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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

2.1. Pengertian Judul 

a. Perancangan 

Terdapat beberapa pengertian perancangan yang dikemukakan oleh para ahli, 

diantaranya sebagai berikut: 

• Perancangan merupakan proses penarikan keputusan dari ketidakpastian yang 

tampak, dengan tindakan-tindakan yang tegas bagi kekeliruan yang terjadi (M. 

Asimow, 1982). 

• Perancangan merupakan lompatan kreatif dari fakta-fakta masa kini menuju 

kemungkinan di masa datang (JK. Page, 1986). 

• Perancangan merupakan aktivitas kreatif, melibatkan proses untuk membawa 

kepada sesuatu yang baru dan bermanfaat yang sebelumnya tidak ada (JB. 

Reswick, 1985). 

 

b. Fasilitas 

Terdapat beberapa pengertian fasilitas yang dikemukakan oleh para ahli, 

diantaranya sebagai berikut: 

• Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar 

pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda maupun uang. 

(Suryosubroto, 2010) 

• Fasilitas adalah segala sesuatu yang mempermudah upaya dan memperlancar 

kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. (Zakiaah Daradjat, 2001) 

 

c. Pendidikan 

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

 

d. Keterampilan 

Keterampilan merupakan ilmu yang secara lahiriah ada di dalam diri manusia 

dan perlunya dipelajari secara mendalam dengan mengembangkan keterampilan yang 

dimiliki. Berikut pengertian keterampilan menurut para ahli: 
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• Keterampilan adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa 

tugas yang merupakan pengembangan dari hasil training dan pengalaman yang 

didapat. (Dunnette, 1976:33) 

• Keterampilan (skill) adalah kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat 

diartikan sebagai implikasi dari aktivitas. (Nedler, 1986) 

• Keterampilan adalah derajat keberhasilan yang konsisten dalam mencapai suatu 

tujuan dengan efektif. (Singer, 2000) 

• Keterampilan (skill) berarti kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan 

secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar (basic ability). 

(Ibid, 2000) 

 

e. Pelatihan 

Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya) yang 

dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada calon tenaga 

kerja yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan 

tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi. 

Menurut Mutiara S. Panggabean (2002: 51) mengungkapkan bahwa pelatihan lebih 

berorientasi pada pekerjaan saat ini untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan 

tertentu. 

Menurut Oemar Hamalik (2007: 11) pelatihan juga diberikan dalam bentuk 

pemberian bantuan. Bantuan dalam hal ini dapat berupa pengarahan, bimbingan, 

fasilitas, penyampaian informasi, latihan keterampilan, pengorganisasian suatu 

lingkungan belajar, yang pada dasarnya peserta telah memiliki potensi dan 

pengalaman, motivasi untuk melaksanakan sendiri kegiatan latihan dan memperbaiki 

dirinya sendiri sehingga dia mampu membantu dirinya sendiri. Istilah pemberian 

bantuan lebih bersifat humanistik (manusiawi) dan tidak memperlakukan peserta 

sebagai mesin (mekanistik). Bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan 

kepada individu. Bimbingan bermanfaat bagi karyawan dalam membantu agar mereka 

siap menerima pekerjaan atau penugasan yang memerlukan keterampilan baru. 

sehingga dapat meningkatkan produktifitas sehingga tercapailah kesejahteraan hidup. 

 

f. Kerja 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) “kerja diartikan sebagai 

kegiatan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat dan sesuatu yang 

dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencaharian”. Terdapat beberapa pengertian 

kerja yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut: 



 11 

 

• Kerja merupakan penggunaan proses mental dan fisik dalam mencapai 

beberapa tujuan yang produktif. (Brown, 1998) 

• Kerja dipandang dari sudut sosial merupakan kegiatan yang dilakukan dalam 

upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, terutama bagi orang-orang 

terdekat (keluarga) dan masyarakat. (B. Renita, 2006) 

 

g. Kota Surabaya 

Kota Surabaya adalah ibukota provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya 

merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. 

Dari penjelasan pengertian diatas dapat menjelaskan judul “Perancangan 

Fasilitas Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja di Kota Surabaya” yaitu 

sebuah proses kreatif yang bermula dari fakta maupun isu terkini untuk mewujudkan 

suatu sarana dan prasarana yang dapat memperlancar kerja dalam rangka mencapai 

suatu tujuan yaitu mewadahi masyarakat yang ingin mengasah kemampuan, 

mendapatkan ilmu dan dapat mengaplikasikannya dalan kehidupan sehari-hari 

melalui pengarahan, bimbingan, penyampaian informasi, latihan keterampilan dalam 

lingkungan belajar untuk mewujudkan kesejahteraan umum di Kota Surabaya. 

 

2.1.1. Lingkup Pelayanan dan Kapasitas 

a. Lingkup Pelayanan 

Lingkup pelayanan obyek perancangan yaitu skala pelayanan kota. Skala 

pelayanan kota adalah pelayanan kepada penduduk dan aktivitas pada wilayah kota. 

 

b. Penentuan Batas Usia Peserta Pelatihan 

Batasan sasaran usia : 17 – 45 tahun 

Penjelasan : 

Usia angkatan kerja menurut UU No. 13 tahun 2003 adalah 15-64 tahun. 

Batasan usia yang ditentukan pada obyek perancangan yaitu minimal 17 tahun karena 

syarat administratif pendaftaran pelatihan menggunakan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) yang dimiliki oleh penduduk berusia 17 tahun keatas. Batasan usia maksimal 

yang ditentukan pada obyek perancangan yaitu 45 tahun karena diharapkan setelah 

pelatihan, peserta dapat bekerja dan menghidupi keluarganya selama 19 tahun 

kedepan hingga batas usia angkatan kerja yaitu 64 tahun dimana merupakan usia 

pensiun. 
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c. Penentuan Kapasitas Peserta Pelatihan 

Penentuan kapasitas peserta pelatihan menyesuaikan dengan standar pelatihan 

pada studi kasus Balai Latihan Kerja yang ada di Indonesia. Dimana pada 1 kelas 

pelatihan terdapat 16 peserta pelatihan. Berikut penjelasan menurut Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor PER.03/MEN/IV/2011 

tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Besar Latihan Kerja Industri Serang 

bagian Program Pelayanan poin 6 tentang Instruktur: 

Instruktur yang bertugas dalam kelas dirasionalkan untuk: 

a) Technical Skill 

1) Di ruang kelas : 1 instruktur untuk 16 orang 

2) Di ruang praktik : 2 instruktur untuk 16 orang 

Diperkuat kembali dengan studi kasus di Balai Latihan Kerja Kota Surabaya 

yang menampung 16 peserta pelatihan pada 1 Angkatan. Sehingga pada obyek 

perancangan ini kapasitas peserta pelatihan dibatasi 16 orang dengan 1 instruktur 

untuk kelas teori dan 16 orang dengan 2 instruktur untuk kelas praktik/workshop. 

 

d. Penentuan Jenis Pelayanan 

Penentuan jenis pelayanan pelatihan pada obyek rancangan didasarkan dari 

data hasil sakernas mengenai lapangan pekerjaan utama penduduk Kota Surabaya 

dengan pengelompokkan sektor ekonomi yang dibagi menjadi 3 kategori utama yang 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Lapangan Pekerjaan Utama Angkatan Kerja Kota Surabaya, 

Agustus 2018 dan Agustus 2019 

 
Keterangan : 

A : Pertanian, kehutanan dan perikanan 

B : Pertambangan dan penggalian 

C : Industri pengolahan 

D : Pengadaan listrik dan gas 
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E : Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang 

F : Konstruksi 

G : Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda 

motor 

H : Transportasi dan pergudangan 

I : Penyediaan akomodasi dan makan minum 

J : Informasi dan komunikasi 

K : Jasa keuangan dan asuransi 

L : Real estate 

M,N : Jasa perusahaan 

O : Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 

P : Jasa pendidikan 

Q : Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 

R,S,T,U : Jasa lainnya 

 

Berdasarkan data tersebut, lapangan pekerjaan pada kelompok kategori 

pertanian dan manugaktur mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,23 

persen poin dan dan 1,96 persen poin. Sedangkan lapangan pekerjaan pada kategori 

kelompok jasa mengalami penurunan sebesar 2,20 persen poin. Penentuan pelatihan 

didasarkan pada kebutuhan yang sesuai dengan pasar kerja. Penekanannya adalah 

pada penguasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Sehingga untuk 

menyeimbangkan, pengadaan pelatihan dibidang jasa dapat menghasilkan pekerja 

yang kompeten yang dapat turut membantu pada sektor perekonomian bidang jasa, 

baik dalam perusahaan maupun mandiri. Pada obyek perancangan pelatihan bidang 

jasa yaitu kejuruan bisnis dan manajemen. Dan pengadaan pelatihan bidang 

manufaktur dapat membantu memenui permintaan tenaga kerja yang tinggi dalam 

bidang industri. Kejuruan pelatihan bidang manufaktur yang dapat diadakan yaitu 

kejuruan teknik, bangunan, garmen apparel dan processing. 

