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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS 

LATIHAN KERJA (UPT-LK) WILAYAH 1 PROVINSI RIAU 

BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU  

NOMOR 51 TAHUN 2009 

 

Oleh 
 

DARTI ANDRIYANI 

11475205095 

  

Penelitian ini dilaksankan di Provinsi Riau tepatnya Kota Pekanbaru, Unit 

Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah 1 Provinsi Riau. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT-

LK Wilayah 1 Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 

tahun 2009. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi., dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif melihat dari Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 tahun 2009. Indikator 

yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah 

melaksanakan perencanaan dibidang keahlian, profesi, keterampilan, dan 

spesialisasi, melaksanakan kegiatan dibidang keahlian, profesi, keterampilan, 

dan spesialisasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang keahlian, 

profesi, keterampilan, dan spesialisasi, melaksanakan analisa dan pelaporan 

dibidang keahlian, profesi, keterampilan, dan spesialisasi sesuai Tugas Pokok 

dan Fungsi dari UPT-LK Wilayah 1 Provinsi Riau. Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan tugas pokok dan fungsi UPT-LK Wilayah 1 Provinsi Riau pada 

bagian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Gubernur Riau 

Nomor 51 tahun 2009 belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan masih terdapat 

beberapa hal yang be;um dilaksanakan, seperti adanya peralatan yang belum 

mencukupi dalam pelatihan dan adanya beberapa gedung yang rusak, instruktur 

yang tidak ada dibeberapa jurusan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Organisasi merupakan sesuatu yang telah melekat didalam kehidupan kita 

sehari-hari, karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang senantiasa 

hidup berkelompok yang saling membutuhkan satu sama lain. Organisasi yang 

selama ini kita kenal merupakan sesuatu yang tidak berwujud, dan sulit dilihat 

tetapi bisa dirasakan manfaatnya dalam kehidupan berkelompok. 

Seseorang masuk dalam sebuah organisasi pasti memiliki berbagai alasan 

dan tujuannya masing-masing. Dengan adanya tujuan tersebut memperlihatkan 

bahwa didalam kehidupan ini pengaruh orang lain juga bermanfaat daripada 

kehidupan seorang diri. Seseorang pada umumnya mempunyai kebutuhannya 

masing-masing sehingga merasa perlu untuk berada dalam suatu kelompok. 

Organisasi merupakan satu kesatuan yang berusaha untuk mengalokasikan 

sumber daya manusia secara penuh demi tercapainya suatu tujuan.  Demikian 

halnya dengan aparat pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada masyarakat karena hal tersebut sudah merupakan salah satu 

fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dalam berbagai 

sektor kehidupan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. 

Setiap anggota organisasi memiliki tugasnya masing-masing serta wajib 

untuk menjalankan tugas yang telah diberikan agar tujuan organisasi dapat 

tercapai. Demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka 

1 
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tugas-tugas tersebut harus dirancang dengan benar dan juga dapat dijabarkan 

secara jelas.  

Tercapainya tujuan organisasi sangat ditentukan dari kinerja organisasi dan 

keefektifan para pegawai dalam menjalankan tugas utama suatu organisasi. Setiap 

organisasi pada umumnya mengharapkan anggotanya mampu melaksanakan 

tugasnya dengan efektif, efisien, dan pofesional. Semua ini bertujuan agar 

organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus memiliki 

daya saing yang tinggi, sehingga nantinya akan menghasilkan kualitas pelayanan 

masyarakat yang sesuai dengan harapan masyarakat. 

Menurut Sutarto (2006:44) setiap organisasi baik organisasi pemerintah 

maupun swasta tentu menghadapi masalah bagaimana organisasinya dapat 

berjalan dengan baik. Salah satu sarana agar organisasinya dapat berjalan dengan 

baik, struktur organisasi yang bersangkutan sehat dan efisien haruslah 

melaksanakan asas-asas organisasi. Asas-asas organisasi tersebut antara lain 

perumusan tujuan dengan jelas, pembagian kerja, koordinasi, pelimpahan 

wewenang, rentangan kontrol, jenjang organisasi, kesatuan perintah, fleksibel, 

berkelangsungan, dan keseimbangan. 

Di setiap organisasi pasti terdapat tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah/Bupati setempat. Tugas pokok dan fungsi 

(Tupoksi) disini sangat mempunyai peran yang sangat penting salah satunya yaitu 

sebagai acuan dalam bekerja agar tujuan lembaga dapat terwujud. Fungsi kegiatan 

yang biasa atau sejenis ditempatkan di dalam suatu unit lembaga. Fungsi kegiatan 

yang biasa atau sejenis ditempatkan di dalam suatu unit lembaga. Sistem 



3 

 

pembagian kerja sesuai dengan fungsinya merupakan cara yang biasa diterapkan 

dan dipahami, dengan pembagian kerja yang sesuai dengan kompetensi pegawai 

maka kinerja pegawai dapat semaksimal mungkin tetapi sebaliknya apabila 

pembagian tugas tidak sesuai dengan kompetensi pegawai maka pekerjaan yang 

dikerjakan hasilnya tidaka kan memuaskan. 

Tugas merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi. Tugas 

pokok dan fungsi merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan atau 

dijalankan sesuai dengan apa yang berada dalam ketentuan tersebut. Unit 

Pelaksana Teknis Latihan Kerja Wilayah 1 Provinsi Riau merupakan salah satu 

organisasi yang ada di Pekanbaru. Berdasarkan struktur organisasinya, Unit 

Pelaksana Teknis Latihan Kerja Wilayah 1 Provinsi Riau terdiri terdiri dari 3 

(tiga) Sub Bagian Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2009 

Pasal 4 susunan Organisasi UPT-LK Provinsi Riau terdiri dari Kepala, Sub 

Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang akan dijelaskan 

dibawah ini: 

1. Kepala UPT Latihan Kerja Provinsi Riau di Pekanbaru mempunyai tugas 

menyelenggarakan sebagian urusan pekerjaan dan kegiatan Dinas yang 

berkenaan dengan Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Kepala UPT 

Latihan Kerja Provinsi Riau di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi : 

a. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan pelatihan serta kerjasama pelatihan; 
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b. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan penyebarluasan 

informasi bidang pelatihan; 

c. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan metode, kurikulum, 

jadwal dan alat peraga pelatihan; 

d. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemasaran program pelatihan hasil 

produksi dan jasa 

e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelatihan dan uji 

keterampilan/kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja; 

f.  mengkoordinasikan dan melaksanakan pendayagunaan fasilitas pelatihan; 

g.  mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan; 

h.  mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan masyarakat; 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:  

a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, 

kehumasan dan kearsipan; 

b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; 

d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; 

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:  

a. melaksanakan perencanaan di bidang keahlian, profesi, keterampilan dan 

spesialisasi yang dibutuhkan UPT; 
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b. melaksanakan kegiatan di bidang keahlian, profesi, keterampilan dan 

spesialisasi yang dibutuhkan UPT; 

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang keahlian, profesi, 

keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan UPT 

d. melaksanakan analisa dan pelaporan di bidang keahlian, profesi, 

keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan UPT 

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT 

Berdasarkan  tugas pokok dan fungsi yang telah dijelaskan diatas maka 

peneliti mengambil tugas pokok dan fungsi pada bagian Kelompok Jabatan 

Fungsional. Pada kegiatan perencanaan ada beberapa hal yang akan direncanakan 

diantaranya menetapkan tujuan, persyaratan peserta pelatihan, dana, kurikulum, 

silabus, modul, jadwal, instruktur, dan sarana prasarana. Berkaitan dengan 

instruktur jumlah instruktur dan  asisten instruktur lebih banyak dari pada 

instruktur. 

