
I. PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, pengembangan sumber daya 

manusia merupakan salah satu faktor utama yang akan menentukan keberhasilan 

suatu bangsa. Oleh sebab itu sumber daya manusia pada tahun – tahun terakhir ini di 

Indonesia merupakan isu sentral yang selalu dibicarakan baik oleh kalangan 

pemerintah maupun swasta. Menurut Swasono ( 1997 ) salah satu penyebab 

ketertinggalan bangsa Indonesia dari negara – negara lain adalah rendahnya kualitas 

sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia 

disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah masih rendahnya rata – rata 

tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki. 

 Rendahnya rata – rata tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia dapat 

dilihat berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional tahun 2002 sebagaimana 

data yang disajikan pada Tabel 1. Dari jumlah angkatan kerja 100.779.000 orang, 

yang paling dominan adalah angkatan kerja berpendidikan sekolah dasar ke bawah 

berjumlah 59.057.000 orang atau 58,60 % ( Depnakertrans, 2003 ). Dengan 

banyaknya angkatan kerja yang berpendidikan formal sekolah dasar, maka  perlu 

dibekali oleh ketrampilan yang memadai sehingga dalam memasuki pasar tenaga 

kerja sudah memiliki kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan kesempatan kerja 

yang tersedia. Jika kesempatan kerja tidak tersedia, maka dengan bekal ketrampilan 

yang dimiliki, mereka sudah mampu melakukan kegiatan usaha secara mandiri 

dengan berwiraswasta. 
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Tabel 1. Angkatan Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2002 

 

Pendidikan 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki – Laki Perempuan 

 

Orang % 

 SD 

SMTP 

SMTA 

Akademi/DI, II, III 

Universitas 

34.940 

11.966 

13.425 

1.194 

1.785 

24.117 

5.523 

5.907 

1.021 

901 

59.057 

17.489 

19.332 

2.215 

2.686 

58,60 

17,35 

19,18 

02,20 

02,67 

 

Jumlah 63.311 37.468 100.799 100,00 

Sumber : Sakernas tahun 2002 ( dalam ribu orang ) 

 Salah satu penyebab tingginya tingkat penggangguran adalah rendahnya 

tingkat ketrampilan yang dimiliki tenaga kerja. Hal ini terlihat dari data yang 

dikeluarkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2002 sebagaimana 

disajikan pada Tabel 2. Dari jumlah 74.079 lowongan kerja yang terdaftar, hanya 

mampu diisi oleh pencari kerja sebanyak 42.177 lowongan atau 56,94 % ( Depnaker 

trans, 2003 ). Sisanya tidak dapat diisi karena ketrampilan yang dimiliki calon tenaga 

kerja tidak sesuai dengan lowongan kerja yang ada. Dari lima jenjang pendidikan 

pencari kerja maka untuk tingkat pendidikan Diploma yang paling rendah 

kemampuan mengisi lowongan kerja yang tersedia yaitu hanya 31,52 % dari 

lowongan yang tersedia. Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikan pencari kerja 

yang terdaftar, maka pencari kerja yang berpendidikan SMTA yang paling dominan 

yaitu 121.910 orang atau  53,71 % dari jumlah keseluruhan pencari kerja yang 

terdaftar. 
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Tabel 2. Bursa Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2002 

 

Pendidikan 

Pencari Kerja 

Terdaftar 

Lowongan 

Kerja 

Terdaftar 

Penempatan Tenaga Kerja 

Orang % 

 

 SD 

SMTP 

SMTA 

Diploma 

Universitas 

 

 

35.496 

27.867 

121.910 

14.876 

26.842 

 

32.952 

13.370 

23.172 

3.617 

968 

 

16.099 

8.633 

15.369 

1.140 

936 

 

48,86 

64,57 

66,33 

31,52 

96,59 

Jumlah 226.991 74.079 42.177 56,94 

 

Sumber :  Ditjen Binapendagri Depnakertrans  

Data Januari s/d September  2002 

 

 

