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ABSTRAK
Deka Arlita Sari, D0103041, Efekivitas Pelaksanaan Pelatihan Kerja di Unit
Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD
LLK UKM) Wonogiri Tahun 2005, Skripsi, Administrasi Negara, FISIP,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007, 143 halaman.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat angkatan
kerja di Wonogiri yang menjadi pengangguran. Tuntutan dunia kerja akan tenaga
terampil mendorong pencari kerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja
non formal untuk menambah ketrampilan dan keahlian mereka. Dalam hal ini
pemerintah Kabupaten Wonogiri berperan penting dalam menyediakan lembaga
pelatihan kerja. Seiring dengan era otonomi daerah, Kabupaten Wonogiri mendirikan
Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD
LLK UKM) yang berada di bawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Wonogiri.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan secara lengkap
pelaksanaan pelatihan kerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja
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Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri Tahun 2005 khususnya
kejuruan otomotif dan menjahit. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelatihan kerja yang dilaksanakan beserta
faktor pendukung dan penghambatnya.
Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja
Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) yang berlokasi di Kecamatan
Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif yang didukung data berupa tabel-tabel dan data yang diperoleh dari
wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara purposive sampling dan snowball sampling..Sedangkan teknik analisa
data menggunakan analisa interaktif dengan mendasarkan pada proses reduksi data,
sajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk memberikan jaminan bagi
kemantapan kesimpulan dan tafsiran makna sebagai hasil penelitian, maka dilakukan
uji validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi data.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan pelatihan kerja kejuruan otomotif dan menjahit di Unit Pelaksana
Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM)
Wonogiri tahun 2005 dilihat dari hasil monitoringnya berjalan kurang efektif. Hal ini
dapat terlihat dari hasil monitoring terhadap lulusan pelatihan kerja kejuruan otomotif
dan menjahit. Dari hasil penelitian, kurang dari 50% lulusannya dapat bekerja baik
mandiri maupun swasta. Dari jumlah peserta pelatihan keseluruhan yang berjumlah
40 orang, baru 19 orang yang termonitor dan bekerja. Ada beberapa hal yang
mendukung dan menghambat pelatihan kerja antara lain motivasi peserta, materi
pelatihan, kemampuan peserta, fasilitas pelatihan dan pasar kerja.
BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Pada hakekatnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan
masyarakat yang adil makmur materiil dan spiritual yang merata di seluruh
wilayah tanah air Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Dalam pembangunan nasional diperlukan keselarasan antara sumber daya
alam dan sumber daya manusia agar dapat mencapai tujuan yang ingin
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diinginkan. Kedua sumber daya tersebut digunakan secara bersama-sama dan
saling melengkapi dalam upaya tercapainya pemerataan pembangunan nasional di
seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan nasional memerlukan manusia yang
potensial dan produktif. Kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan tidak saja
ditentukan secara kuantitatif oleh jumlah penduduk dan angkatan kerja dari tahun
ketahun, melainkan juga secara kualitatif ditentukan oleh tingkat kemampuan dan
ketrampilan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan tingkat teknologi yang
diperlukan untuk melaksanakan pembangunan tersebut.
Jumlah penduduk yang melimpah merupakan aset penting dalam
pembangunan nasional. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak,
namun hal tersebut bukan jaminan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional
dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan. Di satu sisi dengan jumlah penduduk
yang besar akan menjadi sumber daya pelaksana pembangunan nasional.
Masyarakat akan berperan sebagai tenaga kerja yang dapat melaksanakan
pembangunan tersebut. Di sisi lain, jumlah penduduk yang besar dan selalu
bertambah

juga

dapat

menimbulkan

masalah

yang

berkaitan

dengan

ketenagakerjaan. Hal ini dapat terjadi apabila pemerintah tidak dapat mengatur
jumlah penduduk yang besar menjadi input pembangunan, yaitu dengan
menyediakan lapangan kerja yang memadai. Bertambahnya jumlah penduduk
maka bertambah pula jumlah angkatan kerja yang harus diikuti juga oleh
perluasan lapangan kerja.
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Persoalan mendasar dari semua aspek kependudukan adalah tidak
tersedianya tenaga kerja terdidik dan terlatih. Dalam arti luas, kualitas tenaga
kerja di Indonesia relatif rendah, sehingga menjadi penghalang bagi pelaksanaan
pembangunan. Indonesia termasuk dalam negara yang sedang berkembang yang
memiliki sumber daya tenaga kerja yang melimpah dan sebagian besar masih
berkualitas rendah dilihat dari latar belakang pendidikan yang diperoleh. Hal ini
dapat dilihat bahwa hingga tahun 2003 sekitar 30,9 juta jiwa di Indonesia adalah
angkatan

kerja

dengan

kualifikasi

pendidikan

maksimal

SLTP.

(www.nakertrans.go.id).
Hal yang sering terjadi saat ini adalah banyaknya penduduk usia kerja
yang tidak semuanya dapat memperoleh ketrampilan dan keahlian tertentu dari
pendidikan formal. Banyak yang ingin melanjutkan sekolah tetapi tidak dapat
karena tidak memiliki biaya. Dari permasalahan tersebut berakibat pada
banyaknya pemuda yang tidak melanjutkan sekolah. Pada akhirnya mereka
berusaha untuk mendapatkan pekerjaan namun tidak semuanya dapat terserap
dalam lapangan kerja. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan dan ketrampilan
serta keahlian yang dimiliki. Oleh karena itu, penyiapan tenaga kerja terampil dan
ahli melalui pendidikan dan pelatihan kerja yang tepat dan terarah sangat
diperlukan.
Tuntutan dunia kerja akan tenaga kerja terampil mendorong pencari kerja
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja nonformal untuk menambah
ketrampilan dan keahlian mereka. Pendidikan dan pelatihan kerja merupakan
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sarana penting dalam pengembangan sumber daya tenaga kerja. Pengembangan
tenaga kerja ini diharapkan nantinya menjadi tenaga kerja yang siap pakai, dalam
arti bisa langsung terjun ke lapangan kerja.
Orientasi program pendidikan dan pelatihan kerja tersebut sangat
diperlukan mengingat sebagian besar angkatan kerja di Indonesia masih bekerja
pada sektor informal dengan produktivitas yang sangat rendah. Selain itu
mengingat sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan dimana kebanyakan
industri kecil dan rumah tangga berlokasi di daerah pedesaan dan masih sangat
tradisional, proses produksinya masih secara manual dan pada umumnya tingkat
pendidikan dari pemilik usaha dan pekerja relatif rendah.
Dari hal tersebut terlihat bahwa sistem pendidikan dan pelatihan kerja
sangat relevan memberikan kontribusi sebagai sarana pengembangan tenaga
kerja. Dengan kata lain, semakin tinggi relevansi program pendidikan dan
pelatihan kerja dengan pasar kerja semakin besar kemungkinan program tersebut
mempersiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih. Secara umum dapat dikatakan
bahwa tingkat pendidikan seseorang dan pelatihan yang pernah diikuti
mencerminkan kemampuan intelektual dan jenis ketrampilan yang dimiliki adalah
alat pengukur kemampuan teknisnya.
Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa
Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan,
dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan,
produktivitas,

dan

kesejahteraan.

Pelatihan

kerja

dilaksanakan

dengan
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memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di
luar hubungan kerja.
Program latihan kerja perlu diprioritaskan baik dalam rangka menghadapi
era globalisasi dan persaingan dunia, maupun untuk mengatasi dampak krisis
ekonomi mengurangi pengangguran. Dalam melaksanakan pelatihan kerja itu
sendiri hendaknya diarahkan ke sektor-sektor lapangan kerja yang banyak
menyerap tenaga kerja sehingga pelatihan kejuruaan yang diikuti akan membantu
menjamin angkatan kerja dapat bekerja.
Upaya pengembangan sumber tenaga kerja merupakan tanggung jawab
bersama dari semua sektor terkait mencakup instansi pemerintah, swasta, industri
serta organisasi profesi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai salah satu
komponen yang bertanggungjawab mempersiapkan sumber daya manusia yang
berkualitas, menempuh berbagai cara dan menetapkan berbagai kebijakan di
bidang ketenagakerjaan.
Dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja bekerja sama dengan Pemerintah
Daerah dan pihak swasta dalam salah satu kebijakannya yaitu mendirikan Loka
Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah ( LLK UKM ). LLK UKM dibentuk
berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP. 88/MEN/1997
tanggal 20 Mei 1997 berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis di bidang
pelatihan tenaga kerja. LLK UKM berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan secara teknis fungsional
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mendapat pembinaan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga Kerja.
Mengacu pada kebijakan tersebut diatas, seiring masuknya pada era
otonomi daerah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri mendirikan Unit
Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD
LLK UKM). UPTD LLK UKM Wonogiri bertugas melaksanakan pelatihan bagi
tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. UPTD LLK UKM
Wonogiri menjadi salah satu solusi angkatan kerja untuk menerima pendidikan
dan pelatihan kerja yang nantinya akan menjadi bekal bagi mereka untuk bekerja.
UPTD LLK UKM Wonogiri sebagai lembaga pelatihan yang bertujuan
untuk mempersiapkan peserta pelatihan dengan bekal ketrampilan dan keahlian
yang tepat dengan pasar kerja bertugas untuk menyelenggarakan berbagai macam
latihan ketrampilan dalam rangka penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan
produktif. Tujuannya adalah peserta pelatihan setelah lulus dari pelatihan dapat
langsung bekerja baik swasta atau mendirikan usaha mandiri. Orientasi dari
UPTD LLK UKM Wonogiri adalah bagaimana menghasilkan output berupa
tenaga kerja yang yeng berkualitas, berkompeten dan produktif dalam persaingan
pasar kerja.
Dengan melihat kondisi lingkungan sosial dan ekonomi yang berkembang
di Wonogiri, sistem dan metode penyelenggaraan di UPTD LLK UKM Wonogiri
dikembangkan dalam empat variasi sebagai berikut :
1. Sistem Institusional
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Sistem pelatihan yang konvensional dimana seluruh pelatihan
diselenggarakan di UPTD LLK UKM Wonogiri.
2. Sistem Pelatihan Keliling ( Mobile Training )
Sistem pelatihan ini diselenggarakan berpindah-pindah tempat dari
satu lokasi ke lokasi yang lain.
3. Sistem Pelatihan berproduksi
Sistem pelatihan ini bukan sekedar pelatihan saja, tetapi sekaligus
harus menghasilkan barang atau jasa yang dapat dijual.
4. Sistem Pelatihan Teknisi
Sistem pelatihan teknisi merupakan kerja sama Tripartite antara
UPTD LLK UKM, Perguruan Tinggi / Politeknik dan Industri. Sistem ini
dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja tingkat teknisi dengan sertifikasi
sejajar Diploma.
Perkembangan UPTD LLK UKM Wonogiri sejak pendiriannya sampai
sekarang telah berlangsung secara dinamis sesuai dengan perkembangan
lingkungan strategisnya. Kejuruan yang diselenggarakan meliputi institusional (
teknologi mekanik, pertanian, otomotif, tata niaga, kerajinan tangan, bangunan,
dan listrik ), non institusional (las karbit, pertanian, prosessing, peternakan,
sepeda motor, menjahit, ukir kayu, keramik, bordir dan sulam, bangunan meubel,
bangunan batu, instalasi penerangan), serta swadana / prakerin (mesin perkakas/
bubut, las karbit, mobil bensin, mobil diesel, sepeda motor elektronika,
prosessing, menjahit, instalasi penerangan, operator komputer, sekretaris kantor
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berbasis komputer). Diantara kejuruan-kejuruan yang ditawarkan, ada beberapa
kejuruan yang banyak diminati oleh masyarakat sampai harus dilaksanakan dua
kali dalam satu tahun anggaran antara lain otomotif dan menjahit. Hal ini
disebabkan karena saat ini dunia otomotif, dalam hal ini usaha perbengkelan dan
usaha menjahit sedang berkembang di Wonogiri sehingga pasar kerja baik itu
swasta maupun untuk mendirikan usaha mandiri selalu terbuka lebar.
Selama Tahun Anggaran 2005, UPTD LLK UKM melaksanakan pelatihan
kerja kejuruan otomotif dan menajhit yang masing-masing diikuti oleh jumlah
maksimal peserta yaitu 20 orang. Peserta yang mengikuti pelatihan memiliki latar
belakang pendidikan yang berbeda-beda. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat
dalam tabel berikut :

Tabel I.1
Jumlah peserta pelatihan kejuruan otomotif dan menjahit
Tahun Anggaran 2005
Pendidikan
Jumlah
SD
3
SLTP
24
SLTA
13
D1-D3
S1
40
Jumlah
Sumber : Kantor UPTD LLK UKM Wonogiri

Prosentase
7,5 %
60 %
32,5 %
100 %
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Peserta pelatihan untuk kejuruan otomotif dan menjahit di UPTD LLK
UKM Wonogiri adalah mulai dari lulusan SD sampai dengan STLP. Dari tabel
diatas terlihat bahwa sebagian besar peserta pelatihan, yaitu 60 % adalah lulusan
SLTP. Hal ini berarti kemampuan akademik rata-rata yang dimiliki oleh peserta
masih relatif rendah. Namun dalam perkembangannya, pasar kerja tidak hanya
membutuhkan kemampuan akademik saja, akan tetapi juga membutuhkan
ketrampilan dan keahlian dari setiap pencari kerja.
Dalam hal ini UPTD LLK UKM berperan penting dalam membekali
peserta pelatihan dengan kemampuan akademik relatif masih rendah dengan bekal
ketrampilan dan keahlian bidang otomotif dan menjahit, sebagai bidang yang
sedang banyak diminati oleh masyarakat sehingga nantinya dapat bekerja baik
swasta maupun mendirikan usaha mandiri. Melihat kondisi yang demikian,
penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelatihan kerja yang
dilaksanakan di UPTD LLK UKM Wonogiri khususnya untuk kejuruan otomotif
dan menjahit.
B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas maka
penulis mencoba memberikan rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut :
”Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pelatihan kerja institusional pada
kejuruan otomotif dan kejuruan menjahit di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka
Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri tahun
anggaran 2005?”
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C. TUJUAN PENELITIAN
Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan tertentu, demikian
juga dengan kegiatan penelitian yang penulis lakukan. Tujuan penelitian ini
adalah :
1. Tujuan Operasional
Untuk mengetahui secara jelas mengenai efektivitas pelaksanaan pelatihan
kerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan
Menengah ( UPTD LLK UKM) Wonogiri tahun 2005.
2. Tujuan Fungsional
Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan masukan
yang bermanfaat bagi UPTD LLK UKM Wonogiri maupun pihak-pihak yang
membutuhkan, baik sebagai suatu pengetahuan maupun sebagai dasar
pengambilan keputusan.

3. Tujuan Akademik
Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan
pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:
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1. Bagi Penulis
Penelitian ini merupakan media latihan yang berguna untuk menambah
wawasan pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan dalam melakukan
penelitian dan mengungkapkan suatu masalah.
2. Bagi masyarakat
Melalui penelitian ini diharapkan adanya peningkatan baik kualitas maupun
kuantitas tenaga kerja di UPTD LLK UKM Wonogiri.
3. Bagi instansi
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada
instansi dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelatihan kerja
yang diselenggarakan.

E. TINJAUAN PUSTAKA
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil
makmur materiil dan spiritual yang merata di seluruh wilayah tanah air Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pembangunan
nasional ternyata masalah ketenagakerjaan menempati titik sentral, sebagaimana
dijelaskan dalam GBHN (1993) :
”Pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan lapangan
kerja dan mengurangi pengangguran serta pengembangan sumber
daya manusia (SDM) diarahkan pada pembentukan tenaga
profesional yang mandiri dan beretos kerja dan produktif.
Pengembangan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan
ditujukan pada peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga
kerja berkualitas, produktif, efisien, efektif, dan berjiwa wirausaha
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sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan
kerja serta kesempatan usaha. Peningkatan kesadaran akan
produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan kewiraswastaan serta etos
kerja produktif dilaksanakan melalui berbagai kegiatan motivasi,
penyuluhan, pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan tenaga kerja dan kualitas berdasarkan rencana
ketenagakerjaan.”
Dalam GBHN (1993) juga dijelaskan bahwa titik berat pembangunan
diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan,
seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling
memperkuat, saling terkait dan terpadu dalam pembangunan bidang-bidang lainnya
yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan
ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa pembangunan sumber daya manusia yang
berkualitas merupakan hal yang pokok atau bahkan inti dari pembangunan dan dalam
hal ini pendidikan dan pelatihan turut memberikan andil dalam keberhasilan
pembangunan. (Oemar Hamalik, 2005: 2-3).
Pelatihan kerja merupakan salah satu sektor dari pembangunan nasional. Visi,
misi, sasaran dan tujuan pelatihan kerja adalah pengembangan sumber daya manusia
menjadi tenaga kerja yang berkualitas, terampil, berkompeten dan produktif.
Pelaksanaan pelatihan kerja berhubungan dengan konsep manajemen strategik.
Manajemen strategik adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi pada
jangakauan masa depan yang jauh (visi) dan ditetapkan sebagai keputusan
manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar
memungkinkan

organisasi

berinteraksi

secara efektif

(misi),

dalam usaha
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menghasilkan sesuatu yang berkualitas dengan diarahkan pada optimalisasi
pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi. (Hadari Nawawi, 2003: 149).
Terdapat beberapa langkah startegis yang dilaksanakan dalam manajemen strategis
yaitu

perencanaan

(planning),

pengorganisasian

(organizing),

pelaksanaan

(actuating), penganggaran (budgeting), serta pengawasan (controlling). (Hadari
Nawawi, 2003: 53). Lembaga pelatihan, sebagai penyelenggara dari pelatihan kerja
juga melaksanakan fungsi-fungsi manajemen tersebut dalam rangka menciptakan
tenaga kerja yang berkualitas, terampil, berkompeten dan produktif.
a).

Pelatihan Kerja
Dalam istilah pendidikan dan pelatihan kerja, para sarjana seringkali
menggunakan istilah pelatihan dalam menyebutkan pendidikan dan pelatihan.
Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis juga menggunakan istilah
pelatihan kerja dimana pengertiannya sama dengan pendidikan dan pelatihan
kerja.
Pelatihan berasal dari kata dasar ”latih” yang berarti belajar dan
membiasakan diri agar mampu (dapat) melakukan sesuatu ( Kamus Besar
Bahasa Indonesia ). Selanjutnya disebutkan bahwa pelatihan adalah proses,
cara, perbuatan melatih; kegiatan atau pekerjaan melatih.
Latihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses
belajar, untuk memperoleh dan meningkatkan ketrampilan diluar sistem
pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode
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yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. (Sendjun H. Manullang
1995: 29).
Pelatihan merupakan suatu upaya sistematis untuk mengembangkan
sumber daya manusia (perorangan, kelompok dan juga kemampuan
keorganisasian) yang diperlukan untuk mengurus tugas dan keadaan sekarang
juga untuk memasuki masa depan dan menanggulangi persoalan serta masalah
yang timbul dalam kedua-duanya. (Rolf P. Lynton & Udai Pareek, 1984: 26).
Sementara itu John Bernandian dalam Cardoso Gomes mengemukakan
pelatihan adalah setiap usaha untuk memperoleh performansi pekerja pada
suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggungjawabnya atau satu
pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Tugas pelatihan adalah
mendapatkan cara-cara untuk menghubungkan teori dan praktek secara paling
berguna, untuk menjamin kecakapan sesuai situasi hidup perorangan yang
unik dan juga menjamin dikembangkannya pedoman-pedoman umum dan
cara berfikir yang berguna sebagai suatu kerangka konsepsional yang dapat
digunakan untuk menduga berbagai keadaan baru di masa depan. (1995:197)
Pada dasarnya pelatihan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan
performance kerja dengan menambah keterampilan dan keahlian yang
dimiliki oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Pendidikan dan latihan
merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya
manusia. Pendidikan dan pelatihan tidak saja menambah pengetahuan akan
tetapi

juga

meningkatkan

ketrampilan

bekerja

serta

meningkatkan
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produktivitas kerja. Pendidikan dan pelatihan dipandang sebagai sebuah
investasi (human investment) yang imbalannya dapat diperoleh beberapa
tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja. Investasi di bidang
sumber daya manusia dikenal dengan human capital. Human capital
menegaskan bahwa penghasilan yang diperoleh pada masa yang akan datang
adalah tingkat penghasilan yang lebih tinggi untuk mampu mencapai tingkat
konsumsi yang lebih tinggi pula. Teori human capital antara lain dapat
dipergunakan dalam menyusun kebijaksanaan pendidikan dan perencanaan
tenaga kerja. Asumsi dasar teori human capital adalah bahwa seseorang dapat
meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Penerapan
human capital salah satunya adalah dengan dilaksanakannya pendidikan dan
pelatihan. (Payaman Simanjuntak,1985:58-59).
Dalam pasar kerja, kualifikasi lapangan kerja membutuhkan tenaga
kerja yang terampil dan berkualitas. Karenanya tidak hanya dibutuhkan
pendidikan formal saja, tetapi juga melalui pelatihan kerja dalam rangka
mempersiapkan tenaga kerja yang potensial dan produktif. Latihan kerja
adalah seluruh

kegiatan untuk memberikan dan memperoleh serta

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, keahlian dan sikap kerja diluar
sistem pendidikan formal yang berlaku dalam waktu tertentu dengan metode
mengutamakan praktek daripada teori. (Sendjun H. Manullang,SH 1995: 29)
Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang
dimaksud dengan pelatihan kerja adalah
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” keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja,
produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat
ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang
dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan ”.
Konsep pelatihan dalam penulisan ini adalah pelatihan kerja yang
ditujukan kepada penganggur terbuka. Penganggur terbuka artinya penduduk
yang sedang mencari pekerjaan. (Sony Sumarsono,2003:115). Sesuai dengan
konsep pelatihan diatas, definisi pelatihan kerja diatas dapat disimpulkan
bahwa pelatihan kerja adalah suatu kegiatan/ tindakan/ upaya yang dilakukan
secara berencana dalam bimbingan tenaga profesional kepelatihan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang
terampil, kreatif, profesional, serta berpengetahuan dan berketrampilan tinggi
dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya.
Menurut UPTD LLK UKM Wonogiri, yang dimaksud dengan latihan
kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh,
meningkatkan, serta mengembangkan ketrampilan, produktivitas, disiplin,
sikap kerja, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan tertentu berdasarkan
persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan
praktek daripada teori.
Berkaitan dengan pelatihan, Sendjun H. Manullang (1995: 29)
mengemukakan tujuan diselenggarakannya pelatihan yaitu :
”Latihan kerja bertujuan menyiapkan tenaga kerja untuk
mengisi kesempatan kerja dengan memberikan serta
meningkatkan ketrampilan dan keahlian peserta
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pelatihan kerja guna membentuk sikap kerja, mutu kerja
dan produktivitas kerja”
Oemar Hamalik mengemukakan tujuan pelatihan yaitu :
”Secara umum bertujuan mempersiapkan dan membina
tenaga kerja, baik struktural maupun fungsional, yang
memiliki kemampuan dalam profesinya, kemampuan
melaksanakan loyalitas, kemampuan melaksanakan
dedikasi dan kemampuan berdisiplin yang baik.
Kemampuan profesional mengandung aspek kemampuan
keahlian dalam pekerjaan, kemasyarakatan dan
kepribadian agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
Secara khusus pelatihan bertujuan untuk :
a. Mendidik, melatih serta membina tenaga kerja yang
memiliki ketrampilan produktif dalam rangka
pelaksanaan program organisasi di lapangan.
b. Mendidik, melatih serta membina unsur-unsur
ketenagakerjaan yang memiliki kemampuan dan
hasrat belajar terus untuk meningkatkan dirinya
sebagai tenaga yang tangguh, mandiri, profesional,
beretos kerja tinggi dan produktif.
c. Mendidik, melatih serta membina tenaga kerja sesuai
dengan bakat, minat, nilai dan pengalamannya
masing-masing (individual)
d. Mendidik, melatih tenaga kerja yang memiliki
derajat relevansi yang tinggi dengan kebutuhan
pembangunan. (2000:16-17)
Tujuan pelatihan tersebut sesuai dengan pasal 9 UU No.13 Tahun
2003 tentang ketenagakerjaan yang mengemukakan bahwa pelatihan kerja
diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan
mengembangkan

kompetensi

kerja

guna

meningkatkan

kemampuan,

produktivitas, dan kesejahteraan. Upaya pelatihan pada akhirnya bermuara
pada pasar kerja sehingga tidak satupun peserta pelatihan menjadi
pengangguran. Menurut UPTD LLK UKM pelatihan kerja ditujukan untuk
meningkatkan ketrampilan dan pruduktivitas tenaga kerja agar mampu
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bersaing dalam pasar kerja lokal, regional maupun internasional, serta dapat
menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga dapat mengurangi angka
pengangguran.
Dalam rangka mencapai tujuan pelatihan, dikenal adanya tahap
pelatihan. Menurut Cardoso Gomes (1995:204) terdapat 3 tahap utama dalam
pelatihan yaitu :
1. Penentuan kebutuhan latihan.
Tujuannya adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin
informasi yang relevan guna mengetahui dan atau menentukan perlu
tidaknya pelatihan dalam organisasi tersebut (identifikasi kebutuhan).
2. Mendesain program pelatihan (designing a training program)
Tujuan untuk memutuskan program pelatihan yang tepat untuk
memutuskan program pelatihan yang tepat untuk dijalankan. Ketepatan
metode pelatihan tertentu tergantung pada tujuan yang hendak dicapai.
Dalam kaitannya dengan mendesain program pelatihan tersebut harus pula
diperhatikan tersebut harus pula diperhatikan unsur-unsur program
pelatihan yang meliputi :
a). peserta pelatihan
b). pelatih (instruktur)
c). lamanya latihan
d). bahan latihan
e). bentuk latihan
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3. Evaluasi efektivitas program pelatihan (evaluating training program
effectiveness)
Tujuannya adalah menguji apakah pelatihan tersebut efektif dalam
mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
Pada tahap pertama, dalam menentukan kebutuhan pelatihan kerja
diarahkan agar pelatihan kerja mampu berfungsi memenuhi tuntutan pasar
kerja. Pasar kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang
mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Pelaku-pelaku ini terdiri
dari pengusaha yang membutuhkan tenaga, pencari kerja, dan perantara atau
pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja
untuk saling berhubungan. Salah satu aspek pasar kerja adalah bagaimana
mengisi lowongan yang ada dengan orang yang sesuai. Sesuai artinya bahwa
orang yang akan ditempatkan mengisi lowongan tersebut mampu melakukan
fungsi-fungsi atau menjadi tanggungjawabnya dengan baik. (Payaman
Simanjuntak,1985:86).
Selanjutnya Payaman Simanjuntak menjelaskan tentang karakteristik
pasar kerja yang diantaranya meliputi :
1. Pencari kerja mempunyai tingkat pendidikan, ketrampilan, kemampuan,
tingkat produktivitas kerja, dan sikap pribadi yang berbeda.
2. Tiap lowongan kerja mempunyai sifat pekerjaan yang berlainan dan
membutuhkan tenaga dengan tingkat pendidikan, ketrampilan bahkan
sikap pribadi yang berlainan pula.
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3. Perbedaan