 

2.1.2. Kualitas Pelayanan 

Standar kualitas pelayanan yang dijadikan sebagai acuan dalam merancang 

Fasilitas Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja di Kota Surabaya adalah 

kualitas bangunan pemerintah. Berikut adalah penentuan kualitas pelayanan pada 

obyek perancangan : 

1) Bangunan yang dirancang hemat energi 

2) Bangunan memiliki fasilitas yang memadai bagi pengguna bangunan yaitu 

pengelola, peserta pelatihan, dan pengunjung 
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3) Perancangan lansekap memerhatikan keamanan dan kenyamanan bagi sirkulasi 

kendaraan dan sirkulasi manusia 

4) Memaksimalkan tapak untuk mencukupi kebutuhan pendidikan keterampilan 

dan pelatihan kerja 

5) Perancangan bangunan memerhatikan dan desain bangunan selaras dengan 

keadaan lingkungan sekitar 

 

2.2. Tinjauan Fungsi 

 

2.2.1. Klasifikasi dan Karakteristik Judul 

Pengertian Fasilitas 

Secara garis besar fasilitas adalah segala sesuatu yang mempermudah upaya 

dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. (Zakiaah Daradjat, 

2001) 

 

Tipologi Fasilitas 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), fasilitas terbagi menjadi 2 

macam yaitu fasilitas sosial dan fasilitas umum. Berikut adalah penjelasan mengenai 

fasilitas sosial dan fasilitas umum : 

 

a. Fasilitas Sosial 

Fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta 

untuk masyarakat, seperti sekolah, klinik, dan tempat ibadah (KBBI). Pengertian 

lain dari fasilitas sosial yaitu fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam 

lingkungan permukiman, antara lain: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan 

niaga, pemerintah dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, 

olah raga dan lapangan terbuka, pemakaman umum. 

Pengertian fasilitas sosial disepadankan dengan pengertian di dalam bahasa 

Inggris sebagai social atau public facility yang berarti sarana dan prasarana sosial 

yang diadakan untuk memfasilitasi upaya pemenuhan kepentingan-kepentingan 

sosial masyarakat, serta pelak-sanaan aktivitas sosial dan interaksi kemasyarakatan 

antar warga masyarakat. Jadi dalam kaitan ini terminologi fasilitas sosial sudah 

tepat, yaitu merupakan sarana dan prasarana yang dibangun untuk memfasilitasi 

aktualisasi kehidupan sosial kemasyarakatan dari setiap warga masyarakat. 

b. Fasilitas umum 

Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, 

seperti jalan dan alat penerangan umum (KBBI). Pengertian lain mengenai fasilitas 
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umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan 

lingkungan yang diseleng-garakan oleh instansi pemerintah dan terdiri dari antara 

lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal 

angkutan umum, kebersihan/pembuangan sampah, dan pemadam kebakaran. 

Kata fasilitas dalam terminologi fasilitas umum diartikan secara berbeda 

di dalam Bahasa Inggris, yaitu sebagai public utility yang secara umum kurang 

lebih dipahami sebagai sarana dan prasarana yang diadakan untuk dapat 

dipergunakan oleh masyarakat guna meningkatkan manfaat (utility) sebesar-

besarnya bagi diri masyarakat sendiri, sehingga kehidupan menjadi lebih mudah 

dan lebih sejahtera.  

Berdasarkan penjelasan diatas, fasilitas umum lebih menekankan pada manfaat 

sebagai hasil yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak, sedangkan fasilitas sosial lebih 

menekankan pada penciptaan media atau wahana yang memberi ruang bagi 

peningkatan intensitas pergaulan sosial kemasyarakatan (Sumber : Analisis Kebijakan 

dalam Pengadaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum di DKI Jakarta Purwanto, FE 

UI, 2010). Maka, tipologi yang sesuai dengan perancangan adalah “fasilitas sosial” 

karena bangunan yang dirancang memfasilitas aktivitas sosial dan interaksi 

kemasyarakatan antar warga masyarakat yang kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi 

masyarakat itu sendiri. 

 

2.2.2. Pengembangan Judul (Literatur Penunjang Fungsi) 

Pengertian Pendidikan 

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

 

Tipologi Pendidikan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 

jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat 

saling melengkapi dan memper-kaya. Berikut penjelasan mengenai macam-macam 

pendidikan: 
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a. Pendidikan Formal  

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan anak usia dini (TK/RA), pendidikan dasar (SD/MI), 

pendidikan menengah (SMP/MTs dan SMA/MA), dan pendidikan tinggi 

(Universitas). Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri 

dan pendidikan formal berstatus swasta. 

b. Pendidikan Nonformal  

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan Nonformal 

dijelaskan lebih lengkap pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 

Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (BAB II 

Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan) yaitu sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Pendidikan Nonformal dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau 

Pemerintah Daerah. 

(2) Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyara-kat yang 

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 

penambah, dan/atau pelengkap pendidi-kan formal dalam rangka mendukung 

pendidikan sepanjang hayat. 

(3) Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik 

dengan penekanan pada penguasaan penge-tahuan dan keterampilan 

fungsional serta pengem-bangan sikap dan kepribadian profesional. 

Pasal 10 

(1) Pendidikan nonformal, meliputi : 

a. Pendidikan kecakapan hidup (life skills) merupakan pendidikan yang 

memberikan kecakapan personal, kecakap-an sosial, kecakapan 

intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri; 

b. PAUD terdiri dari KB, TPA, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) atau bentuk 

lain yang sederajat; 

c. Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan 

untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, 

pendidikan kepanduan/ kepramukaan, keolahragaan, palang zmerah, 

pelatihan, kepemimpinan, pencinta alam, serta kewirausahaan; 

d. Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidik-an untuk 

mengangkat harkat dan martabat perempuan; 
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e. Pendidikan keaksaraan dalam rangka menunjang pembe-rantasan buta 

aksara; 

f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada 

penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia 

kerja; 

g. Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan non-formal setara 

SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang men-cakup program paket A, 

paket B, dan paket C; 

h. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan 

peserta didik. 

(2) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, 

kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta 

satuan pendidikan yang sejenis. 

(3) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan 

bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri. 

 

c. Pendidikan Informal  

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

Pendidikan Informal dijelaskan lebih lengkap pada Peraturan Walikota Surabaya 

Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di 

Kota Surabaya (BAB II Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan) yaitu sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Kegiatan Pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan 

berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. 

(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan 

pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian kesetaraan 

sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. 

Dari tipologi pendidikan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 13 dan sesuai dengan isu yang ada maka jenis pendidikan yang 

digunakan dalam perancangan ini yaitu “Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan 

Kerja” sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (BAB II Jalur, 

Jenjang, dan Jenis Pendidikan) Pasal 10 Ayat 1 tentang Pendidikan Nonformal. 
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Pelatihan Kerja 

a. Pengertian Pelatihan Kerja 

Istilah pelatihan merupakan terjemahan dari kata training dalam Bahasa  

Inggris.  Secara  harfiah arti kata  training adalah  “train”  yang berarti: (1) 

memberi pelajaran dan praktik (give teaching and practic), (2) menjadikan 

berkembang dalam arah yang dihendaki (couse to grow in a required direction), 

(3) persiapan (preparation),dan (4) praktik (practice). Menurut Rival dan Sinaga 

pelatihan sebagai bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk 

memperoleh dan meningkatkan  keterampilan  diluar sistem pendidikan yang 

berlaku dalam relatif singkat  dengan metode yang lebih  mengutamakan pada 

praktek dari pada teori. 

Pelatihan secara singkat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk 

meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa mendatang. Pelatihan berkaitan 

dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan. 

Pelatihan memiliki orientasi jangka pendek, dan memiliki kemampuan untuk 

mem-permudah dalam bekerja bagi pegawainya”. Bisa disimpulkan bahwa 

pelatihan merupakan suatu upaya yang terencana dari organisasi untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai atau 

meningkatkan kualitas dari setiap pegawai. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 pasal 

1 ayat 9 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa: “Pelatihan kerja adalah 

keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta 

mengembang-kan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja 

pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan 

kualifikasi jabatan atau pekerjaan.” Penyelenggaraan pelatihan kerja  wajib 

memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan oleh Sastro Hadiwiryo sebagai berikut: 

a. Tersedianya tenaga pelatihan 

b. Tersedianya dana kelangsungan kegiatan penyelenggaraan 

c. Kurikulum 

d. Akreditasi 

e. Sarana dan prasarana pelatihan kerja 

 

b. Konsep Pelatihan Kerja 

Terdapat dua konsep pelatihan, sebagai berikut: 
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a) Pemberian materi secara teoritik 

Pemberian secara teoritik disini maksudnya, peserta pelatihan diberikan 

modul materi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  (SKKNI). 

Materi  yang  disampaikan  secara  kurikulum yang telah ditetapkan dari pusat. 

b) Pemberian materi secara praktik 

Pemberian  materi  secara  praktik  disini  maksudnya  adalah materi yang 

telah disampaikan dari judul kemudian langsung diaplikasikan atau 

dipraktikkan. Dalam hal ini peserta mendapatkan fasilitas untuk praktik, seperti: 

seragam, komputer, alat tulis, peralatan bengkel, dan lain sebagainya. Untuk 

mengetahui terjadi tidaknya perubahan tersebut dilakukan penilaian atau 

evaluasi atas pelaksanaan pelatihan tersebut. 