Tabel 1.1 Jenis Pelatihan dan Instruktur Kejuruan yang ada di UPT-LK 

Wilayah 1 Provinsi Riau 

No Kejuruan Instruktur Asisten Instruktur 

(Tenaga Horor) 

1 Teknologi Mekanik 5 Orang 1 Orang 

2 Listrik 5 Orang 7 Orang 

3 Otomotif 3 Orang 3 Orang 

4 Bangunan 1 Orang - 

5 Tata Niaga - 3 Orang 

6  Aneka Kejuruan 1 Orang 5 Orang 

7  Pertanian 1 Orang 1 Orang 

8 Teknologi Informatika 1 Orang 3 Orang 

9 Pariwisata - 4 Orang 

Jumlah 17 Orang 27 Orang 

Sumber: UPT-LK Wilayah 1 Provinsi Riau 2018 
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Pada tabel 1.1 terlihat bahwa ada beberapa jurusan yang tidak memiliki 

instruktur, yang ada hanya asisten instruktur serta asisten instruktur lebih banyak 

daripada jumlah instruktur. Hal ini dapat membuat proses pelatihan sedikit 

terhambat karena kurangnya instruktur. 

Tabel 1.2 kondisi fasilitas yang ada di UPT-LK 

No Fasilitas Kondisi 

1 Gedung kantor Baik 

2 Gedung kejuruan tata niaga Rusak 

3 Workshop kejuruan listrik Baik 

4 Workshop kejuruan teknologi mekanik Rusak 

5 Workshop kejuruan automotive Baik 

6 Workshop kejuruan bangunan Baik 

7 Gedung  kejuruan aneka kejuruan Rusak 

8 Gedung kejuruan pariwisata Rusak 

9 Gudang penyimpanan bahan pelatihan Baik 

10 Kantin Baik 

11 Gedung mes Rusak 

12 Pos jaga Rusak 

13 Gedung penyimpanan hasil pelatihan Baik 

14 Ruang exray Rusak 

15 Gedung serba guna/aula Baik 

16 Asrama siswa Rusak 

17 Ruang perpustakaan Baik 

18 Bangunan Koperasi Baik 

19 Rumah dinas 29 Unit Rusak 4 Unit 

20 Mushola Baik 

Sumber: UPT-LK Wilayah 1Provinsi Riau 2018 
  

Pada tabel 1.2 terlihat ada beberapa kerusakan sarana dan prasarana. 

Dalam melaksanakan pelatihan tentunya membutuhkan peralatan, peralatan yang 

ada di UPT-LK ini ada beberapa yang kurang layak untuk digunakan sehingga 

perlunya adanya penggantian peralatan pelatihan. Dan gedung yang digunakan 

juga mengalami beberapa kerusakan. 

Dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring peserta pelatihan yang telah 

selesai mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus oleh UPT-LK yang telah bekerja 
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atau membuka usaha mandiri diharapkan bisa melaporkan atau memberitahu 

kepada UPT-LK, namun pada kenyataannya hanya beberapa saja yang 

melaporkan sehingga pihak UPT-LK tidak tahu sejauhmana hasil yang mereka 

dapatkan selama pelatihan tersebut. Setelah selesai kegiatan pelatihan maka hasil 

dari pelatihan tadi dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi 

Provinsi Riau. Selain dari hasil pelatihan tadi penggunaan bahan juga dilaporkan. 

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas maka peneliti mengambil judul 

“Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Wilayah 

1 Provinsi Riau berdasakan Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 tahun 2009”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Latihan Kerja Wilayah 1 Provinsi Riau berdasakan Peraturan Gubernur 

Riau Nomor 51 tahun 2009 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana 

Teknis Latihan Kerja Wilayah Provinsi Riau berdasakan Peraturan 

Gubernur Riau Nomor 51 tahun 2009 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dari segi tugas pokok dan fungsi UPT-LK dan dapat 
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dijadikan sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan bahan 

referensi lebih lanjut bagi peneliti lainnya 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dan dapat 

memberikan gambaran serta masukan yang bermanfaat kepada pemerintah 

setempat untuk dapat mengetahui kendala/ penghambat apa saja yang 

menjadi kendala dalam melakukan pelaksanaan peran UPT-LK ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika rencana penulisan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab, 

yaitu sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini membahas tentang pengertian Tugas Pokok dan Fungsi, UPT-

LK, Organisasi, Pelatihan  

BAB III :   METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan teknis analisis data 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum kantor Unit 

Pelaksana Teknis Latihan Kerja  (UPT-LK) Wilayah 1 Provinsi Riau 
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BAB V :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan Unit 

Pelaksana Teknis Latihan Kerja  (UPT-LK) Wilayah 1 Provinsi Riau 

BAB VI :   KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang 

dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja  (UPT-LK) 

Wilayah 1 Provinsi Riau 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan suatu aturan yang wajib 

untuk dilaksanakan/dijalankan sesuai dengan apa yang berada dalam ketentuan 

tersebut. Di setiap lembaga pasti terdapat tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah/Bupati setempat. Tugas pokok  dan fungsi 

(Tupoksi) disini sangat mempunyai peran yang sangat penting salah satunya yaitu 

sebagai acuan dalam bekerja agar tujuan lembaga dapat terwujud. Fungsi kegiatan 

yang biasa atau sejenis ditempatkan di dalam suatu unit lembaga.  

Sistem pembagian kerja sesuai dengan fungsinya merupakan cara yang 

biasa diterapkan dan dipahami, dengan pembagian kerja yang sesuai dengan 

kompetensi pegawai maka kinerja pegawai dapat semaksimal mungkin tetapi 

sebaliknya apabila pembagian tugas tidak sesuai dengan kompetensi pegawai 

maka pekerjaan yang dikerjakan hasilnya tidak kan memuaskan.  

Dalam membagi tugas, pimpinan harus memperhatikan pedoman-pedoman 

yang telah ditetapkan yaitu tujuan harus dijabarkan ke dalam tugas-tugas pokok, 

tugas pokok kemudian dijabarkan ke dalam fungsi, fungsi diikuti dengan 

kegiatan-kegiatan. Setiap pegawai perlu diberi daftar tugas yang harus dijalankan 

meskipun tugasnya itu bervariasi namun satu dengan yang lainnya tetap berkaitan 

dan penempatan kedudukan setiap pegawai haruslah tepat sesuai dengan bidang 

keahlian, pembawaan, kecakapan dan kemampuannya. Beban tugas dibuat sesama 

rata mungkin sehingga tercipta keadilan, kepuasan dan kegairahan kerja, serta 

10 
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dalam  penambahan ataupun pengurangan pegawai hendaknya berdasarkan 

kebutuhan dan volume kerja dan penggeseran pegawai haruslah didasarkan pada 

penciptaan kondisi kerja yang lebih baik, atau bersifat mendidik. Pembagian tugas 

yang jelas dalam suatu kantor sangatlah penting, karena dengan adanya 

pembagian tugas maka karyawan atau pegawai dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik pula. Beberapa manfaat pembagian tugas antara lain sebagai berikut:  

1. Membantu Koordinasi  

Memberi tugas pekerjaan kepada unit kerja yang paling baik dapat  

melaksanakan tugas tersebut akan menyederhanakan koordinasi. Unit-unit 

kerja yang terpisah dan tidak sama yang membutuhkan koordinasi yang 

ketat dapat ditempatkan di dalam koordinasi yang sama. Selanjutnya, 

apabila terdapat sasaran yang jelas dan dominasi yang berhubungan 

dengan berbagai unit biasanya akan efektif apabila unit-unit tersebut 

ditempatkan di dalam satu bagian dari srtuktur organisasi 

2. Memperlancar Pengawasan  

Dapat membantu pengawasan dengan menempatkan seorang  

anggota manajer yang berkompetensi di dalam setiap unit organisasi. 

