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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi e-government melalui 

bursa kerja online di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, maka 

dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi e-government melalui bursa kerja online di Dinas Transmigrasi 

dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak belum terimplementasi dengan baik, hal ini 

dapat kita lihat dari beberapa indikator dalam implementasi e-government, 

yaitu: support, capacity dan value. 

a. Dalam indicator support, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Siak telah siap dan mendukung implementasi pelayanan bursa 

kerja online, dengan melakukan perubahan-perubahan, persiapan dan 

proses kerja secara kontinyu, sebagai langkah antisipasi perkembangan 

dan pemanfataan teknologi menuju sistem pelayanan yang efisien dan 

efektif. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak telah 

mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan dalam 

mengimplementasikan pelayanan bursa kerja online, yaitu berupa 

perangkat keras dan perangkat lunak, SDM, jaringan internet, sumber 

daya finansial dan sarana prasarana pendukung. Namun Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja hingga saat ini tidak ada melakukan 

kerjasama ataupun koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta 



121 
 

 
 

dalam pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung 

implementasi bursa kerja online. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti keterbatasan dana serta tidak adanya kebijakan daerah yang secara 

khusus mengatur tentang pelayanan bursa kerja online. Sosialisasi yang 

dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja juga belum 

terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena minimnya upaya 

sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan dengan stakeholders dan 

kurang mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi dalam 

pelaksanaan sosialisasinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

support atau dukungan terhadap implementasi bursa kerja online belum 

terimplementasikan dengan baik. 

b. Dalam indikator capacity, sumber daya finansial yang tersedia masih 

belum mencukupi untuk mendukung implementasi bursa kerja online, hal 

ini disebabkan karena ketersediaan APBD yang rendah sehingga 

pengalokasiannya disesuaikan dengan anggaran yang ada dan 

penggunaannya diprioritaskan untuk belanja rutin tahunan dan 

pemeliharaan serta pengembangan website. Namun teknologi informasi 

yang berada di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Keja serta di wilayah 

Kabupaten Siak sudah mencukupi dan mendukung untuk 

mengimplementasikan bursa kerja online. Sudah tersedia 4 unit komputer 

dan didukung akses jaringan yang lancar. Dan untuk akses internet di 

setiap kecamatan sudah di dukung dengan ketersediaan menara 

komunikasi dan warung internet yang memadai. Dalam hal SDM, 
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kualifikasi SDM yang dibutuhkan sudah sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki oleh SDM yang menjadi admin bursa kerja online. Berdasarkan 

kompetensi atau kemampuan SDM, admin bursa kerja online sudah 

diberi pelatihan dan memahami prosedur kerjanya dan secara kuantitas 

sudah terdapat 4 admin bursa kerja online. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dalam indikator Capacitybelum terimplementasikan 

dengan baik. 

c. Dalam indikator value, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta 

kecamatan mendukung implementasi bursa kerja online di Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Berbagai upaya telah diupayakan oleh 

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terutama penyediaan sumber daya 

dan kedepannya akan ditingkatkan lagi komunikasi dan koordinasi 

dengan stakeholders agar bursa kerja online dapat berfungsi. Masyarakat 

juga mendukung implementasi bursa kerja online karena akan 

memudahkan mereka dalam mendapatkan pelayanan informasi lowongan 

pekerjaan dan memberikan saran untuk Dinas Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja agar masyarakat mengetahui tentang pelayanan bursa kerja online, 

hanya saja mereka belum mendapatkan manfaat dari 

pengimplementasiannya dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap 

pelayanan tersebut. Namun pihak perusahaan kurang mendukung 

terhadap implementasi bursa kerja online. Hal ini disebabkan oleh sistem 

rekrutmen yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan. Selama ini 

perusahaan terbuka dengan setiap lamaran pekerjaan yang masuk 
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walaupun perusahaan tidak membutuhkan tenaga kerja, sehingga pada 

saat perusahaan membutuhkan tenaga kerja, perusahaan dapat langsung 

menyeleksi lamaran-lamaran yang telah masuk ke perusahaan tanpa 

harus berkoordinasi atau menggunakan pelayanan bursa kerja online. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam indikator value belum dapat 

dikatakan berjalan dengan baik. 

2. Hambatan dalam implementasi e-government melalui bursa kerja online di 

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak adalah keterbatasan 

sumber daya seperti permasalahan listrik dan jaringan, sumber daya finansial 

yang terbatas dan tidak adanya kebijakan daerah yang mengatur secara khusus 

tentang bursa kerja online, selanjutnya yaitu faktor sosialisasi yang tidak 

dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak merata, sosialisasi hanya 

dilakukan pada tahun 2012 melalui Radio Pemda Siak dan Siak TV serta 

lemahnya sanksi yang diberikan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

terhadap perusahaan yang tidak melaporkan membuka lowongan pekerjaan, 

karena selama ini Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja hanya menyurati 

perusahaan agar melaporkan membuka lowongan pekerjaan tanpa memberikan 

sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak patuh hukum. 

1.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi e-government melalui 

bursa kerja online di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, maka 

saran peneliti adalah sebagai berikut : 
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1. Diharapkan agar Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak 

lebih memaksimalkan lagi upaya sosialisasi yang telah dilakukan terutama 

melalui media online serta meningkatkan koordinasi dengan instansi lain 

agar masyarakat dan pemberi kerja dapat mengetahui dan memanfaatkan 

pelayanan bursa kerja online. 

2. Diharapkan agar Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak 

menambah fitur konten daerah agar pelayanan ini tidak bertentangan dengan 

peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 Tentang 

Penempatan Tenaga Kerja Lokal. 

3. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak agar dapat 

memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak mau 

melaporkan membuka lowongan pekerjaan agar bursa kerja online dapat 

terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi para stakeholders, sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 Tentang 

Penempatan Tenaga Kerja Lokal pasal VI ayat 1 menyebutkan bahwa 

perusahaan yang tidak melaporkan membuka lowongan pekerjaan dapat 

dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda 

setinggi-tingginya Rp.5.000.000. 

4. Bagi perusahaan yang telah mengetahui tentang pelayanan bursa kerja 

online agar dapat memanfaatkan pelayanan online yang telah di terapkan 

oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta berperan aktif dalam 

mensosialisasikan pelayanan bursa online kepada stakeholders. 
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5. Bagi masyarakat yang telah mengetahui tentang pelayanan bursa online agar 

dapat berperan aktif mensosialisasikan pelayanan bursa kerja online kepada 

masyarakat terutama kepada pencari kerja dan pemberi kerja sehingga 

pelayanan bursa kerja online dapat berfungsi dan manfaatnya dapat 

dirasakan oleh stakeholders. 

 