 

c. Prinsip Dasar Pelatihan Kerja 

Berikut prinsip dasar pelatihan kerja menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja 

Nasional BAB III Pasal 3: 

a) Berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan SDM 

b) Berbasis pada kompetensi kerja 

c) Tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat 

d) Bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat 

e) Diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif. 

 

d. Program Pelatihan Kerja 

Pelatihan yang dilakukan adalah berbasis kompetensi agar nantinya 

angkatan kerja yang dihasilkan tidak hanya memiliki pengetahuan saja, tetapi juga 

memiliki sikap kerja dan keterampilan sehingga siap pakai dan mampu bersaing. 

Sistem pelatihan menggunakan Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya 

disingkat Sislatkernas. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

31 Tahun 2006, Sislatkernas adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai 

komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional. 

Pelaksanaan pelatihan kerja juga harus sesuai dengan SKKNI atau Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dengan Pelatihan Berbasis Kompetensi 

(PBK). SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan 

dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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e. Sarana dan Prasarana 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor: PER.21/MEN/X/2005 tentang penyelenggaraan program pemagangan 

menyebutkan sarana dan prasarana sebagai lingkup program pelatihan pada BAB 

II pasal 2 ayat (1) huruf d, ketentuan sarana dan prasarana program pemagangan 

selanjutnya dijelaskan pada BAB II pasal 6 tentang program pemagangan yang 

menyebutkan: 

a) Sarana dan prasarana harus memenuhi kebutuhan pelaksanaan: 

1) Pelatihan teori (ruang kelas) 

2) Simulasi/praktek termasuk praktek laboratorium 

3) Bekerja secara langsung di tempat kerja (bengkel kerja) 

b) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai 

dengan kurikulum dan silabus prgram pemagangan 

c) Dalam hal perusahaan tidak memiliki sarana dan prasarana untuk kegiatan 

simulasi/praktek termasuk praktek laboratorium maka dapat menggunakan 

sarana dan prasarana di lembaga pelatihan kerja atau perusahaan lain. 

 

f. Sertifikasi 

Berikut sertifikasi pelatihan kerja menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional BAB 

VII Pasal 14: 

(1) Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan berhak 

mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi kerja. 

(2) Sertifikat pelatihan kerja diberikan oleh lembaga pelatihan kerja kepada 

peserta pelatihan yang dinyatakan lulus sesuai dengan program pelatihan 

kerja yang diikuti.  

(3) Sertifikat kompetensi kerja diberikan oleh BNSP kepada lulusan pelatihan 

dan/atau tenaga kerja berpengalaman setelah lulus uji kompetensi.  

(4) BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang 

memenuhi persyaratan akreditasi untuk melaksanakan sertifikasi 

kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  

(5) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi tertentu belum terbentuk maka 

pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja 

 

g. Pelayanan Kios 3 in 1 

Kios 3 in 1 merupakan layanan yang disediakan Kemeterian 

Ketenagakerjaan salah satunya melalui Balai Latihan Kerja. Dengan adanya 

fasilitas ini diharapkan masyarakat memiliki kemudahan untuk mengikuti 
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pelatihan, sertifikasi, dan mendapatkan pekerjaan (penempatan). Selain itu instansi 

/ perusahaan pun dapat mencari dan memperoleh tenaga kerja terampil sesuai 

dengan yang diperlukan melalui fasilitas 3 in 1 ini. 

Konsep yang digunakan dalam Kios 3 in 1 adalah sistem pengembangan 

SDM atau tenaga kerja dengan memanfaatkan perangkat lunak atau sistem 

teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan 

masyarakat, dunia usaha, maupun antar instansi pemerintah. 

▪ Pelatihan 

Prinsip pelatihan adalah melengkapi kompetensi kerja yang sesuai dengan 

tuntutan permintaan atau syarat jabatan dari pengguna (user). Dan efektivitas 

pelatihan sangat tergantung pada kondisi tenaga kerja yang akan dilatih serta 

Penyelenggaraan pelatihan perlu didukung oleh sistem informasi pasar kerja 

tentang ketersediaan dan kondisi penyediaan tenaga kerja. 

▪ Sertifikasi 

Program sertifikasi dilakukan sebagai bukti keabsahan kualifikasi 

kompetensi yang dimiliki seseorang, setelah yang bersangkutan mengikuti proses 

uji kompetensi. Dan uji kompetensi harus sesuai dengan syarat jabatan pada sisi 

permintaan. Pelaksanaan uji kompetensi perlu didukung oleh sarana dan peralatan 

uji terutama dalam praktek mengoperasikan alat-alat produksi. Disamping itu uji 

kompetensi harus dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli yang juga menguasai dan 

memiliki profesionalisme di bidang kompetensi yang di ujikan 

 

▪ Penempatan 

Apabila pelatihan dilakukan berdasarkan permintaan yang sudah riil, maka 

penempatan akan berlangsung secara otomatis. Peserta pelatihan perlu juga 

dipersiapkan untuk bekerja secara mandiri. Sebelum melakukan pelatihan perlu 

kejelasan informasi mengenai syarat jabatan atau kompetensi yang dibutuhkan. 

Informasi seperti itu harus dapat tersedia melalui Pusat Informasi Pasar Kerja. 

Penempatan tersebut dapat dilakukan melalui lembaga atau instansi Pemerintah 

dan atau Bursa Tenaga Kerja Swasta. Disamping penempatan di perusahaan 

domestik dan di luar negeri, tenaga-tenaga terlatih perlu dipersiapkan untuk 

pekerja mandiri dan untuk sektor informal 
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Gambar 2.1 Mekanisme pelayanan kios 3 in 1 

(Sumber : bbplksemarang.com) 

 

Tenaga Kerja 

a. Pengertian Tenaga Kerja 

Menurut UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga  kerja  dapat  juga  

diartikan  sebagai  penduduk yang berada dalam batas usia kerja. Tenaga kerja 

disebut juga golongan produktif, yakni dari usia 15-65 tahun. Konsep dan definisi 

yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat 

Statistik adalah The Labor Force Concept yang disarankan oleh International 

Labor Organization (ILO) dimana konsep ini membagi penduduk menjadi dua 

kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk usia kerja. Selanjutnya 

penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasasrkan kegiatan 

utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah angkatan kerja dan 

bukan angkatan kerja. 

b. Kelompok Tenaga Kerja 

Tenaga kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu : 

i) Angkatan kerja 

Angkatan  kerja  adalah  bagian  dari  tenaga  kerja  yang  aktif dalam 

kegiatan ekonomi. Aktif ini tidak selalu berati sudah bekerja karena yang 

digolongkan sebagai angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 

tahun keatas) baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan 

(pengangguran), batas usia ini diatur dalam UU No. 20 Tahun 1999 pasal 2 
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ayat 2, sementara itu menurut versi Bank Dunia angkatan kerja adalah antara 

umur 15-64 tahun. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 

a) Pekerja (employment), yakni kelompok angkatan kerja yang bekerja. 

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan 

maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau 

keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu. 

Pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan 

ekonomi juga termasuk kategori ini. Pekerja (employment) dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu: 

1) Pekerja  penuh  (full  employment),  yakni  pekerja  yang bekerja 

dengan memenuhi kriteria berikut: 

a. Lama kerja minimal 40 jam per minggu. 

b. Besar pendapatan minimal sama dengan UMR (Upah Minimum 

Regional). 

c. Jenis pekerjaan sesuai dengan pendidikan/keahliannya 

2) Pekerja tidak penuh, yakni mereka yang bekerja dibawah jam kerja 

normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima 

pekerjaan (Sumber: BPS). Pekerja tidak penuh terdiri dari: 

▪ Setengah menganggur, yakni pekerja yang bekerja tapi tidak 

memenuhi kriteria pekerja penuh, kelompok setengah  

menganggur dibagi menjadi tiga kelompok, yakni: 

a. Setengah menganggur menurut jam kerja, yaitu pekerja yang 

bekerja kurang dari 35 jam per minggu. 

b. Setengah   menganggur   berdasar   pendapatan,   yaitu pekerja 

yang menerima pendapatan lebih kecil dari UMR tempat dia 

bekerja. 

c. Setengah  menganggur  menurut  produktivitas,  yaitu pekerja 

yang produktivitasnya dibawah standar perusahaan. Pada 

umumnya, pekerja yang baru masuk dan pekerja dengan cacat 

tertentu termasuk kelompok ini. 

▪ Pekerja paruh waktu, adalah mereka yang bekerja dibawah jam 

kerja normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia 

menerima pekerjaan lain (Sumber: BPS). 

b) Pengangguran   (unemployment),   yakni   kelompok   angkatan kerja 

yang belum mendapat pekerjaan. Pengangguran juga disebut sebagai 

penganggur terbuka. Penganggur terbuka, terdiri atas: 

1) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. 
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2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. 

3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, 

karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. 

4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. 

(Sumber: An ILO Manual on Concepts and Methods dikutip oleh 

BPS) 

 

ii) Bukan angkatan kerja 

Yakni kelompok tenaga kerja  yang tidak bersedia bekerja walaupun 

ada kesempatan kerja. Contohnya: pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga 

penerima pendapatan dan lain-lain. 

 

c. Keahlian Tenaga Kerja 

Tenaga kerja berdasarkan keahliannya, dibagi menjadi: 

1) Tenaga Kerja Terdidik / Tenaga Ahli / Tenaga Mahir 

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapat-kan suatu 

keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan 

formal dan non formal. 