Dengan demikian, sebuah unit dapat ditempatkan di dalam organisasi 

secara keseluruhan sedemikian rupa agar dapat mencapai sasaran kerjanya 

walaupun lokasinya itu nampak tidak logis. Apabila pekerjaan dari seluruh 

unit yang berdiri sendiri ingin diawasi oleh unit lain, maka unit tersebut 

harus ditempatkan pada lokasi yang terpisah 
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3. Manfaat Spesialisasi  

Konsentrasi kegiatan membantu seorang menjadi ahli di dalam 

pekerjaan-pekerjaan tertentu, namun sebagaimana dikemukakan diatas, 

spesialisasi tersebut jangan diadakan terlampau jauh. Mengadakan 

pembagian tugas atas dasar keahlian memang baik dalam 

pengorganisasian, terutama apabila dibutuhkan keahlian dan pengetahuan 

yang bersifat khusus 

4. Menekan pada hubungan antar manusianya  

Sebagai ulasan dapat dikemukakan lagi, jangan lupa bahwa 

didalam pengorganisasian (supaya efektif) harus memperhatikan hubungan 

antar manusia. Hal yang menjadi dasar dari pengorganisasian ialah hasil 

yang dicapainya dan itupun tergantung pula dari cara pegawai bekerjasama 

dan unsur-unsur lain lagi.  

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembagian pekerjaan merupakan 

asas umum manajemen yang perlu dilaksanakan pada setiap organisasi. Dengan 

pembagian kerja yang jelas dan sesuai dengan bidang keahlian, pembawaan, 

kecakapan serta kemampuan seseorang suatu pekerjaan kantor dapat terselesaikan 

dengan baik dan akhirnya tujuan suatu lembaga dapat tercapai secara efektif dan 

efisien. 

 

2.2 Organisasi 

Organisasi dirumuskan sebenarnya sangat tergantung pada konteks dan 

perspektif tertentu dari seseorang yang merumuskan tersebut. Pandangan klasik 

tentang organisasi dinyatakan oleh Max Weber dengan mendemontrasikan 
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pendapatnya mengenai birokrasi. Weber membedakan suatu kelompok kerja sama 

dengan organisasi  kemasyarakatan. Menurut dia kelompok kerja sama adalah 

suatu tata hubungan sosial yang dihubungkan dan dibatasi oleh aturan-aturan. 

Aturan-aturan ini sejauh mungkin dapat memaksa seseorang untuk melakukan 

kerja sebagai suatu fungsinya, baik dilakukan oleh pimpinan maupun pegawai-

pegawai administrasi lainnya. 

Aspek dari pengertian yang dikemukakan oleh Weber ini ialah bahwa 

suatu organisasi atau kelompok kerjasama ini mempunyai unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1. Organisasi merupakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini seseorang 

individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi 

tersebut. 

2. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu. Dengan demikian, 

seseorang individu yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya 

tidak didasarkan atas kemauan sendiri. Akan tetapi mereka dibatasi oleh 

peraturan-peraturan tertentu. 

3. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan 

suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan. Tata aturan 

ini menyusun proses interaksi diantara orang-orang yang bekerja sama di 

dalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja. 

4. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang di 

dalamnya berisi wewenang, tanggungjawab, dan pembagian kerja untuk 

menjalankan sesuatu fungsi tertentu.  



14 
 

 

Konsep klasik lainnya tentang organisasi yang sebagian telah dijelaskan 

diatas ialah dikemukakan oleh Chester Barnard. Bedanya Barnard dengan Weber 

ialah, kalau Weber memikirkan tentang suatu interaksi, maka Barnard 

menekankan tentang orang-orang sebagai anggota dari sistem tersebut. Barnard 

menyatakan bahwa organisasi itu adalah suatu sistem kegiatan-kegiatan yang 

terkoordinasi secara sadar, atau suatu kekuatan dari dua manusia atau lebih. 

Dengan demikian Barnard menyumbangkan pendapatnya mengenai unsur 

kekayaan (property) suatu organisasi, antara lain: 

1. Organisasi terdiri dari serangkaian kegiatan yang dicapai lewat suatu 

proses kesadaran, kesengajaan dan koordinasi yang bersasaran. 

2. Organisasi merupakan kumpulan dariorang-orang untuk melaksanakan 

kegiatan yang bersasaran tersebut. 

3. Organisasi memerlukan adanya komunikasi, yakni suatu hasrat dari 

sebagian anggotanya untuk mengambil bagian dalam pencapaian tujuan 

bersama dengan anggota-anggota lainnya.  

Menurut Oliver Sheldon (1923) dalam buku dasar-dasar organisasi 

menyebutkan bahwa organisai merupakan proses penggabungan pekerjaan yang 

para individu atau kelompok-kelompok harus melakuan dengan bakat-bakat yang 

diperlukan untuk melakuakn tugas-tugas, sedemikian rupa, memberikan saluran 

terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari 

usaha yang tersedia. 

Menurut Dwight Waldo (1956) dalam buku dasar-dasar organisasi 

menyebutkan bahwa organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara 
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orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem 

administrasi. 

 

2.3 Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) 

Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) yang dulunya disebut 

Balai Latihan Kerja (BLK) didirikan sejak tahun 1977 yang melaksanakan latihan 

dengan memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada peserta pelatihan 

dibawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pembentukan UPT-

LK adalah untuk mendukung suksesnya pelaksanaan misi, tugas pokok dan fungsi 

Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan 

menyiapkan calon tenaga kerja yang kompeten dan dapat mengisi kesempatan 

kerja dan usaha mandiri melalui penyelenggraan pelatihan dari berbagai bidang 

kejuruan dan tingkatan yang merupakan kebutuhan dari tuntutan sebagian 

masyarakat, pemerintah kabupaten atau kota. 

 

2.4 Pelatihan  

Nitisemito (2000:26) menyatakan bahwa pelatihan adalah kegiatan dari 

organisasi yang dimaksud untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan sikap, 

tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dari para karyawan sesuai dengan 

kegiatan dari organisasi tersebut. 

Moekijat (2000:4) menyatakan bahwa suatu organisasidalam 

menyelenggarakan pelatihan hendaknya memperhatikan komponen-komponen 

pelatihan berikut ini: 
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1. Peserta pelatihan 

2. Instruktur pelatihan 

3. Waktu pelatihan 

4. Materi pelatihan 

5. Metode pelatihan 

As’ad (2004:11) berpendapat bahwa tujuan dari pelatihan adalah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan produktivitas kerja 

Pelatihan dapat meningkatkan kinerja pada posisi jabatannya 

sekarang apabila tingkat kinerja naik maka akan berakibat pada 

peningkatan produktivitas dan pengingkatan keberuntungan perusahaan. 

