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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan terkait dengan kebijakan 

ketenagakerjaan Kota Madiun serta hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain : 

1. Pelatihan softskill dan hardskill dalam bekerja dan berwirausaha 

merupakan rekomendasi kebijakan yang paling disarankan untuk 

diterapkan di Kota Madiun terkait tingginya tingkat pengangguran. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar tenaga kerja di Kota Madiun berpendidikan 

SMA kebawah, sehingga diharapkan masyarakat yang belum mendapat 

pekerjaan tersebut tidak perlu lagi mencari pekerjaan tapi justru mampu 

membuka lapangan perkerjaan baru. 

2. Regulasi dalam upaya peningkatan iklim investasi di Kota Madiun masih 

belum optimal. Hal ini dikarenakan masih belum adanya badan khusus 

yang mengurusi penanaman modal di Kota Madiun baik Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). 

Selain itu, proses perijinan usaha masih memakan waktu yang cukup 

lama. Sehingga, rekomendasi kebijakan dalam upaya pembangunan dan 

peningkatkan iklim investasi melalui regulasi perlu ditingkatkan. 

3. Penyediaan dan penyebarluasan media informasi lowongan kerja di Kota 

Madiun masih belum optimal. Hal ini dikarenakan informasi terkait 

lowongan kerja hanya dimuat di Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial 

(Disnakersos) dan kantor pos.  

4. Program Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial (Disnakersor) terkait 

ketenagakerjaan yakni program peningkatan kualitas dan produktifitas 
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tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja dengan kegiatan 

penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dan program perlindungan 

dan pengembangan belum terealisasi dengan baik.   

 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang bisa diberikan penulis terkait dengan kebijakan 

ketenagakerjaan Kota Madiun, antara lain : 

1. Diversifikasi jenis pelatihan yang ada. Pelatihan hendaknya bukan hanya 

sekedar agenda tahunan, namun juga mampu memberikan skill tambahan 

bagi masyarakat yang masih belum memperoleh pekerjaan. Sehingga 

pelatihan tidak monoton pada jenis pelatihan tertentu dan mampu 

mengikuti perkembangan pasar saat ini. Misalnya pelatihan bisnis online 

shop, dan pembuatan produk – produk turunan industri yang ada di Kota 

Madiun seperti produk turunan tahu. 

2. Pelatihan hendaknya tidak hanya terkait proses pembuatan produk namun 

juga pada input bahan baku yang murah dan mudah serta proses 

pemasaran hasil produksi. Input yang murah dan mudah misalnya 

melakukan kerjasama dengan pihak – pihak tertentu untuk mempermudah 

anggota pelatihan dalam mencukupi kebutuhan bahan baku. Selain itu, 

pemasaran produk juga merupakan hal yang penting dan perlu mendapat 

perhatian lebih misalnya melalui website resmi Kota Madiun atau melalui 

online shop. 

3. Diadakannya penanaman jiwa kewirausahaan sejak dini, hal ini dapat 

dilakukan melalui kegiatan seminar dan pelatihan. Peneliti menyarankan 

agar pelaksanaan pendidikan kewirausahaan perlu mendapat perhatian 

serius dari pemerintah dan lembaga pendidikan mengenai metode 

pengajaran, kurikulum, kompetensi guru, dan lamanya waktu belajar 
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sehingga dapat menstimulasi minat berwirausaha pada partisipan dan 

angkatan kerja yaitu tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang 

kesulitan mencari pekerjaan, namun juga siswa siswi SMA/SMK dengan 

tujuan agar mereka memiliki bekal berwirausaha apabila tidak berencana 

untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. 

4. Peningkatan iklim investasi. Salah satu yang bisa dilakukan dalam rangka 

meningkatkan iklim investasi adalah melalui permudahan proses perijinan 

usaha bagi para pengusaha dan investor. Selain itu, perlu dibentuk badan 

khusus penanaman modal sehingga kegiatan promosi dalam rangka 

menarik minat investor lebih maksimal. 

5. Pemaksimalan media informasi lowongan kerja. Informasi lowongan kerja 

hendaknya tidak hanya tertera di Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial 

(Disnakersos) dan kantor pos namun juga bisa diakses semua orang 

melalui website resmi Kota Madiun. 