pencari

kerja

dan

perbedaan

lowongan

kerja

yang

mengakibatkan bahwa tidak setiap pelamar dapat cocok dan dapat
diterima mengisi lowongan yang ada.
4. Setiap perusahaan atau unit usaha mempunyai lingkungan kerja yang
berbeda: masukan (input), keluaran (output), teknologi, manajemen,
lokasi, pasar dll. Dengan demikian tiap perusahaan mempunyai
kemampuan yang berbeda dalam memberikan upah, jaminan sosial dan
lingkungan kerja.
5. Dengan kondisi dan kemampuan perusahaan yang berbeda, tiap pencari
kerja mempunyai preferensi yang berbeda akan lowongan pekerjaan.
Pencari kerja mempunyai harapan-harapan yang berbeda mengenai
lowongan pekerjaan dan perusahaan dimana lowongan itu tersedia.
Kenyataan-kenyataan diatas menunjukkan bahwa baik pencari kerja
maupun pengusaha membutuhkan berbagai macam informasi kerja sebelum
pengisian suatu lowongan kerja berlangsung. Informasi pasar kerja yang
lengkap dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan seperti berikut ini :
1. Untuk keperluan antar kerja yaitu mempertemukan pencari kerja dengan
lowongan kerja baik secara lokal, antar daerah, maupun antar negara.
2. Untuk menyusun program dan proyek perluasan kesempatan kerja yang
dengan segera dapat menyerap tenaga-tenaga penganggur dan setengah
penganggur
3. Sebagai bahan pertimbangan untuk penyusun rencana pembangunan
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4. Untuk menyusun rencana tenaga kerja, lokal, regional, sektoral maupun
nasional
5. Sebagai bahan untuk penyusunan rencana pendidikan
6. Untuk penyusunan rencana kebutuhan latihan
7. Dan untuk penyusunan kebijaksanaan dibidang fiskal, moneter, dan lainlain. (1985:100-101)
Pasar kerja dibedakan dalam dua golongan pasar tenaga kerja (dual
labor market), yaitu :
1. Pasar kerja utama atau primary labor market.
karakteristik dari pasar kerja utama adalah
a). skala perusahaan besar
b). manajemen perusahaan yang baik
c). pegawai atau karyawan umumnya mempunyai tingkat pendidikan
dan ketrampilan yang tinggi.
d). produktivitas kerja karyawan yang tinggi
e). upah tinggi
f). jaminan sosial yang baik
g). lingkungan pekerjaan yang menyenangkan
h). disiplin kerja pegawai yang tinggi
i). tingkat absensi rendah
j). jumlah perpindahan pegawai (labor-turn over) kecil.
2. Pasar kerja biasa (secondary labor market)
Karakteristiknya bertentangan dengan karakteristik dari pasar kerja
utama.
Pada dasarnya tenaga kerja sifatnya tidak homogen akan tetapi
heterogen sehingga terdapat beberapa pasar kerja sesungguhnya terpisah
(segmented labor market) yang meliputi :
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1. Pasar kerja tenaga terdidik
Pasar kerja tenaga terdidik adalah pasar kerja yang membutuhkan
persyaratan dengan kualifikasi khusus yang biasanya diperoleh melalui
jenjang pendidikan formal dan membutuhkan waktu yang lama serta biaya
pendidikan yang cukup besar. Dalam pemenuhannya baik pengusaha
maupun tenaga kerjanya sendiri membutuhkan waktu yang relatif lama
karena masing-masing mencari penyesuaian dengan yang diinginkan.
2. Pasar kerja tenaga tidak terdidik
Pasar kerja tenaga tidak terdidik adalah pasar kerja yang
menawarkan dan meminta tenaga kerja yang tidak membutuhkan
kualifikasi khusus dan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Hal ini bisa
terjadi karena bidang pekerjaan yang akan ditangani tidak memerlukan
ketrampilan dan pendidikan khusus. (Sonny Sumarsono,2003:108-111).
Dengan membandingkan perkiraan kesempatan kerja atau kebutuhan
dengan penyediaan tenaga kerja untuk tiap-tiap sektor akan diketahui ada
tidaknya keseimbangan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran
tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja untuk kategori tertentu pada dasarnya
dapat dipenuhi melalui program pendidikan dan latihan. Dalam pelatihan
kerja diperlukan strategi pembinaan pelatihan agar pelatihan kerja mampu
berfungsi memenuhi tuntutan pasar kerja. Hal ini diperlukan sesuai dengan
tuntutan

dunia

kerja,

perkembangan

teknologi

dan

perkembangan

pembangunan. Strategi pelatihan kerja menggunakan pendekatan sistem dan
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dibina secara terpadu, berkesinambungan, berperan secara optimal dan
menghasilkan tenaga kerja siap pakai, terampil, disiplin dan produktif. Dalam
strategi pembinaan pelatihan dikenal adanya trilogi latihan kerja sebagai
berikut :
1. Latihan kerja harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kesempatan
kerja
2. Latihan kerja harus senantiasa mutakhir sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Latihan kerja merupakan kegiatan yang bersifat terpadu dalam arti proses
kaitan dengan pendidikan, latihan dan pengembangan satu dengan yang
lain. (Barthos 1990: 98-99)
Trilogi latihan kerja diatas merupakan pedoman yang harus
dilaksanakan. Hal ini perlu didukung oleh aparatur pemerintahan yang kuat,
dukungan dan peran swasta, dukungan dari penelitian-penelitian untuk
memperoleh gambaran yang tepat untuk pelatihan sehingga mengetahui lebih
jelas metode, jenis pelatihan, pola dan struktur pelatihan, yang sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja, perkembangan teknologi dan pembangunan.
Secara umum dapat dibedakan adanya tiga kelompok kebutuhan
latihan sesuai dengan dunia kerja dan pasar kerja, yaitu :
1. Kebutuhan latihan untuk bekerja dalam hubungan kerja
2. Kebutuhan latihan untuk bekerja mandiri
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3. Kebutuhan latihan untuk ”up grading” bagi yang sudah bekerja. (Sendjun
H. Manullang 1995:28).
Pada tahap yang kedua dalam program pelatihan kerja perlu
ditetapkan ketepatan metode atau cara pelatihan tertentu tergantung pada
sasaran yang hendak dicapai. Berkaitan dengan metode pelatihan, Barthos
mengungkapkan sebelumnya ada beberapa konsep mengenai pelatihan kerja
yaitu konsep Flippo dan konsep Sikula. Dalam konsepnya, Flippo
mengemukakan tentang:
1. pengembangan individu dan organisasi
2. pelatihan operasional
3. pengembangan manajemen
4. kebutuhan manajer dan program pengembangan
Dalam konsep ini dikenal adanya 4 (empat) metode dasar yang
digunakan dalam program pelatihan yaitu :
1. Pelatihan di tempat kerja (on the job training)
Metode ini adalah metode yang paling banyak digunakan karena
mempunyai kelebihan dalam memberi motivasi kepada peserta pelatihan.
Keberhasilan pelatihan di tempat kerja tergantung pada instruktur dalam
menjelaskan seperangkat prosedur untuk melaksanakan tugas tertentu
yang dikembangkan dari pengalaman dan penelitian.
2. Sekolah vestibule
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Sekolah vestibule adalah sekolah yang dibentuk untuk mengatasi
masalah pelatihan ditempat kerja untuk kebutuhan fungsional khusus
untuk

para

eksekutif

dibidang

personel

manajemen

dalam

mengembangkan fungsi staf dari mulai pengembangan lini sampai proses
produksi tertentu.
3. Magang (apprenticeship)
Program magang (apprenticeship) dirancang untuk ketrampilan
yang lebih tinggi yang mengutamakan pengetahuan dalam melaksanakan
suatu ketrampilan atau serangkaian pekerjaan yang berhubungan.
4. Kursus-kursus
Pelaksanaan kursus dapat dikaitkan dengan jenis pekerjaan khusus
bagi seseorang.
Walaupun 4 (empat) metode dasar pelatihan tersebut diterapkan
Flippo dalam pelatihan di bidang manajemen personalia, akan tetapi dalam
pelaksanaannya dapat diterapkan pada bidang lainnya. Selain konsep Flippo
juga dikenal konsep Sikula. Pada dasarnya Konsep Sikula hampir sama
dengan yang dikemukakan oleh Flippo. Konsep ini menggambarkan tentang
pelatihan dan pengembangan yang ditinjau dari segi personel administration.
Didalam metode pelatihan Sikula memakai beberapa cara sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.

On the Job Training (OJT)
Sekolah vestibule
Demonstrasi dan percontohan
Simulasi pemagangan (apprenticeship)
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5. Pelajaran dikelas (lecture, cenfrence, studi kasus, permainan, program
instruksi)
6. Metode pelatihan lainnya. ( Barthos 1990: 94-98)
Masih berkaitan dengan hal diatas menurut Barthos, dalam
mendesain program pelatihan, harus diperhatikan 6 (enam) prinsip pelatihan
yang diungkapkan dalam Buletin ILO dalam kerangka baru dan untuk
pelatihan dari tulisan “Employment for the 1990s” sebagai berikut :
1. Pelatihan dan pendidikan kejuruan harus diarahkan kepada keberhasilan
bisnis dan pertumbuhan ekonomi
2. Pengusaha dan individu-individu harus membagi tanggung jawab bersama
dalam pelatihan
3. Mengakui standarisasi yang wajar dan relevan dengan kesempatan kerja
dan disesuaikan dengan keadaan industri secara nasional
4. Pelatihan harus mendasari pada kualitas atas standarisasi yang ada
5. Memperhitungkan program pelatihan sesuai dengan pembangunan di
daerah setempat
6. Pengusaha, individu-individu dan masyarakat harus membuka kesempatan
yang baik bagi program pelatihan. (1990:99)
Pada tahap yang ketiga dalam mengevaluasi efektivitas program
pelatihan yang dilakukan adalah dengan memberikan penilaian proses
pelaksanaan program pelatihan yang dilaksanakan secara terpadu. Penilaian
ini diarahkan untuk mengontrol pencapaian tujuan kurikulum bidang studi
tersebut dan taraf penguasaan materi oleh peserta pelatihan. Dengan penilaian
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dapat diketahui efektivitas kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan dan
media pembelajaran yang digunakan oleh pelatih. Selain itu penilaian
memberikan gambaran-gambaran tentang keberhasilan peserta, hambatanhambatan

yang

ada

dan

kelemahan-kelemahan

pelatihan

yang

diselenggarakan.
Kegiatan pelatihan tidak sekedar berakhir setelah program pelatihan
dilaksanakan. Hal terakhir yang harus dilakukan pasca pelatihan adalah
evaluasi. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk
menentukan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi evaluasi
memiliki dua unsur yaitu proses yang sistematis dan pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan. (DR.B. Siswanto Sastrohadiwiryo 2002:220).
Pada dasarnya pelatihan pada akhirnya menuju kepada suatu
perubahan atau peningkatan. Evaluasi berguna untuk mengetahui sejauh mana
perubahan peningkatan kemampuan yang terjadi. Menurut Goldstein dan
Buxton dalam Anwar Prabu (2003:69) ada beberapa kriteria dalam evaluasi
pelatihan, yaitu :
1. Kriteria pendapat
Kriteria ini didasarkan pada pendapat peserta pelatihan mengenai
program pelatihan yang telah dilakukan. Tujuannya untuk mengetahui
bagaimana pendapat peserta mengenai materi yang diberikan, pelatih
(instruktur), metode yang digunakan, dan situasi pelatihan.
2. Kriteria belajar
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Kriteria

belajar

dapat

diperoleh

dengan

menggunakan

tes

pengetahuan, tes ketrampilan yang mengukur skill, dan kemampuan
peserta.
3. Kriteria perilaku
Kriteria

perilaku

dapat

diperoleh

dengan menggunakan

tes

ketrampilan kerja. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana perubahan
perilaku peserta sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan.
4. Kriteria hasil
Kriteria hasil dapat dihubungkan dengan hasil yang diperoleh.
Evaluasi adalah upaya untuk melihat sejauh mana kemampuan dari
peserta pelatihan dalam menyerap materi yang telah disampaikan dalam
program atau kurikulum pelatihan. Setelah mengetahui kemampuan peserta
maka akan dapat dilihat bagaimana kemampuan peserta dalam menerapkan
teori yang telah didapat ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
Pelatihan merupakan tanggung jawab dari tiga partner, yaitu
organisasi dari peserta, peserta dan lembaga pelatihan. Sendjun H.Manullang
mengemukakan ada 3 badan/ instansi yang meyelenggarakan pelatihan yaitu:
1. Instansi pemerintah, meliputi Departemen Teknis, lembaga-lembaga/
instansi non Departemen (Batan, LIPI, dll).
2. Perusahaan, meliputi perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN).
3. Swasta, termasuk yayasan. (1995:30).
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Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :
KEP. 229 /MEN/2003 dijelaskan tentang definisi lembaga pelatihan. Lembaga
pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan
yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Tugas
lembaga pelatihan adalah mempergunakan sebaik mungkin sumber daya
pelatihan, ketrampilan para penatar, waktu dan kemudahan yang tersedia,
maupun sumber daya dan peluang pelatihan setempat.
Mengacu pada UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka
lembaga pelatihan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Tersedianya tenaga kepelatihan ;
b. Adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan ;
c. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
d. Tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan
kerja.
b).

UPTD LLK UKM
Pemerintah sebagai penanggungjawab pelaksanaan pelatihan kerja
mendirikan suatu lembaga pelatihan dalam rangka memberi, memperoleh,
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,
disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu
sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Hal tersebut
diperjelas oleh Sondang P.Siagian yang mengemukakan :
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”Sebagai bagian dari usaha meningkatkan kesejahteraan
sosial rakyatnya, pemerintah suatu negara menempuh
berbagai cara dan menetapkan berbagai kebijakan di
bidang ketenagakerjaan. Salah satu bentuknya ialah
menyelenggarakan pelatihan diberbagai balai latihan
kerja”. (1996:124).
Definisi LLK UKM adalah
”Tempat latihan yang tidak berada dikawasan industri
atau di lokasi ekonomi sektoral khusus, diarahkan untuk
meningkatkan produktivitas masyarakat desa melalui
pelatihan tehnis, manajerial dan kewirausahaan sebagai
satu paket yang dapat diberikan secara modul, dengan
sistem pelatihan keliling (Mobile Training Unit) dan
sistem pelatihan berproduksi (Production Training
System). Mengenai manajemennya dikembangkan joint
management dengan instansi yang terkait. Keseluruhan
program pelatihannya bersifat non standar/ tailor made
sesuai dengan kebutuhan target group”. (Disnaker Kab.
Wonogiri)
Pada awalnya LLK UKM bernama Kursus Latihan Kerja (KLK)
kemudian berubah menjadi Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah
(LLK UKM Wonogiri). Setelah memasuki era otonomi daerah, LLK UKM
yang berada di bawah Dinas Tenaga Kerja menjadi UPTD LLK UKM (Unit
Pengembangan Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan
Menengah). Namun dalam perkembangannya, ternyata masyarakat Wonogiri
lebih mengenal LLK UKM dengan nama BLK (Balai Latihan Kerja). Dengan
demikian bentuk kelembagaan pelatihan LLK UKM adalah sama dengan
KLK ataupun BLK, hanya fokus sasarannya yang berbeda. LLK UKM pada
dasarnya sebentuk dengan BLK tetapi dikhususkan pada bidang pelatihan
tenaga kerja usaha kecil dan menengah. (Depnaker 1997:53). Masyarakat
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Wonogiri lebih mengenal lembaga pelatihan pemerintah dengan nama BLK
meskipun sudah berubah nama menjadi LLK UKM. Jadi dalam tulisan ini
batasan pengertian LLK UKM adalah sama dengan BLK.
BLK tersebut pada umumnya mempunyai tugas pokok melatih
sejumlah warga sehingga memiliki ketrampilan teknis yang benar-benar siap
pakai. Karena salah satu maksud dan tujuan didirikannya BLK adalah untuk
mengurangi tingkat pengangguran, maka yang diberikan prioritas mengikuti
berbagai pelatihan yang diselenggarakan adalah warga masyarakat yang
menganggur.

BLK

dimaksudkan

sebagai

menyelenggarakan
upaya

kegiatan

memberikan

latihan

ketrampilan

baik
baru

yang
kepada

pengangguran agar dapat bekerja sesuai tuntutan pasar kerja dan juga untuk
meningkatkan ketrampilan dan keahlian yang telah dimiliki.

Peranan BLK akan semakin penting apabila :
1. Para penyelenggara memiliki informasi lengkap dan mutakhir tentang
permintaan akan tenaga teknis tertentu di pasaran kerja sehingga program
pelatihan yang diselenggarakan benar-benar tertuju pada pemenuhan
permintaan di pasaran kerja.
2. Para lulusan benar-benar merupakan tenaga kerja siap pakai sehingga
segera setelah diterima bekerja, mereka langsung dapat berkarya secara
produktif.
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3. Terjalin kerjasama antara berbagai BLK itu dengan berbagai organisasi
atau perusahaan pemakai tenaga kerja. (Sondang P.Siagian 1996:124125).
Pelaksanaan pelatihan kerja di LLK UKM adalah suatu bentuk
pengembangan, pembinaan serta pembentukan tenaga kerja. Pelatihan ini
dimaksudkan untuk membekali dan meningkatkan keahlian dan ketrampilan
kerja bagi para pencari kerja. Dengan demikian mereka akan lebih mudah
memperoleh pekerjaan atau menciptakan pekerjaan mereka sendiri. Selain itu
pelatihan di LLK UKM juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan
profesional angkatan kerja yang sudah bekerja agar dapat bekerja lebih
produktif dan efisien. (Sendjun H. Manullang 1995: 28).
UPTD LLK UKM Wonogiri merupakan lembaga pelatihan
pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri di bidang latihan kerja. Pelatihan yang
diberikan khususnya ditujukan untuk peningkatan produktivitas usaha kecil
dan menengah serta memperluas lapangan usaha serta kesempatan kerja
masyarakat pedesaan dan pinggiran kota. Sebagai salah satu komponen dari
Dinas Tenaga Kerja, UPTD LLK UKM Wonogiri bertugas untuk
meningkatkan ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja agar mampu
bersaing dalam pasar kerja baik lokal, regional, maupun internasional, serta
dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga dapat mendukung
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prioritas kedua Bupati Wonogiri yaitu mengurangi pengangguran. (Profil
BLK Wonogiri Tahun 2006).
Pelaksanaan pelatihan kerja di UPTD LLK UKM Wonogiri
merupakan suatu tindakan nyata dalam rangka memberikan ketrampilan dan
keahlian kepada masyarakat angkatan kerja yang belum bekerja. Pelatihan
tersebut bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar
kerja sesuai dengan kualifikasi ketrampilan dan keahlian yang dimiliki.
Seperti telah dikemukakan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan pasal 9 pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk
membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna
meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Upaya pelatihan
pada akhirnya bermuara pada pasar kerja sehingga tidak satupun peserta
pelatihan menjadi pengangguran.

c).

Efektivitas Pelaksanaan Pelatihan Kerja di UPTD LLK UKM Wonogiri
Sebelumnya akan dijelaskan terlebih dulu mengenai definisi
efektivitas. Konsep efektivitas tidak memiliki batasan yang pasti. Karena
itulah pengertian efektivitas memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap ahli
tergantung dari sudut pandang atau kerangka acuan yang dipakai. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti membawa hasil; berhasil guna
(tentang usaha atau tindakan). The Liang Gie (1981: 37) menyatakan
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efektivitas berhubungan dengan hasil-hasil yang dicapai. Efektivitas dinilai
sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya
suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Jadi perbuatan seseorang yang
efektif adalah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana yang
dikehendaki oleh orang itu.
Sementara itu Sondang P. Siagian mengartikan efektivitas sebagai
pemanfaatan sumber daya manusia, dana, sarana, dan prasarana dalam jumlah
tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan
sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya.
Efektivitas sebagai orientasi kerja menyoroti 4 hal, yaitu :
1.

Sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan
sudah ditentukan dan dibatasi.

2.

Jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus dihasilkan telah
ditentukan.

3.

Batas waktu untuk menghasilkan

barang atau jasa tersebut sudah

ditetapkan.
4.

Tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah
dirumuskan. (1996:21-22)
Definisi di atas senada dengan pendapat Chester I. Bernard yang

menyatakan bahwa suatu tindakan adalah efektif apabila mencapai tujuannya
yang telah ditentukan. Hal ini senada dengan pengertian yang diungkapkan
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oleh Amitai Etzioni yaitu efektivitas organisasi sebagai tingkat sejauh mana
organisasi berhasil mencapai tujuannya. (1989:12).
Richard M. Steers menilai efektivitas menurut ukuran berapa jauh
sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Efektivitas
organisasi dapat dipandang sebagai batas kemampuan organisasi mendapatkan
dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan operasi
dan operasionalnya. (Steers,1985:205). Jadi suatu organisasi dapat dikatakan
efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan
menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Efektivitas juga
didefinisikan oleh Katz dan Kahn dalam Steers (1985:54) sebagai usaha
mencapai keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara.
Ada tiga macam perspektif keefektifan yang dapat diidentifikasi.
Pertama adalah keefektifan individual yang menekankan pada pelaksanaan
tugas pekerja atau anggota dari organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya
adalah keefektifan kelompok. Dalam pesrpektif ini dibutuhkan sumbangan
dari seluruh anggota kelompok sehingga dapat efektif. Perspektif yang ketiga
adalah keefektifan organisasi. Karena organisasi terdiri dari individu dan
kelompok, keefektifan organisasi adalah fungsi dari keefektifan indivudu dan
kelompok. (Gibson dkk 1995: 25-26)
Selanjutnya Gibson dkk mengemukakan bahwa dalam rangka
mendefinisikan keefektifan ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu :
1.

Pendekatan menurut tujuan
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Pendekatan ini menekankan pentingnya pencapaian tujuan sebagai
kriteria penilaian keefektifan. Menurut pendekatan ini organisasi
didirikan untuk mencapai tujuan sehingga organisasi akan efektif apabila
tujuan organisasi tercapai.
2. Pendekatan teori sistem
Pendekatan ini menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan
ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan. Menurut teori sistem
organisasi adalah suatu elemen dari suatu sistem yang luas yaitu
lingkungan sehingga kriteria kefektifan harus mencerminkan hubungan
timbal balik antara organisasi dan lingkungan sekitarnya. (1995: 27-32)
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
efektivitas adalah suatu keberhasilan sebuah organisasi dalam menyelesaikan
tugas dan pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi dengan
memanfaatkan sumber daya organisasi dan sumber-sumber lainnya yang
dimiliki dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Konsep
efektivitas dalam penelitian ini adalah sejauh mana UPTD LLK UKM
mencapai tujuannya dalam kaitannya dengan pemberian pelatihan kerja
kepada masyarakat di Wonogiri, yaitu memberikan ketrampilan dan keahlian
kepada masyarakat angkatan kerja yang belum bekerja dalam rangka untuk
menyiapkan tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja sesuai dengan
kualifikasi ketrampilan dan keahlian yang dimiliki.
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Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan menurut tujuan
dalam

mendefinisikan

keefektifan.

Dengan

adanya

tujuan

dari

penyelenggaraan pelatihan kerja, pada akhirnya akan dapat dilihat sejauh
mana efektivitas pelaksanaan pelatihan tersebut. Efektivitas pelaksanaan
pelatihan kerja merupakan kesesuaian antara tujuan pelatihan kerja dengan
hasil yang dicapai oleh pelatihan tersebut sesuai dengan konsep efektivitas
yang menyatakan bahwa efektivitas berhubungan dengan hasil-hasil yang
dicapai. Efektivitas dinilai sebagai suatu keadaan yang mengandung
pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki.
(The Liang Gie 1981:37). Apabila suatu tujuan dari suatu kegiatan dapat
tercapai maka boleh dikatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif.
Pelatihan UPTD LLK UKM bertujuan membekali tenaga kerja
dengan ketrampilan dan keahlian agar dapat langsung bekerja ataupun
mendirikan usaha mandiri. Setiap kejuruan yang ada di UPTD LLK UKM
memiliki tujuan masing-masing dimana semua tujuan tersebut berujung pada
tujuan umum pelatihan yang diselenggarakan oleh UPTD LLK UKM
Wonogiri. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada jenis kejuruan
otomotif dan menjahit. Tujuan dari kedua pelatihan ini adalah untuk
menyiapkan tenaga kerja yang memiliki etos kerja disiplin, terampil, berjiwa
mandiri, jujur untuk dapat mengisi hubungan kerja ataupun usaha mandiri.
Efektivitas pelaksanaan pelatihan kerja di UPTD LLK UKM dapat terlihat
dari hasil tahap-tahap pelatihan kerja yang dilakukan oleh UPTD LLK UKM
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yang meliputi tahap persiapan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, evaluasi
pelatihan dan monitoring pelatihan. Setelah itu, dari hasil monitoring akan
diketahui jumlah lulusan yang telah bekerja atau mendirikan usaha mandiri,
kesesuaian jenis pekerjaan dengan ketrampilan serta tingkat produktivitas
peserta pelatihan.
Batasan konsep efektivitas pelaksanaan pelatihan kerja dalam
penulisan ini adalah kesesuaian antara tujuan (target) yang telah ditetapkan
oleh UPTD LLK UKM dengan realisasi hasil yang dicapai. Ketika suatu
tujuan pelatihan tercapai, yaitu semua lulusan dapat terserap dalam pasar
kerja ataupun dapat mendirikan usaha mandiri maka pelatihan tersebut dapat
dikatakan efektif. Dengan kata lain, jenis pelatihan yang telah dilaksanakan
di UPTD LLK UKM Wonogiri sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh
pasar kerja atau kualifikasinya dapat dipenuhi oleh lulusan peserta pelatihan.
Dan sebaliknya, apabila sebagian besar lulusan pelatihan tidak dapat
langsung bekerja ataupun ternyata tidak memiliki kemampuan untuk
mendirikan usaha mandiri maka dapat dikatakan pelatihan yang telah
dilaksanakan tidak mencapai efektivitas.
Dalam proses pelatihan, dalam rangka mencapai efektivitas terdapat
beberapa faktor yang mendukung dan menghambat, baik itu dari dalam
(intern) maupun dari luar lingkungan pelatihan (ekstern). Faktor intern
antara lain keberhasilan pelaksanaan pelatihan antara lain motivasi peserta
pelatihan, materi pelatihan, ada tidaknya fasilitas yang menunjang proses
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pelatihan serta instruktur pelatihan. Sedangkan faktor eksternnya antara lain
adalah keberhasilan pelatihan antara lain adalah kondisi pasar kerja yang
ada. Dengan mengetahui perkembangan pasar kerja yang ada maka akan
dapat ditentukan jenis pelatihan yang tepat sehingga lulusannya dapat
langsung terserap ke pasar kerja yang ada.