2) Tenaga Kerja Terlatih  

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam 

bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Keahlian terlatih ini 

tidak memerlukan pendidikan karena yang dibutuhkan adalah latihan dan 

melakukannya berulang-ulang  sampai bisa dan  menguasai pekerjaan tersebut. 

3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih 

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar 

yang hanya mengandalkan tenaga saja. 

 

2.2.3. Standar Perancangan 

 

2.2.3.1. Peraturan yang berkaitan dengan Judul 

RPJPD Kota Surabaya 2005-2025 

a. Visi 

Visi pembangunan kota Surabaya menurut Rencana Pemerintah Jangka 

Panjang Daerah / RPJPD Kota Surabaya 2005-2025 adalah “Surabaya Kota 

Perdagangan dan Jasa Internasional Berkarakter Lokal yang Cerdas, Bersih, 

Manusiawi dan Berbasis Ekologi”. 
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Visi tersebut mengandung pengertian bahwa, pada tahun 2025 Kota 

Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa yang mampu memajukan semua 

aspek pembangunan kota yang didorong oleh kemandirian ekonomi berdaya saing 

nasional dan internasional yang memiliki karakter lokal. Pemahaman makna 

karakter lokal mencakup aspek yang sangat luas baik dalam aspek ekonomi, sosial-

budaya maupun dalam aspek lingkungan fisiknya.  

Karakter lokal dalam aspek ekonomi mengandung pengertian, bahwa 

kemandirian ekonomi Kota Surabaya harus diarahkan pada pengembangan 

ekonomi lokal yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Sedangkan karakter lokal 

dalam aspek sosial-budaya mengandung pengertian, bahwa sebagai kota 

perdagangan dan jasa internasional, harus berbasis karakter lokal Surabaya yaitu 

sebagai kota maritim dengan ciri khas masyarakat yang optimis dan berani sebagai 

manifestasi nilai kepahlawanan. 

b. Misi 

Untuk mewujudkan visi yang menjadi tujuan akhir bagi segala bentuk 

penyelenggaraan pembangunan di Kota Surabaya, maka misi yang akan 

dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik oleh penyelenggara 

pemerintahan maupun masyarakat selama dua puluh tahun adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 

Visi dan Misi RPJPD Kota Surabaya 2005-2025 

VISI MISI 

Surabaya 

kota   

perdagangan 

dan jasa 

internasional 

berkarakter 

lokal 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui 

pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan handal.  

Misi tersebut dapat dicapai melalui terwujudnya SDM 

aparatur yang cerdas, kompeten, berakhlak, inovatif, kreatif, 

transparan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

terwujudnya pelayanan publik prima yang berbasis TIK, 

pening-katan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian pembangunan, terwujudnya sistem pengen-

dalian ketentraman dan ketertiban kota yang terpadu dan 

terintegrasi. 
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Mewujudkan penataan ruang yang berbasis ekologi serta 

berorientasi pada prinsip-prinsip berkeadilan dan berkelanjutan.  

Misi tersebut dapat dicapai melalui perencanaan, 

penataan dan pengendalian ruang secara adil, merata, ber-

orientasi pada kelestarian ekologi kota yang berkelanjutan.  

Surabaya 

sebagai kota 

cerdas dan 

bersih 

 

Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana berbasis 

ekologi.  

Misi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan 

infrastruktur kota yang berorientasi pada kelestarian fungsi 

ekologi kota untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan 

yang memiliki daya saing dan berkualitas diberbagai bidang.  

Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi ekonomi 

lokal yang mandiri.  

Misi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan 

keunggulan kompetitif ekonomi lokal yang didukung oleh 

infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi serta 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

Surabaya 

kota yang 

manusiawi 

Mewujudkan perekonomian yang berkeadilan dan beretika 

dengan mengembangkan pola kerjasama yang sinergis.  

Misi tersebut dapat dicapai melalui pengurangan 

kesenjangan usaha, serta  peningkatan akses usaha dengan 

tetap memperhatikan etika, dan kerjasama yang sinergis.  

Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal sosial warga kota 

dalam meningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan 

pembangunan.  

Misi tersebut dapat dicapai melalui pelestarian cagar 

budaya dan nilai-nilai sosial yang berjati diri dalam peran 

pergaulan internasional. 

Surabaya 

kota yang 

berbasis 

ekologi 

Mewujudkan pemerataan aksesibilitas pendidikan, kesehatan 

dan pelayanan sosial yang berkualitas bagi seluruh lapisan 

masyarakat.  

Misi tersebut dapat dicapai melalui pemerataan layanan 

kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat 

Kota Surabaya, terwujudnya aksesibilitas dan pemerataan 

pendidikan bagi seluruh warga Kota Surabaya, terwujudnya 

generasi muda yang berkualitas. 
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Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kaum rentan sosial 

dalam meningkatkan kualitas hidup.  

Misi tersebut dapat dicapai dengan cara peningkatan 

kualitas hidup perempuan dan anak serta peningkatan 

pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

 

RKPD Kota Surabaya Tahun 2020 

Aspek legal yang mendasari pemilihan judul mengacu pada: “Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2020”. Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan 

pembangunan Tahunan Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota 

Surabaya Tahun 2016 – 2021 serta mengacu RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 

dan RKP Tahun 2020. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan 

sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan 

pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. 

RKPD Kota Surabaya Tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional 

pembangunan Tahun 2020, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas 

dan tema pembangunan Tahun 2020 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan 

kerangka Ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui 

program dan kegiatan. Berikut merupakan tujuan dan sasaran pembangunan serta isu 

strategis yang tercantum dalam RKPD Kota Surabaya : 

a. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rancangan Awal 

RKPD Tahun 2020 berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016- 2021. 

Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap 

program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan 

pilihan maupun penunjang urusan. Tema pembangunan Kota Surabaya pada 

Tahun 2020 telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional Tahun 2020 

dan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. 

Tema pembangunan nasional Tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumber 

Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas” sedangkan tema 

pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 adalah “Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) Jawa Timur untuk Pertumbuhan Berkualitas dan 
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Berdaya Saing”, sehingga tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2020 adalah 

“Percepatan Peningkatan Daya Saing Melalui Sumber Daya Manusia 

Berkualitas dan Infrastruktur Ekologis Berkelanjutan". 

Tabel 2.3 

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Surabaya 

 
 

b. Isu Strategis 

Isu strategis pembangunan Kota Surabaya selaras dan dapat dihubungkan 

dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur: 

1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam persaingan 

global 

2. Terpeliharanya stabilitas, ketentraman, dan ketertiban umum dalam 

kerukunan tata kehidupan bermasyarakat  

3. Keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam mendukung 

keberlanjutan ekologi  

4. Melestarikan budaya lokal untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur 

kehidupan masyarakat  

5. Posisi strategis Kota Surabaya yang berpotensi sebagai penghubung 

perekonomian dalam skala nasional dan internasional  

6. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing kota 

Surabaya dalam menghadapi persaingan global  

7. Tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik 
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Tabel 2.4 

Penjabaran Isu Strategis Berdasarkan Urusan 

 
 

2.2.3.2. Elaborasi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 

Fokus riset yang diambil dari Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 

yaitu Fokus Riset Sosial Humaniora – Seni Budaya – Pendidikan. 

Tabel 2.5 

Fokus riset RIRN 

Tema Riset Topik Riset Institusi Terkait Target 

Kajian Ekonomi 

dan Sumber 

Daya Manusia 

Kewirausahaan, 

koperasi, dan 

UMKM 

Dikbud 

Formula penguatan 

kapasitas masyarakat 

untuk pengelolaan 

sumberdaya agraria 

Penulis mengambil tema riset kajian ekonomi dan sumber daya manusia karena 

obyek perancangan yang dibuat diharapkan dapat menjadi solusi dari isu-isu yang ada 

yaitu isu yang berkaitan dengan sumber daya manusia 
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2.3. Tinjauan Lokasi 

 

2.3.1. Tinjauan Umum Lokasi/ Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 

07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Kota Surabaya 

yang secara resmi berdiri sejak tahun 1293, terkenal sebagai kota pelabuhan yang 

secara tidak langsung mengantarkan Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa, 

serta merupakan jalur strategis yang menghubungkan regional di tengah dan timur 

Indonesia.  

Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km2 yang terbagi 

dalam 31 Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu 

batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan 

merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, 

serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.  

Secara topografi, wilayah Kota Surabaya meliputi: (1) Kota pantai; (2) Dataran 

rendah antara 3-6 m di atas permukaan laut; (3) Daerah berbukit, di Surabaya bagian 

selatan 20-30 m di atas permukaan laut. Pada wilayah Kota Surabaya dengan dataran 

rendah memiliki kemiringan kurang dari 3 persen wilayah barat Kota Surabaya 

memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. 

Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-

50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.  

Temperatur Kota Surabaya cukup panas, yaitu rata-rata antara 22,60°c – 

34,10°c , dengan tekanan udara rata-rata antara 1005,2 – 1013,9 milibar dan 

kelembaban antara 42% - 97%. Kecepatan angin rata-rata perjam mencapai 12 – 23 

km, curah hujan rata-rata antara 120 – 190 mm. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan 

temperatur berkisar maksimum 30°C dan minimum 25°C.  

