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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai analisis 

pelaksanaan program ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi 

masalah pengangguran di Kota Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program ketenagakerjaan Dinas 

Tenaga Kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Kota Pekanbaru. 

Dari hasil wawancara dengan responden, pelaksanaan program 

ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi masalah 

pengangguran di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal. Hal 

ini dapat diketahui bahwa hanya pelaksanaan program peningkatan 

kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang terdiri dari: pelatihan dan 

pemagangan diadakan setiap tahun. Sedangkan pelaksanaan program 

peningkatan kesempatan kerja yang terdiri dari: pameran bursa kerja atau 

job expo, pelatihan terapan teknologi tepat guna (TTG), dan pemberdayaan 

padat karya tidak terlaksana setiap tahun. 

Berbagai bentuk pelaksanaan program ketenagakerjaan Dinas 

Tenaga Kerja memberikan manfaat bagi pencari kerja, masyarakat, 

perusahaan pemberi kerja, dan pemerintah. Diharapkan dengan 

pelaksanaan program ketenagakerjaan yang diterapkan secara 
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berkesinambungan dapat mengatasi masalah pengangguran di Kota 

Pekanbaru. 

2. Hambatan-hambatan pelaksanaan program ketenagakerjaan Dinas Tenaga 

Kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Kota Pekanbaru : 

1. Isi kebijakan, yang terdiri dari: anggaran dan tenaga manusia. 

2. Informasi, seperti: kurangnya sosialisasi. 

3. Dukungan, yang terdiri dari: perusahaan kurang kooperatif, kurangnya 

dukungan melalui kesadaran masyarakat, dan potensi daerah yang 

belum ditemukan secara spesifik. 

Dari beberapa hambatan diatas, isi kebijakan yang terdiri dari anggaran 

dan tenaga manusia sangat menghambat pelaksanaan program 

ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi masalah 

pengangguran di Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan, tanpa adanya 

anggaran seluruh program tidak dapat terlaksana setiap tahunnya. Tenaga 

manusia dalam hal ini adalah para pegawai yang kurang menyebabkan 

pencarian lowongan kerja tidak berjalan dengan maksimal. Ditambah lagi 

sosialisasi yang kurang tersebar dan merata dari para pegawai kepada 

masyarakat menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak 

mengetahui program ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru. 

 

6.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan sebelumnya, penulis memberikan 

saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, 
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Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Kelurahan/Kecamatan dan 

pencari/masyarakat, antara lain sebagai berikut: 

1. Diharapkan untuk Pemerintah Kota Pekanbaru bisa memberikan anggaran 

maksimal agar program ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Sehingga dapat mengatasi 

masalah pengangguran yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pencari 

kerja juga bisa terserap dari adanya program tersebut dan masyarakat 

dapat menjadi wirausaha baru. 

2.  Dinas Tenaga Kerja seharusnya memperluas lagi penyebaran informasi-

informasi tentang program ketenagakerjaan kepada pencari kerja dan 

masyarakat. Kegiatan pelatihan sebaiknya dilakukan penyebaran informasi 

melalui melalui media cetak, media eletronik dan media social, tidak 

hanya dari pengumuman kepada masyarakat. Kegiatan pemberian fasilitasi 

dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat sebaiknya 

dilakukan penyebaran informasi melalui media cetak, media elektronik, 

media social dan akan lebih baik jika pihak dari Dinas Tenaga Kerja dapat 

bekerja sama dengan Lurah untuk dapat  mengumpulkan  seluruh  ketua 

RW/RT yang dikumpulkan dalam satu tempat untuk menyampaikan 

maksud dan tujuan dari diadakannya  kegiatan-kegiatan. Tidak hanya dari 

pengumuman saat acara Dinas Tenata Kerja atau hanya sebatas 

penyampaian informasi di Kantor Kelurahan dan Kecamatan.  

3. Dinas Tenaga Kerja menjalin komunikasi dengan setiap perusahaan 

melalui telepon atau email. Hal ini agar upaya wajib lapor lowongan kerja 
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baik yang belum terisi maupun yang sudah terisi di perusahaan dan 

pengumpulan lowongan kerja untuk pencari kerja dapat selalu 

terkoordinasi dengan baik. 

4. Kecamatan/Kelurahan bekerja sama dengan Ketua RT/RW untuk turun ke 

lapangan mensurvei lahan yang bisa digunakan untuk kegiatan pemberian 

fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 

agar masyarakat dapat diberdayakan dan berkembang. Serta melakukan 

sosialisasi/penyebaran informasi tentang program ketenagakerjaan Dinas 

Tenaga Kerja Kota Pekanbaru bagi masyarakat. Agar masyarakat tahu dan 

bisa mengikuti program tersebut.  

5. Untuk masyarakat/pencari kerja  Kota Pekanbaru diharapkan kesadarannya 

untuk berkembang setelah mengikuti program ketenagakerjaan Dinas 

Tenaga Kerja Pekanbaru. Baik dengan bekerja di perusahaan yang 

diinginkan, maupun memanfaatkan keterampilan yang sudah diterima 

untuk wenjadi seorang wirausaha baru yan mandiri dan berguna baik 

masyarakat/pencari kerja yang lain. sehingga angka pengangguran di Kota 

Pekanbaru dapat ditekan menurun.  

 

 

 

 

 

 

 


