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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 

kesimpulan bahwa model komunikasi unit pelaksana teknis latihan kerja 

(UPT-LK) wilayah 1 Pekanbaru dalam proses pelatihan kerja mengunakan 

model interaksional, kemudian terdiri dari 3 model yaitu: 

Pertama, tahapan pra pelatihan yaitu interaksi antara pihak panitia 

recrutmen UPT-LK wilayah 1 Pekanbaru dengan peserta pelatihan dalam 

bentuk intruksi panitia recrutmen UPT-LK Wilayah 1 Pekanbaru kepada 

peserta pelatihan ataupun araha-arahan tentang proses pra pelatihan kerja 

kemudian model komunikasi tersebut terbentuk dalam suatu interaksi.  

Kedua, tahapan pelaksanaan pelatihan yaitu interaksi antara aparat TNI 

dengan peserta pelatihan, dan interaksi antara instruktur pelatihan dengan 

peserta pelatihan, yang berarti pelatihan dilakukan oleh tenaga 

pelatih/instruktur profesional dengan tujuan untuk mendapatkan skill dan 

kemampuan dalam bekerja dimana peserta pelatihan melakukan pelaksanaan 

pelatihan diluar dan didalam kelas. 

Ketiga tahapan pasca pelatihan yaitu interaksi antara pengawas 

magang dengan dunia usaha/perusahaan, interaksi antara pengawas magang 

dengan peserta pelatihan dan interaksi antara peserta pelatihan dengan dunia 

usaha/perusahaan yang berarti peserta pelatihan akan langsung 

mengimplementasikan ilmu yang telah didapat ke dunia kerja untuk 

mengetahui apakah pelatihan yang telah dilaksanakan di UPT-LK wilayah 1 

Pekanbaru sudah berjalan baik atau tidak.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dalam hal ini juga mengajukan 

beberapa saran diantaranya: 
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1. Melaksanakan pelatihan kerja dengan arah komunikasi yang jelas sehingga 

mendapatkan hasil pelatihan dan melahirkan peserta-peserta pelatihan 

yang berdaya saing dan berkompeten. 

2. Pemerataan dalam memahami kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha saat 

ini, sehingga UPT-LK Wilayah 1 Pekanbaru mampu menjadi 

perpanjangan tangan pemerintah yang baik sesuai kebutuhan daerah 

Provinsi Riau. 

3. Kepala UPT-LK wilayah 1 pekanbaru lebih giat lagi dalam memantau 

perkembangan setiap pelatihan yang sedang dilaksanakan di UPT-LK 

wilayah 1 pekanbaru 

4. Program pelatihan kerja ini adalah program yang sangat baik jika dalam 

pelaksanaanya dilakukan secara rutin dan menggunakan evaluasi dalam 

setiap pelatihan yang dilakukan, agar bisa melihat sejauh mana 

perkembangan yang sudah diusahakan oleh UPT-LK wilayah 1 pekanbaru 

dalam melakukan pelatihan kerja 

5. Meningkatkan penyebarluasan informasi baik dari penjaringan peserta 

pelatihan maupun setiap kegiatan yang dilakukan pada proses pelatihan 

kerja agar masyarakat luas lebih menyadari betapa pentingnya 

mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja pada masa yang akan 

datang 

  