2. Meningkatkan mutu kerja 

Ini berarti peningkatan kualitas dan kuantitas. Tenaga kerja yang 

berpengetahuan jelas akan lebih baik dan akan berbuat sedikit kesalahan 

dengan operasionalnya. 

3. Meningkatkan ketepatan dalam perencanan sumber daya manusia 

Pelatihan yang baik bisa mempersiapkan tenaga kerja untuk 

keperluan di masa yang akan datang. 

4. Meningkatkan modal kerja 

Apabila perusahaan menyelenggarakan pelatihan yang tepat maka 

iklim dan suasana organisasi akan lebih baik. Dengan iklim kerja yang 

sehat, maka semangat kerja akan meningkat. 
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5. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja 

Pelatihan yang tepat membantu menghindari timbulnya kecelakaan 

akibat kerja. Selain itu lingkungan kerja akan meningkat. 

6. Menunjang pertumbuhan pribadi 

Program pelatihan yang tepat sebenarnya memberi keuntungan 

kedua belah pihak yaitu perusahaan dan tenaga kerja itu sendiri. Bagi 

tenaga kerja, program pelatihan akan mengembangkan kepribadian, 

intelektual dan kepribadian. 

Menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang 

dimaksud pelatihan kerja adalah Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk 

memberdayakan danmendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, 

mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang 

sesuai dengan kebutuhan pembagunan nasional dan daerah, memberikan 

perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan 

meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya tersebut tidak telepas dari 

upaya peningkatan produktifitas. 

Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2001:10) mendefinisikan pelatihan 

adalah Suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya) yang dilaksankan 

dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada 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. 
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Dari pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan 

kerja adalah seluruh proses kegiatan yang dilaksanakan dengan sengaja dalam 

satuan waktu tertentu berupa pemberian bekal ketrampilan dan keahlian tertentu 

bagi tenaga kerja oleh tenaga profesional pelatihan untuk meningkatkan 

kemampuan kerja peserta agar efektif dan efisien. 

Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan dilaksanakannya pelatihan 

kerja adalah untuk meningkatkan kecakapan, ketrampilan, perkembangan pribadi 

dan kualitas pekerjaan agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, yang 

pada akhirnya produktifitas dapat tercapai 

Berkaitan dengan pelatihan ini Oemar Hamalik mengemukakan tujuan 

pelatihan yaitu secara umum bertujuan mempersiapkan dan membina tenaga 

kerja, baik struktural maupun fungsional, yang memiliki kemampuan dalam 

profesinya, kemampuan dalam melaksanakan loyalitas, kemampuan 

melaksanakan dedikasi dan kemampuan berdisiplin yang baik. Kemampuan 

profesional mengandung aspek kemampuan keahlian dalam pekerjaan 

,kemasyarakatan dan kepribadian agar lebih berdya guna dan berhasil guna. 

Secara khusus pelatihan bertujuan untuk : 

1. Mendidik, melatih serta membina tenaga kerja yang memiliki 

ketrampilanproduktif dalam rangka pelaksanaan program organisasi 

dilapangan 

2. Mendidik, melatih serta membina unsur-unsur ketenagakerjaan 

yangmemiliki kemampuan dan hasrat relajar terus untuk meningkatkan 
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dirinyasebagai tenga yang tangguh, mandiri, profesional, beretos kerja 

yang tinggi dan produktif 

3. Mendidik, melatih serta membina tenaga kerja sesuai dengan Bakat, 

minat,nilai dan pengalamannya masing-masing (individu) 

4. Mendidik, melatih tenaga kerja yang memiliki derajat relevansi yangtinggi 

dengan kebutuhan pembangunan 

Tujuan tersebut sesuai dengan Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pelatihan kerja memberdayakan dan 

mendayagunakan tenaga kerja secara optimal, yang sesuai keburtuhan 

pembangunan nasional dan daerah serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. 

Sedangkan menurut AA.Anwar Prabu Mangkunegara (1993:30) juga 

mengemukakan bahwa tujuan pelatihan dan pengembangan, antara lain: 

1. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi 

2. Meningkatkan produktifitas 

3. Meningkatkan kualitas kerja 

4. Meningkatkan ketetapan perencanaan SDM 

5. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja 

6. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara 

maksimal 

7. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja 

8. Menghindarkan keusangan atau (absolescence) 
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2.5 Tahap-tahap Pelatihan 

Menurut Barnardin dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia 

program pelatihan mempunyai tiga tahap aktivitas yang mencakup: 1) penilaian 

kebutuhan pelatihan (need assament), yang tujuannya adalah mengumpulkan 

informasi untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan 2) 

pengembangan program pelatihan (development), bertujuan untuk merancang 

lingkungan pelatihan dan metode-metode pelatihan yang dibutuhkan guna 

mencapai tujuan pelatihan, 3) evaluasi program pelatihan (evaluation) yang 

mempunyai tujuan untuk menguji dan menilai apakah program-program pelatihan 

yang telah dijalani, secara efektif mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Penilaian kebutuhan merupakan proses penentuan kebutuhan pelatihan 

yang dilakukan secara sistematis dan objektif dengan melakukan tiga tipe analisis 

yaitu 1) analisis organisasional, 2) analisis kepegawaian, 3) analisis 

person/individu. Ketiga analisis ini memiliki peran yang sangat penting untuk 

menginvetarisasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang 

sesungguhnya.Sebab didalam pelatihan diharapkan mampu menjawab kebutuhan 

organisasional, kebutuhan kepegawaian secara menyeluruh dan peningkatan 

personal. 

Analisis organisasional mencoba menjawab permasalahan mengenai 

penekanan pelatihan yang seharusnya dilakukan dan faktor-faktor yang 

seharusnya dilakukan dan faktor yang mempengaruhi. Analisis pegawai mencoba 

memecahkan permasalahan mengenai apa yang seharusnya dipelajari dalam 

pelatihan sehingga para peserta pelatihan dapat menjalankan tugasnya dengan 
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memuaskan. Analisis individu berusaha menjawab permasalahan siapa yang 

membutuhkan pelatihan dalam perusahaan dan tipe-tipe khusus pelatihan yang 

dibutuhkan. 

Setelah ditetapkan perlunya pelatihan, tahap berikutnya adalah 

pengembangan program pelatihan.Dalam tahap ini tidak bisa dilepaskan dengan 

upaya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelatihan dan pengembangan 

metode-motode pelatihan. Bernardi dan Russell mengklasifikasikan metode 

pelatihan atas 2 kategori: 1) informational methods, metode yang menggunakan 

satu arah, dimana informasi disampaikan kepada peserta pelatihan oleh para 

pelatih. Metode ini cocok untuk mengajarkan materi factual, keterampilan, dan 

sikap, 2) experimental methods, metode yang mengutamakan komunikasi yang 

luwes, fleksibel, lebih dinamis baik dengan instruktur maupun sesame peserta dan 

langsung menggunakan alat-alat yang tersedia.Metode ini digunakan untuk 

mengajarkan kemampuan kognitif dan phisikal serta kecakapan. 