Jenis batuan pada wilayah Kota Surabaya terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya 

merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar 

berupa tanah alluvial yang terdiri atas Jenis Tanah Alluvial dan Grumosol, pada jenis 

tanah Alluvial terdiri atas 3 karakteristik yaitu Alluvial Hidromorf, Alluvial Kelabu 

Tua dan Alluvial Kelabu. Selebihnya merupakan tanah dengan kadar kapur yang 

tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 

musim yaitu musim hujan dan kemarau.  

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal 
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dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali 

Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan 

sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang 

melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.  

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 

kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Kota Surabaya 

adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang 

perkembangannya terbagi menjadi:  

1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun 

apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota 

Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, 

timur dan selatan kota. 

2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat 

kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang 

ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki 

Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong. 

3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir 

utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Multipurpose 

Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah 

Kabupaten Gresik dan Sidoarjo.  

4. Wilayah pesisir ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain 

permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudang-an, militer, industri 

kapal, pelabuhan, wisata pesisir hingga fungsi kawasan lindung di Pantai Timur 

Surabaya serta aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan 

Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo 

Lor – THP Kenjeran yang membuka akses kawasan timur laut Kota Surabaya; 

5. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran 

juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai 

di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur 

Surabaya. 

 

▪ Pembagian Wilayah Kota Surabaya 

Secara administratif wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 5 wilayah kota, 

terdiri dari 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan. Berikut adalah peta pembagian 

wilayah Kota Surabaya : 
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Gambar 2.2 Peta Kota Surabaya 

(Sumber : google.com) 

Berikut adalah daftar nama wilayah, kecamatan, dan kelurahan yang ada di 

Kota Surabaya: 

Tabel 2.6 

Daftar Nama Wilayah, Kecamatan, dan Kelurahan Kota Surabaya 

Wilayah Kecamatan Kelurahan 

Surabaya 

Pusat 

2. Tegalsari Tegalsari, Wonorejo, Kedungdoro, 

Keputran, Dr. Soetomo 

2. Simokerto Simokerto, Sidodadi, Simolawang, 

Kapasan, Tambak Rejo 

3. Genteng Genteng, Embong Kaliasin, Ketabang, 

Kapasari, Peneleh 

4. Bubutan Bubutan, Alun-Alun Contong, Gundih, 

Jepara, Tembok Dukuh 

  

Surabaya 

Utara 

1. Bulak Bulak, Kedung Cowek, Kenjeran, Sukolilo 

Baru 

2. Kenjeran Bulak Banteng, Sidotopo Wetan, Tambak 

Wedi, Tanah Kali Kedinding 

3. Semampir Ampel, Pegirian, Sidotopo, Ujung, 

Wonokusumo 

4. Pabean 

Cantikan 

Bongkaran, Krembangan Utara, 

Nyamplungan, Perak Timur, Perak Utara 
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5. Krembangan Krembangan Selatan, Morokrembangan, 

Kemayoran, Dupak, Perak Barat 

 

Surabaya 

Timur 

1. Gubeng Gubeng, Airlangga, Baratajaya, Kertajaya, 

Mojo, Pucang Sewu 

2. Gunung Anyar Gunung Anyar, Gunung Anyar Tambak, 

Rungkut Menanggal, Rungkut Tengah 

3. Sukolilo Gebang Putih, Keputih, Klampis Ngasem, 

Medokan Semampir, Menur Pumpungan, 

Nginden Jangkungan, Semolowaru 

4. Tambaksari Tambaksari, Gading, Dukuh Setro, Kapas 

Madya, Pacarkeling, Pacarkembang, Ploso, 

Rangkah 

5. Mulyorejo Mulyorejo, Dukuh Sutorejo, Kalijudan, 

Kalisari, Kejawan Putih Tambak, Manyar 

Sabrangan 

6. Rungkut Rungkut Kidul, Kalirungkut, Kedung 

Baruk, Medokan Ayu, Penjaringansari, 

Wonorejo 

7. Tenggilis 

Mejoyo 

Tenggilis Mejoyo, Kendangsari, Kutisari, 

Panjang Jiwo 

 

Surabaya 

Selatan 

1. Wonokromo Wonokromo, Darmo, Jagir, Ngagel, Ngagel 

Rejo, Sawunggaling 

2. Wonocolo Bendul Merisi, Jemur Wonosari, 

Margorejo, Sidosermo, Siwalankerto 

3. Wiyung Wiyung, Babatan, Balas Krumpik, Jajar 

Tunggal 

4. Karangpilang Karangpilang, Kebraon, Kedurus, Waru 

Gunung 

5. Jambangan Jambangan, Karah, Kebonsari, Pagesangan 

6. Gayungan Gayungan, Dukuh Menanggal, Menanggal, 

Ketintang 

7. Dukuh Pakis Dukuh Pakis, Dukuh Kupang, Gunungsari, 

Pradah Kali Kendal 

8. Sawahan Sawahan, Banyu Urip, Kupang Krajan, 

Pakis, Petemon, Putat Jaya 
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Surabaya 

Barat 

1. Benowo Kandangan, Romokalisari, Sememi, 

Tambak Osowilangon 

2. Pakal Pakal, Babat Jerawat, Benowo, Sumber 

Rejo 

3. Asemrowo Asemrowo, Genting Kalianak, Tambak 

Sarioso 

4. Sukomanunggal Sukomanunggal, Putat Gede, Simomulyo, 

Simomulyo Baru, Sonokwijenan, 

Tanjungsari 

5. Tandes Tandes, Balongsari, Banjar Sugihan, 

Karangpoh, Manukan Kulon, Manukan 

Wetan 

6. Sambikerep Sambikerep, Bringin, Lontar, Made 

7. Lakarsantri Lakarsantri, Bangkingan, Jeruk, Lidah 

Kulon, Lidah Wetan, Sumur Welut 

 

2.3.2. Kriteria Pemilihan Lokasi dan Tapak 

Adapun kriteria pemilihan lokasi tapak pada Perancangan Fasilitas Pendidikan 

Keterampilan dan Pelatihan Kerja di Kota Surabaya sebagai berikut: 

Ketersediaan lahan 

▪ Lahan masih kosong (belum difungsikan) 

▪ Lahan milik Pemerintah Kota Surabaya 

▪ Peruntukkan lahan merupakan Skala Pelayanan Umum (Zona Oranye pada 

RDTR Surabaya) 

Aksesbilitas 

▪ Sudah tersedia akses jalan ke tapak 

Lingkungan 

▪ Lingkungan yang sesuai dengan obyek perancangan yaitu area dekat 

permukiman penduduk 

▪ Tidak berada pada area rawan kemacetan 

Utilitas 

▪ Adanya jaringan listrik dan saluran drainase yang tersedia di sekitar tapak 
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2.4. Studi Banding Obyek Sejenis 

Studi banding obyek sejenis bertujuan untuk mengetahui sistem dan fasilitas 

dari bangunan yang sejenis. Adapun studi banding yang diambil yaitu obyek yang 

memiliki fungsi fasilitas pelatihan. Studi banding yang diambil yaitu UPT BLK Kediri 

dan BBPLK Semarang. 

 

2.4.1. UPT BLK Kediri 
 

  

Gambar 2.3 UPT BLK Kediri 

(Sumber : google.com) 
 

Nama Instansi : Unit Pelaksana Tugas Balai Latihan Kerja Kediri 

Tahun berdiri : 1985 

Alamat lokasi : Jl. Pare-Wates, Ds. Gedangsewu Kec. Pare, Kab. Kediri, 

Jawa Timur, 64214 

Kepemilikan : Pemerintah 

Tipe Institusi : BLK UPTD 

Bertanggung jawab : Di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Prov. Jawa Timur yang menyediakan pelatihan kerja untuk 

masyarakat di daerah Kab./Kota Kediri dan Kab./Kota 

Blitar 

Dasar hukum : Perda No. 9 Tahun 2009 Tanggal 12 Nopember 2009 

Skala layanan : Kota 

Jumlah kejuruan : 11 Kejuruan 

Kurikulum pelatihan : SKKNI 

Luas area : 19.780 m2 

 

Visi 

Terciptanya tenaga kerja terampil, kompeten, disiplin dan produktif yang mampu 

bersaing di pasar global. 