F. KERANGKA PEMIKIRAN
UPTD LLK UKM Wonogiri merupakan sebuah lembaga pelatihan yang
merupakan ujung tombak dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri dalam
upaya penganggulangan pengangguran khususnya penganggur terbuka. Kegiatan
yang dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan kerja. Pelatihan di UPTD
LLK UKM Wonogiri ditujukan kepada seluruh masyarakat angkatan kerja yang
memiliki keinginan untuk mendapatkan dan meningkatkan ketrampilan dan
keahlian yang dimiliki. Yang menjadi hasil akhir dari pelatihan adalah
menciptakan tenaga kerja berkualitas, terampil, berkompeten atau berdaya saing
tinggi serta tenaga kerja yang produktif.
Pelatihan kerja di UPTD LLK UKM Wonogiri diselenggarakan dalam
beberapa tahap. Tahap pertama adalah pra pelatihan. Tahap ini meliputi
penyebaran informasi kepada masyarakat, pendaftaran serta seleksi calon peserta
pelatihan. Tahap kedua adalah pelatihan itu sendiri dimana didalamnya terdapat
materi teori dan praktek yang dipimpin oleh para instruktur. Dalam
perkembangannya, pelatihan yang diselenggarakan lebih banyak praktek daripada
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teori. Para peserta pelatihan langsung bersentuhan dengan alat yang disediakan di
masing-masing kejuruan.
Selanjutnya adalah tahap evaluasi. Pada tahapan ini peserta pelatihan
harus mampu menyelesaikan ujian dengan baik. Biasanya ujian yang diadakan
adalah ujian praktek. Yang terakhir adalah tahap monitoring. Monitoring
langsung dilakukan oleh UPTD LLK UKM dalam memantau peserta pelatihan
yang telah lulus. Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui apakah para lulusan
pelatihan UPTD LLK UKM Wonogiri telah bekerja atau mendirikan usaha
mandiri. Selain itu juga untuk mengetahui kesesuaian kejuruan yang diambil
dengan pekerjaan yang mereka miliki sekarang. Setelah ada hasil monitoring,
hasil yang terakhir disimpulkan adalah akan diketahui sejauh mana efektivitas,
yaitu kesesuaian antara tujuan pelatihan dengan realisasi hasil yang dicapai dari
pelaksanaan pelatihan kerja yang diselenggarakan di UPTD LLK UKM
Wonogiri.
Dalam pelaksanaan pelatihan kerja di UPTD LLK UKM ada bebarapa
faktor penghambat dan pendukung. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam
(intern) maupun luar lingkungan pelatihan (ekstern). Faktor-faktor tersebut antara
lain adalah motivasi peserta pelatihan, kurikulum materi yang diberikan,
instruktur (pelatih), sarana dan prasarana (fasilitas) yang ada, serta kondisi pasar
kerja yang ada.
Kerangka pemikiran penulis yang terurai diatas tertuang dalam bagan
berikut ini :
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Gambar I.1
Skema Kerangka Pikir
Faktor Pendukung dan
Penghambat Pelatihan:
Ø motivasi
Ø materi
Ø instruktur
Ø fasilitas
Ø pasar kerja

Angkatan kerja
(sudah bekerja
atau belum
bekerja)

Pelatihan
LLK UKM

Tahap Pelatihan:
1. Pra pelatihan
2. Pelatihan
G. METODE PENELITIAN
3. Evaluasi
4. Monitoring
1. Jenis Penelitian

Tenaga kerja
berkualitas, terampil,
berkompeten dan
produktif. Secara teknis
dilihat dari :
1. jumlah lulusan yang
bekerja
2. kesesuaian antara
pelatihan dengan
pekerjaan
3. peningkatan
produktivitas kerja

Berdasarkan cara menjelaskan fenomena yang diteliti, peneliti
menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sebab penelitian ini
berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial
tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif
tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Ini berarti jenis
penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan, menggambarkan, dan
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melukiskan suatu fenomena yang ada untuk memecahkan suatu masalah
dengan mencari data, menyusun data, mengumpulkan data, menganalisa data
dan menginterpretasikan data tersebut. Dalam penelitian ini, sebagian besar
data yang ada berupa kata-kata, namun begitu disertakan pula data-data
berupa angka. Data yang terkumpul selain dipaparkan juga dianalisa sesuai
dengan apa yang ditemui di lapangan.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka
Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri yang
beralamat di Jl. Ngadirojo Km. 7 (Selatan Pompa Bensin Ngadirojo
Wonogiri). Pemilihan lokasi ini dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :
a).

Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan
Menengah (UPTD LLK UKM) merupakan sebuah organisasi publik
yang keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini tetapi
masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana pelatihan
kerja yang sebenarnya dilakukan oleh UPTD LLK UKM Wonogiri.

b).

Adanya beberapa lembaga pelatihan kerja selain yang dilaksanakan
oleh UPTD LLK UKM

seperti Balai Pengembangan Produktivitas

Daerah (BPPD) dan Lembaga Latihan Swasta (LLS).
c).

Selama ini belum pernah dilakukan penelitian yang sama mengenai
efektivitas pelaksanaan pelatihan kerja di UPTD LLK UKM Wonogiri.

3. Sumber Data
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Data merupakan suatu fakta atau keterangan dari objek yang diteliti.
Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif
ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen dan lain-lain. (Moleong 2002:112).
Sumber data dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :
a). Data primer, yaitu data yang langsung didapatkan dari sumbernya melalui
wawancara dan observasi. Adapun yang akan menjadi informan adalah
sebagai berikut :
Ø Bapak Edi Triyono, S.Pd., selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM)
Wonogiri.
Ø Bapak Bambang Broto, S.Sos., selaku Penyelenggara Administrasi
Kepegawaian UPTD LLK UKM Wonogiri.
Ø Bapak Andi Oktofir, selaku Penyelenggara Program dan Laporan
UPTD LLK UKM Wonogiri.
Ø Bapak Jamiran, Bapak Tarno, Bapak Yabani, Bapak Warno, dan
Bapak Wawan, selaku instruktur pelatihan UPTD LLK UKM
Wonogiri.
Ø Peserta dan Lulusan Pelatihan di UPTD LLK UKM Wonogiri.
Jumlah informan bisa bertambah sampai dengan terpenuhinya data dan
informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
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b). Data sekunder, meliputi sumber data yang tidak secara langsung
memberikan keterangan yang mendukung data-data dari wawancara. Data
sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dalam menganalisa serta untuk
memperkuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Data
sekunder yang dipergunakan meliputi :
Ø Arsip-arsip dan dokumen resmi yang terdapat di Unit Pelaksana
Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD
LLK UKM) Wonogiri.
Ø Buku-buku dan peraturan perundangan yang menunjang.
4. Metode Pengambilan Sampel
Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
purposive sampling dimana peneliti memilih informan yang dapat dipercaya
untuk menjadi sumber informasi yang mantap dan mengetahui masalahnya
secara mendalam. Metode ini dilakukan dengan cara peneliti memilih
informan yang di anggap tepat yaitu informan yang tahu mengenai
permasalahannya dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Selain itu
digunakan juga metode snowball sampling dimana pemilihan informan pada
waktu di lokasi penelitian berdasarkan petunjuk dari informan sebelumnya
dan seterusnya sehingga di dapatkan data yang lengkap dan akurat.
5. Teknik Pengumpulan Data
Yaitu cara yang digunakan untuk memperolah data yang diperlukan
untuk penelitian.Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, maka
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dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk mengumpulkan data
penelitian adalah:
a). Wawancara (Interview)
Menurut Lexy Moleong (2002: 135), yang dimaksud wawancara adalah
percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang
diwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan
itu. Teknik interview ini tidak dilakukan dengan struktur yang ketat dan
formal, hal ini dimaksudkan agar informasi yang dikumpulkan lebih
mendalam. Dan untuk mempermudah pelaksanaan interview penulis
membuat pedoman wawancara yang didalamnya memuat garis-garis
besar pokok pertanyaan.

b). Observasi
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung
dengan menggunakan alat indera pendengaran dan penglihatan terhadap
fenomena sosial dan gejala-gejala yang terjadi. Artinya data diperoleh
dengan cara memandang, melihat dan mengamati objek sehingga dengan
itu peneliti memperoleh pengetahuan mengenai apa yang dibutuhkan.
Observasi ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan intensif

107

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

tentang kegiatan yang ada dan sedang berlangsung di lokasi penelitian
yaitu UPTD LLK UKM Wonogiri.
c). Dokumentasi
Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data-data,
dokumen-dokumen dalam rangka mengumpulkan data-data yang
berkaitan dengan obyek penelitian yang diambil dari beberapa sumber
demi kesempurnaan penganalisaan. Data tersebut berupa buku-buku,
arsip-arsip, tabel-tabel dan bahan-bahan dokumentasi lainnya yang
bermanfaat sebagai sumber data.
6. Validitas data
Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini
diperlukan validitas data, yang merupakan jaminan bagi kemantapan
kesimpulan dan tafsir sebagai hasil penelitian, sehingga kesimpulan yang
diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menguji validitas data, dalam
penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data
itu (Lexy Moloeng 2002: 178). Dalam hal ini, triangulasi yang digunakan
adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang satu dengan data
lain sejenis yang diperoleh dari sumber yang berlainan.
7. Teknik Analisis Data

108

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif
yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran khusus yang bersifat
menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam permasalahan yang diteliti yang
dilakukan dilapangan pada waktu pengumpulan data. Analisis data yang
dipergunakan adalah model analisis saling terjalin (model interaktif ). Analisis
ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran khusus yang bersifat
menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam permasalahan yang diteliti.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model
interaktif dari Miles dan Huberman dalam H.B Sutopo (2002 : 96) dengan tiga
komponen yaitu:
a. Reduksi data
Adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek,
membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data
sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.

b. Sajian data
Merupakan rangkaian informasi yang memberi kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan sajian data dapat
diketahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk menganalisa dan
mengambil tindakan lain.
c. Penarikan kesimpulan
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Dari sajian data yang tersusun selanjutnya peneliti dapat menarik suatu
kesimpulan akhir.
Ketiga

komponen

diatas

akan

berinteraksi

dengan

proses

pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam penelitian ini, peneliti tetap
berada dalam lingkungan interaksi tersebut sampai pengumpulan data
bergerak ke reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada skema model analisa. Aktivitas tersebut
digambarkan dalam skema sebagai berikut ini :

Gambar I.2
Skema Analisis Model Interaktif
Pengumpulan
data
Sajian
data

Reduksi
data

Penarikan
kesimpulan/
verifikasi
110

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Sumber : H.B. Sutopo 2002:96

BAB II
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Riwayat Singkat Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha
Kecil Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri
Pada tahun 1984/ 1985, Pemerintah Daerah Wonogiri mengadakan
proyek Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Proyek ini
ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Dalam
perkembangannya, berdasar Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.
840/MEN/1986, terhitung tanggal 1 April 1987, proyek tersebut berkembang
menjadi lembaga pelatihan yang dinamakan Kursus Latihan Kerja (KLK). KLK
berada di bawah pengawasan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi
Jawa Tengah.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 88/MEN/1987,
nama Kursus Latihan Kerja (KLK) Wonogiri diganti menjadi Loka Latihan Kerja
Usaha Kecil dan Menengah (LLK UKM Wonogiri). Memasuki era otonomi
daerah, tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Wonogiri. Mulai dari tanggal 8 Januari 2001, berdasarkan Peraturan
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Daerah Kabupaten Wonogiri No. 3 Tahun 2001, penanggungjawab LLK UKM
diambil alih oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Karena berada
langsung dibawah Dinas Tenaga Kerja maka namanya diubah menjadi Unit
Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD
LLK UKM) sampai sekarang.
Dasar Hukum yang melandasi berdirinya UPTD LLK UKM Wonogiri
adalah:
1. SK MENTERI TENAGA KERJA NOMOR: 840/MEN/1986
2. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR: 88/MEN/1987
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN
2001.

B. Visi Dan Misi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kedudukan Unit Pelaksana Teknis
Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Dan Menengah (UPTD LLK UKM)
Wonogiri
1. Visi dan Misi UPTD LLK UKM Wonogiri
VISI : Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Terampil
MISI : Sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi UPTD LLK UKM Wonogiri
mempunyai misi sebagai berikut
a). Melaksanakan latihan institusional, Mobile Training Unit (MTU),
Swadana, serta Uji Ketrampilan.
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b). Memasarkan program pelatihan, pendayagunaan fasilitas latihan dan
hasil latihan.
c). Membina kerjasama dengan pihak ketiga baik dengan instansi
pemerintah, swasta, maupun lembaga latihan lainnya serta dunia usaha.
d). Koordinasi dengan instansi terkait, guna menghasilkan output pelatihan
yang berkualitas.
e). Melaksanakan kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan program
pemagangan.
2. Tugas Pokok UPTD LLK UKM Wonogiri
UPTD LLK UKM Wonogiri melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Wonogiri untuk menyelenggarakan berbagai macam latihan
ketrampilan dalam rangka penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan
produktif.
3. Fungsi UPTD LLK UKM Wonogiri
UPTD LLK UKM Wonogiri mempunyai fungsi memberikan latihan
ketrampilan dalam berbagai kejuruan baik institusional, non institusional
(MTU) maupun secara swadana/ Prakerin.
4. Kedudukan UPTD LLK UKM Wonogiri
Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001, UPTD LLK UKM
berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis dinas di bidang pelatihan tenaga
kerja yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Tenaga
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Kerja Kabupaten Wonogiri dan scara teknis fungsional dibina oleh Direktorat
Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

C. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja
Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri
UPTD LLK UKM Wonogiri adalah unit pelaksana teknis dari Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Karena itulah struktur organisasinya juga
tidak bisa terlepas dari struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Wonogiri. UPTD LLK UKM terletak dibawah kepemimpinan langsung dari
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Untuk lebih lengkapnya dapat
dilihat dalam dtruktur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :
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Gambar II.1
BAGAN STRUKTUR DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Disnaker
Bagian Tata
Usaha

Jabatan Fungsional

Sub. Bag
Perencanaan

Sub. Bag
Kepegawaian

Sub. Bag
Keuangan

Sub. Bag
Umum

Sub. Din. Pembinaan
dan Perluasan Kerja
Sub. Din. Hub.
Ketenagakerjaan
Seksi Pendaftaran
Pendataan & Perenc.
Perluasan Kerja
Seksi Penyuluhan
dan Pengembangan
SDM
Seksi Perijinan dan
Penempatan Naker
Seksi Produktifitas
dan Pemberian Kerja
darurat
UPTD LLK
UKM

Seksi Pembinaan Hub.
Kerja
Seksi Pengupahan &
Syarat Kerja

Sub. Din. Pengawasan
Ketenagakerjaan

Seksi Norma Kerja
Seksi Keselamatan
& Kesehatan

Seksi Penyelesaian
Perselisihan Hub.
Industrial
Seksi Pembinaan
Organisasi Pekerja &
Pengusaha

Cab. Dinas

Sumber:Disnaker Wonogiri
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Gambar II.2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD LLK UKM WONOGIRI

Kepala Dinas
Tenaga Kerja

Jabatan
Fungsional

Peny.
Adm.
Kepeg.

Peny.
Adm.
Gudang

Peny.
Adm.
Umum

Kepala UPTD
LLK UKM

Peny.
Adm.
Latihan

Peny.
Prog. &
Latihan

Peny.
Prog &
Laporan

Peny.
Perlengk
& RT

Pem.
Invent.
Kantor

Pramu
Kantor

Caraka

Instruktur

Sumber: UPTD LLK UKM Kab. Wonogiri

116

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan
Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri termasuk dalam BLK tipe C yaitu
pelaksana pelatihan di bidang industri dan pertanian. Berdasarkan Peraturan
Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri
a). Kepala Dinas Tenaga Kerja
Dalam kaitannya dengan UPTD LLK UKM, Kepala Dinas Tenaga
Kerja mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan administratif
kepada unit-unit kerja dibawahnya (termasuk UPTD yang lain dan Cabang
Dinas) melalui prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku agar terjadi
sinkronisasi pelaksanaan misi organisasi pelaksanaan sampai tingkat unit
kerja terendah.
b). Kepala UPTD LLK UKM
Mempunyai

tugas

mengkoordinasikan,

mengarahkan

dan

mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan UPTD LLK UKM serta
mengusahakan agar kegiatan terlaksana sesuai dengan tujuan dan
kebijakan yang telah ditetapkan baik dari pemerintah maupun UPTD LLK
UKM sendiri. Kepala UPTD LLK UKM bertanggung jawab terhadap
Kepala Disnaker Kab. Wonogiri
c). Jabatan Fungsional.
Jabatan fungsional UPTD LLK UKM Wonogiri bertanggung
jawab kepada Kepala UPTD LLK UKM Wonogiri. Jabatan fungsional
terdiri dari :
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(1). Jabatan fungsional umum, mempunyai tugas melaksanakan segala
kegiatan yang berkaitan dengan UPTD LLK UKM meliputi urusan
kepegawaian,

keuangan,

perlengkapan,

kearsipan,

penyusunan

laporan, penyusuana rencana program pelatihan, pemberian layanan
informasi pelatihan serta pemasaran program dan hasil pelatihan.
Jabatan fungsional umum terdiri dari peny. adm. kepeg, peny. adm.
gudang, peny. adm. umum, peny. adm. latihan, peny. program &
latihan, peny. program & laporan, peny. perlengkapan & RT,
pemelihara invent kantor, pramu kantor, dan caraka.
(2). Jabatan fungsional khusus, yaitu tenaga pelatih atau instruktur yang
mempunyai tugas memberikan pelatihan kepada peserta pelatihan.

D. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil
dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri
Dari penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa jumlah
pegawai di UPTD LLK UKM Wonogiri sebanyak 47 orang. Jumlah pegawai
ini meliputi pegawai kantor UPTD LLK UKM dan instruktur. Untuk lebih
lengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel II.1
Daftar Jumlah Pegawai UPTD LLK UKM Wonogiri
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No.

Jabatan

Jumlah

Prosentase (%)

1
1.
2.
3.

2
3
Kepala UPTD LLK UKM
1
Jabatan Fungsional Umum
12
Jabatan Fungsional Khusus
34
Jumlah
47
Sumber : Kantor UPTD LLK UKM Wonogiri

4
2,13
25,53
72,34
100

Tabel II.2
Pendidikan Pegawai UPTD LLK UKM Wonogiri

No.

Pendidikan

Jumlah

Prosentase (%)

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
3
Sekolah Dasar
1
SLTP
1
SLTA
20
D1, D2, D3
6
S1
18
S2
1
Jumlah
47
Sumber : Kantor UPTD LLK UKM Wonogiri

4
2,1
2,1
42,6
12,8
38,3
2,1
100

Data mengenai pegawai kantor UPTD LLK UKM dapat dilihat
dalam tabel di bawah ini :

Tabel II.3
Pegawai kantor UPTD LLK UKM Wonogiri
No

Nama

NIP

Gol/
Pend.
Ruang

jabatan

Usia
(th)
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Edi Triyono,
S.Pd.
Bambang Broto
H, S.Sos
Soehardjono
Rahman. E

160043245

IIIc

160017642

IIIc

160042349

IIIb

4.

Bedjo

160033672

IIIb

5.

Andi Oktofir

160044744

IIIb

6.

Sumarno

160041837

IIIb

STM
Mesin
Umum
SMA IPA

7.

Lilis Haryani

160041568

IIIb

SMA IPS

8.

Widji

160044704

IIIb

2.
3.

S1. Tek.
Pend
S1 Fisip
AN
STM
Mesin
Umum
SMA IPS

STM
Mesin
Umum
9.
Santoso
160041232
IIIa
STM
Mesin
Umum
10. Sumarno
160032600 IIIa
SMK Tata
Niaga
11. Harni, A.Md
160048312 IId
DIII
Akunt
12. Sakino
160033936 IIc
SMP
13. Djuwarso
160045546 IIa
SD
Sumber : Kantor UPTD LLK UKM Kab. Wonogiri

Kepala UPTD
LLK UKM
Peny. Adm
Kepeg
Peny. Adm
Gudang

41

19 th 9 bl

52

27 th 9 bl

45

19 th 9 bl

Peny. Adm
Gudang
Peny. Program
& Laporan

49

22 th 9 bl

47

21 th 9 bl

Peny. Adm
Umum
Peny. Adm
Latihan
Peny. Adm
Latihan

45

19 th 9 bl

40

19 th 9 bl

51

18 th 9 bl

Pemelihara
Inven Kantor

41

19 th 9 bl

Peny. Perlengk
& RT
Peny. Program
& Latihan
Pramu Kantor
Caraka

49

23 th 9 bl

34

10 th 9 bl

43
52

19 th 9 bl
17 th 9 bl

E. Program Pelatihan Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja
Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri
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Di UPTD LLK UKM Wonogiri terdapat berbagai macam program
pelatihan. Program pelatihan tersebut terdiri dari berbagai macam kejuruan
dan sub kejuruan, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Kerajinan Tangan
Kejuruan ini mendidik dan melatih peserta supaya mempunyai
ketrampilan di bidang kerajinan tangan. Kejuruan ini meliputi sub
kejuruan:
Ø Kerajinan Ukir Kayu
Ø Kerajinan Anyam-Anyaman
Ø Kerajinan Keramik
Ø Menjahit, Membordir dan Menyulam
2. Bangunan
Kejuruan ini mendidik dan melatih peserta supaya mempunyai
ketrampilan di bidang bangunan. Kejuruan ini meliputi sub kejuruan :
Ø Bangunan Batu
Ø Bangunan Kayu
Ø Meubelair
3. Listrik
Kejuruan ini mendidik dan melatih peserta supaya mempunyai
ketrampilan di bidang listrik. Kejuruan ini meliputi sub kejuruan :
Ø Instalasi Penerangan
Ø Instalasi Tenaga
Ø Elektronika ( Radio, TV, VCD, SVCD, dan Audio )
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Ø Wekel
Ø Teknik Pendingin
4. Otomotif
Kejuruan ini mendidik dan melatih peserta supaya mempunyai
ketrampilan di bidang otomotif. Kejuruan ini meliputi sub kejuruan :
Ø Motor Bensin
Ø Motoir Diesel
Ø Sepeda Motor
Ø Ketok Duco
5. Pertanian
Kejuruan ini mendidik dan melatih peserta supaya mempunyai
ketrampilan di bidang pertanian. Kejuruan ini meliputi sub kejuruan :
Ø Pertanian Umum
Ø Peternakan
Ø Prossessing Hasil Pertanian
Ø Mekanisasi Pertanian
6. Teknologi Mekanik
Kejuruan ini mendidik dan melatih peserta supaya mempunyai
ketrampilan di bidang mekanik. Kejuruan ini meliputi sub kejuruan :
Ø Mesin Perkakas
Ø Las Karbid
Ø Las Listrik
Ø Plumbing ( kerja plat & pipa )
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7. Tata Niaga
Kejuruan ini mendidik dan melatih peserta supaya mempunyai
ketrampilan di bidang tata niaga. Kejuruan ini meliputi sub kejuruan :
Ø Sekretaris Kantor
Ø Administrasi Kantor
Ø Mengetik
Ø Operator Komputer
Ø Kecantikan

F. Kurikulum Pelatihan Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja
Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri
Ada tiga macam kurikulum pelatihan yang dilaksanakan di UPTD
LLK UKM Wonogiri, yaitu :
1. Pelatihan Institusional
Pelatihan Institusional bertujuan untuk melatih para pencari
kerja dan pekerja. Pelatihan ini diselenggarakan di dalam kompleks
UPTD LLK UKM. Jadi peserta pelatihan mendatangi UPTD LLK UKM
untuk kemudian memperoleh pelatihan kerja. 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 I
(Propinsi) atau APBD Tingkat II (Kabupaten). Lama latihannya bisa
berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan kejuruan/ sub kejuruan
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masing-masing. Tentang jumlah pesertanya berbeda-beda tergantung dari
sumber dana. Pelatihan institusional dengan biaya APBD berjumlah 20
orang sedangkan dengan biaya APBN berjumlah 16 orang.
2. Pelatihan Non Institusional
Pelatihan Non Institusional dilaksanakan di luar kompleks
UPTD LLK UKM (Mobile Training Unit/ MTU), meliputi desa,
kelurahan atau kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri. 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 I (Propinsi) atau APBD Tingkat II (Kabupaten).
Lama latihannya bisa berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan
kejuruan/

sub

kejuruan

masing-masing.

Untuk

pelatihan

Non

Institusional (MTU) dengan biaya APBD tidak dikelola oleh UPTD LLK
UKM namun langsung ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Wonogiri. Pada pelatihan non institusional, secara berkelompok masingmasing kelompok diberikan satu alat untuk pelaksanaan pelatihan.
Setelah kegiatan pelaksanaan pelatihan selesai, alat yang digunakan
selama proses pelatihan diberikan kepada peserta pelatihan dengan
maksud untuk merangsang mereka agar nantinya mampu merintis usaha
mandiri dengan bekal peralatan yang diberikan oleh UPTD LLK UKM.
Jumlah peserta pelatihan non institusional dibatasi hanya 16 orang karena
sumber dananya hanya berasal dari dana APBN.
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3. Pelatihan Swadana / Prakerin ( Praktek Kerja Industri )
Pelatihan ini dilakukan di kompleks UPTD LLK UKM dengan
biaya yang ditanggung sendiri oleh peserta sendiri. Pelatihan swadana
dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga, sedangkan prakerin
(praktek kerja industri) dilaksanakan atas kerjasama dengan sekolah
menengah yang ada di Wonogiri. Pelatihan swadana/ prakerin dibatasi
minimal pesertanya harus 5 (lima) orang, untuk setiap jenis kegiatan
pelatihan. Hal ini dilakukan agar biaya pelatihan yang dikeluarkan oleh
peserta tidak terlalu besar. Biaya pelatihan yang dibayarkan selanjutnya
untuk membeli peralatan yang dibutuhkan selama kegiatan pelatihan.
Berikut ini disajikan tabel tentang jenis pelatihan UPTD LLK UKM
Wonogiri dilengkapi dengan lama pelatihan dan biayanya.

Tabel II.4
Jenis Kejuruan UPTD LLK UKM Wonogiri,
lama pelatihan serta biayanya.

No

Kejuruan/ Sub Kejuruan

1
1.

2

Lama Pelatihan
(Jam)
3

Biaya (Rp)
4

Institusional
a).
Teknologi Mekanik,
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2.

Ø Las Listrik/ Karbit
Ø Mesin Perkakas/ Bubut
b). Pertanian Umum
Ø Pertanian Umum
Ø Peternakan
Ø Prossessing
c).
Automotive
Ø Mobil Bensin
Ø Mobil Diesel
Ø Sepeda Motor
d). Kerajinan Tangan
Ø Menjahit
Ø Keramik
Ø Ukir Kayu
Ø Bordir dan Sulam
e).
Bangunan
Ø Gambar Teknik
Ø Meubel
f).
Listrik
Ø Elektronika
Ø Televisi
Ø Instalasi Penerangan
g). Tata Niaga
Ø Operator Komputer
Ø Administrasi kantor
Ø Akuntansi
Non institusional
a).
Las Karbit
b). Pertanian
c).
Prossessing
d). Peternakan
e).
Sepeda Motor
f).
Menjahit
g). Ukir Kayu
h). Keramik

1

2
i).
j).
k).
l).

