pelaksana sebuah 

kebijakan dapat menunjang berjalannya kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan 

apa yang diinginkan. Dalam hal ini yang peneliti maksud komitmen dari 

implementor didalam melaksanakan kebijakan program pelatihan. 

Informan 1 menjelaskan bahwa: “ komitmen pegawai sudah bagus 

profesionalisme sudah bagus, cuman perlu ada peningkatan” 

Menurut hasil wawancara dengan kepala UPT BLK mengungkapkan 

bahwa: “komitmen para pegawai sangat bagus karena itu penting,dan memang 
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perlu dimiliki oleh pelaksana dalam program kebijakan tersebut agar bekerja sesuai 

dengan tugasnya” 

Sedangkan hasil wawancara dengan  informan 3 selaku staf kepegawaian di 

BLK, mengatakan bahwa: “masalah komitmen kita bekerja sesuai aturan yang 

berlaku, jadi bisa dibilang komitmen saya sebagai para pegawai sudah tinggi”. 

Hal serupa diucapkan pula oleh informan 4 selaku masyarakat yang 

mengikuti program pelatihan:  

“komitmen pegawai sudah bagus mereka bekerja dengan baik, namun masih 

kurangnya profesionalisme pegawai dalam hal pembinaan dalam 

memberikan arahan pelatihan, saya pribadi kurang dapat memahami apa 

yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan”. 

 

Sedangkan hasil wawancara dengan informan 5 mengungkapkan bahwa: 

“komitmen dan tanggung jawab pegawai pegawai sudah baik, pegawai juga sudah 

professional dalam melaksanakan program kebijakan” 

Hal serupa diungkapkan oleh informan 6 sama halnya seperti informan 4  

yaitu: “komitmen para pegawai disini sudah bagus, namun dalam hal 

profesionalismenya masih kurang” 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam 

komitmen dan tanggung jawab mengenai program pelatihan kerja  berjalan cukup 

baik. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat 

kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi efektif, dapat pula diyatakan 

bahwa sikap dari para pegawai sudah baik dalam memberikan pelayanan. Ini dilihat 

dari adanya keinginan dari para pegawai untuk memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada masyarakat. Sikap dari para pelaksna merupakan faktor yang 
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penting dalam implementasi kebijakan, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus 

mempunyai keinginan untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus 

mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Walaupun 

demikian, dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa masih ada pegawai yang 

kurang professional dalam melaksanakan tugasnya. Profesionalisme berkatan erat 

dengan komitmen dan kejujuran dalam melaksanakan suatu pekerjaan.  Ini akan 

mempengaruhi jalannya kebijakan, karena karakter yang penting dimiliki oleh 

implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis menurut Edward III 

dalam Indiahono (2009:32) mengatakan bahwa karakter yang penting dimiliki oleh 

implementor  adalah kejujuran , komitmen, dan demokrtais. Implementor yang 

memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara 

hambatan yang ditemui dalam program atau kebijakan. 

4. Struktur birokrasi 

Menurut Edward III, variabel keempat yang mempengaruhi tinggkat 

keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi walaupun 

sumber-sumber untuk pelaksanaan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana 

kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan 

untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat 

terlaksana atau terealisasi karena terdapanya kelemahan dalam struktur birikrasi. 

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang ketika, 

struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan 

mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya 
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kebijakan, birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang 

telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. 

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu 

mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, 

dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat  standart operation procedur 

(SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar 

dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. 

Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan 

cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang 

rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi 

menjadi tidak fleksibel. 

Dalam penelitian ini, struktur yang dimaksud adalah struktur pengelola dan 

prosedur kerja untuk mengatur tata aliran pekerjaan dalam pekasanaan kebijakan, 

Dari hasil wawancara mengenai dimensi struktur birokrasi, peneliti mendapat 

beberapa informasi dari 3 informan mengenai standar aturan pelayanan untuk 

proses perpanjangan izin trayek. Berikut ini peneliti mengajukan dua pertanyaan 

mengenai struktur birokrasi yaitu: 

a. Apakah ada standar aturan yang jelas/ SOP agar Perogram Pelatihan Kerja bisa 

diimplementasikan dengan baik? 

b. Bagaimana pembagian tanggung jawab yang dibentuk dalam implementasi 

Program Pelatihan Kerja? 
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Hasil dari wawancara dengan informan 1 mengatakan bahwa: “ada, prosedur 

kerja sudah sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan perwal dan juga BLK 

yang telah diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana 

kegiatan”.  