Misi 

▪ Menyusun rencana program pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja 
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▪ Melaksanakan pelatihan sesuai program yang telah ditetapkan 

▪ Meningkatkan jejaring kerja dengan instansi terkait, dunia usaha dan dunia industri 

▪ Membimbing usaha mandiri dan membantu penempatan lulusan 

▪ Meningkatkan pelayanan, sarana, dan prasarana pelatihan 

UPT BLK Kediri memfasilitasi : 

▪ Pelatihan : Selama 30-40 hari tergantung kejuruan 

▪ Sertifikasi : Setiap peserta yang lulus mendapatkan sertifikat dari BLK Kediri 

▪ Penempatan : BLK Kediri menyediakan info lowongan kerja 

 

Jenis Pelatihan 

1. Pelatihan Institusional : Pelatihan yang dilaksanakan di kantor UPT 

2. Pelatihan MTU (Mobile Training Unit) : Pelatihan yang dilaksanakan diluar kantor 

UPT BLK Kediri 

 

Biaya Pelatihan 

- Pelatihan Gratis : Pelatihan yang dibiayai oleh pemerintah 

- Pelatihan Swadana : Pelatihan dengan menggunakan biaya pribadi 

 

Kejuruan : 

1. Teknik Otomotif 

Sub kejuruan : Teknik Sepeda Motor, Teknik Kendaraan Ringan 

Keterampilan yang didapat: 

▪ Mengenal nama, fungsi dan cara menggunakan alat perkakas otomotif 

▪ Mengenal nama, fungsi dan cara menggunakan alat ukur otomotif 

▪ Mengenali nama dan fungsi komponen-komponen pada unit sepeda motor/ 

mobil 

▪ Membongkar dan merakit Kembali komponen pada sepeda motor meliputi 

bagian mesin, bagian kelistrikan dan chassis 

▪ Analisa gangguan unit sepeda motor/mobil 

▪ Merawat/memperbaiki/tune up sepeda motor 

Peluang kerja : 

▪ Teknisi sepeda motor 

▪ Jasa reparasi servis sepeda motor 

▪ Wirausaha perbengkelan sepeda motor dan penjualan spare part 

▪ Karyawan perusahaan produksi penjualan sepeda motor 
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2. Bisnis Manajemen 

Sub kejuruan : Bahasa Inggris, Administrasi Perkantoran 

Administrasi Perkantoran 

Keterampilan yang didapat: 

▪ Menangani penerimaan dan pengiriman dokumen/surat 

▪ Membuat dokumen dan materi presentasi 

▪ Mengaplikasikan ketrampilan dasar komunikasi 

▪ Memberikan layanan kepada pelanggan 

▪ Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak 

▪ Mengelola kas kecil, arsip, dan peralatan kantor 

▪ Menerapkan prosedur K3 perkantoran 

▪ Melakukan komunikasi lisan dalam Bahasa inggris tingkat operasional dasar 

Peluang kerja : 

▪ Tenaga administrasi di perusahaan/bank swasta 

▪ Kasir di swalayan 

▪ Penerima tamu di perusahaan/bank swasta 

▪ Petugas kearsipan di perusahaan 

▪ Marketing di perusahaan/bank swasta 

Bahasa Inggris 

Keterampilan yang didapat: 

▪ Melakukan perkenalan 

▪ Menggunakan ungkapan-ungkapan umum dalam bertelepon 

▪ Melakukan panggilan telepon 

▪ Melakukan percakapan sehari-hari tingkat dasar di tempat kerja 

▪ Melakukan percakapan sehari-hari tingkat lanjut di tempat kerja 

▪ Membuat ringkasan dan laporan 

Peluang kerja : 

▪ Resepsionis di hotel/perusahaan 

▪ Customer servis di perusahaan 

▪ Jasa translator 

▪ Petugas administrasi di perusahaan 

 

3. Teknik Manufaktur 

Sub kejuruan : Operator Mesin Bubut 

Keterampilan yang didapat: 

▪ Menggunakan mesin bubut, mesin frais, mesin tool grinding, mesin bot 

▪ Kerja bangku 
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Peluang kerja : Bengkel bubut, Perusahaan manufaktur 

4. Processing 

Sub Kejuruan : Pengolahan Hasil Pertanian 

Keterampilan yang didapat: 

▪ Membuat berbagai macam kue (Bakery dan Pastry) 

▪ Membuat jenis-jenis minuman (instan/langsung minum) 

Peluang kerja : Bekerja di rumah makan, Pengrajin kue dan minuman 

 

5. Garmen Apparel 

Sub Kejuruan : Menjahit 

Keterampilan yang didapat: 

▪ Memelihara mesin dan alat jahit 

▪ Menguasai praktek dasar (stik sambungan dan macam saku) 

▪ Mengukur tubuh, membuat pola, dan memotong bahan pakaian 

▪ Menjahit dengan berbagai mesin (mesin jahit, mesin obras, dan mesin pelubang 

kancing) 

▪ Menjahit dengan alat tangan 

Peluang kerja : 

▪ Membuat usaha jasa penjahit konveksi maupun garmen 

▪ Bekerja di perusahaan konveksi atau garmen 

 

6. Teknik Las 

Sub Kejuruan : Teknik Pengelasan 

Keterampilan yang didapat: 

▪ Las SMAW Posisi 1G s/d 3G (Las listrik busur manual) 

▪ Pengelasan OAW (Oxygen Acetylene Welding) atau las karbit 

▪ Membaca gambar pengelasan 

▪ Menyusun RAB sebuah konstruksi bangunan 

▪ Teknik pemasaran hasil produksi pengelasan 

▪ Teknik las TIG (Tungsten Iner Gas) atau las argon 

Peluang kerja : 

▪ Dunia industry manufaktur 

▪ Industri perminyakan 

▪ Las konstruksi (bangunan Gedung) 

▪ Desainer konstruksi pengelasan keindahan taman 
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7. Bangunan 

Sub Kejuruan : Furniture 

Keterampilan yang didapat: 

▪ Mengoperasikan mesin pemotong, pembelahan, pengetaman, dan pembuat 

lubang, purus, bobok serta profil 

▪ Melaksanakan dan merapikan pengerjaan perakitan 

▪ Menyiapkan permukaan komponen untuk finishing 

▪ Menyesuaikan warna finishing dengan spesifikasi 

▪ Mengerjakan finishing dengan Teknik oles 

Peluang kerja : 

▪ Pengrajin/pembuat furniture (wiraswasta) 

▪ Karyawan di pabrik furniture 

▪ Karyawan di industry furniture rumahan 

 

8. Teknik Listrik 

Sub Kejuruan : Instalasi Penerangan 

Keterampilan yang didapat: 

▪ Merancang dan memasang instalasi listrik domestic 

Peluang kerja : Instalasi listrik domestic, Wiraswasta instalasi listrik 

 

9. Teknik Elektronika 

Sub Kejuruan : Audio Video 

Keterampilan yang didapat: 

▪ Memperbaiki video (televisi) 

▪ Merakit dan memperbaiki audio 

▪ Memasang dan setting parabola 

Peluang kerja : 

▪ Teknisi audio video pada perusahaan 

▪ Wiraswasta bidang audio video 

 

10. Refigeration 

Sub Kejuruan : Tata Udara atau Pendingin 

Keterampilan yang didapat: 

▪ Menerapkan prinsip-prinsip K3 di lingkungan kerja 

▪ Menerapkan prosedur mutu 

▪ Membaca gambar Teknik 

▪ Menggunakan perkakas tangan 

▪ Menguji, mengosongkan dan mengisi system pendingin 
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▪ Memelihara dan memperbaiki peralatan pendingin/AC rumah tangga 

Peluang kerja : Menjadi teknisi yang handal dan professional dalam Teknik 

pendingin/tata udara: lemari es 1 dan 2 pintu, AC split 

 

11. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Sub Kejuruan : 

▪ Multimedia 

▪ Basic Office/Optr Komputer 

▪ Technical Support/TKJ 

▪ Dynamic Web Programming 

Multimedia 

Keterampilan yang didapat: 

▪ Pengambilan foto dengan kamera DSLR 

▪ Menggunakan aplikasi editor foto Adobe Photoshop, Corel Draw 

▪ Pengambilan video dengan professional camcorder/kamera DSLR 

▪ Menggunakan aplikasi editor video Adobe Premier Pro 

Peluang kerja : 

▪ Jasa fotografer dan edit foto 

▪ Freelancer/pegawai sebagai desainer spanduk, undangan, brosur, logo, dll 

▪ Membuka jasa souvenir 

▪ Membuka jasa desain dan sablon kaos/mug/pin 

▪ Jasa pembuatan dan edit video 

 

Basic Office / Operator Komputer 

Keterampilan yang didapat: 

▪ Menguasai word dasar 

▪ Menguasai word lanjutan 

▪ Menguasai excel dasar 

▪ Menguasai excel lanjutan 

▪ Membuat presentasi 

Peluang kerja : Staff administrasi, Wirausaha jasa pengetikan 

 

Computer Technical Support/TKJ 

Keterampilan yang didapat: 

▪ Mengenali spesifikasi perangkat computer 

▪ Merakit computer 

▪ Instalasi system operasi dan program computer 

▪ Instalasi jaringan komputer 
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Peluang kerja : 

▪ Teknisi computer dan jaringan 

▪ Jasa reparasi computer 

▪ Wirausaha penjualan computer dan sparepart 

 

Dinamic Web Programming 

Keterampilan yang didapat: 

▪ Merancang desain UX UI dengan Adobe XD 

▪ Memahami HTML, CSS, PHP, MySQL 

▪ Menyambungkan PHP & My SQL 

▪ Memahami OOP PHP, Framework PHP-Code Igniter serta Domain & Web 

Hosting 

Peluang kerja : 

▪ Desain UX/UI 

▪ Membuka jasa pembuatan website profil/toko online/aplikasi berbasis 

website 

▪ Freelancer/Staff Front End Developer/Back End Developer/Web 

Developer/PHP Programmer/Web Designer 

 

Sarana yang tersedia pada UPT BLK Kediri: 

Sarana Utama 

• Kantor Pengelola 

• Workshop Teknik Manufaktur (1) 

• Workshop Teknik las (1) 

• Workshop Teknik Otomotif (2) 