Tahap terakhir adalah evaluasi, yang bertujuan untuk menguji efektivits 

penyelenggaraan pelatihan.Untuk menilai efektivitas pelatihan dapat dievaluasi 

dengan menggunakan indicator 2) belajar (learning), seberapa jauh para peserta 

mempelajari fakta-fakta, prinsip-prinsip dan pendekatan-pendekatan dalam sebuah 

latihan, 3) hasil-hasil (organizational), seberapa jauh prilaku pegawai berubah 

karena pelatihan, 4) hasil-hasil.Apakah ada kenaikan produktivitas atau penurunan 

yang telah dicapai, dan yang terakhir adalah 5) efektivitas baiaya.Untuk 

mengetahui besarnya biaya yang dihabiskan untuk program pelatihan pelatihan 

dan apakah besarnya biaya pelatihan sebanding dengan tujuan program pelatihan. 
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2.6 Pandangan Islam tentang Tugas Pokok dan Fungsi 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka menjadi khalifah 

dimuka bumi, hal ini banyak dicantumkan dalam al-Qur’an dengan maksud agar 

manusia dengan kekuatan yang dimilikinya mampu membangun dan 

memakmurkan bumi serta melestarikannya. Untuk mencapai derajat khalifah di 

buka bumi ini diperlukan proses yang panjang, dalam Islam upaya tersebut 

ditandai dengan pendidikan yang dimulai sejak buaian sampai ke liang lahat. 

                           

                         

      

Artinya: Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat : 
Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. 

Berkata mereka : Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang 

yang merusak di dalam nya dan menumpahkan darah, padahal kami 

bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau ? Dia 

berkata : Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui.(Q.S al-Baqarah ayat 30) 

 

Surat al-Baqarah ayat 30 menjelaskan bahwa kedudukan manusia sebagai 

khalifah dimuka bumi yaitu manusia diberi tugas untuk memelihara dan 

melestarikan alam, menggali, mengelola dan mengolah kekayaan alam untuk 

dimanfaatkan demi kesejahteraan segenap manusia dalam rangka beribadah 

kepada Allah SWT. 

Dalam menjalankan tugas hidupnya manusia diharuskan menjauhi sifat-

sifat buruk yang menjadi penyebab kerusakan tata hubungan antara manusia 

seperti pertumpahan darah maupun kerusakan alam.Oleh karena itu manusia 
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senantiasa dianjurkan selalu ingat kepada Allah dengan berzikir, bertasbih, dan 

selalu menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-

Nya. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian tentang Analisis Tugas Pokok dan Fungsi 

Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah 1 Provinsi Riau, peneliti 

juga menganalisis beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang 

peneliti angkat sebagai bahan masukan dan pembanding. Adapun penelitian 

terdahulu tersebut antara lain penelitian dari Joko Legowo, Adam Setiawan dan 

Arwani Ahmad. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Legowo pada tahun 2009 dengan 

judul Peran Balai Latihan Kerja Industri Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan Kebijakan 

Peningkatan Kualitas Keterampialan Tenaga Kerja Indonesia. Bahwa pada 

penelitian kesimpulan bahwa peran balai Latahan Kerja DanIndustri Dinas 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka 

Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keterampilan Tenaga Kerja 

Indonesia.Yaitu dengan cara membuka beberapa program kejuruaan.Saran 

penulis dalam skripsi ini adalah: Mengingat kebutuhan keahlian 

ketenagakerjaan saat inisemakin luas, hendaknya Balai Latihan Kerja 

Industri Wilayah Semarang memperluas program kejuruan, tidak hanya 7 

(tujuh) kejuruan saja seperti sekarang ini, melainkan lebih banyak lagi 

program pelatihan yang diberikan kepada masyarakat. Balai Latihan Kerja 
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Industri Semarang perlu meningkatkan koordinasi antar bagian dalam 

lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah, 

meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan memperluas 

informasi kepada masyarakat di wilayah kerjanya.. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adam Setiawan pada tahun 2016 dengan 

judul Analisis Kinerja UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukan kinerja UPTD BLK 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang belum optimal, 

masih ditemukan beberapa masalah pada dimensi produktivitas, orientasi 

kualitas pelayanan, responsivitas dan responsibilitas, baru dimensi 

akuntabilitas yang berkategori baik, selain itu terbatasnya sumber daya 

manusia, dan sarana prasarana yang kurang baik menjadi faktor 

penghambat pelaksanaan kinerja. Saran yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja, yaitu menciptakan koordinasi dan kerjasama yang 

baik dengan tim teknis, meningkatkan sosialisasi dan kepekaan terhadap 

kebutuhan masyarakat dan meningkatkan mutu pelatihan ketrampilan 

kerja. Sedangkan untuk mengatasi faktor penghambat kinerja dengan 

meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, penambahan 

dan pembenahan sarana prasarana dan menentukan target penyelesaian 

hasil lulusan pelatihan. 

3. Penelitian terdahulu ketiga adalah Penelitian yang oleh Arwani Ahmad 

pada tahun 2014 dengan judul Peran Balai Latihan Kerja Industri 

Samarinda dalam Meningkatkan Kualitas Peserta Pelatihan Kerja Industri. 
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Dengan demikian peran yang dijalankan oleh BLKI Samarinda dalam 

meningkatkan kualitas peserta pelatihan kerja industri melalui kegiatan 

Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan Kerja diketahui sudah berjalan 

dengan baik. Dimana dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi 

BLKI Samarinda berpedoman pada peraturan perundang-undangan 

terutama Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan 

Produktivitas Nomor : EP.225/LATTAS/VIII/2006 tentang Pedoman 

Penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Nomor : 

KEP.162/LATTAS/VI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 

PelatihanBerbasis Kompetensi. Dalam hal sertifikasi, semua peserta 

pelatihan yang telah mengikuti danmenyelesaikan program pelatihan 

berbasis kompetensi di BLKI Samarinda berhak menerima sertifikat 

pelatihan yang dikeluarkan oleh BLKI Samarinda. Sedangkan untuk 

memperoleh sertifikat kompetensi, peserta yang telah menyelesaikan 

pelatihan di BLKI Samarinda harus mengikuti dan lulus uji kompetensi 

yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang 

merupakan kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi 

(BNSP). Untuk penempatan kerja bagi para alumni BLKI Samarinda 

terdapat program pemagangan, On The Job Trainning (OJT), dan 

penempatan kerja itu sendiri. Sedangkan adanya alumni BLKI Samarinda 

yang belum terserap di dunia kerja lebih disebabkan oleh faktor individu 

alumni tersebut yang kurang berkoordinasi dengan pihak BLKI Samarinda. 
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2.8 Definisi Konsep 

Untuk memudahkan memahami serta menyamakan persepsi terhadap 

konsep-konsep yang digunakan, perlu dijelaskan dan dijabarkan defenisi konsep 

sebagai berikut: 

1. Tugas pokok dan fungsi adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling 

utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang 

memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau 

organisasi demi mencapai tujuan tertentu 

2. Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau 

kelompok-kelompok harus melakuan dengan bakat-bakat yang diperlukan 

untuk melakuakn tugas-tugas, sedemikian rupa, memberikan saluran 

terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi 

dari usaha yang tersedia 

3. UPT-LK adalah lembaga pelatihan kerja yang melaksanakan latihan kerja 

dengan memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada peserta 

latihan dibawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

4. Pelatihan adalah Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk 

memberdayakan danmendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 

manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan 

tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembagunan nasional dan 

daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya 

tersebut tidak telepas dari upaya peningkatan produktifitas. 
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2.9 Konsep Operasional 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Konsep Indikator Sub Indiktor 

