
1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya memperluas lapangan kerja produktif merupakan kebijaksanaan yang

harus ditempuh oleh pemerintah, sebagai jawaban bagi upaya mengatasi

pengangguran. Seiiring dengan itu juga perlu didorong oleh upaya pengembangan

sumber daya manusia (SDM) yang marnpu mendorong pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknologi sekaligus meningkatkan pendapatan maupun produksi

nasional. Peningkatan produksi nasional maupun produktivitas nasional dapat

dicerminkan dari semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan

peranan sumber daya manusia yang semakin besar. Peranan sumber daya manusia

disini, berarti peranan untuk mengelola sumber-sumber daya alarn yang ada

termasuk di dalamnya faktor tenaga kerja.

Pembangunan ketenagakerjaan pada saat ini menghadapi tantangan yang

sangat berat yaitu bagaimana membuka kesempatan kerja seluas-luasnya sehingga

memungkinkan penduduk memperoleh penghasilan yang baik dan penghidupan

yang layak. GBHN 1998 mengamanatkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan

sebagai upaya menyeluruh dan terpadu diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga

kerja, profesionalisme, daya saing dan kompetensi tenaga kerja agar menjadi tenaga

kerja produktif sebagai dasar pengembangan produktivitas masyarakat.

Pembangunan ketenagakerjaan ditujukan pada peningkatan kemandirian,

kewirausahaan, etos kerja dan disiplin, produktivitas, kemampuan belajar, kapasitas
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dan keberdayaan tenaga kerja sehingga mampu mengisi, menciptakan, dan

memperluas kesempatan kerja produktif serta memperluas kesempatan berusaha,

baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu perlu didukung dengan upaya

keterpaduan kebijakan tennasuk di dalamnya pendidikan dan pelatihan bagi

angkatan kerja.

Selama PJP I pembangunan telah berhasil menciptakan lapangan kerja

dalam jumlah yang memadai. Hal ini tercermin dari banyaknya angkatan kerja baru

yang memperoleh pekerjaan. Antara tahun 1980 dan 1990 angkatan kerja

bertambah sebesar 21,5 juta orang. Dalam kurun waktu yang sama jumlah pekerja

(angkatan kerja yang bekerja) juga bertambah sebesar 20,0 juta orang (Tabel 1).

Tabe11. Perkembangan Angkatan Kerja 1980 - 1995

Keterangan 1980 1985 1990 1995

Jumlah anld<atan keria (ribu) 52.421 63.826 73.914 84.230
Jumlah oekeria (ribu) 51.553 62.457 71.570 78.322
Rata-rata pertumbuhan angkatan 2,7 4,0 3,0 2,6
keria per tahun (%)
Persentase yan8 mencari 1,7 2,1 3,2 7,0
pekerjaan (0/0)
Persentase pekerja yang bekerja 36,5 38,3 36,6 32,6
kuranl! dati 35 iam seminl!l!U %)

Swnber. Dimodiftkasi dari Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Rl 16 Agustus 1997, Jakarta, hal. IV/34.

Peningkatan angkatan kerja tersebut, perlu diiringi dengan upaya perluasan

kesempatan kerja, sehingga angka pengangguran berkurang. Namun demikian,

angka pengangguran terbuka (open unemployment) meningkat dari tahun ke tahun.

Bila pada tahun 1980 angka pengangguran sebesar 1,7 persen, maka pada tahun

1995 meningkat menjadi 7,0 persen. Sedangkan angka setengah pengangguran
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(under employment), yaitu pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam

seminggu menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu dari 36,5 persen pada tahun

1980 menjadi 32,6 persen pada tahun 1995.

Meningkatnya pengangguran antara lain terjadi karena adanya

ketidakseimbangan antara sisi penawaran (supply) dan sisi permintaan (demand)

angkatan kerja (Lembaga Demografi-FEUI, 1996). Pasar kerja di Indonesia

mengalarni dualisme. Satu sisi terdapat pasar kerja yang mengalarni banyak

permintaan (excess demand). Tetapi di sisi lain ada pasar kerja yang terlalu banyak

penawaran (over supply) angkatan kerja. Hal ini pada umumnya terjadi untuk jenis

jenis pekerjaan yang tidak terlalu menuntut keterampilan yang tinggi. Sedangkan

kelebihan permintaan (excess demand) pada umumnya terjadi untuk jenis pekerjaan

yang membutuhkan keterampilan tinggi. Itulah sebabnya sering muncul gejala yang

ironis; di satu sisi banyak angkatan kerja yang menganggur (mencari pekerjaan)

tetapi di sisi lain cukup banyak perusahaan yang mengalarni kesulitan dalam

mencari caJon pekerja yang berkualitas (qualified). Dalam hal ini terjadi mismatch

antara kebutuhan employers di satu sisi dengan kemampuan calon employees di sisi

lain.