3.

Bordir & sulam
Bangunan Meubel
Bangunan Batu
Instalasi Penerangan

Swadana
a).
Mesin Perkakas/ Bubut
b). Las Listrik
c).
Mobil Bensin
d). Mobil Diesel
e).
Sepeda Motor
f).
Elektronika
g). Prossessing
h). Menjahit

480
480
320
240
240
480
480
480
320
320
320
320
480
480
480
480
480
320
320
320
240
240
160
240
240
240
240
240

3
240
240
240
240

4

240/120
240/120
240/120
240/120
240/120
240/120
240/120
240/120

650.000/200.000
700.000/250.000
450.000/250.000
450.000/250.000
450.000/250.000
450.000/200.000
350.000/150.000
350.000/200.000
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i).
j).

Instalasi Komputer
Operator Komputer

240/120
240/120

400.000/200.000
350.000/150.000

Sumber : Brosur UPTD LLK UKM Wonogiri
Dari tabel II.4 dapat dilihat bahwa pelatihan institusional dan non
institusional para peserta tidak dipungut biaya. Pelatihan ini dinamakan
pelatihan reguler dimana seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah.
Sedangkan peserta pelatihan swadana membayar sendiri biaya pelatihan
sesuai dengan kejuruan yang diambil. Selain pelatihan reguler dan swadana,
UPTD LLK UKM Wonogiri juga menyelenggarakan pelatihan kerjasama.
Pelatihan ini ditujukan bagi perusahaan/ lembaga yang ingin meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan untuk karyawannya bisa diatur dengan
peraturan/ perjanjian kerjasama atau sewa menyewa peralatan yang
dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

G. Sertifikat/ Surat Keterangan
Bagi peserta baik pelatihan institusional, non institusional (MTU),
swadana, maupun prakerin yang telah mengikuti latihan sampai selesai dan
lulus dalam ujian teori maupun praktek akan diberikan sertifikat. Sedangkan
bagi peserta yang tidak lulus akan diberikan surat keterangan bahwa pernah
mengikuti latihan di UPTD LLK UKM Wonogiri dengan hasil yang dicapai
tersebut. Sertifikat maupun seurat keterangan tersebut nantinya dapat
dipergunakan lulusan pelatihan dalam mencari kerja.

127

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

H. Kegiatan Pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan kerja
Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri Tahun 2005
Kegiatan pelatihan kerja tahun 2005 oleh UPTD LLK UKM
Wonogiri dilaksanakan dengan biaya APBN dan APBD tahun anggaran
2005. Karena harus menunggu pencairan dana baik APBN dan APBD maka
dimulainya pelaksanaan pelatihan tidak bisa pada awal tahun tetapi
menjelang tengah tahun, tepatnya pada bulan Mei. Pelatihan kerja yang
diselenggarakan oleh UPTD LLK UKM Wonogiri selama tahun 2005 telah
mencakup semua kurikulum pelatihan yang ada di UPTD LLK UKM
Wonogiri, yaitu pelatihan institusional, non institusional dan pelatihan
swadana/ prakerin.
1.

Pelatihan Institusional
Selama tahun 2005, UPTD LLK UKM Wonogiri membuka
program pelatihan untuk 8 kejuruan dimana 4 kejuruan atas pembiayaan
APBN dan 4 kejuruan atas pembiayaan APBD. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel II.5
Pelaksanaan Pelatihan Institusional
Tahun 2005 dengan Biaya APBN

No

Jenis Pelatihan

Jumlah Peserta

Waktu Pelaksanaan

L

P

Jml

Jml
Jam

Jumlah peserta
Lulus

Tidak
Lulus

1
1.

2
Elektronika

3
16

4
-

5
16

6
480

7
3-10-2005

8
15-12-2005

9
16

10
-

2.

Mobil Bensin

16

-

16

480

3-10-2005

15-12-2005

16

-
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Mesin Perkakas/
Logam
Operator
Komputer

16

-

16

480

3-10-2005

15-12-2005

16

-

3

13

16

240

3-10-2005

11-11-2005

16

-

Sumber : Kantor UPTD LLK UKM Wonogiri
Dari tabel II.5 dapat dilihat bahwa jumlah peserta pelatihan untuk
semua kejuruan 16 orang, sesuai dengan batas maksimal peserta yang
telah ditetapkan oleh UPTD LLK UKM atas pelatihan dengan
pembiayaan APBN. Dari tabel tersebut juga terlihat adanya perbedaan
lamanya waktu pelaksanaan yaitu 480 jam dan 240 jam. Setiap kejuruan
membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk pendalam teori dan
pelaksanaan praktek. Jadi adanya perbedaan waktu tersebut adalah
disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan.

Tabel II.6
Pelaksanaan Pelatihan Institusional
Tahun 2005 dengan Biaya APBD
No
1
1.
2.
3.
4.

Jenis Pelatihan

Jumlah
Peserta

Waktu Pelaksanaan
Jmulah jam
Mulai
Selesai

2

3

4

5

6

Lat. Ketrampilan Ternak
Ayam
Lat. Ketrampilan Operator
Komp.
Lat.
Ketrampilan
Menjahit
Lat. Ketrampilan Sepeda
Motor

20

160

16-05-2005

16-06-2005

20

240

16-05-2005

01-07-2005

20

320

16-05-2005

18-07-2005

20

320

16-05-2005

18-07-2005

Sumber : Kantor UPTD LLK UKM Wonogiri
Dari tabel II.6 dapat dilihat jumlah pesertanya untuk semua
kejuruan adalah 20 orang, sesuai dengan yang ditetapkan untuk
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pelatihan institusional atas pembiayaan APBD. Dalam pelatihan ini juga
terdapat perbedaan waktu pelaksanaan pelatihan. Hal ini juga
disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan yang berbeda-beda pula yaitu
untuk pendalaman materi dan pelaksanaan praktek.
Berdasarkan kedua tabel diatas, pelatihan institusional baik APBD
dan APBN untuk tahun 2005 dapat dikatakan telah efektif, hal ini
terlihat dari tidak ada peserta yang tidak lulus, semua peserta dinyatakan
lulus mengikuti pelatihan.
2.

Pelatihan Non Institusional (MTU)
Pelatihan non institusional yang dilaksanakan di UPTD LLK UKM
Wonogiri hanya dibiayai oleh APBN. Sedangkan pelaksanaan pelatihan
non institusional atas biaya APBD langsung ditangani oleh Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Lokasi pelatihan non institusional
setiap tahunnya berbeda-beda sesuai dengan permintaan wilayah yang
bersangkutan. Untuk pelatihan non institusional tahun 2005 ditempatkan
pada 8 (delapan) kecamatan di Wonogiri. Pelatihan ini berlokasi di Kel.
Kepuhsari Kec. Manyaran, Kec. Purwantoro, Kec. Jatisrono, Kec.
Giriwoyo, Kec. Wonoboyo, Kec. Girimarto, Kec. Eromoko, dan Kec.
Slogohimo. Seluruh peserta pelatihan adalah warga masyarakat di
kecamatan-kecamatan yang bersangkutan. Mereka dikoordinir oleh
kepala wilayah masing-masing, artinya peserta mendaftar ke kantor
kecamatan baru kemudian pejabat berwenang mengajukan kepada
UPTD LLK UKM untuk kemudian diadakan pelatihan sesuai dengan
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jenis kejuruan yang dikehendaki oleh masyarakat tersebut. Kegiatan
pelatihan biaanya dilaksanakan di balai desa masing-masing wilayah.
Tabel II.7
Pelaksanaan Pelatihan Non Institusional
Tahun 2005
Jenis Pelatihan

No

1
1.

2
Prossessing
Pertanian I

Jumlah
Peserta

Hasil

3
16

Waktu pelaksanaan
Jumlah
Mulai
Selesai
Jam
4
5
6
160
17-10-2005
19-11-2005

Lokasi Latihan

7
Kepuhsari, Kec.
manyaran

2.

Sepeda Motor

16

240

17-10-2005

03-12-2005

Kec. Purwantoro

3.
4.
5.

Elektronika

16

240

17-10-2005

03-12-2005

Kec. Jatisrono

Menjahit
Prossessing
Pertanian II
Menjahit

16
16

240
160

17-10-2005
24-10-2005

03-12-2005
26-11-2005

Kec. Giriwoyo
Kec. Wonoboyo

16
240
24-10-2005
6.
16
240
24-10-2005
7. Las Karbit
Meubel
16
240
24-10-2005
8.
Sumber : Kantor UPTD LLK UKM Wonogiri

10-12-2005

Kec. Girimarto

10-12-2005
10-12-2005

Kec. Eromoko
Kec. Slogohimo

Hasil

Dari tabel II.7 dapat dilihat jumlah peserta yang masing-masing
kejuruan berjumlah 16 orang. Perbedaan jumlah jam adalah tuntutan
kebutuhan kejuruan yang dilaksanakan.
3.

Prakerin (Praktek Kerja Industri).
Selama tahun anggaran 2005, pelatihan prakerin yang dilaksanakan
oleh UPTD LLK UKM adalah sebanyak dua kejuruan, yaitu otomotif
dan mesin logam.
Tabel II.8
Pelaksanaan Pelatihan Prakerin tahun 2005

No

Jenis Pelatihan

1

2

Jumlah
Peserta
3

Waktu Pelaksanaan
Jmulah jam
Mulai
Selesai
4
5
6
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80
120
1. Otomotif
16
120
2. Mesin logam
Sumber : Kantor UPTD LLK UKM Wonogiri

02-05-2005
02-05-2005

27-05-2005
27-05-2005

Dari tabel II.8 terlihat bahwa jumlah peserta yang mengikuti
pelatihan dapat mencapai 80 peserta. Hal ini tidak menjadi masalah
karena memang tidak ada batasan jumlah peserta dalam pelatihan
prakerin. Kegiatan ini diikuti oleh mereka yang masih berstatus aktif
sebagai siswa suatu sekolah menengah tingkat atas (SMK).

I.

Tenaga Pelatih/ Instruktur Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan
Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri
Tenaga pelatih atau instruktur di UPTD LLK UKM Wonogiri
adalah pegawai tetap di UPTD LLK UKM yang berstatus sebagai pegawai
negeri sipil (PNS). Perekrutannya dilakukan melalui jalur resmi yaitu CPNS.
Selain itu, sesuai dengan perkembangan program pelatihan baru yang saat ini
sedang dilakukan oleh LLK UKM, seperti design grafis dan service Hp,
maka pihak UPTD LLK UKM Wonogiri mendatangkan instruktur
profesional di bidang tersebut yang sifatnya hanya sistem kontrak.
Tenaga pelatih atau instruktur di UPTD LLK UKM Wonogiri
sebagian besar berlatar belakang pendidikan yang tidak terlalu sesuai dengan
kejuruan yang dibimbingnya. Sehingga calon instruktur sebelum menjadi
instruktur harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Para calon instruktur ini
memerlukan pelatihan khusus (Diklat) sesuai kejuruan masing-masing antara
6 bulan sampai dengan 2 tahun. Peningkatan keahlian di laksanakan dengan
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up grading maupun on the job training (OJT) di perusahaan kerja maupun
tempat lainnya. Kepangkatan tenaga pelatih atau instruktur berjenjang
berdasarkan masa jabatan, pengalaman, kredit point jam mengajar, serta
pendidikan formal yang telah ditempuh. Instruktur di UPTD LLK UKM
termasuk dalam jabatan fungsional khusus dalam struktur organisasi di
UPTD LLK UKM. Instruktur di UPTD LLK UKM berjumlah 34 orang yang
terdiri dari instruktur terampil dan instruktur ahli. Untuk lebih lengkapnya
dapat dilihat dalam tebel berikut.
Tabel II.9
Pendidikan dan bidang Tugas Instruktur
di UPTD LLK UKM Wonogiri
No

1
1.

Kejuruan dan Nama
instruktur

Pendidikan

2

5
STM Mesin
Umum
S1 Pend. Tek.
Mesin
S1 Pend. Tek.
Mesin
STM Mesin
Umum
S1 Pend. Tek.
Mesin
D3 Tek. Mesin
S1 Pend. Tek.
Mesin
STM Mesin
Umum

Kejuruan Tekmek
a). Sumedi
b). Mulyadi, S.Pd.
c). Marman, S.Pd.
d). Sudarno
e). Dwi Maryanto, S.Pd.
f). Tri Handayanta, A.Md
g). Elman Siahaan, S.Pd.
h). Sukasto
Kejuruan Otomotif
a). F. Joko Sarjono
b). Sri Joko Sarjono
c). Nurokhman
d). Yabani

STM Mesin
Umum
STM Mesin
Umum
STM Mesin
Umum
D2 Tek
Otomotif

Jabatan Fungsional

Masa Kerja (Tahun)
Sbg
Pegawai

Sbg
Instruktur

6

9

10

Inst. Penyelia

27 th 5 bl

14 th 9 bl

Inst. Muda

23 th 11 bl

12 th 8 bl

Inst. Muda

19 th 11 bl

9 th 2 bl

Inst. Pelaks. lanj

19 th 11 bl

10 th 4 bl

Inst. Pertama

19 th 11 bl

10 th 4 bl

Inst. Pelaks. Lanj
Inst. Pertama

19 th 11 bl
19 th 11 bl

14 th 9 bl
5 th 11 bl

Inst. Pelaksana
Lanj

19 th 11 bl

5 th 11 bl

Inst. Penyelia

22 th 11 bl

14 th 9 bl

Inst. Penyelia

22 th 11 bl

14 th 9 bl

Inst. Penyelia

22 th 11 bl

14 th 9 bl

Inst. Pelaks Lanj.

19 th 11 bl

10 th 5 bl
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e). Anoer Sambodo, S.Pd.
f). Tarno
Kejuruan Listrik
a). Alip, S.Pd.
b). Budiyanto, S.Pd.
c). Lilik Agus Kartiko
d). Suwandi, S.Pd., M.Pd.

1

2
e). Asis Agusnanto, S.Pd.
f). Wardiyo
Kejuruan Pertanian
a). Anwar Priyadi
b). Samidi
Kejuruan Bangunan
a). Sugiyanto, S.Pd.
b). Sugijanto, S.Pd.
c). Suhardi, S.Pd.
d). Karel Dorman
e). Sukadi, S.Pd.
f). Sukono
g). Totok Mursid S, S.Pd.
Kejuruan Aneka Kejuruan
a). Suyono
b). Jamiran
Kejuruan Tata Niaga
a). E.
Handayaningsih,
SE.
b). Suwarno
c). Sugiyanto

S1 Pend. Tek
Mesin
STM Mesin
Umum
S1 Pend. Tek
Elektro
S1 Pend Tek
Elektro
STM Elektro
S2 Magister
Pend

Inst. Muda

22 th 11 bl

15 th 3 bl

Inst. Pelaks. Lanj

21 th 11 bl

13 th 8 bl

Inst. Muda

22 th 11 bl

14 th 9 bl

Inst. Muda

19 th 11 bl

14 th 9 bl

Inst. Penyelia

22 th 11 bl

14 th 9 bl

Inst. Muda

19 th 11 bl

10 th 7 bl

5

6

2

10

S1 Pend Tek
Elektro
D2 Pend

Inst. Pertama

19 th 11 bl

4 th 8 bl

Inst. Pelaks. Lanj

19 th 11 bl

6th

Inst. Muda

22 th 11 bl

14 th 9 bl

Inst. Pelaks. lanj

19 th 11 bl

14 th 9 bl

S1 Tek.
Bangunan
S1 Tek
Bangunan
S1 Tek.
Bangunan
STM Bangunan

Inst. Pelaks. Lanj

22 th 11 bl

8 th 1 bl

Inst. Muda

25 th 11 bl

15 th 2 bl

Inst. Muda

24 th 11 bl

Inst. Muda

21 th 11 bl

14 th 11
bl
15 th 2 bl

S1 Tek
Bangunan
STM Bangunan

Inst. Penyelia

19 th 11 bl

Inst. Muda

21 th 11 bl

12 th 11
bl
15 th 2 bl

S1 Tek
Bangunan

Inst. Pelaks. Lanj

22 th 11 bl

14 th 9 bl

S1 Tek
Bangunan
D1

Inst. Muda

23 th 11 bl

14 th 9 bl

Inst. Pelaks. Lanj

19 th 11 bl

10 th 11
bl

S1 Manajemen

Inst. Muda

19 th 11 bl

10 th 7 bl

SMA
SMA

Inst. Pelaks. Lanj
Inst. Pelaks. Lanj

19 th 11 bl
19 th 11 bl

10 th 7 bl
10 th 7 bl

S1 Pend. Tek.
Mesin
STM Mesin
Umum
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Sumber: UPTD LLK UKM Kab. Wonogiri
Golongan pada jabatan fungsional instruktur adalah instruktur
pertama (IIIA - IIIB), instruktur muda (IIIC – IIID), instruktur madya (IVA –
IVC), instruktur pelaksana (IIB – IIC), instruktur pelaksana lanjutan (IID –
IIIB), dan instruktur penyelia (IIIC – IIID)

J. Sarana Pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja
Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri
Tanah UPTD LLK UKM mempunyai luas ± 3,5 ha yang antara lain
dimanfaatkan untuk bangunan sebagai berikut :
1.

Kantor

2.

Gedung serba guna meliputi ruang pertemuan dan ruang teori

3.

Perumahan Dinas Instruktur dan karyawan yang berjumlah 10 unit

4.

Rumah genset atau diesel pembangkit tenaga

5.

Mushola

6.

Gudang 2 unit

7.

Garasi 2 unit

8.

Kantin

9.

Gedung Penyiapan dan Pelaksanaan Pelatihan

10. Bengkel kerja, dimana pada masing-masing bengkel kerja terdapat
mesin-mesin dan peralatan latihan lainnya yang sesuai dengan
kebutuhan yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja. Bengkel kerja ini
terdiri dari :
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a).

Bengkel kerja kerajinan tangan

b).

Bengkel kerja menjahit

c).

Bengkel kerja bangunan

d).

Bengkel kerja listrik/ elektronika

e).

Bengkel kerja automotive I dan II

f).

Bengkel kerja pertanian

g).

Bengkel kerja teknologi mekanik

h).

Bengkel kerja tata niaga.

K. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha
Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri
Wilayah kerja UPTD LLK UKM Wonogiri dalam melaksanakan
tugas pelatihan meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri,
yaitu Kec. Wonogiri, Kec. Selogiri, Kec. Giriwono, Kec. Wonokarto, Kec.
Sukorejo, Kec. Pracimantoro, Kec. Wonoboyo, Kec. Ngadirojo, Kec.
Nguntoronadi, Kec. Giritontro, Kec. Jatipuro, Kec. Jatipurno, Kec.
Tirtomoyo, Kec. Batuwarno, Kec. Sidoharjo, Kec. Mojoreno, Kec. Jatisrono,
Kec. Slogohimo, Kec. Purwantoro, Kec. Manyaran, Kec. Eromoko, Kec.
Giriwoyo, Kec. Girimarto, serta Kec. Donoharjo.
L. Keadaan Peserta Pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Ltihan
Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri
1. Populasi siswa
Peserta pelatihan dapat berasal dari :
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a). Pencari kerja, remaja putus sekolah/ Drop Out
b). Tenaga kerja yang sedang atau sudah bekerja pada suatu perusahaan
atau instansi tetapi masih memerlukan latihan untuk memenuhi
syarat kualifikasi jabatan tertentu
c). Minimal lulusan SLTP atau sederajat.
2. * Persyaratan Umum
a). Pria/ Wanita usia 15-45 tahun
b). Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
c). Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar ( STTB ) terakhir yang
dimiliki sebanyak 1 lembar
d). Photo copy KTP sebanyak 1 lembar.
e). Memenuhi syarat pendidikan yang ditentukan sesuai dengan jenis
pelatihan yang ingin diikuti.
* Tempat pendaftaran
a). UPTD LLK UKM Wonogiri (BLKI)
Jln. Raya Ngadirojo Km. 7 Telp. (0273) 322466 (Selatan Pompa
Bensin Ngadirojo Wonogiri).
b). Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.
Jln. Pemuda No. 5 Wonogiri Telp. (0273) 321029
3. Biaya Latihan
a).

Bagi peserta dari umum yang akan mengikuti latihan ketrampilan di
UPTD LLK UKM Wonogiri tidak dipungut biaya, karena telah
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dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dan APBD (Tingkat I dan
II).
b). Bagi pelatihan pihak III (swadana dan prakerin), peserta pelatihan
dipungut biaya disesuaikan dengan kejuruan yang diikuti (biaya
ditanggung peserta pelatihan sendiri).
4. Akomodasi
UPTD LLK UKM Wonogiri menyediakan asrama yang memiliki
tempat tidur dan kasur berjumlah 80 buah. Siswa yang biasanya tinggal
di asrama selama pelatihan adalah siswa tempat tinggalnya jauh dari
lokasi UPTD LLK UKM. Para siswa tersebut diperbolehkan dengan
syarat mentaati peraturan yang berlaku serta menanggung biaya hidupnya
sendiri.
5. Kapasitas siswa
Kapasitas siswa per kelas per kejuruan/ sub kejuruan untuk
pelatihan institusional dan MTU dibatasi 16-20 orang. Adanya
pembatasan jumlah peserta ini dimaksudkan agar proses belajar mengajar
dapat lebih efektif dan hal ini disesuaikan dengan subsidi APBN dan
APBD yang diterima UPTD LLK UKM. Sedangkan untuk pelatihan
swadana atau Prakerin, pembukaan kelas dibatasi minimal 5 orang. Hal
ini mengingat bahwa siswa membayar sendiri biaya pelatihan sehingga
semakin banyak peserta semakin rendah biaya yang harus ditanggung
oleh peserta pelatihan.
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M. Suasana Belajar Mengajar di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan
Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri
UPTD LLK UKM Wonogiri dibangun diatas tanah ± 3,5 ha. Diatas
tanah tersebut dibangun sarana-sarana pendukung penyelenggaraan kegiatan
belajar mengajar. Letak UPTD LLK UKM termasuk dalam posisi yang
cukup strategis bagi pendukung kenyamanan proses pelatihan. Letaknya
yang ± 100 m dari jalan raya membuat suasana belajar mengajar tenang dan
tidak bising oleh suara kendaraan.
Memasuki area UPTD LLK UKM dimana kegiatan belajar mengajar
berlangsung, dapat disaksikan dalam beberapa ruang kelas. Disetiap kelas
dibatasi 16 orang untuk tiap kejuruan atau sub kejuruan yang ada. Adapun
untuk pelatihan swadana atau prakerin jumlah peserta per kelasnya
ditentukan oleh jumlah peserta yang diterima. Karena biaya ditanggung
sendiri maka jumlah per kelas dibatasi minimal 5 orang sehingga biayanya
tidak terlalu tinggi. Setiap kelas tersebut diampu oleh dua orang instruktur.
Pelajaran yang diberikan adalah teori dan praktek dimana perbandingannya
adalah 1:3. Adapun metode yang di gunakan oleh instruktur dalam
penyampaian materi adalah dengan metode ceramah, soft talk (menerangkan
dengan disertai peragaan), demonstrasi dan diskusi.
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Dalam pelaksanaannya, untuk menghindari suasana gaduh karena
ada jurusan yang bila praktek mengeluarkan suara bising, cara yang
ditempuh adalah dengan menyeragamkan pelaksanaan praktek dan teori pada
semua jurusan. Didalam kurikulum ditetapkan bahwa pemberian materi
diselang seling antar teori dan praktek. Hal ini dipandang dapat menimbulkan
kegaduhan dan mengganggu jurusan lain. Oleh karena itu dipilih alternatif
jika salah satu jurusan sedang diberi teori, maka hal itu bisa diseragamkan
dengan semua jurusan. Hal ini berarti bila salah satu jurusan berlangsung
teori maka jurusan lainpun sama. Cara ini dipandang sebagai cara yang
efektif sebab tidak terjadi saling ganggu antar jurusan artinya pada waktu
salah satu jurusan mendapat teori tidak akan terganggu oleh suara bising dari
jurusan yang sedang praktek. Hal ini dimaksudkan supaya materi dapat
diserap baik oleh siswa dalam suasana tenang.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pelatihan kerja yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka
Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri adalah
salah satu bentuk kegiatan pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat yang ingin
meningkatkan serta mengembangkan ketrampilan yang dimiliki sehingga dapat
bersaing dalam pasar kerja yang tersedia baik lokal, regional maupun
internasional serta dapat menciptakan lapangan kerja sendiri (usaha mandiri).
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A. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat)
Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Bagian Proyek Peningkatan
Ketrampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja UPTD LLK UKM Wonogiri
perlu disusun rencana pelaksanaan kegiatan agar dalam pelaksanaanya tujuan
dapat tercapai secara teratur dan maksimal.
Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) adalah sebuah rancangan
dasar yang disusun sebelum pelaksanaan pelatihan kerja dimulai. Tujuan
Renlakgiat adalah sebagai pedoman kerja dan sebagai dasar pelaksanaan
pelatihan kerja sehingga pelaksanaan pelatihan kerja dapat berjalan efektif dan
efisien. Penyusunan Renlakgiat merupakan sebuah konsep awal yang
selanjutnya penerapannya dapat dilakukan ketika pelaksanaan kegiatan
dimulai.
Renlakgiat dibuat oleh masing-masing kejuruan dimana isi dari
Renlakgiat tersebut berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing

kejuruan.