• Workshop Teknik Listrik (2) 

• Workshop Teknik Elektronika (1) 

• Workshop Refrigeration (1) 

• Workshop Bangunan (1) 

• Workshop Bisnis dan Manajemen (2) 

• Workshop Teknologi Informasi dan Komunikasi (2) 

• Workshop Garmen Apparel (2) 

• Workshop Processing (1) 

• Tempat Uji Kompetensi Teknik Manufaktur 

• Tempat Uji Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (2) 

• Tempat Uji Kompetensi Bisnis dan Manajemen (2) 

• Tempat Uji Kompetensi Teknik Otomotif (2) 

• Tempat Uji Kompetensi Refrigeration 
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• Tempat Uji Kompetensi Bangunan 

• Tempat Uji Kompetensi Processing 

• Tempat Uji Kompetensi Teknik Las 

 

Sarana Pendukung 

• Asrama 

• Aula 

• Kios 3 in 1 

• Ruang Ibadah 

• Ruang Olahraga

 

Foto 

   
Gambar 2.4 Site plan dan bangunan pengelola 

(Sumber : google.com) 

   
Gambar 2.5 Bangunan UPT BLK Kediri 

(Sumber : google.com) 

   
Gambar 2.6 Musholla dan Kios 3in1 

(Sumber : google.com) 
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Gambar 2.7 Aula dan Ruang Komputer 

(Sumber : google.com) 

   
Gambar 2.8 Ruang kelas teori dan Ruang kelas teknik listrik 

(Sumber : google.com) 

   
Gambar 2.9 Workshop teknik otomotif dan Workshop teknik manufaktur 

(Sumber : google.com) 

   
Gambar 2.10 Workshop teknik las dan Workshop processing 

(Sumber : google.com) 
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2.4.2. BBPLK Semarang 

 
Gambar 2.11 BBPLK Semarang 

(Sumber : google.com) 

 

Nama Instansi : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang 

Tahun berdiri : 1951 

Alamat lokasi : Jl. Brigjend Sudiarto No.118 Kel. Plamongan Sari, Kec. 

Pedurungan, Kab. Semarang, Jawa Tengah 50199 

Kepemilikan : Pemerintah 

Tipe Institusi : BLK UPTP 

Bertanggung jawab : Unit Pelaksana Teknis Kementerian Ketenagakerjaan yang 

bertanggungjawab kepada Direktorat Bina Pelatihan dan 

Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I 

Dasar hukum : PERMENAKER 21 TAHUN 2015 

Skala layanan : Kota 

Jumlah kejuruan : 3 kejuruan dengan 20 sub-kejuruan 

Kurikulum pelatihan : SKKNI 

Luas area : 67.000 m2 

Visi 

Pembangunan Nasional “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” 

Misi 

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing 

 

Tugas 

Melaksanakan pengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, 

instruktur, dan tenaga pelatihan. 
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Fungsi : 

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran; 

2. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja, instruktur dan tenaga pelatihan; 

3. Pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja, instruktur, tenaga pelatihan, dan lembaga 

pelatihan; 

4. Pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan; 

5. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan, 

pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan; dan 

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

Struktur organisasi : 

Bagan 2.1 Struktur Organisasi BBPLK Semarang 

(Sumber: google.com) 

Kejuruan : 

A. Bisnis dan Manajemen, Sub Kejuruan: 

1. Pengelola Administrasi Perkantoran 

Kompetensi : 

▪ Menghasilkan dokumen sederhana 

▪ Melakukan prosedur administrasi 

▪ Menangani surat/dokumen 

▪ Mengelola kearsipan 

▪ Mengelola kas kecil 

▪ Komunikasi lisan 

dalam bahasa inggris 

 

 

2. Staf Administrasi 

Kompetensi : 
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▪ Memberikan pelayanan pelanggan 

▪ Melakukan prosedur administrasi 

▪ Mengatur perjalanan bisnis 

▪ Komunikasi lisan berbahasa inggris 

▪ Merencanakaan dan 

mengelola rapat 

 

3. Junior Administrator Assistant 

Kompetensi : 

▪ Berkomunikasi lisan dan melakukan kegiatan administrasi dalam bahasa 

inggris 

 

4. Teknisi Akuntansi Junior 

Kompetensi :  

▪ Memproses entry jurnal 

▪ Memproses buku besar 

▪ Menyusun laporan keuangan 

 

5. Marketing 

Kompetensi : 

▪ Melaksanakan komunikasi efektif 

▪ Melaksanakan penulisan bisnis 

▪ Melaksanakan keterampilan penjualan 

▪ Menyusun rencana aktifitas penjualan 

 

6. Bahasa Jepang 

Kompetensi : 

▪ Melakukan percakapan sehari-hari dengan bahasa jepang 

 

7. Store Crew 

Kompetensi : 

▪ Melaksanakan tugas dan tanggung jawab crew 

▪ Melaksanakan product knowledge (grocery, e-servise, RTD, RTE) 

▪ Melaksanakan transaksi kasir 

▪ Melakukan service skill 

 

8. Customer Service 

Kompetensi : 

▪ Mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi 

▪ Melakukan prosedur administrasi 
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▪ Berkomunikasi lisan dalam bahasa inggris 

▪ Implementasi pelayanan prima 

 

9. Member Relation Officer 

Kompetensi : 

▪ Mengoperasikan peralatan dasar retail 

▪ Melakukan service standar MRO 

▪ Meningkatkan MRO skill 

▪ Melaksanakan target member 

▪ Membuat profil pasar retail 

▪ Salesmanship 

 

B. Garmen dan Apparel, Sub kejuruan : 

10. Asisten Desainer Busana 

Kompetensi : 

▪ Memahami perkembangan industri mode 

▪ Membuat rancang busana secara kreatif 

▪ Penguasaan mesin-mesin jahit industri dan mesin spasial 

 

11. Penerapan Tata Niaga Mode 

Kompetensi : 

▪ Menerapkan tata niaga mode 

▪ Mengurus dokumen produk ekspor 

▪ Mengelila proyek pengembangan gerai retail 

▪ Menetapkan konsep desain 

▪ Menciptakan karya desain 

 

12. Penjahit Pakaian Dasar 

Kompetensi : 

▪ Menjahit dengan alat jahit tangan 

▪ Menjahit dengan mesin 

 

13. Operator Sewing 

Kompetensi : 

▪ Menjahit komponen pakaian 

▪ Membuat lubang kancing 

▪ Memasang kancing 

▪ Melakukan pemeriksaan mutu 
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14. Menjahit Pakaian Anak 

Kompetensi : 

▪ Membuat pola busana 

▪ Memotong bahan 

▪ Menjahit dengan mesin 

▪ Membuat hiasan pada busana 

 

15. Menghias Busana dengan Mesin Bordir 

Kompetensi : 

▪ Menggambar ragam hias bordir 

▪ Membuat hiasan pada busana dengan alat mesin bordir manual 

 

16. Menjahit Pakaian Pria 

Kompetensi : 

▪ Mengukur tubuh sesuai desain 

▪ Membuat pola busana 

▪ Memotong bahan 

▪ Menjahit dengan mesin 

▪ Menyelesaikan busana dengan jahitan tangan 

 

17. Menjahit Pakaian Wanita Dewasa 

Kompetensi : 

▪ Mengukur tubuh sesuai dengan desain 

▪ Membuat pola busana 

▪ Memotong bahan 

▪ Menjahit dengan mesin 

▪ Membuat hiasan pada busana 

 

C. Metodologi, Sub kejuruan : 

• Menyiapkan SDM (Calon Instruktur) secara terencana dan terkoordinasi dalam 

bidang pelatihan dan pembelajaran. 

• Pengembangan profesionalisme dan kompetensi instruktur pelatihan di bidang 

metodologi. 

• Pengembangan standar kompetensi dan pelatihan untuk pe-laksanaan 

sertifikasi kompetensi dibidang metodologi. Pelatihan yang dilaksanakan 

antara lain : 
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18. Pelatihan tatap muka 

19. Merancang program 

20. TNA 

Sarana 

Sarana yang tersedia pada BBPLK Semarang: 

• Bangunan kantor (2 unit) 

• Bangunan ruang teori (16 kelas) 

• Kios 3 in 1 (1 unit) 

• Bangunan workshop (2 kejuruan) 

• Bangunan perpustakaan (1 ruang) 

• Ruang rapat (1 ruang) 

• Aula kap. 100 orang (1 ruang) 

• Auditorium kap. 500 orang  

(1 ruang) 

• Laboratorium Bahasa (1 ruang) 

• Laboratorium computer (3 ruang) 

• Bangunan asrama (Ber-AC) 

- Asrama 1 : Kap. 384 orang 

- Asrama 2 : Kap. 302 orang 

• Kantin (1 ruang) 

• Sarana olah raga 

- Tenis meja 

- Lapangan sepak bola 

- Lapangan bola voli 

- Lapangan tenis 

• Musholla (1 ruang) 

• Lab Administrasi Perkantoran  

(1 unit) 

• Tempat Uji Kompetensi (2 unit) 

• Pos Satpam (1 unit) 

• Gerai ATM (1 unit) 

• Lahan parkir (+50 mobil & 250 

motor

 

Foto 

  
Gambar 2.12 Bangunan utama BBPLK Semarang 

(Sumber : google.com) 