Disinilah peran Balai Latihan Kerja (BLK) sangat dibutuhkan, yaitu antara

lain bagaimana menjembatani kebutuhan pasar kerja di satu pihak dengan

kemampuan angkatan kerja di pihak lain. Bahkan lebih jauh BLK diharapkan

mampu mendidik para peserta untuk pada akhimya menjadi pekerja atau wirausaha

mandiri. Dalam pelaksanaan program pelatihan di BLK, tugas dan fungsi instruktur

sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelatihan ke arah yang lebih efektif
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BLK sebagai salah satu lembaga pelatihan kerja pemerintah yang bemaung

di bawah Departemen Tenaga Kerja, mempunyai peranan yang amat penting dan

strategis dalam upaya menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan

kebutuhan pembangunan. BLK sebagai unit pelaksana teknis juga memiliki fungsi

ganda. Pertama sebagai unit pelaksana pelatihan kerja dan kedua sebagai unit

percontohan pelatihan bagi lembaga pelatihan lain, baik pemerintah, swasta,

maupun perusahaan. Fungsi BLK percontohan ini muncul secara otomatis karena

Departemen Tenaga Kerja adalah instansi pembina fungsional di bidang pelatihan

kerja, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1991 tentang

Pelatihan Kerja Nasional.

Jumlah BLK yang ada sekarang adalah sebanyak 156 buah yang tersebar di

setiap propinsi di Indonesia. Selama empat tahun Repelita VI, pelatihan melalui

BLK berjumlah 272.217 orang yang terdiri dari 122.950 (45,2 persen) di bidang

industri, 8.754 orang (3,2 persen) di bidang pertanian, dan sisanya 140.513 orang

(51,6 persen) dilatih diberbagai bidang kejuruan melalui pelatihan kelilinglmobile

training unit (Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI tanggal 16 Agustus 1997).

Dalam pelaksanaan program pelatihan tenaga kerja di BLK, peranan

instruktur sangat penting dalam menentukan keberhasilan program pelatihan. Oleh

karena itu, Departemen Tenaga Kerja berupaya membina instruktur ke arah yang

lebih efektif dan efisien. Salah satu pembinaan yang ditempuh adalah dengan

menyelenggarakan program pelatihan penjenjangan lanjutan, yang diharapkan agar

instruktur dapat menambah, bukan hanya pengetahuan teori, melainkan juga

keterampilan praktis. Program pelatihan penjenjangan lanjutan yang dilaksanakan
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instruktur BLK yang akan menduduki jabatan baik struktural maupun fungsional

setingkat lebih tinggi dari pangkat atau golongan dan jabatan sebelumnya (Ditjen.

Binlattas Dep. Tenaga Kerja, 1997). Oleh karena itu program pelatihan tersebut

merupakan diklat yang dipersyaratkan maka, untuk mengetahui kesesuaian

program pelatihan dengan kebutuhan instruktur diperlukan adanya penelitian untuk

menganalisis kebutuhan program pelatihan penjenjangan lanjutan instruktur yang

diselenggarakan oleh Balai Latihan Instruktur dan Pengembangan (BLIP) Bekasi.

B. Perumusan Masalah

Peranan pelatihan kerja sebagai jembatan kebutuhan pasar kerja di satu

pihak dengan kemampuan angkatan kerja di pihak lain demikian penting dan

strategis. Hal ini membutuhkan pengelolaan BLK yang efektif dan efisien. Banyak

faktor yang mempengaruhi sehingga terwujud suatu BLK yang mampu memainkan

peran strategis tersebut. Faktor-faktor tersebut mencakup baik faktor yang

berkaitan dengan input, proses, output maupun lingkungan. Dari berbagai faktor

itu ada faktor yang cukup dominan dan berpegaruh langsung terhadap kualitas

peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan di BLK. Faktor yang cukup dominan

tersebut adalah instruktur (Lembaga Demografi FE-UI, 1996).

Instruktur yang berkualitas akan menghasilkan output peserta pelatihan

yang berkualitas. Sebaliknya jika instruktur yang melatih tidak berkualitas, maka

sulit untuk menghasilkan output peserta peiatihan yang berkualitas. Oleh karena itu

perhatian terhadap instruktur sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas

pelatihan di BLK. Namun demikian, tingkat pendidikan instruktur BLK sebagian
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memperlihatkan distribusi instruktur BLK menurut pendidikan yang ditamatkan.

Tabel2. Distribusi Instruktur Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Swnber . SiudiIPengkaJI8I1 Profil Instruktur Lalihan KelJll, LD-FEUl, 1996

Jenjane: Pendidikan yane: Frekuensi Persen
Ditamatkan

SO 3 0, I
SLTP Umum 5 0,2
SLTP Keiuruan 18 0,6
SLTA Umum 635 22,1
SLTA Keiuruan 1.797 62,6
Akaderni 346 12,1
Universitas 62 2,2
Tidak Teriawab 5 0,2

Jumlah 2.871 100.0..