Tugas pokok dan 

fungsi UPT-LK 

Wilayah Provinsi 

Riau 1 bagian 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 

berdasarkan 

Peraturan Gubernur 

Riau Nomor 51 

tahun 2009  

Melaksanakan 

perencanaan di bidang 

keahlian, profesi, 

keterampilan, dan 

spesialisasi  yang 

dibutuhkan UPT 

 

1) Menetapkan tujuan dan 

sasaran pelatihan 

2) Melakukan Penyebaran 

Informasi dan 

persyaratan peserta 

pelatihan 

3) Menyusun kurikulum 

dan silabus pelatihan 

4) Menyiapkan materi dan 

metode pelatihan 

5) Menentukan instruktur 

pelatihan 

6) Menyusun jadwal 

pelatihan 

7) Menyiapkan Sarana dan 

Prasana Pelatihan 

8) Menyiapkan pendanaan 

pelatihan 

 

Melaksanakan kegiatan 

di bidang keahlian, 

profesi, keterampilan, 

dan spesialisasi yang 

dibutuhkan UPT 

1) Pelatihan Institusional 

2) Pelatihan Non 

Institusional  

Melaksanakan 

monitoring dan evaluasi 

di bidang keahlian, 

profesi, keterampilan, 

dan spesialisasi yang 

dibutuhkan UPT 

1) Tugas harian 

2) Ujian Tulis 

3) Ujian Praktek 

4) Monitoring pelatihan 

 

Melaksanakan analisa 

dan pelaporan di bidang 

keahlian, profesi, 

keterampilan, dan 

spesialisasi yang 

dibutuhkan UPT 

1) Melaporkan hasil 

pelatihan  

Sumber: Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 tahun 2009 tentang Uraian Tugas 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Kependudukan Provinsi Riau 
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2.10  Kerangka Berpikir 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur Riau 
Nomor 5 Tahun 2009 

Tugas pokok dan Fungsi 

bagian Kelompok Jabatan 

Fungsional 

Melaksanakan 
perencanaan 

dibidang keahlian, 

profesi, 

keterampian, dan 

spesialisasi 

Melaksanakan 
kegiatan dibidang 

keahlian, profesi, 

keterampian, dan 

spesialisasi 

Melaksanakan 

monitoring dan 

evaluasi dibidang 

keahlian, profesi, 

keterampian, dan 

spesialisasi 

Melaksanakan 
analisa dan 

pelaporan dibidang 

keahlian, profesi, 

keterampian, dan 

spesialisasi 

Terlaksana/tidak 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah teknik-teknik spesifik dalam penelitian. Untuk 

menelaah hasil penelitian secara benar, tidak cukup sekedar melihat apa yang 

ditemukan peneliti sampai pada temuannya berdasarkan kelebihan dan 

keterbatasan metode yang digunakan (Mulyana:2003). Sedangkan dilihat dari 

sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu yang 

menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian (Husaini Usman:2009). 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif.Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, 

tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan saat ini dan 

kaitannya dengan variabel-variabel yang ada pada penelitian ini 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) 

Wilayah 1 Provinsi Riau di Jl. Terubuk Pekanbaru, Riau. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian 

iniadalah sebagai berikut : 
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1. Data Primer 

Yaitu data yang penulis dapatkan dari informan atau pihak pihak 

yang terkait dengan permasalahan yang peneliti teliti berupa pendapat 

yang dilakukan dengan wawancara yang mendalam. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari Kantor Unit Pelaksana Teknis 

Latihan Kerja (UPT-LK)  Wilayah 1 Provinsi Riau yang sifatnya dapat 

mendukung hasil penelitian  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu : 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa 

yang terjadi di lapangan, sehingga penulis dapat memperkuat data dan 

informasi 

2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan Tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, dan 

berhadapan langsung dengan informan atau key informan yang dianggap 

mengerti mengenai permasalahan yang diteliti 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, jurnal dan 

sebagainya sehingga penulis dapat memperkuat data dan informasi yang di 

perlukan. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif maka metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan data-

data dari lapangan kemudian menganalisis dengan cara memaparkan hasil 

penelitian melalui kata-kata atau kalimat. Dengan demikian penulis menguraikan 

secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Untuk menganalisis data-data tersebut, maka perlu digunakan apa 

yang disebut teknik analisis data. Langkah-langkah analisis data pada penelitian 

kualitatif menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2007) adalah sebagai 

berikut : 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke 

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. 

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi 

data.Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 
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jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu 

dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan 

kode pada aspek-aspek tertentu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan 

dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian 

kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam 

melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, 

tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan 

perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. 

2. Penyajian Data  

Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Peneliti 

melakukan pengecekan ulang mengenai data yang telah dipilih pada proses 

reduksi data. Pengecekan tersebut di data yang digunakan dapat 

dimungkinkan untuk diadakannya suatu kesimpulan. 

3. Verifikasi  

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat 

sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan ang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada 

tahap penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untu memahami, 
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menganalisis, dan mencari makna dari kata yang dikumpulkan. Akhirnya  

setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan yang 

didapat adalah berdasarkan penyajian data yang ada. Uraian hasil penelitian 

dirangkum dalam suatu keterangan mengenai hasil penelitian tersebut. 

Keterangan tersebut adalah hasil dari pengecekan ulang tentang fenomena 

di lapangan yang terjadi, setelah di bandingkan dengan teori yang ada 

diadakannya suatu penarikan kesimpulan/verifikasi. 

 

3.5 Informan  

Menurut Neuman (2007) seorang informan adalah “a member with whom 

a field researcher develops a relantionship and who tells about, or inform on, the 

field”. Neuman menjelaskan juga ada empat karakteristik informan yang baik, 

yaitu : 

1. Informan harus familiar dengan budaya tempat penelitian dan bertindak 

sebagai saksi mata suatu kejadian 

2. Informan harus berhubungan dengan tempat penelitian 

3. Informan bersedia meluangkan waktunya dengan peneliti. 

4. Informan bersifat nonanalitis. 

Informan yang dijadikan sebagai narasumber oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian adalah: 
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Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) 

Wilyah 1 Provinsi Riau 

1 Orang 

2 Instruktur Pelatihan Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja 

(UPT-LK) Wilyah 1 Provinsi Riau 

7 Orang 

3 Peserta Pelatihan Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja 

(UPT-LK) Wilyah 1 Provinsi Riau 

2 Orang 

Jumlah 10 Orang 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

Pada bab IV ini akan dipaparkan mengenai sejarah berdirinya Unit 

Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah 1 Provinsi Riau, visi dan 

misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi beserta uraian tugas, personalia 

UPT-LK yang mencakup pegawai, instruktur, dan asisten instruktur, jurusan-

jurusan pelatihan yang ada di UPT-LK, kurikulum pelatihan, lama dan 

prosedur,pelatihan serta sarana dan prasarana yang ada di UPT-LK. 

4.1 Sejarah berdirinya UPT-LK Wilayah 1 Provinsi Riau 

 UPT-LK diresmikan pada tanggal 24 Februari 1983 dengan nama Balai 

Latihan Kerja Industri (BLKI) dan berganti nama menjadi Balai Pelatihan Tenaga 

Kerja (BPTK) semenjak tahun 2001. BPTK berganti nama lagi menjadi Unit 

Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) pada tahun 2007, kemudian barulah 

menjadi Unit Pelaksana Latihan Kerja Wiayah 1 semenjak tahun 2015 sampai 

sekarang. 

 Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 tahun 2009 tentang 

uraian tugas Unir Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) yang berada 

dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi 

Riau sebelumnya dikenal dengan nama BPTK Provinsi Riau. Tujuan berdirinya 

UPT-LK wilayah 1 Provinsi Riau adalah untuk memberikan pengetahuan dan 

keterampilan dasar landasan kepada masyarakat di daerah perkotaan dan 

pedesaan.  
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 Diharapkan dengan keterampilan yang telah diberikan tersebut kualitas 

masyarakat sebagai tenaga kerja dapat meningkat sehingga mereka bisa 

mendapatkan pekerjaan atau berusaha mandiri. 

 Alasan utama didirkannya UPT-LK adalah memberikan keterampilan 

kepada mereka yang dikota terutama sekali bagi angkatan kerja usia muda yang 

putus sekolah, tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan keja agar tenaga 

kerja, meningkat kualitasnya dan akhirnya akan berguna untuk mengangkat taraf 

hidupnya.  

 

4.2 Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah 1 Provinsi Riau 

4.2.1 Visi dan Misi 

Visi UPT-LK Wilayah 1 adalah “terwujudnya tenaga kerja yang 

kompeten, produktif, dan berdaya saing”. Ada pun misi UPT-LK Wilayah 1 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi tenaga kerja melalui 

pengembangan program pelatihan dan pengembangan yang berorientasi 

pada kebutuhan pasar kerja global 

2. Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja 

dengan permintaan pasar kerja global 

3. Mengembangkan jaringan kerja (net working) di didang pelatihan pada 

lembaga pelatihan lainnya 

4. Mengembangkan sertifikasi kompetensi tenaga kerja 

5. Menyelenggarakan pelatihan instruktur 
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4.3 Struktur Organisasi 

 Sejalan dengan terselenggaranya otonomi daerah Undang-undang Nomor 

22 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, maka struktur organisasi UPT-LK 

Wilayah 1 melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 tahun 2009 tentang 

pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas tenaga kerja, yang 

merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Kependudukan Provinsi Riau dipimpin pejabat eselon III dan bertanggungjawab 

kepada kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi 

Riau. 

 Struktur organisasi UPT-LK Wilayah 1 Provinsi Riau terdiri dari kepala 

UPT-LK yang membawahi kepala seksi tata usaha yang membawahi kepala 

urusan umum, kepegawaian dan keuangan, dan kepala seksi pelatihan yang 

membawahi koordinator kelompok pelatihan dan tenaga teknik yang membawahi 

ketua jurusan, dan petugas pemeliharaan alat latihan serta petugas gudang.  

 Tugas pokok dan fungsi UPT-Lk Wilayah 1 Provinsi Riau Menurut 

Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 tahun 2009 adalah sebagai berikut: 

1. Kepala UPT Latihan Kerja Provinsi Riau di Pekanbaru mempunyai tugas 

menyelenggarakan sebagian urusan pekerjaan dan kegiatan Dinas yang 

berkenaan dengan Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Kepala 

UPT Latihan Kerja Provinsi Riau di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi : 

a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan pelatihan serta kerjasama pelatihan; 
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b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan penyebarluasan 

informasi bidang pelatihan; 

c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan metode, kurikulum, 

jadwal dan alat peraga pelatihan; 

d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemasaran program pelatihan 

hasil produksi dan jasa 

e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelatihan dan uji keterampilan/ 

kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja; 

f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendayagunaan fasilitas 

pelatihan; 

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan; 

h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan masyarakat; 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:  

a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, 

kehumasan dan kearsipan; 

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; 

d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:  

a. Melaksanakan perencanaan di bidang keahlian, profesi, keterampilan 

dan spesialisasi yang dibutuhkan UPT; 
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b. Melaksanakan kegiatan di bidang keahlian, profesi, keterampilan dan 

spesialisasi yang dibutuhkan UPT; 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang keahlian, profesi, 

keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan UPT 

d. Melaksanakan analisa dan pelaporan di bidang keahlian, profesi, 

keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan UPT 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT 

 

4.4 Personalia Unit Pelaksnana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah 

1 Riau 

 Dari data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa jumlah pegawai Unit 

Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) sebanyak 87 orang. Jumlah pegawai 

ini meliputi pegawai kantor UPT-LK dan instruktur. Untuk lebih lengkapnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1Daftar Jumlah Pegawai UPT-LK Wilayah 1 Provinsi Riau 

No Jabatan Jumlah 

1 Kepala UPT-LK 1 

2 Kasubbag Tata Usaha 1 

3 Kasi Pelatihan 1 

4 Instruktur 17 

5 Tenaga Staf Administrasi 15 

6 Asisten Instruktur/Honorer 27 

7 Tenaga Honorer 14 

8 Tenaga Satpam 4 

Jumlah 84 

 

 Dari 87 orang pegawai UPT-LK tersebut, terdapat 17 orang instruktur dari 

berbagai macam jurusan yang ada di UPT-LK. Adapun jumah instruktur disertai 

jurusannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.2 Daftar Jumlah Instruktur UPT-LK Wilayah 1 

No Jabatan Nama Jumlah 

1 Kejuruan Teknologi 

Mekanik 

Nursalim, ST, MT 7 

  Zulfikri Syawir, S,Pd  

  Ngadiran, S.Pd  

  Gunawan, ST  

  Suroso,S.Pd  

  Algeriminta, ST  

  Maringan Pardede, S.Pd  

2 Kejuruan Listrik Rohadi, ST 5 

  Rusmandi, ST  

  Zalferdi, S.Kom  

  Ali Mukmin, S.Pd  

  Ruslan , ST  

3 Kejuruan Listrik H. Erison Iswandi, ST, MT 3 

  Ali Imran, ST  

  Suratno, Amd  

4 Kejuruan Bangunan Togi Sitorus, ST 2 

  Sungkono Kolonodale  

5 Kejuruan Tata Niaga  - 

6 Kejuruan Aneka Abdul Muhith 2 

  Dra. Julhaida  

7 Kejuruan Pertanian  Hj. Dwi Fanofida 1 

8 Kejuruan Khaizir, S.Kom 1 

9 Kejuruan  Pariwisata  - 

Jumlah 17 

Sumber: UPT-Lk Wilayah 2019 

 17 Orang instruktur pada UPT-LK juga dibantu oleh beberapa orang 

tenaga  pembantu atau disebut dengan asisten instruktur. Nama beserta jurusan 

yang meeka bidangi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Daftar Jumlah Asisten Instruktur (tenaga Honorer) UPT-LK 

Wilayah 1  

No Jabatan Nama Jumlah 

1 Kejuruan Teknologi 

Mekanik 

Wan Ade Iskandar, Amd 1 

2 Kejuruan Listrik Helfis Mendra, ST 8 

Dedi Setiawan, ST  

Yustar Noer, ST  

Yikesdi, S.Si  

Angga Hernanda, SE  
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Nifsu Ramadhan, S.Pi  

Aulia Frima Putra, SE  

Ricky Kurniawan, ST  

3 Kejuruan Automotive Joko, SE 4 

Marsudianto, S.Pi  

Arpan Aminuddin, SH  

Bazmara Ayuna, ST  

4 Kejuruan Teknologi 

Informatika 

Nesti Desvita, SE 3 

Sandy Ruchbianto, SE  

Jumiah, SE  

5 Kejuruan Tata Niaga Erda Shanty Hardini, ST 3 

Derdanella, SE  

Malvina Juwita, Amd  

6 Kejuruan Aneka Kejuruan Heldiana Fitra, Amd 6 

Raja Megawati, SE  

Tatik Sunarsih, SH  

Yenny Kusrini, SE  

Doni Indrawati  

Elpa Susanti, SE  

7 Kejuruan Pertanian Jamal Budiman, SP 1 

8 Kejuruan Pariwisata Frinika Sri Wahyuni, S.Ip 4 

Dewi Rahayu, N, S.Psi  

Deddy Priyandi, SE  

Yurina Rizal, SE  

Jumlah 27 

Sumber: UPT-LK Wilayah 1 Provinsi Riau 
 

 