Setiap

koordinator

masing-masing

kejuruan

bertanggungjawab menyusun Renlakgiat. Penyusunan Renlakgiat dilakukan
pada awal tahun anggaran. Setelah disusun oleh masing-masing kejuruan,
Renlakgiat diserahkan kepada penyelenggara program dan latihan untuk
selanjutnya diserahkan kepada Kepala UPTD LLK UKM Wonogiri untuk
dikaji lebih lanjut. Pengkajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian
isi dari Renlakgiat dengan tujuan, misi dan visi UPTD LLK UKM Wonogiri
sebagai lembaga penyelenggara pelatihan kepada masyarakat. Selain itu juga
untuk melihat daftar kebutuhan pengadaan barang yang diperlukan untuk
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disesuaikan dengan anggaran yang ada. Setelah mendapat persetujuan dari
Kepala UPTD LLK UKM Wonogiri baru kemudian dapat digunakan sebagai
pedoman dasar bagi pelaksanaan pelatihan kerja untuk masing-masing
kejuruan.
Terkait dengan penyusunan Renlakgiat, Bp. Andi Oktofir selaku
penyelenggara program dan laporan menjelaskan :
”Setiap kejuruan itu harus membuat Renlakgiat. hal ini
dimaksudkan agar nanti dalam pelaksanaan kegiatan itu
semuanya terkonsep dengan baik, agar mau kemana
arahnya itu jelas sehingga hasilnya juga akan maksimal.”
(Wawancara 15/01/2007)
Setiap Renlakgiat yang dibuat berisi tentang 9 Bab, yaitu pendahuluan
(berisi point umum, dasar, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan tata urut),
sasaran kegiatan (berisi point sasaran kwantitatif, sasaran kwalitatif, dan
program latihan), pembagian pekerjaan, pekerjaan-pekerjaan, jadwal kegiatan,
dukungan anggaran, dukungan peralatan, pelaporan, dan penutup.
Masing-masing kejuruan memiliki Renlakgiat yang berbeda-beda
sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Pada kejuruan Otomotif,
Renlakgiat yang dibuat berbeda dengan Renlakgiat yang dibuat oleh kejuruan
menjahit. Berikut ini disajikan Renlakgiat dari kedua kejuruan untuk Tahun
Anggaran 2005.
1. Renlakgiat Kejuruan Otomotif
Pada Renlakgiat kejuruan otomotif terdapat tujuan dan sasaran
dilaksanakannya pelatihan kerja untuk kejuruan ini. Tujuan pelatihan kerja
ini adalah memberikan ketrampilan di bidang otomotif untuk menyiapkan

142

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

tenaga kerja yang memiliki etos kerja, disiplin, trampil, berjiwa mandiri,
jujur untuk dapat mengisi hubungan kerja ataupun usaha mandiri.
Pelatihan kejuruan ini diselenggarakan untuk 20 orang pencari kerja
dilaksanakan dalam waktu 320 jam pelajaran tiap-tiap pelajaran 45 menit
dengan kurikulum dan silabus yang telah ditentukan. Pelatihan kerja
kejuruan otomotif akan dilaksanakan pada tanggal 16 Me1 2005 – 18 Juni
2005.
2. Renlakgiat Kejuruan Menjahit
Tujuan dari pelatihan menjahit adalah untuk melatih para pencari
kerja di bidang menjahit sehingga nantinya setelah selesai pelatihan
mereka dapat menjadi tenaga yang proporsional dan dapat mengisi pasar
kerja atau mandiri. Agar pelaksanaan dapat mandiri dan terkendali serta
sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran dari pelatihan ini
adalah 20 orang dengan lama latihan 240 jam latihan dengan tiap
pertemuan 45 menit. Pelaksanaan pelatihannya akan diselenggarakan pada
tanggal 16 Mei 2005- 18 Juni 2005.
B. Pelaksanaan Pelatihan Kerja
Pelatihan kerja di UPTD LLK UKM Wonogiri dilaksanakan dalam
beberapa tahap pelatihan, meliputi:
1. Persiapan Pelatihan
Sebelum program pelatihan dimulai, terlebih dahulu dilakukan
persiapan pelatihan. Persiapan pelatihan dilakukan selama dua bulan, yaitu
selama bulan April – Mei 2005. Tujuan dari persiapan pelatihan adalah untuk
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menyiapkan segala kebutuhan pelatihan yang diperlukan dalam pelatihan akan
dilaksanakan di UPTD LLK UKM Wonogiri. Persiapan pelatihan yang telah
dilakukan meliputi :
a).

Penyebaran Informasi Pelatihan
Sebelum dilaksanakan pelatihan, UPTD LLK UKM Wonogiri
melakukan sosialisasi tentang adanya pelatihan kerja. Dalam tahap ini
masyarakat diberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan
dengan pelatihan kerja yang diselenggarakan di UPTD LLK UKM
tersebut. Melalui penyebaran informasi tersebut masyarakat yang
menjadi sasaran program pelatihan akan mengetahui segala sesuatu
tentang pelatihan, kapan, apa dan bagaimana pelatihan kerja tersebut
dilaksanakan.
Penyebaran informasi oleh UPTD LLK UKM dilakukan
melalui beberapa cara. Sosialisasi program pelatihan dilakukan melalui
media elektronik, melalui surat panggilan ke desa-desa, melalui liflet
serta melalui pengumuman yang dipasang di papan pengumuman di
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Kepala UPTD LLK
UKM Wonogiri, Bp. Edi Triyono, S.Pd menjelaskan tentang
penyebaran informasi sebagai berikut :
”Penyebaran informasi pelatihan UPTD bisa
melalui media elektronik, ya radio baik itu radio
swasta maupun pemerintah, liflet yang disebarkan
ke kecamatan, desa dan kelurahan. Selain itu lewat
Disnaker juga bisa, yakni melalui pendaftaran di
Penta Kerja. Biasanya dipasang di papan
pengumuman tentang kegiatan yang dilaksanakan
di UPTD.” (Wawancara tanggal 15/01/2007)
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Pernyataan di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh
Koordinator Pelaksana untuk kejuruan tata niaga, Bp. Warno :
”Penyebaran informasi pelatihan dilakukan
dengan beberapa cara. UPTD LLK UKM telah
menyebarkan brosur-brosur yang didalamnya
sudah lengkap tentang segala hal yang berkaitan
dengan pelatihan yang akan diselenggarakan.
Selain itu, LLK UKM juga bekerja sama dengan
Disnaker dalam penyampaian informasi ke
masyarakat. Bahkan dulu juga pernah LLK UKM
memasang iklan di radio RSPD.” (Wawancara
23/12/2006).
Melalui media elektronik yaitu penyebaran informasi tentang
pelatihan melalui jasa siaran radio. Jadi UPTD LLK UKM memasang
iklan di radio tentang program pelatihan yang akan dilaksanakan di
UPTD LLK UKM dalam tahun anggaran periode tertentu. Selanjutnya,
Bp. Edi menjelaskan radio yang biasa digunakan adalah radio lokal
yang dinilai paling banyak memiliki pendengar di Wonogiri seperti
Radio Gajah Mungkur (RGM) dan Radio Suara Pembaharuan Daerah
(RSPD). Namun dalam perkembangannya, pemasangan iklan lewat
radio ternyata tidak efektif. Karena animo masyarat yang mendengarkan
radio tidak menunjukkan respon yang positif sehingga dinilai tidak
efektif. Semakin lama jumlah pendengar radio berkurang sehingga tidak
banyak yang tahu tentang adanya iklan sosialisasi pelatihan di UPTD
LLK UKM di radio tersebut. Akhirnya sekarang penyebaran informasi
melalui siaran radio sekarang sudah tidak digunakan lagi. Begitu juga
dengan surat panggilan ke desa-desa, dirasakan sudah tidak efektif lagi.
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Karena biasanya kepala desa tidak segera memberitahukan kepada calon
peserta yang dipanggil untuk segera ke UPTD LLK UKM. Sehingga
apabila panggilan itu sifatnya mendesak maka peserta akan terlambat
mendaftar.
Sosialisasi yang lain adalah dengan menyebarkan brosur
kepada masyarakat. Biasanya brosur tersebut dapat diambil dengan
cuma-cuma oleh masayarakat dengan mendatangi langsung kantor
UPTD LLK UKM atau dengan mendatangi Disnaker. Dalam brosur
tersebut tercantum beberapa hal yang berkaitan dengan UPTD LLK
UKM seperti visi, misi, jenis kejuruan, fasilitas pelatihan, biaya
pelatihan, persyaratan serta tempat pendaftaran bagi peserta yang ingin
mengikuti pelatihan.
Selain itu, UPTD juga aktif untuk terjun langsung ke daerahdaerah untuk melakukan sosialisasi tentang program pelatihan yang
dilaksanakan di UPTD LLK UKM baik itu untuk pelatihan institusional
maupun non institusional. Bp Andi Oktofir, selaku penyelenggara
program dan laporan menjelaskan :
” Paling tidak kalo sampai akhir dari mulainya
kegiatan itu belum ada yang ndaftar berarti
kemungkinan informasi yang kita sampaikan
belum nyampe’, ya kita ke desa-desa untuk
memberitahukan pada mereka tentang informasi
pelatihan. Jadi ya kita memang harus berperan
aktif terjun langsung ke desa-desa.” (Wawancara
15/01/2007)
Daerah yang didatangi biasanya dengan melihat terlebih
dahuilu apakah masyarakat derah tersebut mempunyai keinginan yang
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cukup tinggi untuk mengikuti pelatihan serta dengan melihat apakah
masyarakat di daerah tersebut dirasa perlu menerima pelatihan kerja
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Untuk
pelatihan non institusional, daerah yang didatangi harus memiliki
potensi untuk diadakan pelatihan kerja di wilayah tersebut. Petugas dari
UPTD LLK UKM akan mendatangi daerah tersebut dan memberikan
penyuluhan tentang pentingnya suatu pelatihan kerja.
Dari pernyataan-pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa
sekarang ini sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD LLK UKM hanya
melalui brosur , pengumuman di Disnaker dan sosialisasi ke daerahdaerah yang dijadikan sasaran program pelatihan kerja.
Satu hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan sosialisasi
informasi pelatihan adalah dengan membuat program kerja terlebih
dahulu yang didalamnya memuat kejuruan apa saja yang akan
dilaksanakan. Dengan begitu program pelatihan yang ditawarkan
kepada masyarakat sesuai dengan program pelatihan yang dibuka di
UPTD LLK UKM. Dalam membuka program platihan, UPTD LLK
UKM harus menyesuaikan dengan pasar kerja dan kebutuhan
masayarakat pada saat itu. Sehingga masyarakat akan tertarik untuk
mengikuti program pelatihan yang akan dilaksanakan.
Namun begitu, pada kenyataannya, ketertarikan masyarakat
juga tidak sama terhadap kejuruan-kejuruan yang dibuka. Ada yang
memiliki peminat banyak, bahkan melebihi batas maksimal jumlah

147

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

peserta, namun ada juga kejuruan yang kurang diminati oleh
masyarakat. Keadaan yang demikian juga menjadi perhatian bagi UPTD
LLK UKM. Terkait dengan hal ini, Bp. Edi Triyono,S.Pd menjelaskan :
”Nggak semua program yang kami buka mendapat
respon yang baik dari masyarakat. Ada kejuruan
yang banyak diminati sampai kelebihan jumlah
calon peserta, namun ada juga kejuruan yang
peminatnya sedikit. Dengan keadaan yang seperti
itu yang dapat kami lakukan adalah melakukan
sosialisasi dan penyuluhan yang lebih mendalam
kepada masyarakat, terlebih untuk kejuruan yang
tidak terlalu diminati. Kami biasanya memberikan
uraian prospek kerja dan manfaat dari pelatihan
tersebut. Kami melalukan penyuluhan bahwa
meskipun tidak banyak peminatnya, kejuruan
tersebut juga menjanjikan untuk mencari
pekerjaan. Tapi memang semuanya kembali
kepada masyarakatnya sendiri.” (Wawancara
15/01/2007)
Dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, terlebih yang
melalui sosialisasi ke daerah-daerah yang secara langsung dilaksanakan
petugas UPTD LLK UKM, mereka memberikan penyuluhan tentang
manfaat dan tujuan dari semua program pelatihan yang ditawarkan, baik
yang banyak diminati maupun yang kurang mendapat respon dari
masyarakat. Sedangkan dalam penyebaran informasi pelatihan melalui
brosur dan pengumuman di Disnaker, UPTD LLK UKM tidak dapat
berbuat banyak dalam meyakinkan calon peserta untuk mengikuti
program pelatihan sekalipun program pelatihan tersebut kurang diminati
masyarakat.
b).

Pendaftaran dan Persyaratan Calon Peserta
(1).

Pendaftaran

148

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Pendaftaran adalah kegiatan teknis persiapan pelatihan
selanjutnya setelah disebarkannya informasi tentang pelatihan
kerja di UPTD LLK UKM. Pendaftaran pada dasarnya adalah
permohonan pengajuan diri dari masyarakat yang berminat
mengikuti pelatihan untuk dicatat sebagai calon peserta
pelatihan di UPTD LLK UKM Wonogiri.
Pelatihan yang dilaksanakan di UPTD LLK UKM
Wonogiri

ada dua jenis

yaitu

institusonal dan

non

institusional. Karenanya untuk prosedur pendaftarannya juga
berbeda, yang sama hanya tempat mendaftar. Pendaftaran
untuk mengikuti pelatihan dapat dilakukan di dua tempat yaitu
UPTD LLK UKM Wonogiri dan Dinas Tanaga Kerja
Kabupaten Wonogiri. Bp. Edi Triyono, S.Pd menuturkan :
” Peserta yang mendaftar ada yang lewat
Disnaker dan ada yang langsung datang ke
sini. Karena memang UPTD dan Disnaker
itu
sama,
tidak
ada
perbedaan”
(Wawancara 15/01/2007)
Untuk pelatihan institusional, bagi calon peserta yang
mendaftar langsung di UPTD LLK UKM Wonogiri berarti
calon peserta mendatangi langsung kantor UPTD LLK UKM
yang beralamat di Jl. Raya Ngadirojo-Wonogiri Km.7
Wonogiri 57681. Calon peserta datang sendiri dalam arti tidak
boleh diwakilkan.
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Sedangkan yang mendaftar di Disnaker, berarti mereka
mendaftarkan diri di Penta Kerja Disnaker yang beralamat di
Jl. Pemuda No. 5 Wonogiri. Kemudian pihak Disnaker
menginformasikan kepada UPTD LLK UKM tentang jumlah
peserta yang telah mendaftar di Penta Kerja Disnaker. Calon
peserta yang biasanya mendaftar di Disnaker adalah mereka
yang mengetauhi adanya pelatihan kerja dari pengumuman
yang dipasang di Disnaker.
Sedangkan untuk pelatihan non institusional (Mobile
Training Unit/ MTU), prosedur pendaftarannya berbeda
dengan institusional karena pelaksanaan pelatihannya akan
diselenggarakan di luar UPTD LLK UKM. Masing-masing
desa/ kelurahan/ kecamatan yang menghendaki diadakan
pelatihan di wilayahnya harus membuat proposal terlebih dulu
untuk diajukan ke UPTD LLK UKM. Dalam proposal
tersebut harus dijelaskan tentang potensi yang dimiliki oleh
masing-masing wilayah sehingga dibutuhkan pelatihan yang
akan mendukung masyarakat untuk meningkatkan dan
mengembangkan

potensi

wilayah

serta

potensial

dari

masyarakatnya. Sebelum disetujui, terlebih dulu tim dari
UPTD LLK UKM meninjau wilayah tersebut untuk
memastikan bahwa wilayah tersebut memang layak untuk
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diadakan pelatihan kerja. Seperti halnya yang dituturkan oleh
Bp. Edi Triyono, S.Pd :
” Yang pelatihan non institusional,
langsung informasi dari kecamatan yang
bersangkutan. Setelah mereka mengajukan
proposal, kita harus meninjau dulu apa
benar di tempat itu cocok untuk diadakan
pelatihan. Itupun harus mengantri, karena
banyaknya proposal yang masuk. Dengan
dilakukan peninjauan kita bisa membuat
prioritas wilayah mana yang harus
didahulukan, wilayah mana yang memang
lebih layak untuk disana diadakan
pelatihan.” (Wawancara 15/01/2007)
Kemudian Bp. Andi Oktofir, selaku penyelenggara
program dan laporan menjelaskan tentang prosdur pelatihan
MTU. Dalam setiap tahun anggaran tidak semua proposal
disetujui. Hal ini juga mengingat terbatasnya anggaran yang
diberikan baik itu APBN ataupun APBD. Jadi UPTD LLK
UKM harus menentukan prioritas kepada beberapa wilayah
yang didasarkan atas hasil dari peninjauan tim UPTD LLK
UKM ke wilayah tersebut. Bp. Andi Oktofir selanjutnya
menjelaskan :
” Semua proposal ditampung semua.
Untuk menyetujui proposal itu kita juga
harus lihat anggarannya juga. Jadi itu
secara bertahap, tidak bisa sekaligus
dilaksanakan semua. Ada proposal yang
harus diprioritaskan. Setelah proposal
disetujui, kami menghubungi pihak
kecamatan yang bersangkutan untuk
kemudian perekutan peserta.” (Wawancara
15/01/2007).
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Setelah proposal disetujui selanjutnya UPTD LLK
UKM menginformasikan kepada desa/ kelurahan/ kecamatan
yang bersangkutan untuk merekrut peserta pelatihan. Setelah
semua prosedur dipenuhi maka selanjutnya pelatihan dapat
segera dilaksanakan.
(2).

Persyaratan Pendaftaran
Persyaratan pendaftaran merupakan hal-hal yang harus
dipenuhi calon peserta pelatihan. Persyaratan pendaftaran ini
berlaku untuk semua pendaftar baik untuk pendaftar pelatihan
institusional maupun non institusional. Syarat-syarat tersebut
meliputi :
Ø Pria/ Wanita usia 15 – 45 tahun
Ø Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
Ø Photo copy STTB terakhir yang dimiliki 1 lembar
Ø Photo copy KTP 1 lembar
Ø Memenuhi syarat pendidikan yang ditentukan sesuai
dengan jenis pelatihan yang diikuti.
Pada syarat yang terakhir dijelaskan bahwa setiap calon
peserta yang ingin mengikuti pelatihan harus memenuhi
syarat pendidikan yang ditentukan sesuai dengan jenis
pelatihan yang diikuti. Artinya bahwa untuk kejuruankejuruan tertentu, yang membutuhkan ketrampilan khusus
dibutuhkan syarat latar belakang pendidikan formal minimal
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yang harus dipenuhi oleh calon peserta. Kejuruan komputer
misalnya,

setiap

calon

peserta

diharuskan

memiliki

pendidikan formal mminimal SLTA. Hal ini dimaksudkan
agar penerimaan materi pelatihan dapat berjalan dengan
lancar. Sedangkan untuk kejuruan yang tidak memerlukan
ketrampilan khusus, pertanian misalnya, tidak ada syarat
pendidikan minimal bagi calon peserta.
Dari wawancara yang penulis lakukan, diketahui bahwa
peserta pelatihan kebanyakan mampu memenuhi syarat-syarat
tersebut karena syarat yang ditentukan rata-rata telah dimiliki
sehingga tinggal fotocopy. Seperti yang diungkapkan oleh
Maryani dari jurusan design grafis:
”Syaratnya gampang mbak, sudah punya
semua. Apalagi nggak perlu kartu kuning,
jadi nggak perlu repot nyari ke Disnaker.”
(Wawancara 23/12/2006)
Pernyataan diatas sama dengan apa yang diungkapkan
oleh Eko Saputro, jurusan design grafis:
”Ndaftar disini syaratnya gampang kok
mbak. Paling tinggal fotocopi aja.”
(Wawancara 23/12/2006)
Dari wawancara pula, penulis mengetahui bahwa syarat
pendidkan minimal yang ada dalam persayaratan pendaftaran
pelatihan tidak menjadi masalah. Sebagian besar mereka
adalah tamatan dari SLTA. Biasanya peserta dengan
pendidikan di bawah SLTA hanya ada pada pelatihan non
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institusional. Namun hal ini juga tidak menjadi masalah yang
menghalangi

kelancaran

dari

pelatihan

kerja

yang

dilaksanakan.
c).

Seleksi Peserta
Setelah mendaftar dan memenuhi persyaratan yang diminta
oleh UPTD LLK UKM, maka semua calon peserta harus mengikuti
seleksi. Hal ini berlaku untuk pelatihan institusional dan non
institusional. Sedangkan untuk pelatihan swadana, karena memakai
biaya sendiri dan jumlah pesertanya tidak terbatas maka tidak
diadakan seleksi untuk peserta.
Seleksi diadakan untuk menyaring calon peserta pelatihan
yang telah terdaftar, sehingga didapatkan peserta yang memenuhi
kriteria baik dalam hal standar jumlah maupun kemampuan. Seleksi
yang diadakan oleh UPTD LLK UKM adalah melalui tes tertulis
dan wawancara. Seleksi tersebut dilakukan di kompleks UPTD LLK
UKM Wonogiri.
Dalam menyeleksi calon peserta, UPTD LLK UKM bekerja
sama dengan Disnaker Kabupaten Wonogiri. Seleksi calon peserta
dilakukan dengan menurunkan tim khusus yang berasal dari Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri untuk merekrut peserta. Pada
ujian tertulis, tim khusus tersebut menyiapkan bahan-bahan soal
yang akan diujikan. Begitu juga dengan tes wawancaranya juga
dilakukan oleh tim khusus tersebut. Secara teknis administrasi,
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indikator yang digunakan oleh tim dalam menyeleksi calon peserta
adalah kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan jenis
kejuruan yang akan diikuti selain calon peserta harus mampu
menyelesaikan ujian tertulis maupun wawancara dengan baik. Bp.
Andi Oktofir menjelaskan :
”Kalo masalah seleksi, ya kita memang harus
selektif, harus disesuaikan dengan latar
belakang pendidikan. Tapi untuk kejuruan
tertentu misalnya prosessing hasil pertanian ya
latar belakang pendidikan memang tidak
terlalu di pentingkan. Yang dipentingkan itu
misalnya untuk kejuruan teknisi atau operator
komputer,
otomotif.”
(Wawancara
15/01/2007)
Hal yang sama diungkapkan oleh Maryani, jurusan design
grafis :
”Pas saya ikut seleksi untuk jurusan design
grafis, memang ada ketentuan pendidikan
terakhir yaitu SMA. Mungkin karena kan kalo
design grafis itu pake komputer jadi minimal
pesertanya harus tau dulu tentang komputer
biarpun
cuma
sedikit.”
(Wawancara
23/12/2006)
Setiap kelas dalam kejuruan pesertanya dibatasi maksimal
berjumlah 16-20 orang. Apabila ada kelebihan pendaftar maka
seleksi baru benar-benar akan dilaksanakan dengan sebenarbenarnya agar calon peserta yang masuk memang benar-benar
berminat dan memiliki kemampuan untuk mengikuti pelatihan yang
dipilihnya. Hasil seleksi didasarkan pada urutan nilai tertinggi pada
tes tertulis maupun wawancara.
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Bp. Edi Triyono, S.Pd mengatakan bila jumlah peserta
melebihi 20 orang maka sisanya menunggu sampai paket pelatihan
dibuka kembali. Biasanya calon peserta yang tidak dapat tersaring
dalam seleksi memilih menunggu sampai dibuka paket pelatihan
sejenis meskipun kejuruan tersebut baru dibuka pada tahun anggaran
berikutnya. Karena mereka sebagian besar tidak mau mengikuti
kejuruan yang lainnya.
” Yang diterima 20, yang ndaftar 50 orang,
otomotif misalnya, padahal itu hanya dibuka 1
paket pelatihan. Yang 30 biasanya saya
arahkan ke kejuruan lain. Mereka ini nggak
mau, maunya tetep otomotif. Sehingga mereka
harus menunggu sampai di laksanakan periode
anggaran
setahun
lagi.”
(Wawancara
15/01/2007)
Tentang animo masyarakat sendiri terhadap pelatihan yang
dilaksanakan di UPTD LLK UKM, Bp.Edi Triyono, S.Pd
menjelaskan :
”Nah, sekarang ini setiap UPTD mau buka
pelatihan, kami selalu kewalahan. Kadang
jenis kejuruan yang sudah banyak ditawarkan
di sini masih kurang karena memang jumlah
calon pesertanya banyak. Apalagi yang
kejuruan idola, otomotif misalnya, jumlah
pendaftarnya selalu lebih dari 20 orang.
Apalagi mungkin karena disini itu gratis,
nggak
dipungut
biaya
sepeserpun.”
(Wawancara 15/01/2007)
Jika pendaftarnya kurang dari 16 atau 20 orang biasanya
UPTD tidak perlu terlalu selektif terhadap calon peserta. Seperti
yang dijelaskan oleh Bp. Andi Oktofir:
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”Kalo kurang dari 20 orang biasanya mereka
semua langsung diterima. Lalu biasanya dalam
proses rekruitmen siswa kita sambil jalan
karena kadang pelatihan tidak kita mulai
secara serempak untuk semua kejuruan. Jadi
mana kejuruan yang punya calon peserta yang
sudah memenuhi kelas ya kita dahulukan
sambil menunggu kejuruan lain kelasnya
penuh.” (Wawancara 15012007)
Yang terjadi selama ini, belum pernah ada pembatalan
pelaksanaan pelatihan pada suatu kejuruan yang dikarenakan kurang
jumlah pesertanya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bp. Andi
Oktofir, bahwa perekrutan peserta pelatihan juga dilakukan ketika
pelatihan tersebut telah berlangsung. Jadi meskipun pelatihan telah
dimulai namun apabila jumlah pesertanya masih kurang maka
pendaftaran masih dibuka.

d).

Biaya Pelatihan
Selain faktor-faktor teknis diatas, hal yang perlu disiapkan
pada tahap ini adalah biaya pelatihan. Biaya pelatihan di UPTD
LLK UKM sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Sehingga
peserta pelatihan tidak dipungut biaya. Anggaran pelatihan di UPTD
LLK UKM diperoleh dari tiga sumber, yaitu :
(1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Yang

dibiayai

oleh

APBN

adalah

pelatihan

institusional dan non institusional. Artinya setiap peserta sama
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sekali tidak dipungut biaya pelatihan selama mengikuti
pelatihan.
(2). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pembiayaan APBD dibagi menjadi dua yaitu APBD
tingkat I dan II. APBD tingkat I berasal dari propinsi Jawa
Tengah sedangkan APBD tingkat II berasal dari kabupaten
Wonogiri.
(3). Swadana/ Prakerin
Artinya biaya pelatihan sepenuhnya ditanggung oleh
peserta pelatihan. Yang termasuk dalam pelatihan swadana
yaitu pelatihan kerjasama pihak III dan pelatihan individu
(individual training).
2. Pelaksanaan Pelatihan
Tahap pelaksanaan pelatihan merupakan inti dari pelatihan kerja itu
sendiri karena didalamnya berlangsung proses transformasi materi pelatihan
dari instruktur kepada peserta pelatihan. Waktu pelaksanaan pelatihan kerja
kejuruan otomotif dan menjahit dilaksanakan secara bersamaan yaitu pada
tanggal 16 Mei – 18 Juli 2005 dengan setiap pertemuan berlangsung selama
45 menit.
Pada tahap pelaksanaan pelatihan dibutuhkan interaksi dan hubungan
yang baik antara seorang instruktur dengan peserta pelatihan. Karena dari
pelaksanaan pelatihan ini akan menentukan apakah pelatihan yang telah
diberikan bermanfaat atau tidak bagi peserta pelatihan. Lulus tidaknya mereka
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akan sangat tergantung pada kemampuan mereka mengikuti pelaksanaan
pelatihan. Selain menentukan lulus tidaknya peserta, pelaksanaan pelatihan
juga akan memberikan perubahan yang semakin baik pada peserta setelah
lulus dari UPTD LLK UKM . Karena bagaimanapun juga, pelatihan ini akan
menjadi bekal bagi mereka untuk mencari kerja.
Jumlah kejuruan yang dibuka selama tahun 2005 adalah 12 kejuruan
untuk pelatihan institusional, 4 kejuruan untuk pelatihan non institusional serta
2 kejuruan untuk pelatihan prakerin. Ada dua kejuruan yang dalam tahun
anggaran ini, yaitu tahun anggaran 2005 dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu
menjahit dan prossessing hasil pertanian. Kejuruan tersebut dilakukan sampai
dua kali karena banyaknya peserta yang berminat sehingga UPTD LLK UKM
merasa perlu melaksanakannya sampai dua kali serta tersedianya anggaran
dari pemerintah.
Dalam setiap pelatihan yang dilaksanakan, ada koordinator pelaksana
sebagai orang yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan
pelatihan. Satu koordinator pelaksana bertanggungjawab terhadap satu jenis
kejuruan. Kordinator pelaksana termasuk instruktur dari UPTD LLK UKM.
Beberapa hal yang diselenggarakan selama pelaksanaan pelatihan kerja
di UPTD LLK UKM Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:
a). Penyampaian materi pelatihan
Sebagai lembaga pelatihan yang berorientasi pada peningkatan
kemampuan dan ketrampilan peserta maka UPTD LLK UKM lebih
mengutamakan praktek daripada teori. Pedoman penyampaian materi yang
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diterapkan di UPTD LLK UKM adalah 20% teori dan 80% praktek.
Namun dalam pelaksanaannya, setiap kejuruan menetapkan prosentase
yang berbeda-beda. Jadi dalam hal ini pedoman 20% teori dan 80% prakek
tidak berlaku secara mutlak. Dalam pelaksanaannya selalu didasarkan pada
kebutuhan masing-masing kejuruan yang memang berbeda. Seperti pada
kejuruan otomotif dimana 10% teori dan 90% praktek dan dikejuruan
aneka kejuruan khususnya sub kejuruan menjahit 25% teori dan 75%
praktek. Namun perbedaan ini bukan masalah karena setiap instruktur di
masing-masing kejuruan berhak untuk menentukan seberapa banyak teori
yang dibutuhkan dan seberapa banyak praktek yang harus dilakukan.
Materi teori yang diberikan biasanya pada awal pelatihan. Materi
teori kadang diberikan secara terpisah dari praktek tetapi bisa juga
dilaksanakan secara bersamaan antara teori dan praktek. Hal ini tergantung
dari metode pelatihan yang digunakan oleh instruktur masing-masing
kejuruan. Pada kejuruan menjahit peserta diberikan teori terlebih dahulu.
Setelah selesai teori lalu baru praktek. Hal ini berbeda dengan yang
diterapkan di kejuruan otomotif. Di kejuruan ini teori hanya sedikit yang
diberikan di awal pertemuan di kelas. Teori baru akan dilanjutkan kembali
bersamaan dengan pelaksanaan praktek dengan menggunakan bantuan alat
peraga.
Seperti yang diungkapkan oleh Bp. Jamiran, instruktur kejuruan
menjahit:
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”Ya teori dulu sampai selesai, kan sudah diberi
modul mbak, jadi setelah mereka belajar mereka
baru praktek.” (Wawancara 15/01/2007).
Sedangkan

Bp.

