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BAB VI 

PENUTUP 

 
6.1. Kesimpulan 

 
A. Pelaksanaan Pelatihan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan tenaga kerja lokal di UPT-LK 

Wilayah I Pekanbaru 2015 dilihat dari hasil penelitian yang peneliti lakukan 

berjalan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tahapan 

pelaksanaan pelatihan, mulai dari tahap pra pelatihan, pelaksanaan kegiatan, 

sampai pada evaluasi pelatihan.  Berikut adalah rekap hasil penelitian 

terhadap indikator dan sub indikator dalam penelitian ini: 

1. Pra pelatihan 

Pada tahap pra pelatihan atau sebelum dilaksanakan pelatihan, ada 

beberapa aktivitas yang dilakukan dan beberapa persiapan yang harus 

dilakukan untuk menyukseskan sebuah program pelatihan. Diantara 

persiapan tersebut adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, 

mempersiapkan instruktur yang berkualitas dan cukup jumlahnya dan 

mempersiapkan sarana dan prasana pelatihan. Setelah ketiga hal tersebut 

disiapkan, maka aktivitas selanjutnya yang harus dilakukan adalah 

menyebarkan informasi pelatihan, membuka pendaftaran dan melakukan 

seleksi calon peserta pelatihan.  
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 Penyusunan rencana kegiatan 

Aktivitas penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dilakukan 

dengan baik oleh UPT-LK. Penanggungjawab pelatihan telah melakukan 

koordinasi yang baik dengan Kepala UPT-LK dan instruktur pelatihan dalam 

penyusunan program, kurikulum dan jadwal pelatihan serta penyesuaian 

kurikulum dengan visi dan misi UPT-LK.  

 Standarisasi instruktur 

Pada persiapan untuk tenaga instruktur, pelatihan ditemukan banyak 

kekurangan. Instruktur yang ada di UPT-LK kurang dalam hal kuantitas jika 

dibandingkan dengan jumlah peserta. Untuk menutupi kekurangan tersebut, 

ditambah dengan tenaga honorer atau asisten instruktur. Walaupun kuantitas 

sudah berusaha dipenuhi oleh UPT-LK, namun dalam hal kualitas instruktur 

dan asisten instruktur belum mencukupi. Hal ini dapat dilihat dari latar 

belakang pendidikan yang tidak sesuai serta pengalaman tenaga pengajar 

yang masih kurang dalam bidang yang diajarkannya. 

 Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasaran yang ada di UPT-LK masih kurang dalam 

kuantitas dan kualitasnya. Misalnya gedung pelatihan atau workshop dan 

asrama siswa mengalami rusak parah sehingga tidak bisa digunakan. 

Kemudian alat-alat pelatihan, khususnya untuk jurusan berbasis teknik masih 

kurang jumlahnya, serta memerlukan pembaharuan agar bisa mengimbangi 

perkembangan dengan teknologi jaman sekarang. 
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 Penyebaran informasi  

Informasi tentang pelatihan mudah didapat dan telah diterima oleh 

masyarakat, karena UPT-LK menggunakan berbagai media untuk 

menyebarkan informasi, media elektronik maupun media cetak. Informasi 

pelatihan bisa diperoleh dari radio dan televisi lokal, dari koran, spanduk, 

brosur, melalui surat undangan kepada kepala daerah setempat maupun 

dengan mendatangi kontor UPT-LK atau Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. 

 Pendaftaran dan persyaratan peserta 

Persyaratan untuk mengikuti pelatihan di UPT-LK sangat mudah, 

karena mudah diperoleh serta ada rentang waktu yang cukup untuk 

memenuhi persyaratan. Proses pendaftaran juga tidak rumit, peserta cukup 

datang ke kantor UPT-LK dengan membawa persyaratan yang telah 

ditetapkan. 

 Seleksi peserta 

Peserta yang telah memenuhi persyartan dan mendaftar akan 

diseleksi melalui dua tahap, yaitu tes tertulis dan wawancara. Namun dari 

hasil penelitian yang peneliti peroleh, seleksi peserta hanya dilakukan satu 

tahap, yaitu tes tertulis. Sementara itu tes wawancara yang bertujuan untuk 

mengetahui minat dan bakat calon peserta tidak dilakukan. Selain itu juga 

ditemukan bahwa ada peserta pelatihan yang tidak mengikuti tes tertulis dan 

wawancara, atau dengan kata lain menjadi peserta tanpa diseleksi terlebih 

dahulu. 
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2. Pelaksanaan pelatihan 

Pada tahap pelaksanaan pelatihan, instruktur menyampaiakan materi 

dengan berbagai metode, diantaranya dengan metode ceramah, 

menggunakan alat peraga atau job sheet. Penggunaan alat peraga terbatas 

karena fasilitas yang kurang, sehingga pelaksanaan pelatihan menjadi 

terkendala. Metode job sheet dirasa kurang efektif oleh peserta pelatihan, 

karena materi yang diberikan tidak mendetail. Selain alat dan metode, 

pelaksanaan pelatihan kurang maksimal karena paket jam pelajaran yang 

singkat, atau dengan kata lain pelatihan yang dilakukan kurang lama 

sehingga siswa tidak puas karena ilmu yang diperoleh masih kurang. 

