
        BAB IV 

PENUTUPAN 

A. KESIMPULAN 

Sesuai dengan Program Dinas Tenaga Kerja  dan Sosial Kabupaten Sleman 

terkait Memberikan Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk SMK dari hasil 

penelitian yang diteliti dari tahun 2012-2015, bahwa: 

1. Program Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman terkait Memberikan 

Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk SMK dilakukan rutin setiap tahunnya dan 

masih konsisten dengan jadwal yang sudah di buat sampai sekarang. Program 

Sarkeling ini dari tahun kemunculannya pada 2012 sampai dengan 2015 angka 

pengangguran mengalami penurunan meskipun Program Sarkeling ini 

berhubungan dan dibantu dengan program lainnya dalamMemberikan Fasilitas 

Informasi Peluang Kerja Untuk SMK.  

2. Pada Program Sarkeling target utama dalam melakukan sosialisasi Program 

Sarkeling yaitu SMK yang ada di Kabupaten Sleman. Karena untuk lulusan SMK 

berpotensi untuk langsung terjun ke dunia kerja. Narasumber penulis saat 

melakukan penelitian skripsi ini yaitu pada SMK Muhammmad Minggir dan SMK 

N 1  Godean di Kabupaten Sleman. yang mana SMK Muh Minggir terdapat pada 

bagian tepi kota yang notabennya kurang mendapatkan informasi yang berbeda di 

alami oleh SMK N 1 Godean yang terdapat di kota yang memiliki fasilitas yang 

memadai untuk memperoleh informasi mengenai ketenagakerjaan dan info kerja 

melalui fasilitas yang lebih memadai yang terdapat di sekolahnya dan pengajar 

yang terdapat di SMK N 1 Godean. 

3. Program atau kegiatan Sarkeling terkait indikator dalam Memberikan Fasilitas 

Informasi Peluang Kerja Untuk SMK yaitu peserta pelaksanaan program atau 



kegiatan terutama peserta siswa-siswi SMK harus fokus saat dlaksanakannya 

sosialisasi atau penyuluhan dan serta SDM yang menangani program Sarkeling 

harus mengerjakan pekerjaan lain sehingga program Sarkeling sedikit terhambat 

pelaksanaannya. Selama melaksanakan program Sarkeling terdapat kendala saat 

melakukan pelaksanaan program dengan masalah SDM, waktu saat melakukan 

sosialisasi, armada yang hanya 1 mobil sarkeling yang tersedia.  

4. Penilaian pada peluang kerjadan angka pengangguran yang dapat di lihat pada 

tahun kemunculannya Program Sarkeling yaitu tahun 2012 dengan dibantu oleh 

Program Disnakersos Kabupaten Sleman lainnya dengan jumlah pengangguran 

total laki-laki dan perempuan 37.921 dan pada tahun 2015 jumlah pengangguran 

yaitu 34.859. Dengan begitu program Sarkeling yang dilaksanakan oleh Dinas 

Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman berjalan dengan cukup baik tetapi 

belum maksimal, karena angka pengangguran masih cukup tinggi dan pelaksanaan 

program Sarkeling masih belum maksimal dengan hanya melakukan sosialisasi 1 

kali di 1 tempat.  

B. SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan, penliti memberikan 

saran kepada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman agar pelaksanaan 

program Sarkeling dalam upaya Memberikan Fasilitas Informasi Peluang Kerja Untuk 

SMK dapat berjalan dengan baik dan maksimal, antara lain:  

1. Perlu adanya upaya meningkatkan jadwal dan waktu sosialisasi ke sekolah-

sekolah yang akan dituju, terutama melakukan sosialisasi tidak hanya sekali di 1 

tempat seperti di sekolah-sekolah. 

2. SDM yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman pada Bagian 

Ketenagakerjaan yang mengerjakan pekerjaan lain harus bisa mengoptimalkan 



dalam melaksanakan program Sarkeling dengan melaksanakan tugas/pekejaan 

lainnya.  

3. Dalam upaya meningkatkan pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 

Kabupaten Sleman perlu adanya updateing informasi tenaga kerja pada via online 

yang terdapat pada webside resmi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten 

Sleman. 