Untuk menjawab tantangan tersebut maka dalam Program Pembangunan 

Nasional 2001 – 2005 yaitu dalam program mempercepat pemulihan ekonomi dan 

memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, khususnya dalam 

pengembangan ketenagakerjaan salah satu kebijakannya adalah meningkatkan 

kompetensi dan kemandirian tenaga kerja dalam rangka meningkatkan mobilitas dan 

kesejahteraan pekerja melalui program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 

Tenaga Kerja. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong, memasyarakatkan 

dan meningkatkan kegiatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja agar 

tersedia tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi baik di 

pasar tenaga kerja dalam negeri maupun pasar tenaga kerja luar negeri. 

Sejalan dengan itu maka pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia membentuk 

balai latihan kerja di setiap daerah. Di samping itu dalam menyusun rencana tenaga 
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kerja nasional tahun 2004 – 2009, kebijakan yang diambil adalah konsep padat karya 

dalam rangka memberikan kesempatan kerja kepada angkatan kerja yang rata – rata 

berpendidikan rendah.   

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka upaya yang harus 

dilakukan pemerintah adalah melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun non 

formal. Untuk pendidikan formal  dilakukan dengan program wajib belajar sembilan 

tahun dan memperbanyak sekolah – sekolah untuk memberi kesempatan belajar yang 

seluas – luasnya kepada masyarakat. Sedangkan untuk pendidikan non formal salah 

satunya dapat dilakukan melalui pelatihan – pelatihan kerja baik yang 

diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta. Sejalan dengan 

itu Sinungan ( 2003 ) menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia hanya 

dapat dicapai melalui proses terpadu antara pendidikan, pelatihan dan pengembangan 

sehingga diharapkan akan terbangun masyarakat modern yang memiliki motivasi, 

ketrampilan dan hubungan yang harmonis dan serasi.  

Salah satu lembaga pelatihan pemerintah yang menangani pelatihan kerja 

yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Riau adalah 

Kantor Latihan Kerja Daerah. Sebagai lembaga teknis di bidang pelatihan kerja 

Kantor Latihan Kerja Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama angkatan kerja, mengingat 

tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia ( Perda Kabupaten Kepri, 

2001 ). Keberhasilan dalam menjalankan visi dan misi dari lembaga pelatihan ini 

sangat ditentukan oleh kemampuan para instrukturnya. Dengan kualitas Instruktur 

yang tinggi dan dukungan manajemen secara keseluruhan, maka akan dihasilkan 



 5 

lulusan pelatihan yang berkualitas yang mampu mengisi kesempatan kerja baik yang 

berada di pasar tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri. 

Berdasarkan data yang ada di Kantor Latihan Kerja Daerah Kabupaten 

Kepulauan Riau, menunjukkan bahwa tingkat kelulusan peserta pelatihan dan 

penyerapan lulusan di dunia industri masih tergolong rendah. Hal ini tampak 

sebagaimana disajikan dalam Tabel 3. 

 

Tabel 3. Jumlah Lulusan dan Penyerapannya Tahun 2002 

No. Kejuruan Jumlah 

Dilatih 

Jumlah Yang Lulus Jumlah Yang Bekerja 

Orang % Orang % 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

Las 

Otomotif 

Mekanikal 

Listrik 

Pertanian 

Menjahit 

Perhotelan 

 

112 

64 

16 

96 

48 

80 

32 

 

91 

51 

11 

82 

40 

24 

70 

 

 

81,25 

79,68 

68,75 

85,42 

83,33 

75,00 

87,50 

 

26 

15 

8 

19 

3 

16 

26 

 

28,57 

29,41 

72,23 

23,17 

07,50 

66,67 

37,14 

Jumlah 448 369 82,37 113 30,62 

 

Sumber : KLKD Kepulauan Riau 

 

  

Dari Tabel 3 terlihat bahwa jumlah lulusan pelatihan belum maksimal karena 

baru mencapai 82,37 %, sedangkan untuk tingkat penyerapan lulusan masih sangat 

rendah yaitu 30,62 % dari jumlah peserta pelatihan yang diluluskan. Hal ini 

menunjukkan bahwa instruktur masih belum optimal dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Untuk itu perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja instruktur tersebut. 
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Salah satu cara untuk mengetahui kualitas instruktur yang ada di Kantor 

