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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. KESIMPULAN 

Perusahaan penyalurtenagakerja / pemborongtenagakerja yang lebih biasa 

dikenal dengan outsourching merupakan perwujudan dari undang-undang nomor 13 

tahun 2003 pasal 54 sampai 56. Dengan tingginya angka pengangguran memicu 

pertumbuhan perusahaan pemborong tenagakerja yang semakin banyak. Dengan 

demikian peran dinas dan pengawasan dinas tenagakerja, transmigrasi dan 

kependudukan Provinsi Riau sangat dibutuh kan disini. Agar tetap berjalan sesuai 

dengan koridor yang benar 

Namun setelah penulis melakukan penelitian kepada dinas tenaga kerja, 

transmigrasi dan kependudukan provinsi Riau dengan pembahasan peran dan 

pengawasan dinas tenaga kerja terhadap perusahaan penyalur tenagakerja, banyak 

terdapat penyimpangan atau keteledoran yang dilakukan oleh dinastenagakerja 

sehingga menimbulkan kasus normakerja yang terjadi. 

Dari pemaparan penulis berdasarkan 5 babsebelumnya, penulis menarik 

kesimpulan bahwa, dinastenagakerja, transmigrasi dan kependudukan provinsi Riau 

belum menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasannya dengan baik 

terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja atau pemborong tenagakerja. Argument 

penulis ini diperkuat dengan pernyataan - pernyataan yang penulis jelaskan pada bab  
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5 yakni penjelasan hasil dimana Dalam melaksanakan perumusan penanganan 

kasus/penyidikan terhadap pelanggaran normakerja, dinastenagakerja, transmigrasi 

dan kependudukan masi belum cekatan terhadap pelaporan kasus pelanggaran norma 

yang terjadi dengan terkesan mengulur-ulur waktu dan meminta bukti yang lumayan 

banyak agar laporan dapat di proses selanjutnya. Hal ini di jelaskan dalam wawancara 

penulis bersama responden yang bekerja melalui perusahaan penyalur tenagakerja 

yang membahas “mengapa kasus tersebut sering terjadi berulang-ulang” disana 

dijelaskan oleh responden bahwa tim pengawas memintabukti yang lumayan banyak 

namun tidak langsung menindak lanjuti pekara pelanggaran normakerja tersebut 

Dalam melaksana kan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan peran 

dan pengawasan dinastenagakerja, transmigrasi dan kependudukan provinsi Riau 

terlihat hanya menjalankan sesuai dengan tugaspokok dan fungsi. Belum ada inisiatif 

untuk melakukan peninjauan langsung selain dari perintah yang di berikan.  

Dalam melaksanakan  pengkoordinasian dan membina serta merumuskan 

kerjasama dengan instansi terkait, terlihat pokok permasalahan terjadi disini, 

penerimaan upah di bawahupah minimum, tidak dapatnya upah lembur, tidak dapat 

nya cuti dan bahkan jaminan kesehatan yang di akal-akali oleh pemborong 

tenagakerja luput dari pengawasan dinastenagakerja sehingga kerap kali 

terjadiberulang-ulang. 
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6.2. SARAN 

Menurut penulis, untuk terciptanya pengawasan yang baik diperlukannya 

kerja extra yang dilakukan pihak pengawasan. Dan juga di butuhkannya komunikasi 

yang baik dengan pihak swasta atau pemborong tenagakerja ini. Agar menimbulkan 

harmonisasi yang membuat hubungan kerja berjalan lancar dan harmonis. 

Selain itu perlu di tingkatkan nya tingkat ketegasan apparat pengawas agar 

tidak terjadi nya kasus pelanggaran norma yang kerap terjadi sehingga angka 

kerugian yang di terima pekerja dapat diminimalisirkan agar pekerja tidak merasa di 

rugikan, pengawas dapat melakukan pengawasan dengan baik dan benar dan 

pemborong tenagakerja tetap berjalan dengan berada di koridor yang seharusnya. 


