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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Peran Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam Penempatan Tenaga 

Kerja Lokal di Kecamatan Mandau, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Penempatan tenaga kerja lokal di Kecamatan Mandau belum 

berjalan optimal. Banyaknya perusahaan yang berada di 

Kecamatan Mandau tidak menjadi jaminan bagi para pencari kerja 

lokal untuk mendapatkan pekerjaan di daerah mereka sendiri dan 

banyak pencari kerja lokal yang tidak mengetahui tentang adanya 

lowongan pekerjaan baik dari Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi maupun dari perusahaan-perusahaan itu sendiri. 

Didalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 telah dijelaskan 

bahwa wajib lapor lowongan pekerjaan dan perusahaan wajib 

menggunakan tenaga kerja lokal dimana perusahaan tersebut 

berada dengan persentase 50% sampai 75%. Strategi dan kebijakan 

yang dibuat dan ditetapkan sudah berjalan baik tetapi dalam 

pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik serta 

ketidaktegasan dalam pengawasan dan pemberian sanksi bagi 

pelanggar peraturan yang telah ditetapkan. 

2. Kendala-kendala dalam penempatan tenaga kerja di Kecamatan 

Mandau adalah keterampilan kerja atau skill yang tidak sesuai 
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dengan apa yang dibutuhkan pasar kerja, karena perusahaan-

perusahaan yang berada di Kecamatan Mandau kebanyakan 

bergerak dibidang minyak dan gas sedangkan pelatihan yang 

diberikan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan serta 

terbatasnya sarana prasarana dalam pelaksanaan pelatihan untuk 

meningkatkan keterampilan kerja para tenaga kerja menjadi 

kendala dalam penempatan tenaga kerja lokal di Kecamatan 

Mandau. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Peran Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal di 

Kecamatan Mandau, maka saran yang peneliti berikan sebagai berikut : 

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 

memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan 

yang melanggar atau tidak melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 

04 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi 

“Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak mematuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 

Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan 

selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 

5.000.000,- (lima juta rupiah).” 

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis agar 

lebih gencar dalam mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah 
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Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal 

kepada perusahaan-perusahaan yang berada di Kecamatan Mandau 

dan memprioritaskan tenaga kerja lokal di Kecamatan Mandau. 

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam 

melaksanakan program pelatihan harus sesuai dengan pasar kerja. 

4. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan lagi dan juga sumber daya 

manusia yang memberikan pelatihan harus yang berkompeten 

sehingga dapat menciptakan tenaga kerja lokal yang dapat bersaing 

dalam pasar kerja. 

5. Mewujudkan program pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan 

dibidang perminyakan dikarenakan Duri merupakan salah satu 

wilayah penghasil minyak di Provinsi Riau. 

 