  
Gambar 2.13 Bangunan workshop (fashion studio) 

(Sumber : google.com) 
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Gambar 2.14 Bangunan studio dan koridor sirkulasi manusia 

(Sumber : google.com) 

  
Gambar 2.15 Kios 3 in 1 dan ruang kelas kejuruan bisnis dan manajemen 

(Sumber : google.com) 

  
Gambar 2.16 Ruang kelas kejuruan bisnis dan manajemen 

(Sumber : google.com) 

  
Gambar 2.17 Ruang kelas kejuruan garmen dan apparel 

(Sumber : google.com) 
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Gambar 2.18 Area workshop kejuruan garmen dan apparel 

(Sumber : google.com) 

  
Gambar 2.19 Ruang inspirasi 

(Sumber : google.com) 

  
Gambar 2.20 Ruang bisnis dan manajemen dan ruang meeting 

(Sumber : google.com) 
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2.4.3. Kesimpulan Studi Banding 

Dari studi banding obyek sejenis diatas dapat dijadikan acuan dalam 

menentukan jenis kejuruan dan fasilitas yang ada dalam perancangan. berikut adalah 

hasil kesimpulan dari studi banding yang dapat menjadi acuan untuk Perancangan 

Fasilitas Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja di Kota Surabaya: 

Tabel 2.7 

Kesimpulan Studi Banding 

Obyek Kelebihan Kekurangan 

BLK Kediri - Jenis fasilitas yang 

disediakan cukup memadai 

- Adanya kanopi pada 

koridor tiap penghubung 

massa sehingga tidak 

masalah bila berjalan ketika 

panas/ hujan 

- Kurang terawatnya 

beberapa ruang kelas 

- Kurang jelasnya 

pengelompokkan ruang 

pada massa yang ada 

- Tiap massanya tidak 

memiliki identitas 

tersendiri dan signage 

bangunan kurang jelas 

sehingga pengunjung perlu 

bertanya ruang /massa yang 

hendak dituju 

BBPLK 

Semarang 

- Fasilitas yang disediakan 

memadai 

- Sirkulasi ruang dan sirkulasi 

jalan luar lega 

- Adanya signage penunjuk 

arah tiap massa yang jelas 

- Adanya perbedaan aksen/ 

motif pada tiap massa 

sehingga orang langsung 

dapat mengenali bangunan 

yang akan dituju 

- Bangunan terawat 

- Konsep modern sesuai jenis 

aktifitas dan sasaran 

pengguna 

- Hanya massa tertentu yang 

terdapat kanopi koridor 

sirkulasi manusia 

- Parkir yang tergabung 

dengan sirkulasi manusia 

- Parkir motor dan mobil 

tidak terkelompok dengan 

rapi 
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Kejuruan dalam obyek perancangan 

Kejuruan yang ditentukan berjumlah 5 kejuruan dengan 19 sub kejuruan, sebagai 

berikut : 

a. Kejuruan Teknik 

Sub Kejuruan : 

1) Operator Mesin Bubut (Manufaktur) 

2) Drafter Mesin (Manufaktur) 

3) Teknik Las 

4) Teknik Sepeda Motor (Otomotif) 

5) Teknik Kendaraan Ringan (Otomotif) 

6) Teknik Listrik 

 

b. Kejuruan Bangunan 

Sub Kejuruan : 

7) Konstruksi Kayu 

8) Batu dan Beton 

9) Pekerjaan Finishing 

10) Keahlian Perabot Kayu 

11) Tenik Survei dan Pemetaan 

12) Teknik Gambar Bangunan 

 

c. Kejuruan Bisnis Manajemen 

Sub Kejuruan : 

13) Administrasi Perkantoran 

14) Store Crew 

15) Akuntansi 

 

d. Kejuruan Garmen Apparel 

Sub Kejuruan : 

16) Keahlian Tata Busana 

17) Keahlian Desain Busana 

 

e. Kejuruan Processing 

Sub Kejuruan : 

18) Pembuatan Roti dan Kue 

19) Commercial Cookery 

  



54 

 

2.5. Penetapan Karakter Obyek, Pelaku dan Lokasi 

 

2.5.1. Karakter Obyek (KO) 

Karakter obyek yang dibahas merupakan rumusan karakter umum obyek 

perancangan yaitu sebagai berikut: 

▪ Edukatif 

Fungsi utama obyek perancangan yaitu bangunan pendidikan dimana 

didalamnya terdapat kegiatan yang mendidik, memberikan pembelajaran, dan 

amanat. 

▪ Nonformal 

Obyek perancangan termasuk dalam kategori pendidikan nonformal. 

▪ Inovatif 

Terdapat hasil berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh peserta 

pelatihan dimana hal tersebut diasah dengan pengetahuan dan pengalaman 

menciptakan produk maupun impresi dalam pelatihan yang diadakan didalam 

obyek perancangan. 

 

2.5.2. Karakter Pelaku (KP) 

Karakter pelaku yang dibahas menjelaskan karakter yang dominan dari 

pengguna/user obyek perancangan yaitu sebagai berikut 

▪ Giat 

Adanya rasa semangat dan bersungguh-sungguh untuk bekerja (bagi pegawai/ 

pengelola) dan untuk menimba ilmu (bagi peserta pelatihan). 

▪ Produktif 

Adanya kegiatan mengembangkan potensi diri secara menerus baik dengan 

bekerja dan menimba ilmu sehingga mendapatkan pengalaman dan memiliki 

manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. 

▪ Terstruktur 

Terdapat kurikulum dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh lembaga 

sehingga aktivitas yang dijalankan dalam obyek perancangan berjalan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

 

2.5.3. Karakter Lokasi (KL) 

Karakter lokasi yang dibahas menjelaskan kondisi umum lokasi perancangan 

yang telah dipilih yaitu sebagai berikut 

▪ Tenang 

Lokasi yang dipilih berada di area dengan aktivitas yang tidak padat sehingga 

tingkat kebisingannya rendah 
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▪ Strategis 

Lokasi dapat mudah dijangkau dan dapat mendatangkan nilai positif bagi 

penggunanya. 

▪ Berkembang  

Daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan 

kegiatan yang membantu baik secara ekonomi maupun sosial. 

 

2.6. Pengertian Tema/Pendekatan Perancangan 

Pendekatan perancangan yang digunakan pada obyek perancangan adalah 

Arsitektur Industrial. Arsitektur Industrial adalah sebuah gaya desain dan 

pemanfaatan konstruksi bangunan yang utamanya melayani dan mewadahi segala 

proses kebutuhan industri. Industrial Style mengacu pada tren estetika dalam desain 

yang menekankan penggunaan raw material. Arsitektur Industrial adalah sebuah 

istilah yang mengacu pada hal estetika yang muncul dari hasil desain produk buatan 

mesin (industry) , di perkenalkan oleh revolusi industrial pada abad 18.  

Arsitektur  industrial  mengedepankan  aspek fungsional  dan efisien,  dimana  

aspek tersebut dengan  pemilihan  bentuk  massa  bangunan sesuai  fungsi  yang  dapat 

mencangkup  segala kegiatan pengguna bangunan sedangkan efisien berarti segala 

sesuatu yang dapat diterapkan ke berbagai hal antara  lain efisiensi  biaya, waktu dan 

perawatan serta pembangunan. 

 

Prinsip Desain Industrial 

Konsep dasar industial design adalah gaya yang cenderung masuklin, dan 

dapat terlihat dari material yang sengaja diekspos untuk menunjukkan karakter asli 

dari material, tanpa bahan pelapis akhir (raw material) sebagai  salah  satu  faktor 

estetika  bangunan.  Selain  estetika  bangunan, penggunaan prinsip ekspos tersebut 

juga dapat membawa  dampak  terhadap  kualitas  visual kawasan  terutama  penerapan  

pada  eksterior bangunan atau lansekap. Tampilan sekilas terlihat rough atau kasar 

dengan warna-warna monokrom seperti hitam, abu-abu, dan putih. Selain  estetika,  

Arsitektur  Industrial juga  mengekspos  sistem  struktural  dan sistem  utilitasnya  

dengan bertujuan  untuk memudahkan  dalam  proses  konstruksi  dan perawatannya. 

Dalam perkembangannya, desain dipadukan dengan modern style. 

 

Konstruksi 

Konstruksi dari bangunan pabrik pasti harus memiliki komponen yang 

masing-masingnya membantu distribusi untuk menyalurkan beban muat dari mesin 

hingga ke dasar tanpa merusak bagian dari bangunan. 
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▪ Pondasi : Raft Foundation, Concrete Slab 

▪ Struktur : Simple Beam, Reinforced Column 

▪ Lantai : Concrete, Wood 

▪ Atap : Steel Truss, Timber Frame 

▪ Dinding : Metal Sheets, Expossed Brick, Concrete Wall 

 

Implementasi Teori Penekanan Desain Pada Obyek Rancangan 

▪ Menggunakan gubahan massa geometris yang fungsional. 

▪ Perancangan space yang luas dan lega  

▪ Pengaplikasian raw material pada seluruh elemen bangunan.  

▪ Mengekspos langit-langit ruang, dan menonjolkan penataan sistem utilitas 

▪ Penerapan bukaan lebar sebagai jalan cahaya masuk 

 

 

 