Tarno,

instruktur

kejuruan

otomotif

mengungkapkan:
”Teori itu ya bareng prakteknya kalo disini. Kalo
otomotif itu kan yang penting si peserta ini melihat
alatnya baru bisa tau. Kalo cuman teori tapi nggak
langsung praktek yo nggak akan mudeng mbak.”
(Wawancara 15/01/2007).
Materi praktek sendiri dilakukan dengan melihat langsung
kemampuan dari peserta setelah sebelumnya diberikan teori praktisnya.
Praktek kerja yang dilakukan di UPTD LLK UKM adalah dengan
memberikan tugas (job) sesuai dengan kejuruan masing-masing. Pada
kejuruan menjahit, dalam prakteknya, biasanya instruktur memberikan
beberapa job yang harus selesaikan oleh peserta baik secara berkelompok
maupun individu. Dalam kejuruan menjahit, tiap job akan selalu
meningkat kesulitannya, dari membuat pola jahitan, membuat krah baju
sampai dengan membuat baju utuh.
Metode pelatihan yang dipakai oleh masing-masing instruktur
berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan daripada kejuruan itu
sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Bp. Tarno, instruktur kejuruan
otomotif :
”Iya mbak, setiap kejuruan itu metodenya bedabeda. Tergantung instruktur masing-masing.
Lagipula setiap kejuruan kan fokus dan alatnya beda
jadi dalam penyampaian materi juga nggak mungkin
sama” (Wawancara 15/01/2007).
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Dalam memberikan materi, instruktur kejuruan otomotif dan
menjahit menggunakan metode ceramah, demonstrasi, serta job sheet.
Untuk

mendukung

metode

pemberian

materi,

maka

instruktur

memanfaatkan beberapa media belajar. Media yang digunakan meliputi
papan tulius, OHP (Over Head Projector) serta alat peraga.
Metode ceramah dilakukan dengan menggunakan lesson plan.
Sebelum instruktur ceramah di depan kelas, terlebih dahulu membuat
lesson plan dimana didalamnya terdapat garis besar tentang apa saja
materi yang akan disampaikan. Sehingga dalam memberikan ceramah
akan lebih mudah dan terarah. Untuk metode demonstrasi, menggunakan
alat peraga untuk menjelaskan. Selain dengan bahasa peserta juga
ditunjukkan alat peraga yang sebenarnya jadi akan lebih mudah bagi
mereka untuk belajar. Didik Haryanto, seorang peserta pelatihan kejuruan
otomotif sepeda motor menjelaskan:
”Kalau ada alat peraganya itu lebih mudah mbak.
Kita jadi lebih ngerti maksudnya instruktur.
Lagipula kita juga jadi tahu alatnya itu seperti apa.
Pokoknya lebih gampang mudeng.” (Wawancara
12/12/2006).
Sedangkan untuk metode menggunakan job sheet adalah dengan
memberikan semacam modul atau diktat kepada setiap peserta pelatihan
yang didalamnya telah berisi semua materi yang akan diberikan selama
pelatihan berlangsung. Di dalam job sheet sudah ada penjelasan tentang
teori maupun praktek sehingga akan memudahkan peserta melaksanakan
pelatihan. Selain keterangan juga ada penjelasan dalam bentuk gambar.
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Akan tetapi meskipun setiap peserta sudah memiliki buku panduan,
peserta harus tetap dituntun oleh intruktur karena perbedaan kemampuan
menangkap pelajaran peserta pelatihan.
Dalam kejuruan menjahit, selaku salah satu instruktur di aneka
kejuruan, Bp. Jamiran menjelaskan:
”Metode yang saya terapkan banyak. Pertama, kan
kita buat program, bentuk silabus. Lalu dalam
penyampaian materi pada peserta ada yang namanya
demonstrasi. Jadi demo itu seorang siswa akan lebih
banyak ngerti karena instruktur langsung
memperagakan. lalu ada lagi mbak, dengan
ceramah, menggunakan lesson plan. Setiap peserta
sebelumnya sudah diberikan job sit. Jadi siswa tidak
perlu banyak-banyak mencatat.” (Wawancara
15/01/2007)
Metode diatas berbeda dengan kejuruan otomotif. Bp. Tano,
instruktur di kejuruan otomotif memaparkan:
”Kami menggunakan sistem yang belum memakai
alat yang modern. Untuk teorinya menggunakan
diklat, job sit dan demonstrasi. Untuk praktek juga
menggunakan demonstrasi dengan memakai alatalat mbak. Tapi kan banyak sekali alat-alat yang
diperlukan jadi hanya sebagaian yang di
demonstrasikan.” (Wawancara 15/01/2007)
Metode-metode yang berbeda tersebut sebenarnya memiliki satu
tujuan yaitu membuat peserta pelatihan menjadi mudah dalam menyerap
materi yang diberikan baik teori maupun praktek. Selama ini belum ada
peserta yang mempermasalahkan tentang perbedaan metode yang
digunakan oleh instruktur. Karena perbedaan itu disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing kejuruan yang memang berbeda-beda.
b). On The Job Training
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Praktek On the Job Training atau yang sering dikenal dengan
OJT adalah salah satu pelaksanaan praktek dari keseluruhan kegiatan
pelatihan di UPTD LLK UKM. OJT tidak hanya dilakukan oleh peserta
pelatihan, akan tetapi juga harus dilakukan oleh instruktur yang ada.
Tetapi tentu saja dengan proses dan materi OJT yang berbeda.
On the Job Training Instruktur
Sistem praktek On the Job Training (OJT) bagi instruktur di
UPTD LLK UKM Wonogiri sudah dimulai sejak tahun 2001. OJT ini
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari instruktur itu sendiri.
Dalam pelaksanaannya, instruktur yang mengikuti OJT juga harus
mengikuti sistem pelatihan seperti pelatihan bagi peserta. Dalam OJT,
instruktur dilatih oleh seorang instruktur, hanya saja sistem pelatihan yang
digunakan tidak sama dengan pelatihan kepada siswa.
OJT bagi instruktur dibiayai oleh pemerintah baik melalui APBD
maupun APBN. Karena anggaran yang terbatas maka pelaksanaan OJT ini
tidak bisa dilakukan serempak bagi seluruh instruktur tetapi harus satu
persatu. Instruktur harus melakukan pengajuan diri dahulu sebelum
ditetapkan untuk mengikuti OJT. Setiap instruktur harus berperan aktif
dalam proses pengajuan diri ini. Bp. Jamiran menegaskan :
” Kalau menunggu anggaran dari pemerintah turun
itu lama mbak, jadi ya harus pinter-pinter mencari
celah seperti pada bulan-bulan dimana pelatihan
kosong, nah kita mengajukan diri mengikuti OJT.
Kalau kitanya nggak aktif ya lama dapat jatahnya”
(Wawancara 15/01/2007).
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Lama pelaksanaan OJT bagi instruktur tergantung pada jenis
pelatihan yang diikuti oleh masing-masing instruktur. Ada yang 3 bulan, 1
bulan atau bahkan ada juga yang hanya 2 minggu. Perbedaan ini juga
disesuaikan dengan anggaran pemerintah.
Tempat pelaksanaan OJT berbeda-beda tergantung pada jenis
pelatihan yang diambil oleh instruktur yang bersangkutan. Sampai saat ini,
yang dijadikan tempat untuk mengikuti OJT bagi instruktur UPTD LLK
UKM Wonogiri adalah di BLIB (Balai Latihan Industri Bandung) dan
BLKI (Balai Latihan Kerja Industri) Surakarta.
Pada waktu mengikuti OJT, seorang instruktur ditugaskan
membuat program dan sistem pembelajaran baru. Program dan sistem
pembelajaran ini nantinya bisa digunakan dalam memberikan pelatihan
kepada siswa dalam rangka meningkatkan kualitas pelatihan yang
dibawahinya. Hal ini berlaku untuk semua kejuruan, tetapi program dan
sistemnya berbeda-beda tergantung kejuruan masing-masing. Sebagai
contoh seperti yang diungkapkan oleh Bp. Jamiran:
”Kalau saya jahit mbak. Jadi saya membuat model
rumus tentang bagaimana menjahit yang baik yang
tentu saja bisa dipertanggungjawabkan yang
sekarang ini saya bisa gunakan untuk meningkatkan
kualitas pelatihan jahit yang saya berikan ke anakanak.” (Wawancara 15/01/2007).

On the Job Training Peserta
OJT bagi peserta pelatihan bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana kemampuan peserta pelatihan dalam menerapkan ilmu dan
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ketrampilan yang mereka dapat di UPTD LLK UKM untuk kemudian
diterapkan di lapangan kerja yang sebenarnya dimana mereka langsung
berhadapan dengan masyarakat. Selain itu untuk membantu mereka dalam
melihat kemampuan mereka sendiri. Jadi OJT bagi peserta digunakan
sebagai sarana untuk mengukur ketrampilan mereka langsung di tempat
kerja.
Pelaksanaan OJT bagi peserta pelatihan dilakukan setelah mereka
selesai mengikuti seluruh kegiatan pelatihan di UPTD LLK UKM. Namun
karena keterbatasan waktu pelatihan biasanya OJT ini hanya dilakukan
dalam waktu singkat, maksimal 1 minggu. Selain itu waktu pelaksanaan
juga didasarkan pada kesediaan dan kemampuan tempat kerja yang dituju.
OJT dilakukan di tempat-tempat kerja seperti di bengkel, perusahaan atau
instansi yang telah mengadakan kerjasama dengan UPTD LLK UKM.
Pemilihan tempat disesuaikan dengan kejuruan masing-masing. Seperti
misalnya kejuruan otomotif mengikuti OJT di bengkel-bengkel besar yang
ada di Wonogiri, seperti Sukono Motor, Bengkel Motor Jun dll. Atau
kejuruan menjahit mengikuti OJT di industri rumah tangga di bidang
konveksi yang tersebar di seluruh wilayah Wonogiri.
Dalam mengikuti OJT biasanya dilakukan secara berkelompok.
Hal ini untuk memudahkan dalam pengawasan. Peserta yang mengikuti
OJT dibei buku jurnal OJT oleh masing-masing instruktur. Bp. Jamiran
menjelaskan :
”.......Saya beri buku kegiatan, namanya buku jurnal
OJT. Fungsinya untuk mencatat seluruh kegiatan
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apa saja yang mereka lakukan ketika mengikuti
OJT. Jadi sifatnya buku jurnal ini untuk mengontrol
mereka selama di lapangan.” (Wawancara
15/01/2007).
Dalam hal ini, seorang instruktur hanya bertindak sebgai
pengawas atau pemantau. Masalah penilaian sepenuhnya kepada tempat
yang digunakan untuk OJT.
Mengenai OJT, Bp. Edi Triyono, S.Pd. menjelskan :
’Pada waktu pelaksanaan OJT kita hanya
mencarikan tempat, memantau dan mengawasi saja.
Jadi untuk nilai ya kita serahkan kepada masingmasing tempat dimana peserta melaksnakan OJT.”
(Wawancara 15/01/2007).
Setelah OJT selesai maka peserta kembali lagi ke UPTD LLK
UKM untuk mengevaluasi laporan hasil OJT yang telah mereka jalani.
Hasil dari evalausi tersebut selain untuk menambah nilai ujian teori dan
praktek, juga akan digunakan untuk menentukan apakah peserta sudah bisa
dikatakan terampil atau belum. Pada saat OJT, peserta langsung
berhadapan dengan masyarakat yang sesungguhnya. dan disaat itulah akan
terlihat mana peserta yang terampil dan mana yang tidak.
c). Sarana dan Prasarana Pelatihan
Salah satu komponen pendukung pelaksanaan pelatihan kerja
adalah adanya sarana dan fasilitas pendukung latihan, termasuk
didalamnya adalah gedung dan peralatan kerja. Keberhasilan pelaksanaan
pelatihan kerja sangat ditunjang oleh tersedianya sarana pelatihan dan
peralatan kerja yang memadai baik jumlah maupun dalam praktis
penggunaannya.
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Gedung dan Lingkungan UPTD LLK UKM
Gedung UPTD

LLK UKM merupakan tempat

kegiatan

pelaksanaan pelatihan kerja yang diselenggarakan di UPTD LLK UKM
Wonogiri. Gedung yang dimiliki UPTD LLK UKM dibangun diatas tanah
seluas ± 3,5 ha. Didalam gedung ini terdapat beberapa sarana dan
prasarana yang terdiri dari kantor, workshop, rumah dinas, gudang dll.
Sarana gedung secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III. 1
Sarana Gedung UPTD LLK UKM Wonogiri

Jenis Gedung

Jumlah
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Ruang kantor
Gedung serba guna yang terdiri dari
ruang pertemuan dan ruang teori
Perumahan Dinas Instruktur dan
karyawan
Rumah genset atau diesel pembangkit
tenaga
Mushola
Gudang
Garasi
Kantin
Gedung Penyiapan dan Pelaksanaan
Pelatihan
Bengkel kerja, terdiri dari :
i). Bengkel kerja kerajinan tangan
j). Bengkel kerja menjahit
k). Bengkel kerja bangunan
Bengkel kerja listrik/ elektronika
l). Bengkel kerja automotive I dan II
m).Bengkel kerja pertanian
n). Bengkel kerja teknologi mekanik
o). Bengkel kerja tata niaga.

1 unit
1 unit
1 unit
10 unit
1 unit
1 unit
2 unit
2 unit
1 unit
1 unit

1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1unit
1 unit

Sumberr : UPTD LLK UKM Kab. Wonogiri
Dengan melihat tabel III.2, sarana yang terdapat di UPTD LLK
UKM Wonogiri masih terbatas. Hal ini bisa dilihat dari belum adanya
ruang teori yang terpisah di masing-masing bengkel kerja (workshop).
Ruang teori masih menjadi satu ruang dengan ruang pertemuan. Hal ini
bisa menjadi penghambat dari pelaksanaan pelatihan khususnya pemberian
materi teori yang membutuhkan alat peraga seperti OHP (Over Head
Projector). Karena baru memiliki 1 OHP maka bagi metode yang
menggunakan alat ini mau tidak mau harus menyampaikan materi di
ruangan ini. Hal ini akan menjadi masalah ketika terjadi bentrok waktu
antar kejuruan yang sama-sama memakai ruangan ini. Menurut Bp. Andi
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Oktofir, jalan keluarnya adalah

salah satu dari kejuruan tersebut

mengganti jadwal penyampaian teorinya.
Peralatan Workshop
Pada masing-masing kejuruan memiliki workshop sendiri yang
dilengkapi peralatan dan mesin-mesin sesuai dengan kejuruannya, antara
lain :
(1). Workshop teknologi mekanik
Didalamnya terdapat lathe, sharping machine, milling machine,
drill, grinder, test pump, cutter, micrometer, generator las
listrik, kompresor listrik dll.
(2). Workshop bangunan
Didalamnya terdapat wood late, radial saw, surface plan,
sprinter stone, drilling machine, spray pinin, concrete mixer,
gauge butt, sit square, blok plan caststil dll.
(3). Workshop aneka kejuruan
Didalamnya terdapat mesin jahit, mesin obras, mesin gerinda,
boor tangan, pahat ukir, wood late listrik/ kontak, grinding
machine, rattan split machine, standing press, anvil dll.
(4). Workshop pertanian
Didalamnya terdapat hand tractor, water pump, hand sprayer,
rice mill, incubator, loupe, raxometer, refrigerator, generator
mesin set, riel inseminator dll.
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Sarana dan prasarana yang dimiliki UPTD LLK UKM memang
masih sederhana dan bisa dikatakan kurang lengkap, namun pada dasarnya
sudah mendukung pelaksanaan pelatihan. Untuk mengatasi kuirang
lengkapnya sarana dan parasaran, UPTD LLK UKM selalu mengusahakan
pengadaan pearalatan setiap tahunnya.
Pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPTD LLK UKM, baik
institusional maupun non institusional adalah pelatihan yang tidak
dipungut biaya. Jadi penambahan sarana dan peralatan pelatihan semuanya
diambil dari APBN dan APBD. Sekarang ini UPTD LLK UKM sedang
membangun satu tambahan workshop. Workshop ini rencananya akan
digunakan untuk otomotif. Hal ini dirasa perlu karena jumlah peralatan
untuk kejuruan otomitif yang semakihn bertambah sehingga memerlukan
bengkel kerja tambahan.
d). Kualitas Instruktur
Instruktur berperan penting dalam pelaksanaaan pelatihan kerja.
Efektif tidaknya suatu pelatihan akan tergantung pada kemampuan
instruktur dalam menyampaikan materi, baik teori maupun praktek. Selain
harus handal dalam menyampaikan materi, juga harus menjadi instruktur
yang mampu menjalin kerjasama dan menjaga hubungan emosional yang
baik dengan peserta pelatihan. Sehingga dalam pelaksanaan pelatihan
dapat berjalan dengan lancar.
Dalam pembahasan mengenai instruktur di UPTD LLK UKM
adalah tentang jumlah instruktur serta kesesuaian pendidikan formal
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instruktur dengan bidang tugas yang ditekuninya. Hal ini nantinya akan
menentukan kemampuan instruktur dalam menyampaikan materi ketika
mengajar. Seorang calon instruktur dituntut harus memiliki ketrampilan di
bidangnya masing-masing. Secara formal, hal ini bisa dibuktikan dengan
memiliki sertifikat ketrampilan dari pelatihan yang telah mereka ikuti
sebelum menjadi instruktur.
Instruktur di UPTD LLK UKM Wonogiri berjumlah 34 orang.
Jumlah ini dibandingkan dengan jumlah kejuruaan yang ada memang
sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Mengenai jumlah instruktur yang
ada di UPTD LLK UKM Wonogiri, Bp. Edi Triyono selaku Kepala UPTD
LLK UKM menjelaskan :
”Semua instruktur berjumlah 34 orang. Saya rasa itu
sudah cukup kalo dibandingkan dengan jumlah
kejuruan
yang
ada
disini.”
(Wawancara
15/01/2007).
Tidak ada ketentuan tentang batasan jumlah instruktur baik itu per
kejurun ataupun secara keseluruhan. Semuanya didasarkan atas kebutuhan
dan kepentingan kejuruan. Hanya saja idealnya seorang instruktur
menangani delapan orang peserta. Ini bertujuan agar pelatihan dapat
berjalan lancar dan efektif. Padahal dalam beberapa kejuruan jumlah
instrukturnya antara 6-8 orang. Sedangakn jumlah pesertanya hanya 16
atau 20 orang saja. Yang biasa dilakukan pada keadaan seperti itu adalah
dilakukannya pembagian jadwal mengajar setiap harinya. Jadi tidak ada
instruktur yang menganggur. Sekalipun tidak mendapat jadwal mengajar
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maka instruktur tersebut tetap melakukan aktivitas di workshop masingmasing.
Tentang jumlah instruktur yang ada di UPTD LLK UKM
Wonogiri, Bp. Andi Oktofir selaku penyelenggara program dan laporan
menjelaskan:
”Ya kalo menurut teori dan kapasitas yang ada,
instruktur yang ada di sini sudah lebih dari cukup.
Kadang-kadang malah ada instruktur yang nggak
kebagian job ya karena kelebihan itu tadi. Tapi tidak
semua kejuruan, hanya kejuruan-kejuruan tertentu.”
(Wawancara 15/01/2007)
Setiap kejuruan jumlah instruktur berbeda-beda, disesuaikan
dengan ketampilan dan keahlian masing-masing instruktur. Adapun
instruktur yang berjumlah 34 orang tersebut terdiri dari:
(1).
(2).
(3).
(4).
(5).
(6).
(7).

Instruktur kejuruan teknologi mekanik sebanyak 8 orang
Instruktur kejuruan otomotif sebanyak 6 orang.
Instruktur kejuruan listrik berjumlah 6 orang
Instruktur kejuruan pertanian berjumlah 2 orang
Instruktur kejuruan bangunan berjumlah 7 orang
Instruktur kejuruan aneka kejuruan berjumlah 2 orang
Instruktur kejuruan tata niaga 3 orang

Latar belakang pendidikan formal instruktur berbeda-beda.
Insturktur di UPTD LLK UKM kebanyakan memiliki latar belakang
pendidikan formal sarjana (S1 dan S2) yaitu 17 orang. Secara sekilas
dengan melihat latar pendidikan formalnya, hal ini sudah cukup
menjanjikan

untuk

menunjukkan

bahwa

mereka

mampu

dalam

melaksanakan kewajibannya sebagai instruktur di bidang mereka masingmasing. Namun terlepas dari itu, juga harus dilihat bagaimana kesesuaian
antara pendidikan formalnya dengan bidang tugas masing-masing.
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Jumlah instruktur yang mengajar pada kejuruan otomotif dan
menjahit adalah sebagai berikut :
Tabel III.2
Instruktur pada Kejuruan Otomotif dan Menjahit
Kejuruan
Otomotif

Nama
1. F. Joko Sarjono
2. Sri Joko Sarjono
3. Nurokhman
4. Yabani
5. Anoer Sambodo, S.Pd
6. Tarno
Menjahit
1. Suyono
2. Jamiran
Sumber : UPTD LLK UKM Wonogiri

Pendidikan
STM Mesin Umum
STM Mesin Umum
STM Mesin Umum
D2 Tek Otomotif
S1 Pend. Tek. Mesin
STM Mesin Umum
S1 Tek Bangunan
D1

Di tabel III.3 diatas, dapat dilihat bahwa semua instruktur
memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas yang
dijalani saat ini. Secara teknis administrasi dengan jumlah instruktur yang
memiliki latar belakang pendidikan sarjana maka kualitas instruktur
sebenarnya memang sudah baik. Bp. Edi Triyono, S.Pd mengemukakan :
”Instruktur di sini kebanyakan lulusan perguruan
tinggi dan saya merasa itu keuntungan bagi kami.
Lagipula kalu dilihat-lihat, sebagian besar
pendidikannya sesuai dengan kejuruan yang
ditanganinya. Bagaimanapun juga mereka benarbenar menguasai bidang masing-masing. Tetapi
bukan berarti yang lulusan SMA lantas
ketrampilannya kurang. Sama saja. Itu hanya
sebagai formalitas.” (Wawancara 15/01/2007).
Mengenai kemampuan instruktur, Maryani mengungkapkan :
”.............instruktur disini itu sebenarnya sudah
menguasai materi yang akan diajarkan kepada
peserta. Mungkin yang menjadi masalah adalah
masalah teknis atau peralatannya saja yang kadangkadang rusak.” (Wawancara 23/12/2006)

174

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Selain kesesuaian latar belakang pendidikan formal dengan
bidang tugas masing-masing, dalam menentukan kualitas instruktur, juga
harus melihat pengalaman kerja. Sebagian besar instruktur yang ada di
UPTD LLK UKM telah bekerja sebagai instruktur lebih dari 10 tahun. Hal
ini menunjukkan setiap instruktur telah cukup berpengalaman baik dalam
menyampaikan materi maupun dalam menyelesaikan hambatan-hambatan
yang ada dalam pelaksanaan pelatihan.
Untuk meningkatkan kualitas kemampuan melatih, seorang
instruktur diharuskan berbagai macam pendidikan dan pelatihan (Diklat)
atau yang sering dikenal dengan On the Job Training (OJT). OJT untuk
masing-masing instruktur disesuaikan dengan bidang tugasnya masingmasing. Selain Diklat, semua instruktur di UPTD LLK UKM Wonogiri
telah

mengikuti

meningkatkan

up

jabatan

grading.