Latihan Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Riau, adalah dengan melakukan 

penilaian kinerja. Melalui penilaian kinerja ini diharapkan dapat diketahui 

sejauhmana kualitas instruktur dan faktor – faktor apa yang mempengaruhi dalam 

peningkatan kualitas. Dengan demikian akan dapat diketahui cara – cara untuk 

meningkatkan kualitas instruktur tersebut. 

Sejauh ini ukuran baku yang dipergunakan untuk mengukur kinerja instruktur 

adalah ketentuan dan tuntunan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penilaian 

Kinerja Intruktur yang dikeluarkan Departemen Tenaga Kerja. Untuk itu instruktur 

sebagai suatu jabatan fungsional harus didukung oleh proses belajar yang terus 

menerus dan berkesinambungan, sehingga kemampuan dan keahlian yang dimiliki 

akan selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di dunia industri.  

 

 Perumusan Masalah 

Pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi dalam dunia industri 

mengharuskan instruktur untuk selalu mengembangkan kemampuan dan keahliannya. 

Dengan demikian dapat lebih berperan dan mampu menciptakan tenaga kerja trampil 

yang mampu menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berkembang agar dapat mengisi kesempatan kerja yang ada baik di dalam maupun 

luar negeri. 

Keberadaan instruktur pada Kantor Latihan Kerja Daerah Kabupaten 

Kepulauan Riau jumlahnya relatif kecil yaitu sebanyak 9 orang, dengan latar 

belakang pendidikan pada umumnya non sarjana. Dengan keterbatasan jumlah dan 
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tingkat pendidikan instruktur menunjukkan gambaran kualifikasi yang masih jauh 

dari harapan, sedangkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kepulauan 

Riau sebanyak 256.915 penduduk usia kerja ( Bappeda Kabupaten Kepulauan Riau, 

2001 ). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor : Kep.36/KEP/M.PAN/3/2003, instruktur yang berpendidikan non sarjana       

( SLTA, Sarjana Muda, DII / DIII ) dikelompokkan dalam kategori jabatan fungsional 

Instruktur Tingkat Trampil dan tidak dapat menjadi Instruktur Tingkat Ahli. 

Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan instruktur selama ini hanya 

terfokus pada upaya peningkatan kualitas lulusan pelatihan serta perbaikan dan 

pengembangan sistem pelatihan itu sendiri. Sedangkan  terhadap pembinaan karir dan 

profesionalisme instruktur belum banyak mendapatkan perhatian yang serius. 

Berdasarkan uraian sebelumnya dan berbagai kenyataan yang ada, maka 

identifikasi dan perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sejauhmana tingkat kinerja instruktur pada Kantor Latihan Kerja Daerah 

Kabupaten Kepulauan Riau ? 

b. Faktor – faktor  apa yang  mempengaruhi kinerja instruktur Kantor Latihan Kerja 

Daerah Kabupaten Kepulauan Riau ? 

c. Upaya apa yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja 

instruktur tersebut ? 

 

 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Menganalisa ingkat kinerja instruktur pada Kantor Latihan Kerja Daerah 

Kabupaten Kepulauan Riau. 

b. Menganalisa faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja instruktur pada Kantor 

Latihan Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Riau. 

c. Merekomendasikan upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja instruktur tersebut. 

 

 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat : 

a. Bagi penulis, penelitian ini akan berguna sebagai sarana untuk 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah secara langsung di 

lapangan. 

b. Bagi Kantor Latihan Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Riau,  penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk melakukan 

kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja instruktur. 

c. Bagi civitas akademika, hasil penelitian ini akan dapat dijadikan referensi atau 

bahan masukan untuk kajian – kajian sejenis di bidang manajemen sumber 

daya manusia, khususnya yang menyangkut penilaian kinerja pegawai. 

 

 

 

 

 