 Begitu juga hasil wawancara dengan informan 2 mengungkapkan bahwa: 

“jelas ada, karena SOP sangat berpengaruh untuk menjalankan sebuah program, 

kinerja pegawai sepertinya sudah bekerja sesuai bidang masing-masing walaupun 

pegawai disini sedikit”. 

 Sama halnya dengan informan 2 informan 3 menjelaskan bahwa: “ada, 

tanggung jawab bagus karena bekerja sesuai dengan peraturan dan aturan yang 

ada”. 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menginterpretasikan bahwa SOP ada 

dan  prosedur kerja yang dilaksanakan di BLK dalam program pelatihan kerja sudah 

sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan perwal dan telah diberikan tanggung 

jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Struktur organisasi yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan terhadap salah satu dari aspek struktur yang 

penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. Selain 

standar operasional prosedur, penyebaran tanggung jawab juga merupakan faktor 

yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik. Dari 

hasil wawancara dapat dilihat bahwa petugas dinas perhubungan memiliki tugas 

dan tanggung jawab yang jelas dan berbeda sesuai dengan pembagian kerja antar 

berbagai bidang yang ada didalam masing masing bagian dinas perhubungan. Hal 

ini akan membantu implementasi kebijakan berjalan dengan baik, seperti menurut 
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Edward III dalam Agustino (2016:141) menyatakan bahwa dengan 

terfragmentasinya struktur birokrasi yang bertujuan untuk menyebar tanggung 

jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang 

sesuai dengan bidangnya maisng-masing, maka implementasi akan lebih efektif 

karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel 

Dengan demikian informasi hasil wawancara dari seluruh informan setelah 

pengelolaan data dari hasil wawancara dari narasumber, kemudian peneliti 

mengecek langsung dengan menggunakan triangulasi teknik yang didapat dari 

observasi setelah melihat jauh dari data program pelatihan tersebut. 

 

 

4.3.3 Faktor Penghambat dan Pendukung 

4.3.3.1 Faktor Penghambat 

 Pada pelaksanaan program pelatihan kerja di Kota Sukabumi ditemukan 

hambatan dari mulainya kurang sumber daya manusia yang terlibat dalam 

pelaksanaan kebijakan program pelatihan kerja di Kota Sukabumi kurang 

maksimal, karena kurangnya pegawai di staf  kepegawaian/Instruktur pelatihan, 

fasilitas dan prasarana. 

a. Kurangnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Ketenagakerjaan dan 

transmigrasi, karena masih kurangnya staf kepegawaian bidang pelatihan 

terutama untuk instruktur pelatihan yang kompeten dan profesionalisme 

sesuai dengan ketentuan Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi.  
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b. Masih kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan program pelatihan 

perhotelan dan tataboga yang ada di Ketenagakerjaan dan transmigrasi, 

hal ini membuat pelaksanaan program kurang efektif. 

4.3.3.2 Faktor Pendukung 

Meskipun ada penghambat pada implementasi kebijakan program pelatihan 

kerja di Kota Sukabumi bukan berarti tidak ada pendukung yang menyertai 

didalamnya. Faktor pendukung tersebut yaitu: 

1. Adanya sumber hukum yang meinginstruksikan dalam penyelenggaraan 

program pelatihan kerja yaitu dalam Perwal Nomor 71 Tahun 2016 tentang 

UPT BLK pada Dinas Tenaga Kerja 

2. Adanya dukungan dari pihak luar yang terlibat  dan instansi terkait yang 

mendukung dan memfasilitasi, kejelasan informasi yang juga mendukung 

terlaksananya program pelatihan tersebut. 

3. Komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana 

kebijakan maupun sasaran kebijakan 
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