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Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama 

yang menentukan keberhasilan suatu bangsa. Negara yang telah maju pada umumnya 

adalah negara yang mempunyai sumber daya manusia berkualitas. Ketertinggalan 

bangsa Indonesia dari bangsa lain disebabkan karena rendahnya kualitas sumber 

daya manusia, baik tingkat pendidikan maupun ketrampilan yang dimiliki. 

Berdasarkan Survai Angkatan Kerja Nasional tahun 2002, dari jumlah angkatan kerja 

100.779.000 orang, yang berpendidikan sekolah dasar ke bawah sebanyak 

59.057.000 orang atau 58,60 % dan berpendidikan sekolah menengah pertama 

sebanyak 17.489.000 orang atau 17,35 %. Dengan demikian 75,95 % angkatan kerja 

Indonesia sebagian besar masih berpendidikan  SLTP ke bawah. Untuk itu 

pemerintah berupaya  meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 

pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.  

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada jalur pendidikan non formal 

dilakukan melalui pelatihan ketrampilan. Kebijakannya adalah meningkatkan 

kompetensi dan kemandirian tenaga kerja melalui program Peningkatan Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh balai latihan kerja pemerintah. 

Salah satu lembaga pelatihan pemerintah yang menangani pelatihan kerja yang 

berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Riau adalah Kantor 

Latihan Kerja Daerah. Keberhasilan dalam menjalankan visi dan misi dari lembaga 

pelatihan ini sangat ditentukan oleh kinerja para instrukturnya dan dukungan 

manajemen secara keseluruhan. 

Berdasarkan data di Kantor Latihan Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan 

Riau, menunjukkan bahwa tingkat kelulusan peserta pelatihan ketrampilan baru 

mencapai 82,37 %, sedangkan tingkat penyerapan lulusan pada dunia industri masih 

sangat rendah yaitu 30,62 % dari jumlah peserta yang diluluskan. 

Kinerja instruktur Kantor Latihan Kerja Daerah tidak dapat dipisahkan 

dengan karakteristik yang melekat pada dirinya. Karakteristik tersebut ada yang 

dapat mempengaruhi kinerja instruktur, ada pula yang tidak mempengaruhi baik 

yang menyangkut faktor internal maupun faktor eksternal. Karakteristik dari faktor 

internal adalah usia, pendidikan, masa kerja dan motivasi. Sedangkan faktor 

eksternalnya adalah keadaan kerja, lingkungan kerja, prosedur kerja, uraian jabatan, 

sistem penggajian, perkembangan teknologi dan sarana/prasarana. 

Untuk mengetahui kinerja instruktur dalam melaksanakan tugasnya adalah 

dengan melakukan penilaian kinerja, dimana hasil penilaian kinerja ini dapat 

dijadikan sebagai salah satu alat untuk melakukan pembinaan instruktur. Dengan 

demikian maka sangatlah mendukung untuk dilakukan penelitian ini. 

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Menganalisa tingkat kinerja instruktur 

Kantor Latihan Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Riau; (2) Menganalisa faktor – 
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faktor yang mempengaruhi kinerja instruktur; dan (3) Merekomendasikan upaya 

yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja instruktur. 

Penelitian dilakukan di Kantor Latihan Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan 

Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif korelasional, dengan metode 

penilaian Rating System. Objek penelitian adalah instruktur, atasan langsung dan 

peserta pelatihan. Responden yang dipilih sebanyak 1 orang atasan langsung, 9 orang 

instruktur dan 72 orang peserta pelatihan. Data yang digunakan terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, pengamatan 

langsung dan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari studi literatur, data Kantor 

Latihan Kerja Daerah dan instansi terkait. Data yang diperoleh dianalisa dengan 

menggunakan metode Korelasi Rank Spearman. 

Berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan responden yang terdiri dari 

instruktur, atasan langsung dan peserta pelatihan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kinerja instruktur Kantor Latihan Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Riau 

dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi aspek kepribadian, teknis, 

metodologi dan pengembangan rata – rata berkategori Baik. 

2. Aspek teknis merupakan aspek yang mempunyai nilai tertinggi dengan kinerja 

rata – rata berkategori Baik, sedangkan aspek pengembangan merupakan aspek 

yang mempunyai nilai terendah dengan kinerja rata – rata berkategori Kurang. 

Hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal memperlihatkan ada 

beberapa faktor yang berkorelasi secara nyata dan ada yang tidak berkorelasi. Faktor 

yang berkorelasi kuat pada taraf nyata 95 % adalah : (1) Pendidikan; (2) Masa Kerja; 

(3) Prosedur Kerja; (4) Uraian Jabatan; (5) Perkembangan Teknologi; (6) Sarana dan 

Prasarana. Faktor  yang tidak berpengaruh adalah : (1) Usia; (2) Motivasi; (3) 

Keadaan Kerja; (4) Lingkungan Kerja; (5) Sistem Penggajian. 

Berdasarkan hasil analisa terhadap variabel bebas dengan variabel terikat, 

maka strategi dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan instruktur 

yang disarankan adalah : 

1. Peningkatan penguasaan ketrampilan teknis khususnya aspek pengembangan 

yang meliputi : teknik penulisan karya ilmiah, pengembangan media instruk 

sional dan pengembangan program pelatihan. 

2. Peningkatan penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris. 

3. Memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan seminar, lokakarya bidang 

pelatihan kerja dalam rangka mengembangkan wawasan kepelatihan dan 

antisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

4. Memberikan kesempatan melatih yang seluas – luasnya, baik di lingkungan 

Kantor Latihan Kerja Daerah maupun di dunia industri. 

5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dalam pembinaan teknis keinstrukturan dan pelatihan. 
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