Up

Grading

keinstrukturannya.

dilaksanakan

Seperti

Diklat,

untuk

lamanya

pelaksanaan up grading berbeda-beda bagi setiap instruktur.
Adanya kesesuaian antara letar belakang pendidikan formal
dengan bidang tugasnya, pengalaman kerja yang dimiliki serta didukung
dengan mengikuti Diklat (OJT) serta Up Grading berarti dapat
mempermudah instruktur dalam penguasaan materi serta penyampaian
materi kepada peserta pelatihan. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya
kesesuaian tersebut berarti cukup mendukung pelaksanaan pelatihan di
UPTD LLK UKM.
3. Evaluasi Pelatihan
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Biasanya pelaksanaan pelatihan diakhiri dengan evaluasi yang
bertujuan untuk mengontrol tercapainya program pelatihan serta untuk
mengetahui taraf penguasaan materi oleh peserta pelatihan.
Kegiatan evaluasi pelatihan yang dilakukan di UPTD LLK UKM
Wonogiri meliputi ujian praktek dan ujian tertulis. Ujian tertulis dilaksanakan
untuk menilai aspek kemampuan peserta dalam menyerap materi teori yang
telah diberikan selama masa pelatihan oleh instruktur. Sedangkan ujian
praktek dilaksanakan untuk melihat sejahu mana penguasaan ketrampilan dari
kejuruan yang diikuti.
Dalam praktek pelaksanaan evaluasi pelatihan, ujian tertulis maupun
praktek dilakukan ditempat terpisah per jurusan, di workshop masing-masing.
Yang sama adalah jenis ujiannya. Artinya ujian teori bagi masing-masing
kejuruan dilakukan dalam waktu yang sama di workshop masing-masing. Hal
ini untuk menyeragamkan waktu ujian. Karena jika ada satu kejuruan yang
satu teori dan yang satu praktek hal ini akan dirasa akan menggangu. Seperti
yang diungkapkan oleh Bp. Tarno, instruktur otomotif :
”Serempak mbak. Kalau satu teori ya teori semua. Nanti
kalau ada ujian teori ada yang ujian praktek, itu akan
mengganggu konsentrasi peserta sendiri. Karena kan
kalau praktek itu rame, bising dan itu akan menggangu
yang lain. jadi jadwalnya kami buat sedemikian sehingga
tidak mengganggu satu sama lain.” (Wawancara
15/01/2007).
Orientasi UPTD LLK UKM adalah menghasilkan tenaga kerja siap
pakai. Dengan melihat orientasi tersebut, pelaksanaan evaluasi baik tertulis
maupun praktek tidak hanya dilihat hasil akhirnya saja. Tetapi juga dilihat dari
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proses pembelajarannya selama di kelas. Kemampuan peserta tidak hanya
dilihat pada saat ujian tetapi kesehariannya, karena biasaya ketika di kelas
sudah diberi job sheet. Hal ini digunakan untuk mengontrol kemampuan
peserta pelatihan.
Satndar kelulusan yang diterapkan di UPTD LLK UKM adalah dengan
standar nilai rata-rata terakhir. Dalam evaluasi, ada bebarapa hal yang dinilai
dari peserta pelatihan. Mulai dari kemampuan peserta pelatihan dalam
menyelesaikan tugas-tugas harian, ujian tertulis, ujian praktek serta nilai OJT
dari instansi yang dijadikan tempat praktek. Semua hasil dari masing-masing
indikator tersebut dirata-rata dan harus menghasilkan nilai minimal 7,0 untuk
dinyatakan lulus dari pelatihan yang diikuti. Berikut di sajikan tabel tentang
kriteria penilaian evaluasi pelatihan yang digunakan oleh UPTD LLK UKM :

Tabel III.3
Kriteria Hasil Penilaian Evaluasi Pelatihan Kerja
No.
1.
2.
3.
4.

Kriteria Penilaian
Tugas harian
Ujian tertulis
Ujian praktek
On the Job Training
Jumlah
Rata-rata
Sumber : UPTD LLK UKM Kab. Wonogiri

Nilai
³7,0

Tahap evaluasi pelatihan menghasilkan angka nominal tingkat
kelulusan. Untuk pelatihan tahun anggaran 2005, tingkat kelulusannya
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mencapai 100%. Semua peserta pelatihan lulus. Menanggapi hal ini, Bp. Andi
Oktofir menjelaskan:
“Sebelum mengikuti pelatihan kan mereka sudah di
seleksi dulu, d tes dulu kemampuannya. Dalam arti
peserta yang mengikuti pelatihan memang sudah punya
kemampuan dan kemauan yang cukup tinggi. Jadi wajar
saja tingkat kelulusan mencapai 100%.” (Wawancara
15/01/2007).
Mengenai kelulusan peserta, Agung Saputro, lulusan dari kejuruan
otomotif mengungkapkan:
“Dulu kalo pas saya itu ya satu kelas lulus semua mbak,
nggak ada yang sampe’ nggak lulus. Wong yang di ujikan
itu semua sudah pernah diajarkan, baik teori maupun
praktek.” (Wawancara 12/12/2006)
Jumlah kelulusan seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.4
Realisasi Kelulusan Peserta Pelatihan Tahun Anggaran 2005
Kejuruan

Target Lulusan

Otomotif
Menjahit
Jumlah

20
20
40

Realisasi
Lulus
Tidak Lulus
20
20
20
-

Sumber : UPTD LLK UKM Kab. Wonogiri
Dari tabel III.5 terlihat bahwa target kelulusan peserta dapat dipenuhi.
Realisasi menunjukkan bahawa 100% peserta dinyatakan lulus. Terkait
dengan tingkat kelulusan tersebut, Bp. Andi selaku penyelenggara program
dan laporan menjelaskan:
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”Semua peserta disini pasti lulus asal mereka memang
ada kemauan belajar. Dan itu juga berkat bimbingan dari
instrukturnya juga.” (Wawancara 15/01/2007).
Peserta yang lulus kemudian diberikan sertifikat sebagai bukti
kelulusan. Sertifikat ini digunakan sebagai bekal untuk mencari kerja. Apalagi
sekarang ini banyak perusahaan yang menerima tenaga kerja dengan syarat
memiliki sertifikat pelatihan.

4. Monitoring Pelatihan
Monitoring pelatihan merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan
oleh UPTD LLK UKM untuk melihat efektif tidaknya pelatihan yang telah
dilakukan baik pelatihan institusional maupun non institusional. Dalam artian
untuk mengetahui apakah pelatihan yang telah dilaksanakan mempunyai
dampak positif terhadap peserta pelatihan. Dari kegiatan ini UPTD LLK UKM
dapat melihat sejauh mana lulusan pelatihan UPTD LLK UKM yang telah
atau belum mendapat pekerjaan. Selain itu juga untuk melihat usaha mereka
apabila mereka mendirikan usaha mandiri.
Pelaksanaan Monitoring
Di UPTD LLK UKM Wonogiri, monitoring yang dilaksanakan pada
setiap tahun anggarannya adalah untuk melihat hasil pelatihan tahun
sebelumnya. Artinya lulusan pelatihan 2004 akan dimonitoring pada tahun
anggaran 2005, lulusan pelatihan 2005 akan dimonitoring pada tahun 2006
dan seterusnya. Jangka waktu pelaksanaan monitoring memang dibatasi
minimal satu tahun setelah pelatihan selesai. Hal ini dimaksudkan agar hasil
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dari pelatihan tersebut nyata terlihat. Karena bagaimanapun juga tidak
menutup kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan ataupun mendirikan
usaha mandiri membutuhkan waktu yang relatif lama, tidak hanya sebulan
atau dua bulan.
Pada dasarnya, monitoring dilakukan untuk melihat apakah lulusan
dari pelatihan UPTD sudah atau belum bekerja. Apabila sudah bekerja maka
apakah pekerjaan yang sekarang dimilikinya sesuai dengan ketrampilan yang
didapat sewaktu mengikuti pelatihan di UPTD LLK UKM Wonogiri.
Selengkapnya Bp. Edi Triyono, S.Pd menjelaskan tujuan dari monitoring :
”Diharapkan dengan dilaksanakannya monitoring, kita
dapat mengukur program pelatihan sejauh mana sudah
dapat berjalan. Misalnya sudah mandiri atau belum, sudah
bekerja atau belum. Kalo sudah begitu, jadi kita bisa
melihat sejauh mana angka pengangghuran dapat
ditekan.” (Wawancara 15/01/2007).
Dalam melaksanakan monitoring, UPTD LLK UKM membentuk
sebuah team khusus yang beranggotakan lima orang petugas dari UPTD LLK
UKM yang nantinya terjun ke lapangan untuk melakukan pemantauan. Hal
ini dijelaskan oleh Bp. Edi Triyono, S.Pd :
”Iya, kami bentuk sebuah team khusus yang berjumlah
lima orang dan saya kira dengan lima orang itu sudah
cukup. Yang tugasnya langsung mendatani alamat peserta
pelatihan bila itu pelatihan institusional atau kalau yang
non biasanya mereka mendatangi kepala desa tempat
diselenggrakannya pelatihan, untuk mengecek keberadaan
peserta pelatihan.” (Wawancara 15/01/2007).
Selain pemantauan dari UPTD LLK UKM sendiri, ada juga
pemantauan yang dilakukan oleh Disnaker Wonogiri. Pemantauan ini adalah
untuk membantu kinerja dari UPTD LLK UKM. Selain itu, Disnaker juga
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berkepentingan dalam rangka mendata angka pengangguran yang ada di
Wonogiri. Jadi dalam hal monitoring, UPTD LLK UKM bekerja sama dengan
Disnaker dalam pelaksanaannya.
Ada beberapa cara yang dilakukan oleh UPTD LLK UKM dalam
memonitor lulusannya. Untuk pelatihan institusional, cara yang dilakukan
adalah dengan setiap peserta yang lulus diberi blanko yang didalamnya berisi
informasi peserta yang sudah lulus apakah sudah bekerja atau belum. Blanko
ini selanjutnya agar nantinya dikembalikan kepada UPTD LLK UKM dalam
jangka waktu yang ditentukan oleh UPTD LLK UKM, maksimal 1 tahun, atau
segera dikembalikan setelah mereka bekerja. Namun cara ini dipandang
kurang efektif. Bp. Andi Oktofir menjelaskan :
”Biasanya itu mereka nggak mau mengembalikan blanko
yang sudah kami berikan mbak. Nggak tau mungkin lupa
atau memang nggak ada waktu. Jadi pelaksanaan
monitoringnya kurang efektif, hanya sedikit yang bisa
dimonito. Tapi pada kenyataannya, kami sampai sekarang
ya masih tetep ngasih blanko serupa kepada peserta yang
lulus.” (Wawancara 15/01/2007).
Sedangkan apabila team monitoring terjun langsung ke lapangan yaitu
memantau ke setiap alamat peserta pelatihan, hal itu jelas tidak mungkin.
Selain karena alamat peserta yang menyebar di seluruh wilayah Kabupaten
Wonogiri, juga terhalang masalah waktu dan biaya. Sehingga cara yang
sekarang ini dilaksanakan adalah menumbuhkan kesadaran dari peserta yang
lulus agar nanti segera memberitahukan kepada UPTD LLK UKM segera
setelah mereka bekerja. Hal itu dapat dilakukan dengan datang langsung ke
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kantor atau melalui telepon. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran dari
setiap lulusan pelatihan. Bp. Tarno mengungkapkan :
”Setelah pelatihan selesai, biasanya kami selalu pesan
kepada siswa agar nanti setelah bekerja langsung
menghubungi kami, instruktur atau kalau mau bisa
langung telepon ke kantornya. ” (Wawancara
15/01/2007).
Selain itu, biasanya UPTD LLK UKM mendapat informasi mengenai
lulusannya justru dari kabar berita yang menyebar dari orang perorangan. Cara
ini cukup membuahkan hasil positif. Dari orang ke orang, biasanya dari
kenalan pegawai UPTD LLK UKM, akan diketahui keberadaan lulusan
peserta pelatihan.
Sedangkan untuk pelatihan non institusional, team monitoring dari
UPTD LLK UKM akan mendatangi langsung tempat dilaksanakannya
pelatihan MTU. Team monitoring UPTD LLK UKM mendatangi kepala desa
untuk meminta keterangan mengenai peserta yang telah mengikuti pelatihan
MTU yang dulu pernah dilakukan di sana. Selanjutnya pendataan dilakukan
oleh Kepala Desa baru setelah itu di laporkan ke team monitoring UPTD LLK
UKM.
Apabila dibandingkan dengan monitoring pelatihan institusional, maka
monitoring MTU jauh lebih mudah. Karena semua peserta berasal dari tempat
yang sama, satu desa atau satu kecamatan. Selain itu juga setiap kepala desa
bertanggung jawab terhadap pelaksaan MTU di wilayah mereka. Seperti yang
diungkapkan oleh Bp. Warno selaku koordinator dari kejuruan tata niaga:
”Mudahnya gini mbak, peserta yang rata-rata
dimonitoring di daerah, yang pelaksanaannya di daerah,
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karena apa, karena kita langsung datang ke kepala
daerahnya. Biasanya mereka sudah siap dengan pendataan
tentang bagaimana kondisi peserta setelah mengikuti
MTU di daerahnya itu.” (Wawancara 23/12/2006).
Selanjutnya Bp. warno mengungkapkan :
”Kalo pelatihan yang disini, yang ini kan wilayahnya
nyebar. Hanya saja misalnya kita ngepasi ke daerahnya
waktu monitoring MTU maka kita sekalian nanya pada
orang sana, jadi sekalian jalan. Tapi ya itu kalo ngepasi
saja mbak.” (wawancara 23/12/2006).

Hasil Monitoring
Salah satu cara untuk melihat apakah UPTD LLK UKM telah berhasil
mencapai tujuannya adalah dengan melihat seberapa banyak lulusan dari
pelatihannya yang mampu terserap dalam lapangan kerja yang ada, baik itu
bekerja dengan orang lain maupun mendirikan usaha mandiri.
Pelatihan kerja yang dilaksanakan UPTD LLK UKM tahun anggaran
2005 maka monitoringnya dilakukan pada tahun 2006. Adapun hasil
monitoring yang dilakukan oleh team monitoring selama kurun waktu satu
tahun adalah sebagai berikut ini :
Tabel III.5
Jumlah lulusan tahun anggaran 2005 yang dapat dimonitoring
Jenis Kejuruan

Jumlah lulusan

Otomotif
20
Menjahit
20
Jumlah
40
Sumber: UPTD LLK UKM Kab. Wonogiri

Lulusan yang dapat
dimonitoring
9
10
19

Prosentase
45 %
50 %
47,5 %

Dari tabel III.6 diatas diketahui bahwa jumlah lulusan peserta pelatihan
kejuruan otomotif dan menjahit tahun anggaran 2005 yang dapat dimonitoring
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sampai dengan bulan Desember tahun 2006 adalah sebanyak 19 orang atau
47,5%. Dengan demikian masih ada sekitar 52,5% lulusan yang tidak
diketahui keberadaannya setelah lulus, apakah masih menganggur atau sudah
bekerja.
Dari penelitian yang dilakukan, didapat informasi bahwa penyebab
tidak semua lulusan dapat termonitor adalah dari lulusannya sendiri. Mereka
tidak mengembalikan blanko dan juga tidak melapor pada UPTD LLK UKM
untuk memberitahukan apakah mereka sudah bekerja atau belum. Selain itu
banyak juga diantara mereka yang setelah lulus pelatihan kemudian merantau
ke daerah lain tanpa menginformasikan terlebih dulu kepada UPTD LLK
UKM. Keadaan ini juga diungkapkan oleh Bp. Edy Triyono, S.Pd. :
“Hambatan monitoring ya macem-macem. Pertama
karena lulusan tersebut tidak mengirimkan kembali
blanko yang sudah kami berikan. Para lulusan tersebut
juga tidak memberitahu kepada kami, meskipun itu lewat
telepon, itu sebenernya nggak apa-apa. Ada juga yang
banyak merantau ke luar kota, Jakarta, batam misalnya,
kan kami juga nggak tau dia disana sudah kerja atau
belum. Kalau kami yang harus turun ke lapangan, ke
alamat mereka satu persatu itu juga nggak mungkin mbak.
Selain menghabiskan biaya juga menghabiskan waktu.”
(Wawancara 15/01/2007).
Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan monitoring
yang dilakukan oleh UPTD LLK UKM terhadap lulusannya sudah berjalan
efektif meskipun masih ada kendala. Hal ini dapat dilihat bahwa sudah
separuh lebih lulusan yang dapat di monitoring.

C. Efektifitas Pelaksanaan Pelatihan Kerja
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Setelah penjelasan tentang pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan di
UPTD LLK UKM Wonogiri diatas, maka dapat dilihat sejauh mana efektifitas
pelatihan tersebut. Selanjutnya penulis menggunakan monitoring sebagai ukuran
dalam menentukan efektifitas pelatihan yaitu berdasarkan jumlah lulusan yang
telah bekerja atau mendirikan usaha mandiri, kesesuaian antara jenis pekerjaan
dengan jenis pelatihan yang pernah diikuti serta peningkatan produktivitas lulusan
pelatihan. Hasil dari analisa datanya adalah menurut hasil lulusan yang dapat
dimonitoring oleh UPTD LLK UKM Wonogiri.

1. Jumlah lulusan yang bekerja
UPTD LLK UKM mempunyai misi membantu pencari kerja dalam
memasuki lapangan kerja yang mereka kehendaki. Keberhasilan UPTD
LLK UKM dalam rangka mencipatakan tenaga kerja yang terampil dan
dibutuhkan oleh pasar kerja yang ada dapat dilihat dari sejauh mana
lulusannya dapat bekerja. Dari hasil monitoring yang dilakukan sampai
dengan bulan Desember 2005, didapat hasil sebagai berikut :
Tabel III.6
Prosentase jumlah lulusan tahun pelatihan 2005 yang bekerja
Jenis Pelatihan

Jumlah lulusan

Jumlah yang bekerja

Otomotif
20
Menjahit
20
Jumlah
40
Prosentase
100%
Sumber : UPTD LLK UKM Kab. Wonogiri

9
10
19
47,5 %
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Dari tabel III.7 diatas dapat dilihat bahwa jumlah lulusan pelatihan
untuk kejuruan otomotif dan menjahit yang dapat dimonitoring
menunjukkan prosentase kurang dari 50%, baik yang swasta maupun yang
mandiri. Hal ini berarti monitoring terhadap hasil lulusan belum dapat
berjalan maksimal karena masih separuh lebih lulusan yang belum dapat
termonitor.
Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, jumlah
lulusan pelatihan untuk kejuruan otomotif dan menjahit tahun anggaran
2005 yang telah bekerja mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel III.7
Perbandingan lulusan yang telah bekerja
Kejuruan
Otomotif
Menjahit
Jumlah

Tahun Anggaran
2003
2005
8
9
9
10
17
19

Sumber : UPTD LLK UKM Wonogiri
Pada tebel III.8 diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan
jumlah lulusan yang telah bekerja dari tahun 2003 sampai tahun 2005.
Jumlah lulusan yang bekerja diatas adalah hasil dari jumlah lulusan yang
termonitor.
Dari hasil monitoring juga belum dapat dipisahkan antara lulusan
yang bekerja swasta maupun yang telah mendirikan usaha mandiri. Belum
ada angka pasti yang menunjukkan perbandingan antara lulusan yang
bekerja swasta dan mendirikan usaha mandiri. Hal ini juga merupakan
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bukti bahwa pelaksanaan monitoring terhadap lulusan pelatihan masih
belum efektif. Terkait dengan keadaan ini, Bp. Edi Triyono,S.Pd
menjelaskan :
”Untuk mendata satu persatu itu sulit, apalagi bagi
mereka yang telah merantau di luar kota. Malah
biasanya kami hanya mendengar dari kenalan orangorang sini” (Wawancara 15/01/2007).
Mengenai bagaimana peluang bekerja dengan mendirikan usaha
mandiri, Bp. Edi Triyono, S.Pd mengungkapkan :
”Kami juga memaklumi mbak. Wonng sekarang ini
apa-apa mahal. Padahal untuk emndirikan usaha
mandiri itu kan nggak mudah, butuh biaya besar. jadi
wajar kalau mereka akhirnya memilih bkerja dengan
orang lain, swasta. Pokoknya yang paling penting
mereka nggak ngganggur.” (Wawancara 15/01/2007).
Salah seorang lulusan dari kejuruan otomotif, Agung Saputro
mengungkapkan:
”Ya gimana mbak, pengen sih mbak buka usaha
sendiri, walaupun kecil-kecilan nggak apa-apa. Tapi
kan itu butuh biaya yang besar dan saya nggak punya
biaya itu. jadi sekarang saya bekerja di bengkel ini.
Yang penting jangan sampai saya nganggur mbak.”
(Wawancara 12/12/006)
Selain membutuhkan biaya yang besar, untuk mendirikan usaha
mandiri juga dibutuhkan kemauan dan kerja keras serta motivasi yang
tinggi dari lulusan pelatihan kerja.
2. Kesesuaian antara jenis pekerjaan dengan pelatihan yang pernah
diikuti.
Ketika seorang peserta memilih kejuruan dalam suatu pelatihan,
maka sudah jelas bahwa peserta tersebut mengharapkan keahliannya nanti
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akan dapat digunakan untuk bekerja. Dari laporan hasil monitoring yang
dilakukan oleh UPTD LLK UKM tidak dapat diketahui dengan jelas
apakah pekerjaan yang sekarang ini dijalani oleh lulusan sesuai dengan
jenis kejuruan yang dulu mereka ikuti. Bp. Edi Triyono menjelaskan :
”Monitoring yang kami lakukan kan ya juga bisa
didapat dari orang ke orang tanpa mengetahui
pekerjaan mereka secara detail. Jadi kalau untuk
menentukan apakah sudah sesuai atau belum, kami
belum punya data itu mbak.” (Wawancara
15/01/2007).
Terkait dengan kesesuaian antara jenis pekerjaan dengan
ketrampilan yang dimiliki, Didik Haryanto menuturkan :
”Dulu setelah lulus dari sini saya langsung merantau
ke Jakarta, kerja di PT ASTRA. Ya alhamdulillah
mbak, jadi kemaren saya ikut pelatihan itu ada
gunanya, cocok dengan pekerjaan saya.” (Wawancara
12/12/2006)
Selain kejuruan otomotif dan menjahit, kesesuaian ini juga
dirasakan oleh Maryani, dari jurusan design grafis menjelaskan :
”Saya udah kerja sekarang mbak, jadi operator rental,
itu udah lama. nah ini kan kebetulan dibuka pelatihan
di kecamatan saya, kejuruannya pas lagi. Ya saya
langsung ikut. Saya jadi tambah mudeng. Wah ini
berguna banget buat saya mbak, sesuai dengan
pekerjaan saya.” (Wawancara 23/12/2006).
Mengenai kesesuaian antara pekerjaan dengan pelatihan yang
diikuti, selanjutnya, Bp. Andi Oktofir menjelaskan :
”Yang paling penting kami tahu kalau mereka sudah
berkerja. Jadi kami tahu kalau mereka nggak sia-sia
ikut pelatihan disini. kalu masalah sesuai atau tidak,
sejauh ini kami belum mendata secara mendalam.
Hanya saja kami juga sering memberikan informasi
tentang lowongan pekerjaan yang cocok dengan
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ketrampilannya. Itu biasanya kami lakukan menjelang
kelulusan, ketika orangnya masih disini karena kalau
setelah lulus kami mau menginformasikan itu juga
sulit.” (Wawancara 15/01/2007).
Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa UPTD LLK UKM
juga membantu pesertanya untuk dapat bekerja sesuai dengan ketrampilan
yang dimiliki. UPTD LLK UKM menginformasikan lowongan pekerjaan
yang tentu saja ditujukan kepada peserta dengan jenis kejuruan yang
dimiliki. Hal ini dialami oleh Joko Supriyanto, lulusan kejuruan otomotif
yang sekarang bekerja di PT. ASTRA di Jakarta :
”Pas lulusan itu kebetulan ada lowongan yang buka,
di PT ASTRA. Itu informasinya ya dari sini. Saya
ditawari, ya saya mau. Saya langsung ndaftar, trus
dapat panggilan. Alhamdulillah mbak, sekarang sudah
hampir tiga tahun disana.” (Wawancara 12/12/2006).
Dalam hal ini UPTD LLK UKM bekerja sama dengan Disnaker
dalam penyediaan informasi pekerjaan kepada peserta pelatihan. Disnaker
memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan melalui UPTD LLK
UKM dan selanjutnya penyalurannya dilakukan melalui Disnaker.
3. Peningkatan produktivitas
Maksud dan tujuan seseorang mengikuti pelatihan adalah untuk
mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang nantinya akan digunakan
sebagai bekal untuk bekerja. Sikap peserta mengenai kemampuannya
setelah

mengikuti

pelatihan

dan

menghadapi

dunia

kerja

yang

sesungguhnya sebagian besar hampir sama. Didik Haryanto, lulusan
pelatihan kejuruan otomotif menuturkan :

189

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

”Lulus dari STM saya langsung mendaftar disini. Dan
ternyata banyak manfaatnya mbak. Saya jadi tau apa
tentang mesin, tambah mudeng. Dengan begitu saya
melakukan
pekerjaan
pun
juga
nggak
terhambat.”(Wawancara 12/12/2006)
Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh peserta yang berasal dari
kejuruan lain. Maryani, peserta design grafis menyatakan :
”Saya kebetulan dah kerja mbak. Tapi meskipun
begitu saya lantas juga nggak sakpenake dewe dalam
menyimak materi pelatihan. Saya justru bener-bener
harus ngerti tentang ketrampilan saya dan ini harus
saya kembangkan. saya sudah bekerja, jadi ya harus
bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya.”
(Wawancara 23/12/2006).
Senada dengan Maryani, Eko Purnomo dari kejuruan teknisi
komputer memiliki keyakinan bahwa dia akan mudah untuk mendapat
pekerjaan:
”Saya kan ikut pelatihan ini pertama karena saya
memang suka dengan hal-hal yang berbau komputer,
mengembangkan bakat. Selain itu saya lihat juga
pasar kerjanya. Sekarang ini kan komputer bukan
barang yang langka lagi ya mbak, nah di Wonogiri
sendiri khususnya, belum banyak orang yang bisa
teknisi komputer. Jadi saya pikir dan saya
berkeyakinan saya nanti pasti bisa langsung bekerja.
Masalah mau ikut orang atau usaha mandiri yan
nantilah lihat ada modalnya nggak.” (Wawancara
23/12/2006).
Lebih lanjut, kesiapan para peserta juga karena pengaruh sikap
pelatihan yang selama ini diterapkan di UPTD LLK UKM yaitu disiplin,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Bp. Tarno, instruktur kejuruan
otomotif menyatakan :
”Dalam pelatihan kami selalu menanamkan sikap
mental yang baik bagi peserta. Menghadapi dunia
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kerja sekarang ini tidak hanya dibutuhkan ketrampilan
dan sertifikat saja. Namun ada hal yang lebih utama
daripada itu, yaitu disiplin dan tanggung jawab
terhadap
apa
yang
dilakukan.”(Wawancara
15/01/2007).
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Warsini, lulusan kejuruan
menjahit yang sekarang sudah mendirikan usaha mandiri di rumahnya:
”Saya bisanya kan cuman njahit to mbak, makanya
saya ikut latihan jahit. Setelah lulus kan dapet
sertifikat mbak, jadi kan istilahnya kemampuan saya
sudah diakui. Akhirnya dengan sedikit modal dan
dukungan dari keluarga juga saya coba mendirikan
usaha jahitan di rumah.” (Wawancara 12/12/2006).
Dari beberapa keterangan diatas dapat dilihat bahwa bagi para
peserta, pelatihan yang diselenggarakan di UPTD LLK UKM ini sangat
bermanfaat bagi mereka. Tidak hanya sebatas untuk menambah
pengetahuan dan ketrampilan saja, tetapi benar-benar digunakan sebagai
bekal kerja yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup
mereka.