4.5 Jenis Jurusan yang dilatih di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja 

(UPT-LK) Wilayah 1  

Pelatihan Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah 1 

Pekanbaru terdapat berbagai macam jurusan pelatihan yang terdiri dari berbagai 

macam sub jurusan, diantaranya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Jenis Jurusan yang ada di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja 

(UPT-LK) Wilayah 1 

 

No Jurusan Sub Jurusan 

1 Teknologi Mekanik Mesin Produksi 

Las Listrik/las industry 

Las Karbit 

2 Automotive Mobil diesel 

Mobil bensin 

Teknik Sepeda Motor 

3 Listrik Instalasi Listrik 

Teknik Pendingin 

Elektronika/Audio Video 

T.Hp/Telekomunikasi 

4 Teknologi Informatika Teknisi Komputer 

Operator Komputer 

Multimedia 

5 Bangunan Tukang Kayu 

Tukang Batu 

Meubeler/furniture 

6 Tata Niaga Sekretaris 

Bahasa Inggris 

Administrasi Kantor 

7 Aneka Kejuruan  Menjahit 

Teknik Bordir 

Baby Sitter 

Rias pengantin 

8 Pertanian Perikanan Darat/budidaya 

Processing/pengolahan hasil pertanian 

Peternakan Unggas 

9 Pariwisata Tata Boga/Perhotelan 

Tata Graham 

Front Office 

Sumber: UPT-LK Wilayah 1 Provinsi Riau  

 

4.6 Kurikulum Pelatihan Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) 

Wilayah 1 

Ada dua macam kurikulum pelatihan yang dilaksanakan di UPT-LK 

Wilayah 1 yaitu: 
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1. Pelatihan Institusional  

Pelatihan Institusional bertujuan untuk melatih para pencari kerja 

dan pekerja. Pelatihan ini diselenggarakan didalam kompleks UPT-LK 

Wilayah 1. Jadi pelatihan mendatangi UPT-LK untuk kemudian 

memperoleh pelatihan kerja. Peserta pelatihan sama sekali tidak dikenakan 

biaya pelatihan. Pelatihan sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), meliputi APBD Tingkat 1 (Provinsi) APBD Tingkat II 

(Kabupaten). Lama latihannya bisa berbeda-beda disesuaikan dengan 

kebutuhan kejuruan/sub kejuruan masing-masing. Tentang jumlah 

pesertanya berbeda-beda tergantung dari sumber dana. 

2. Pelatihan Non Institusional 

Pelatihan Non Institusional dilaksanakan  diluar kompleks UPT-

LK, meliputi desa, kelurahan, atau kecamatan. Peserta pelatihan sama 

sekali tidak dikenakan biaya pelatihan. Pelatihan sepenuhnya dibiayai oleh 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meliputi APBD Tingkat 1 

(Propinsi) atau APBD Tingkat II (Kabupaten). Lama latihannya bisa 

berbeda-beda disesuaikan dengan kejuruan/sub kejuruan masing-masing. 

Pada pelatihan non Institusional, secara berkelompok masing-masing 

kelompok diberikan satu alat untuk pelaksanaan pelatihan. Setelah 

kegiatan pelaksanaan selesai, alat yang digunakan selama proses pelatihan 

diberikan kepada peseta pelatihan dengan maksud untuk merangsang 
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mereka agar nantinya mampu merintis usaha mandiri dengan bekal 

peralatan yang diberikan oleh UPT-LK. 

 

4.7 Lama Pelatihan dan Prosedur Pelatihan 

Lama pelatihan berbeda-beda tergantung kepada sistem penyelenggara dan 

jenis jurusan yang dilaksanakan. Penyelenggaraan program pelatihan standar 

nasional adalah sekitar 6 bulan. Sedangkan program pelatihan institusional adalah 

2 bulan kecuali jurusan tertentu dan program non institusional adalah 2 bulan 

dengan komposisi penyajian materi latihan umumnya 30% teori dan 70 % 

praktek. 

Persyaratan untuk mengikuti program pelatihan kerja di UPT-LK Wilayah 

1 di Provinsi Riau telah ditentukan oleh menteri tenaga kerja sebagai berikut: 

1. Photocopy ijazah terakhir 1 lembar  

2. Photocopy KTP 1 lembar 

3. Surat keterangan berbadan sehat sehat, jasmani, dan rohani dari dokter 1 

lembar 

4. Pas photo terbaru ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar dan ukuran 4x8 sebanyak 

1 lembar 

5. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan  

6. Mendaftar langsung ke UPT-LK Wilayah 1 di Jalan Terubuk Nomor 4 

Sukajadi 

7. Calon siswa harus lulus seleksi: 

a. Seleksi administrasi 

b. Tes bakat/psycotest 
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c. Ujian tertulis yang meliputi: 

1) Materi dasar umum untuk calon tenaga kerja yang meliputi 

jurusan, pancasila, bahasa Indonesia dan pengetahuan umum 

2) Materi kejuruan berupa teknik dasar sesuai dengan kejuruan yang 

diambil sesuai dengan jurusan 

Lebih jelasnya prosedur pelatihan dapat dilihat pada diagram di bawah ini: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Calon peserta 

Pengumuman Pendaftaran 

Calon Siswa 

1. Melalui media cetak 

elektronik 

2. Spanduk dijalan jalan 

3. Brosur pendaftaran 

Pendaftaran Calon Siswa Seleksi peseta 

1. Persyaratan Administrasi 

2. Tes tertulis  

3. Tes wawancara 

 

Pengumuman 

Penerimaan Siswa 

yang Lulus Seleksi  

Daftar Ulang 

Melengkapi 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Pelatihan 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya dapat disimpulkan tugas pokok dan fungsi UPT-LK Wilayah 1 

Provinsi Riau pada Kelompok Jabatan Fungsional belum terlaksana sepenuhnya. 

Hal ini dapat dilihat dari beberapa sub indikator, yang telah terlaksana yaitu 

menetapkan tujuan dan sasaran, melakukan penyebaran informasi, menyusun 

kurikulum dan silabus pelatihan, menyiapkan materi dan metode pelatihan, 

menyusun jadwal pelatihan. Dan sub inidikator yang belum terlaksana 

sepenuhnya yaitu menyiapkan sarana dan prasarana latihan dikarenakan ada 

beberapa gedung yang rusak, dan tidak adanya instruktur dibeberapa jurusan, 

instruktur yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, serta sebagian 

peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan yang bekerja atau membuat usaha 

mandiri tidak melaporkan kepada pihak UPT-LK.   

 

6.2 Saran 

1. Pihak UPT-LK seharusnya menambah instruktur yang tidak ada 

dibeberapa jurusan. Serta meningkatkan kualitas instruktur agar kegiatan 

pelatihan dapat berjalan dengan lancar 

2. Pihak UPT-LK seharusnya memperbaiki gedung yang rusak pada saat 

tidak adanya pelaksanaan pelatihan 
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