
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelahmelakukanpenelitiantentangperanan Unit

PelaksanaTeknisBalaiPelatihanTenagaKerja (UPT-BPTK)

dalammeningkatkanskilltenagakerjaKecamatanPasirPenyuKabupaten Indragiri

Huludenganwawancaradanmenyebarkanangketdanmemperhatikanperspekstifekonomi Islam

makapenulismengambilkesimpulan:

1. Di dalamPelatihanTenagaKerja Unit PelaksanaTeknisBalaiPelatihandanTenagaKerja(UPT-

BPTK) KecamatanPasirPenyuKabupaten Indragiri

Hulusudahmenunjukankeberhasilandalamusahauntukmeningkatkan skill

tenagakerjahalinidilihatdarisiswa-siswipelatihanyaitupelatihanmeubel, perbengkelanmobil,

tatabogadanmenjahit yang

sudahmenunjukankemahirannyadalampelaksanaanpraktektenagakerjadandiharapkandapat

menurunkanjumlahpengangguran di KecamatanPasirPenyuKabupaten Indragiri Hulu.

2. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga kerja di Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan dan Tenaga

Kerja (UPT-BPTK) Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu menitik beratkan

dalam praktek pelatihan kerja selama 2 jam sehinggasangatberperandalammembentuk skill

tenagakerjabagisiswa-siswipelatihanmanfaatdarimeningkatnya skill tenagakerjabagisiswa-

siswipelatihaninisangatterlihatdenganbanyaknyasiswa-siswipelatihan yang

mempunyaipekerjaansehinggapendapatanekonomimeningkatdanmengurangipengangguran

di KecamtanPasirPenyuKabupaten Indragiri Hulu.



3. Menurut tinjauan dan Perspektif Ekonomi Islam peranan Unit Pelaksana Teknis Balai

Pelatihan Tenaga Kerja (UPT-BPTK) Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

dalam meningkatkan skill tenaga kerja  sudah berhasil hal ini terlihat jelas didalam

pelatihan siswa-siswi sudah terampil dalam pelaksanaan praktek pelatihan,Islam

menjunjung tinggi hasil kerja yang cakap dan memerintahkan umat islam mengerjakan

semua jenis kerja dengan tekun dan sempurna. tenaga kerja Islam didasarkan atas

kemampuan atau profesionalisme, mengingat islam sangat menekankan prestasi kerja.

Namun dalam mobilisasi tenaga kerja UPT-BPTK belum sepenuhnya sesuai dengan

konsep Ekonomi Islam hal ini terlihat masih tingginya pengangguran di Indragiri Hulu hal

ini disebabkan hanya segelintir orang saja yang mendapatkan pelatihan  tenaga kerja

tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan di atasdanhasilpengamatanpenulisterhadap Unit

PelaksanaTeknisBalaiPelatihanTenagaKerja (UPT-BPTK) penulismemberikan saran

sebagaiberikut:

1. Kepada Unit PelaksanaTeknisBalaiPelatihanTenagaKerja (UPT-BPTK)

sebelummelaksanakanpelatihantenagakerjahendaknyamempromosikansecaraluaskepadama

syarakatbisamelaluispanduk, pamphlet, brosurdan media seperti radio

ataubisabekerjasamadenganaparaturdesadariKecamatan, kelurahan, RW dan RT

sehinggapelatihankerjatersebutdapatdiketahuiolehseluruhmasyarakat.

2. Kepada siswa-siswi pelatihan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Tenaga Kerja (UPT-

BPTK) yang telah lulus bisa melanjutkan untuk bekerja sesuai dengan pelatihan yang



diikuti dan tidak tertutup kemungkinan untuk membuka usaha sendiri yang bisa menyerap

tenaga kerja lainnya.

3. Kepada pemerintah diharapkan untuk menaikan alokasi anggaran untuk Unit Pelaksana

Teknis Balai Pelatihan Tenaga Kerja (UPT-BPTK) hal ini dapat meningkatkan jumlah

penerimaan siswa-siswi pelatihan UPT-BPTK, literatur dan fasilitas pelatihan. Pemerintah

juga harus membuka kerja sama dengan setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Indragiri

Hulu sehingga tenaga kerja yang dihasilkan bisa diserap dengan perusahaan yang ada tentu

hal ini sangat berdampak positif dalam mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten

Indragiri Hulu.