D. Hal-Hal Yang Mendukung dan Menghambat Efektivitas Pelatihan Kerja
Dalam pelaksanaan pelatihan, ada beberapa hal yang ikut sert menentukan
keberhasilan pelaksanaan pelatihan kerja di UPTD LLK UKM Wonogiri, antara
lain:
1. Motivasi peserta
Setiap peserta memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam mengikuti
pelatihan. Motivasi merupakan keadaan yang mendorong seseorang untuk
melakukan suatu perbuatan. Dalam hal mengikuti pelatihan, ada beberapa hal
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yang menjadi motivasi bagi peserta. Seperti yang di ungkapkan oleh Eko
Purnomo, kejuruan design grafis :
”Saya di rumah punya usaha jahit mbak. nah kenapa saya
ikut pelatihan ini ya karena saya ingin mengembangkan
kemampuan saya. Saya pengen tambah pengetahuan
terlebih tentang sablon, karena sekarang saya pengen
mengembangkan usaha sablon. Kita lihatlah mbak, di
Wonogiri ini kan masih jarang orang yang punya usaha
sablon, biasanya mereka ngambil dari luar kota. Nah
pengen saya, saya pengen membuat usdaha sablon karena
masih jarang, jadi prospeknya bagus. Kan nanti juga saya
bisa meningkatkan kondisi ekonomi saya.” (Wawancara
23/12/206).

Maryani dari kejuruan design grafis menyatakan :
”Dulu sih pengennya nglanjutin kuliah mbak, tapi
berhubung nggak punya biaya ya udah lulus saya ikut
pelatihan di sini, biar nambah ilmu.” (Wawancara
23/12/2006).
Motivasi lain peserta yang mengikuti pelatihan kerja di UPTD LLK
UKM dalah karena gratis sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya. Seperti
yang dikemukakan oleh Agung Saputro lulusan kejuruan otomotif :
”Saya dulu kan setelah lulus nggak bisa langsung dapet
kerja mbak. Lha daripada saya nganggur di rumah, ya
mending saya ikut pelatihan disini. Kan gratis, nggak
perlu keluar uang. Ya sambil nunggu waktu buat kerja.”
(Wawancara 12/12/2006).
Perbedaan motivasi tersebut, meskipun kecil akan berdampak pada
pelaksanaan pelatihan. Motivasi yang bagus untuk mengikuti pelatihan tanpa
disadari akan mendukung proses pelaksanaan pelatihan. Sebagai gambaran,
ketika peserta memiliki motivasi tinggi, dia akan selalu antusias dan sungguhsungguh dalam mengikuti jalannya pelatihan. Namun sebaliknya, peserta yang
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motivasinya rendah, dalam artian hanya ikut-ikutan atau sekedar karena biaya
pelatihan gratis maka itu juga akan jadi penghambat dalam pelaksanaan
pelatihan, menjadikan mereka tidak serius dalam mengikuti pelatihan.
2. Materi Pelatihan
Materi merupakan bahan pelatihan yang harus disampaikan oleh
instruktur kepada peserta baik itu materi berupa teori maupun praktek. Materi
yang baik adalah materi yang berdasarkan kurikulum yang berlaku saat itu
juga. Jadi setiap tahun, ada semacam pengkajian kurikulum yang nantinya kan
menentukan apakah kurukulum tahun sebelumnya masih pentas dan cocok
untuk digunakan lagi dalam tahun selanjutnya. Materi yang berkualitas akan
membuat pengetahuan yang didapat peserta juga berkualitas.
Penyampaian materi dalam kelas pelatihan juga akan membawa
dampak bagi tercapainya tujuan dari pelatihan itu sendiri. Dalam hal
penyampaian materi, maka orang yang paling berwenang adalah instruktur.
Kemampuan instruktur di UPTD LLK UKM dalam menyampaikan
materi juga akan berpengaruh pada berhasil tidaknya pelatihan tersebut. Bp.
Edi Triyono, S.Pd menjelaskan:
”Kemampuan instruktur itu sangat berpengaruh pada
berhasil tidaknya suatu pelatihan. Selain kemampuan
menyampaikan materi, hal lain yang harus bisa dilakukan
oleh seorang instruktur adalah bagaimana ia mampu
menjalin hubungan emosional yang baik dengan peserta
pelatihan. Kalau semuanya beres saya rasa nggak akan
ada masalah.” (Wawancara 15/01/2007).
Mengenai materi pelatihan, Eko Purnomo menjelaskan :
”Materi yang diajarkan disini itu sudah cukup baik.
Ditambah lagi cara yang digunakan oleh instruktur bisa
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membuat peserta lebih gampang paham tentang materi
yang diajarkan.” (Wawancara 23/12/2006)
Dari hal diatas dapat dilihat bahwa kemampuan instruktur pelatihan
sudah menunjukkan kemampuan memberikan materi pelatihan dengan baik.
Selain itu interaksi antara instruktur dengan peserta juga sudah terjalin dengan
baik.

3. Kemampuan peserta
Dalam pelatihan, selain kemampuan instruktur menyampaikan materi,
kemampuan peserta dalam menyerap teori juga harus diperhitungkan. Tidak
akan ada artinya apabila salah satu tidak terpenuhi dengan baik. Misalnya
kemampuan instrukturnya sudah baik, tetapi apabila tidak diikuti dengan
kemampuan peserta yang baik pula tidak akan membawa hasil yang baik.
Terkait dengan kemampuan peserta, Bp. Tarno menjelaskan :
”Kemampuan orang peserta itu laen-laen mbak.
Bagaimanapun juga mereka kan berasal dari latar
belakang pendidikan yang berbeda-beda pula. ada yang
lulusan SD, SMP, dan STM. Nah ya kita harus
memaklumi itu.” (Wawancara 15/01/2007).
Hal ini sependapat dengan apa yang disampaikan oleh BP. Jamiran:
”Namanya juga ngadepin orang banyak mbak, jadi ya
harus sabar. Kita kan juga nggak bisa maksa orang untuk
selalu ngerti apa yang kita sampaikan. yang penting kita
selalu dengan senang hati membantu setiap kesulitan
mereka.” (Wawancara 15/01/2007).
Kemampuan tiap peserta yang berbeda-beda juga dirasakan oleh
Maryani dari kejuruan design grafis :
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”..........ya ada yang langsung mudeng, tapi ya ada juga
lho mbak yang sudah diberikan penjelasan berulang-ulang
tapi ya tetap saja nggak mudeng. Apalagi ini kalo
kejuruan ini kan langsung bersentuhan dengan komputer.
Tapi instruktur disini membantu sekali, jadi yang nggak
mudeng
diajarinya
pelan-pelan.”
(Wawancara
23/12/2006)
Berbeda dengan penuturan Agung Saputro, lulusan dari kejuruan
otomotif yang mengungkapkan :
”Biasanya kan yang masuk jurusan otomotif itu cowok
dan entah kenapa biasanya kalo cowok itu biasanya lebih
mudah ngerti masalah otomotif. Jadi ya nggak ada
masalah.” (Wawancara 12/12/2006)
Pada dasarnya kemampuan peserta dalam memahami materi pelatihan
yang diberikan adalah tergantung pesertanya masing-masing. Dengan latar
belakang pendidikan formal yang berbeda-beda maka tidak mungkin
kemampuan peserta pelatihan dalam menyerap materi sama.
4. Fasilitas pelatihan
Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh UPTD LLK UKM juga akan
mempengaruhi pada pelaksanaan pelatihan terutama dari segi kelengkapan
dan kelayakan pakai. Sarana dan prasarana yang ada harus dapat menunjang
pelaksanaan pelatihan. Secara umum, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
UPTD LLK UKM sudah cukup lengkap. Hal ini disampaikan oleh Bp. Andi
Oktofir :
”Sarana yang ada di sini sudah cukup lengkap, baik itu
alat atau gedungnya sendiri. Sekarang bahkan ada
penambahan lagi bengkel kerja karena beberapa hari lagi
akan datang alat-alat baru dari pusat.” (Wawancara
15/01/2007).

195

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Mengenai kelengkapan peralatan, Maryani, peserta pelatihan dari
kejuruan design grafis mengungkapkan:
”Kalo masalah peralatan disini, ya lumayanlah. Tapi
sepertinya perlu ditingkatkan lagi. Selama ini kan satu
komputer untuk 2 orang, jadi kurang leluasa, tidak
sendiri-sendiri.” (Wawancara 23/12/2006)
Keluhan lain tentang alat kerja yang dimiliki juga diungkapkan oleh
Bp. Jamiran, instruktur dari aneka kejuruan:
”Kalau dibandingkan dengan yang sekarang dimiliki
perusahaan-perusahaan jelas masih kalah. Alat di sini
kebanyakan masih menggunakan model lama, masih
manual. Tapi ya itu ga apa-apa. Kan kita disini sifatnya
hanya memberikan ketrampilan Mungkin perlahan-lahan
nanti bisa dari manual ke elektrik.” (Wawancara
15/01/2007).
Menanggapi adanya beberapa keluhan tentang sarana dan prasarana di
UPTD LLK UKM, selanjutnya Bp. Edi Triyono, S.Pd. mengungkapkan:
”Ya meskipun alat-alatnya masih ada yang manual, tapi
dibandingkan dengan di LPK-LPK swasta juga nggak
kalah mbak. Ini setiap tahun kan ngajukan ke pusat
tentang pengadaan alat. Paling tidak mesinnya sederhana
tapi disesuaikan dengan perkembangan jaman.”
(Wawancara 15/01/2007).
Untuk semakin meningkatkan kualitas pelatihan, setiap tahunnya
UPTD LLK UKM Wonogiri melakukan penganggaran untuk pengadaan
peralatan pelatihan, baik pembangunan workshop atau pengadaan alat
pelatihan yang baru.
5. Peluang pasar kerja
Peluang pasar kerja merupakan tujuan akhir dari pelatihan kerja.
Artinya setiap peserta yang telah lulus harus mampu masuk peluang kerja
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yang ada, baik itu di Wonogiri maupun ke luar daerah Wonogiri. Kepala
UPTD LLK UKM Wonogiri, Bp.Edi Triyono,S.Pd menjelaskan :
”Kami pengennya kan setelah lulus peserta ini bisa
langsung kerja. nah sebisa mungkin kita juga harus
memperhatikan ketrampilan kerja apa saja to yang
dibutuhkan oleh pasar saat ini. Sebelum membuka
program pelatihan, terlebih dulu kita melihat, kejuruan
apa yang cocok untuk ditawarkan kepada masyarakat.”
(Wawancara 15/01/2007).
Dari hasil penelitian, dari 40 lulusan pelatihan kerja kejuruan otomotif
dan menjahit hanya 19 orang yang dapat terserap kedalam lapangan kerja
khususnya sektor industri yang sesuai dengan kedua kejuruan tersebut. Secara
teknis lapangan, mungkin lulusan yang telah bekerja sudah lebih dari 19
orang, namun karena tidak termonitor oleh UPTD LLK UKM maka jumlah
lulusan yang tercatat sudah bekerja, baik swasta maupun mendirikan usaha
mandiri hanya 19 orang.
Perkembangan pasar kerja juga ikut mempengaruhi kesempatan kerja
bagi para lulusan pelatihan kerja di UPTD LLK UKM Wonogiri. Pasar kerja
kejuruan otomotif dan menjahit termasuk dalam lingkup pasar kerja sektor
industri. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, besarnya peluang kerja bagi
para pencari kerja relatif menurun. Untuk lebih jelasnya terlihat dalam tabel
dibawah ini :
Tabel III.9
Jumlah lowongan kerja terdaftar
Tahun
Lowongan
Pekerjaan
Terdaftar

2003
L
875

2004

P
L
1166 892

2005

P
L
1031 521

P
1038
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Jumlah

2041

1923

1559

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Wonogiri
Dari tabel III.9 diatas terlihat bahwa kesempatan kerja dalam kurun
waktu tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Dibandingkan tahun 2003, jumlah lowongan kerja yang diperuntukkan bagi
pencari kerja mengalami penurunan sebanyak 482 lowongan kerja. Lowongan
kerja yang terdaftar adalah merupakan seluruh lowongan kerja baik untuk
wilayah Kabupaten Wonogiri, antar daerah maupun antar negara.
Selain itu, persaingan di pasar kerja bukan hanya terjadi antara lulusan
UPTD LLK UKM saja. Di Wonogiri, selain UPTD LLK UKM juga terdapat
lembaga pelatihan lainnya yaitu Lembaga Pelatihan Swasta (LLS) dan Balai
Peningkatan Produktivitas Daerah (BPPD). LLS dikelola oleh swasta/
perorangan sedangkan BPPD dikelola langsung oleh Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Wonogiri. Namun dalam pelaksanaannya, kedua lembaga pelatihan
tersebut dalam pengawasannya tetap dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Wonogiri. Dalam hal ini ketiga lembaga pelatihan tersebut
semuanya melaksanakan pelatihan kerja kejuruan otomotif dan menjahit.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel III. 10
Jumlah peserta pelatihan UPTD LLK UKM, LLS dan BPPD
kejuruan otomotif dan menjahit
Lembaga Pelatihan
Jumlah Peserta
UPTD LLK UKM
40
LLS
40
BPPD
61
Sumber : Lembar informasi ketenagakerjaan Kabupaten Wonogiri
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Dari tabel III.10 diatas terlihat bahwa jumlah peserta pelatihan dari
ketiga lembaga pelatihan tersebut berimbang. Dalam artian persaingan dalam
memperebutkan peluang kerja juga relatif ketat. Mengenai kesempatan kerja,
Didik Haryanto, lulusan dari kejuruan otomotif mengungkapkan :
”Di Wonogiri memang banyak usaha bengkel-bengkel,
tapi biasanya juga sudah jarang dibuka lowongan mbak.
Jaman kan lagi susah mbak, jadi cari pekerjaan itu yo
sulit. Saya dulu juga nglamar-nglamar disini, tapi
berhubung lama nggak ada hasilnya jadi saya merantau ke
Jakarta. Sekarang saya malah sudah kerja di PT.ASTRA.”
(Wawancara 12/12/2006)
Hal senada juga diungkapkan oleh Agung Saputro dari kejuruan
otomotif :
”Cari kerja susah mbak. Dulu pas lulus saya juga bingung
nglamar kerja nggak pernah dapat. Kebetulan ada saudara
yang mendirikan usaha bengkel, ya kecil-kecilan sih
mbak, jadi saya ikut kerja disini.” (Wawancara
12/12/2006)
Selain Didik Haryanto, Warsini, lulusan dari kejuruan menjahit terkait
dengan peluang pasar kerja menjelaskan :
”Saya itu lulus langsung kerja sendiri mbak. Kan dulu pas
lulus saya diberi modal kerja oleh UPTD LLK UKM,
berupa mesin jahit. Jadi ya saya coba buka usaha jahit
kecil-kecilan dulu, hanya menerima jahitan dari tetangga.
Dan alhamdulillah sekarang usaha saya sudah cukup bisa
berkembang dengan baik, sudah bisa mempekerjakan
beberapa orang.” (Wawancara 12/12/2006)
Pernyataan diatas juga menjelaskan bahwa usaha mandiri dari lulusan UPTD
LLK UKM ternyata dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Dari beberapa pernyataan diatas, terlihat bahwa peluang kerja tidak
hanya tergantung pada pasar kerja yang ada, akan tetapi juga memerlukan
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kemauan dan kreativitas dari masing-masing lulusan UPTD LLK UKM
Wonogiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan kerja kejuruan otomotif dan
menjahit di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil
dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri tahun 2005 dilihat dari hasil
monitoringnya berjalan kurang efektif. Hal ini dapat terlihat dari hasil
monitoring terhadap lulusan pelatihan kerja kejuruan otomotif dan menjahit.
Dari hasil penelitian, kurang dari 50% lulusannya dapat bekerja baik mandiri
maupun swasta. Dari jumlah peserta pelatihan keseluruhan yang berjumlah
40 orang, baru 19 orang yang termonitor dan bekerja.
Efektivitas pelaksanaan pelatihan kerja kejuruan otomotif dan
menjahit di UPTD LLK UKM Wonogiri dapat dilihat dari hasil pelatihan
yang didapat dari hasil monitoring lulusan pelatihan, yang meliputi :
1. Jumlah lulusan yang bekerja
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diketahui
sebanyak 19 peserta pelatihan dari 40 keseluruhan peserta pelatihan telah
bekerja baik swasta maupun usaha mandiri. Meskipun dibandingkan
dengan tahun-tahun anggaran sebelumnya, jumlah lulusan kejuruan
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otomotif dan menjahit tahun anggaran 2005 yang termonitor dan dapat
bekerja menunjukkan peningkatan.
2. Kesesuaian antara jenis pekerjaan dengan pelatihan yang pernah diikuti.
Dari laporan hasil monitoring yang dilakukan oleh UPTD LLK
UKM tidak dapat diketahui dengan jelas apakah pekerjaan yang
sekarang ini dijalani oleh lulusan sesuai dengan jenis kejuruan yang dulu
mereka ikuti. Hal ini sulit dilakukan karena harus memantau satu persatu
peserta pelatihan yang mana beralamat tersebar di seluruh daerah
Kabupaten Wonogiri.
3. Peningkatan produktivitas
Maksud dan tujuan seseorang mengikuti pelatihan adalah untuk
mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang nantinya akan digunakan
sebagai bekal untuk bekerja. Sikap peserta mengenai kemampuannya
setelah

mengikuti

pelatihan

dan

menghadapi

dunia

kerja

yang

sesungguhnya sebagian besar hampir sama. Dari beberapa keterangan
diatas

dapat

dilihat

bahwa

bagi

para

peserta,

pelatihan

yang

diselenggarakan di UPTD LLK UKM ini sangat bermanfaat bagi mereka.
Tidak hanya sebatas untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan saja,
tetapi benar-benar digunakan sebagai bekal kerja yang akhirnya dapat
meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
Dalam pelaksanaan pelatihan kerja, ada beberapa hal yang ikut
sert menentukan keberhasilan pelaksanaan pelatihan kerja di UPTD LLK
UKM Wonogiri, antara lain moitivasi peserta, materi pelatihan, kemampuan
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peserta pelatihan, fasilitas pelatihan serta peluang pasar kerja. Semua faktorfaktor tersebut berperan positif dalam rangka mendukung tercapainya tujuan
dari pelaksanaan pelatihan kerja di UPTD LLK UKM Wonogiri, terlepas
dari faktor pasar kerja. Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri
mengenai jumlah lowongan kerja terdaftar selama kurun waktu tiga tahun
terakhir, pada tahun 2005 jumlah lowongan kerja terdaftar mengalami
penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal
ini tentu saja dapat menjadi faktor penghambat bagi terciptanya kesempatan
kerja lulusan pelatihan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis
hendak mengajukan saran yaitu saat ini, sebagian masyarakat hanya
mengetahui keberadaan UPTD LLK UKM Wonogiri, namun mereka kurang
tahu mengenai program pelatihan yang akan dilaksanakan oleh UPTD LLK
UKM Wonogiri. Masyarakat kurang mendapat informasi tentang program
pelatihan yang akan diselenggarakan di UPTD LLK UKM, terlebih di
wilayah-wilayah pelosok. Dengan demikian, seharusnya UPTD LLK UKM
Wonogiri meningkatkan upaya penyebaran informasi tentang pelatihan kerja
kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan memasang spanduk serta
pengumuman di tempat-tempat yang strategis yang sering dikunjungi
masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi
tentang pelatihan yang akan dilaksanakan. Selain itu penyebaran informasi
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juga dapat dilakukan dengan petugas UPTD LLK UKM Wonogiri terjun
langsung ke wilayah-wilayah pelosok tersebut untuk melakukan sosialisasi
dan penyuluhan tentang pelatihan kerja di UPTD LLK UKM Wonogiri.
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PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Pegawai UPTD LLK UKM Wonogiri
A. Persiapan Pelatihan
1. Penyebaran informasi Pelatihan
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a).

Bagaimana penyebaran informasi (sosialisasi) pelatihan di UPTD
LLK UKM Wonogiri kepada masyarakat ?

b).

Melalui media apa saja penyebaran informasi pelatihan dilakukan ?

c).

Apa saja kendala dalam penyebaran informasi pelatihan ?

2. Pendaftaran dan persyaratan calon peserta
a).

Bagaimana prosedur pendaftaran pelatihan di UPTD LLK UKM
Wonogiri ?

b).

Apa saja persyaratan pendaftarannya ?

c).

Apakah ada ketentuan terhadap jumlah pendaftar peserta pelatihan ?

d).

Apakah ada kendala dalam pendaftaran dan pemenuhan persyaratan
calon peserta pelatihan ? sebutkan !

3. Biaya Pelatihan
a).

Darimanakah sumber dana untuk menyelenggarakan pelatihan di
UPTD LLK UKM Wonogiri ?

b).

Apakah peserta dipungut biaya dalam mengikuti pelatihan ini ?

c).

Adakah kendala terkait dengan pembiayaan pelatihan ini ?

4. Seleksi peserta
a).

Siapa yang berwenang melakukan seleksi peserta pelatihan ?

b).

Apa saja bentuk seleksi peserta pelatihan ?

c).

Apakah semua jurusan dilakukan proses seleksi ?

d).

Pertimbangan apa saja yang menjadi dasar kelulusan seleksi peserta
pelatihan ?

e).

Berapa prosentase jumlah pendaftar yang lolos dan tidak lolos dalam
seleksi peserta pelatihan ?

f).

Apa saja kendala dalam pelaksanaan proses seleksi peserta ?

B. Pelaksanaan Pelatihan
1. Penyampaian materi pelatihan
a).

Bagaimana metode penyampaian materi yang digunakan oleh
instruktur?

b).

Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyampaian materi ?
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c).

Bagaimana respon dari peserta pelatihan terhadap materi yang
disampaikan oleh instruktur ?

d).

Bagaimana perbandingan antara penyampaian praktek dan teorinya ?

2. On The Job Training (OJT)
a).

Apakah di UPTD LLK UKM Wonogiri juga melaksanakan program
On The Job Training (OJT) ?

b).

Siapa saja yang memperoleh kesempatan On The Job Training (OJT)
?

c).

Bagaimana pelaksanaan OJT bagi instruktur (waktu, tempat, dan
biaya)?

d).

Bagaimana pula pelaksanaan OJT bagi peserta pelatihan ?

3. Sarana dan Prasarana Pelatihan
a).

Sarana apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelatihan ini ?

b).

Darimanakah sumber dana untuk pengadaan sarana dan prasarana
pelatihan?

c).

Apakah sarana dan prasarana yang ada sudah memadahi baik dalam
jumlah maupun kualitasnya ?

d).

Adakah kendala dalam pengadaan sarana dan prasarana pelatihan ini
?

4. Kualitas Instruktur
a).

Persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang
instruktur pelatihan kerja di UPTD LLK UKM Wonogiri ?

b).

Bagaimana kedudukan instruktur dalam struktur organisasi di UPTD
LLK UKM Wonogiri ?

c).

Berapa jumlah instruktur yang ada di UPTD LLK UKM Wonogiri ?

d).

Apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dalam
pelatihan?

e).

Berapa perbandingan jumlah instuktur dengan jumlah peserta
pelatihan ?

f).

Apakah instruktur yang ada sudah memiliki kemampuan dan
pengalaman di bidangnya masing-masing ?
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g).

Bagaimana upaya peningkatan kualitas ketrampilan instuktur
pelatihan ?

C. Evaluasi Pelatihan
1. Pelaksanaan Evaluasi
a).

Apakah dalam pelatihan ini diadakan evaluasi terhadap materi yang
telah disampaikan baik teori maupun praktek ?

b).

Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan ?

2. Hasil Evaluasi
a).

Berapa prosentase kelulusan peserta ?

b).

Kriteria apa yang menjadi dasar kelulusan peserta pelatihan ?

c).

Jika ada peserta yang tidak lulus, apa penyebabnya dan bagaiamana
konsekuensinya ?

D. Monitoring Pelatihan
1. Pelaksanaan Monitoring
a).

Apakah tujuan dilaksanakan monitoring pelatihan ?

b).

Bagaimana ketentuan batas waktu pelaksanaan monitoring yang
efektif ?

c).

Siapakah yang melaksanakan monitoring pelatihan ?

d).

Bagaimana proses monitoringnya ?

e).

Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan monitoring ?

2. Hasil Monitoring
a).

Bagaimanakah hasil monitoring dari pelatihan ini ?

b).

Apakah semua lulusan sudah termonitor ? Jika belum, mengapa ?

E. Apakah ada hal-hal yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pelatihan
secara keseluruhan ? Sebutkan !

Untuk Peserta Pelatihan
1.

Darimana anda memperoleh informasi tentang pelatihan yang dilaksanakan
di UPTD LLK UKM Wonogiri ?

2.

Apakah anda langsung mendaftar setelah mendapat informasi pelatihan ?
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Syarat-syarat apa saja yang harus anda penuhi untuk mendaftarkan diri
menjadi peserta pelatihan ? Menurut anda mudah atau tidak ?

4.

Apakah semua anda penuhi sewaktu mendaftar ?

5.

Menurut anda bagaimana dengan proses seleksi yang dilakukan ?
Bagaimana bentuk seleksi yang dilakukan ? Mudah atau tidak ?

6.

Dalam memilih kejuruan, siapa yang menentukan, anda sendiri atau hasil
seleksi ?

7.

Apakah anda dipungut biaya dalam mengikuti pelatihan ini ?

8.

Apakah motivasi anda mengikuti pelatihan ini ? (dalam hubungannnya
dengan kejuruan yang anda pilih)

9.

Berapa jumlah instruktur yang mengajar ?

10.

Apakah jumlah instruktur menurut anda sudah mencukupi ?

11.

Bagaimanakah penyampaian materi oleh instruktur ?

12.

Menurut anda apakah instruktur sudah cukup menguasai materi atau belum ?

13.

Apakah ada keluhan mengenai kemampuan instruktur ?

14.

Apakah proporsi antara teori dan praktek sudah seimbang ?

15.

Untuk praktek, apakah ada kesulitan atau kendala ?

16.

Apakah anda diberi modul ? Jika ya, apakah modul tersebut sudah cukup
lengkap untuk dijadikan pedoman pelatihan ?

17.

Bagaimana pemahaman anda dalam penyampaian materi yang diberikan
dalam pelatihan ini ?

18.

Bagaimana pelaksanaan OJT anda ?

19.

Apakah ada kendala dalam pelaksanaan OJT ?

20.

Menurut anda, apa manfaat mengikuti OJT ?

21.

Apakah untuk lulus dari pelatihan ini anda diwajibkan mengikuti evaluasi/
ujian akhir ?

22.

Apa saja jenis ujiannya ? Apa materi ujuan sesuai dengan materi yang telah
disampaikan atau tidak ?

23.

Menurut anda bagaimana dengan sarana dan prasarana yang ada di UPTD
LLK UKM ? Apakah sudah mendukung terlaksananya pelatihan baik dari
segi jumlah maupun kondisi dan kualitas?
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Menurut anda apakah kejuruan yang dibuka tahun 2005 ini sudah cukup
memenuhi bekal mencari kerja/ mengembangkan/ membuka usaha mandiri ?

25.

Menurut anda apa saja manfaat yang dapat anda peroleh setelah mengikuti
pelatihan ini ?

26.

Apa saja kendala dalam mengikuti pelatihan ini ?

27.

Apa anda langsung bekerja setelah mengikuti pelatihan ini ? Jika ya, apakah
sudah sesuai dengan keahlian yang anda dapat dari pelatihan ini ?

Pelaksanaan Ujian Seleksi
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Latihan Kedisiplinan

Asrama Peserta Pelatihan

KEGIATAN PELATIHAN
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