Dalam tabel tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar atau mayoritas

instruktur berpendidikan SLTA yaitu 84,7 persen (SLTA Umum 22,1 persen dan

SLTA Kejuruan 62,6 persen) dari jumlah instruktur sebanyak 2.871 orang.

Sedangkan yang berpendidikan perguruan tinggi yaitu masing-masing 12,1 persen

berpendidikan Akaderni dan 2,2 persen berpendidikan Universitas. Gambaran

instruktur yang berpendidikan tinggi ini menunjukan hanya sebagian kecil jumlah

instruktur BLK yang berpendidikan tinggi. Namun dernikian juga masih terdapat

instruktur BLK yang merniliki tingkat pendidikan rendah, seperti SLTP dan bahkan

SD. Selain pendidikan instruktur juga pengalaman kerja perlu ditingkatkan, hal ini

juga diperkuat oleh studi Bank Dunia mengenai Training and the Labor Market in

"Indonesia: Productivity Gains and Employment Growth (1997), yang

menyebutkan bahwa banyak instruktur yang direkrut tanpa pengalaman kerja di

industri.
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Melihat kondisi bahwa sebagian besar instruktur BLK berpendidikan SLTA

dan pengalaman praktek ke~a di industri perlu ditingkatkan, maka upaya

peningkatan kualitas instruktur perlu terus-menerus ditingkatkan melalui berbagai

program pendidikan dan pelatihan instruktur, baik pendidikan dan pelatihan tingkat

dasar, program diploma, program s~ana dan pasca sa~ana, program On the Job

Training (OIT) di industri, penataran teknis lainnya, maupun program pelatihan

penjenjangan instruktur latihan ke~a. Pendidikan dan pelatihan yang selama ini

dilaksanakan, diperlukan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan di masa depan.

Tuntutan dan tantangan pasar ke~a yang makin meningkat memerlukan

peningkatan kualitas instruktur BLK secara memadai. Untuk memenuhi tantangan

tersebut dibutuhkan tenaga instruktur yang profesional. Pembinaan karier

instruktur yang mengarah pada profesionalisme merupakan upaya untuk

meningkatkan kemampuan dan keterampilan instruktur BLK guna mengantisipasi

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu kegiatan pendidikan dan pelatihan instruktur yang telah

dilaksanakan pada tahun anggaran 1997/98 adalah program pelatihan penjenjangan

lanjutan (pENLA) instruktur latihan ke~a di Balai Latihan lnstruktur dan

Pengembangan Bekasi. Tujuan PENLA adalah meningkatkan pengetahuan,

pengembangan kepribadian, kemampuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan

jabatan yang dipersyaratkan. Sasarannya adalah terbentuknya tenaga fungsional

pratama yang sanggup, mau dan mampu beke~a secara efektif, efisien serta

membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas. Program tersebut merupakan

persyaratan pendidikan dan pelatihan bagi instruktur BLK yang akan menduduki
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sebelumnya. Program pelatihan penjenjangan yang dilaksanakan tersebut belum

sepenuhnya mendasarkan pada analisis kebutuhan pelatihan. Berdasarkan perihal

tersebut di atas, maka timbul pertanyaan:

1. Sejauhmana kebutuhan peiatihan penjenjangan lanjutan bagi instruktur latihan

kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Instruktur dan Pengembangan

(BLIP) Bekasi?

2. Seberapa besar manfaat peiatihan penjenjangan lanjutan yang telah

dilaksanakan?

Untuk itu perlu dilakukan analisis mengenai kebutuhan program pelatihan

penjenjangan lanjutan instruktur latihan kerja yang telah diberikan bagi instruktur

BLK, sehingga dapat disusun program pendidikan dan pelatihan yang sesuai

dengan kebutuhan instruktur.

c. Tuj uan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan tersebut di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kebutuhan pelatihan penJenJangan lanjutan instruktur latihan

kerja.

2. Menganalisis manfaat peiatihan penjenjangan lanjutan yang telah dilaksanakan

selama ini dilihat dari aspek pengetahuan, kualitas dan kuantitas keterampilan

serta aspek sikap.

3. Menyusun program pelatihan yang perlu dikembangkan.
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D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi BLIP, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan rencana program pelatihan

bagi instruktur, khususnya untuk meningkatkan profesionalisme instruktur

BLK.

2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan akan menambah pengalaman praktis

serta wawasan tentang penyusunan program pendidikan dan pelatihan.

3. Bagi instruktur, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan

kinerja dan profesionalismenya.

E. Basil Yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu arahan dan perbaikan

dalam perencanaan dan penyusunan program pelatihan bagi instruktur BLK.

Arahan tersebut tentunya dapat dipakai sebagai pedoman atau landasan dalam

pengembangan program-program pelatihan instruktur pada umurnnya.
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