3. Evaluasi pelatihan 

Evaluasi pelatihan mencakup tugas harian, ujian tertulis dan 

praktek, On the job Training atau magang dan monitoring hasil pelatihan. 

 Tugas harian 

Tugas harian sebagai proses evaluasi sangat bermanfaat bagi peserta 

pelatihan karena menurut mereka membantu dalam mengingat materi yang 

diberikan pada hari itu. Selain itu tugas harian juga bermanfaat untuk 

meningkatkan kemampuan mereka, karena tugas harian selain berbentuk 

aktivitas meringkas materi juga diberikan dalam bentuk tugas membuat 

karya yang berkaitan dengan materi. 
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 Ujian tertulis 

Ujian tertulis dilakukan hanya pada akhir masa pelatihan, gunanya 

untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap seluruh materi yang bersifat 

teori. Selain itu ujian tertulis juga berguna sebagai bahan penilaian akhir 

untuk menentukan kelulusan. Peserta pelatihan di UPT-LK dapat 

mengerjakan ujian tertulis dengan baik karena semua soal-soal ujian sudah 

diajarkan saat pelatihan berlangsung. 

 Ujian praktek 

Peserta pelatihan mengalami kendala pada saat dilakukan ujian 

praktek. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat-alat praktek. Kemampuan 

siswa dalam melakukan ujian praktek juga kurang maksimal karena 

dipengaruhi pada proses belajar mereka tidak bisa maksimal dalam 

menggunakan alat-alat pelatihan. 

 On the Job Training 

On the Job Training yang seharusnya menjadi hak semua siswa 

tidak dapat diterima. Pada tahun 2015, dari 656 siswa hanya 130 yang 

berhasil On the Job Training. Hal ini disebabkan oleh kurang terbangunnya 

kemitraan antara UPT-LK dengan instansi yag akan menerima siswa 

magang. Selain mempengeruhi nilai siswa, On the Job Training juga 

mempengaruhi kemampuan siswa ketika ada di dunia pekerjaan. Selai itu  On 

the Job Training juga akan berpengaruh dalam proses monitoring pelatihan.  
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 Monitoring peserta 

UPT-LK tidak memiliki data pasti mengenai hasil monitoring peserta 

pelatihan. Namun dari informasi yang peneliti peroleh, ada peserta yang 

sudah bekerja tetap dan membuka usaha  sendiri, namun pihak UPT-LK tidak 

melakukan monitoring terhadap mereka. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa pihak UPT-LK tidak melakukan proses monitoring terhadap peserta 

yang melakukan pelatihan di UPT-LK.  

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelatihan 

Adapun faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh UPT-

LK Wilayah I Pekanbaru dalam melaksanakan pelatihan tenaga kerja adalah: 

1. Kekurangan tenaga pelatih/instruktur yang berstatus PNS, dan untuk 

sementara dibantu tenaga asisten instruktur (tenaga honorer sebanyak 

30 orang) 

2. Peralatan yang ada rata-rata sudah berusia diatas 32 tahun dan perlu 

peremajaan/perbaikan yang rusak dan penambahan yang sifatnya new 

tecnology. 

3. Gedung (workshop), asrama pelatihan dan rumah dinas mengalami 

kerusakan yang serius. Tidak terpenuhinya usulan kegiatan pelatihan . 

4. Pelatihan masih bersifat singgle skill. 

1.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah lakukan, penulis hendak 

mengajukan beberapa saran yaitu: 
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1. Untuk mengatasi kekurangan instruktur, asisten instruktur  sebanyak 30 

orang tersebut untuk dapat melakukan pendidikan dan pelatihan terlebih 

dahulu, jadi walaupun belum berstatus sebagai PNS, tapi sudah memiliki 

kemampuan yang cukup. 

2. Peralatan dan fasilitas untuk diperbaiki/ditambah atau diremajakan 

melalui dana APBN/APBD. 

3. Perlu merenovasi kantor, aula, workshop serta gedung asrama siswa. 

4. Harus lebih menghormati sistem dan prosedur dengan meminimalisis 

terjadinya praktek nepotisme baik dalam perkrutan peserta maupun 

personalia UPT-LK Wilayah I Pekanbaru.  

5. Tenaga kerja yang telah berhasil menjadi peserta pelatihan harus 

bersungguh-sungguh dalam mengikuti program pelatihan agar hasilnya 

bisa berguna bagi diri sendiri maupun orang lain nantinya. 

 

 

 


