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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan sebelumnya. 

Mengenai Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan program pelatihan kerja di kota 

Sukabumi.berdasarkan teori Edward III yang menyangkut dimensi 

Komunikasi, Sumberdaya Disposisi, Struktur birokrasi, bahwa pada 

masing-masing dimensi masih terdapat kekurangan atau belum optimal 

dalam pengimplementasiannya. 

2. Faktor pendukung dari kebijakan ini adalah: (1) Adanya sumber hukum 

yaitu dalam Perwal Nomor 71 Tahun 2016 tentang UPT BLK pada Dinas 

Tenaga Kerja, (2) adanya dukungan dari pihak luar yang terlibat  dan 

instansi terkait yang mendukung dan memfasilitasi, kejelasan informasi 

yang juga mendukung terlaksananya program pelatihan tersebut. (3) 

komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana 

kebijakan maupun sasaran kebijakan 

3. Faktor penghambat dari kebijakan ini yang dihadapi adalah: (1) kurangnya 

sumber daya manusia dari Staf kepegawaian/instruktur kepelatihan dalam 

menjalankan program pelatihan. (2) kurangnya infrastruktur yang berupa 

sarana prasarana yang kurang memadai, (3) kurangnya pemahaman dan 
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kesadaran masyarakat akan program pelatihan kerja. (4) penentuan kuota 

pelatihan tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang ada. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil simpulan diatas ada beberapa saran yang perlu di 

kemukakan dan direkomendasikan kepada phak-pihak terkait dengan pelaksanaan 

kebijakan program pelatihan kerja. 

1. Aspek Teoritis 

Berdasarkan aspek teoritis peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut mengenai 

Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Kota Sukabumi dari teori lain selain dari teori Edward III untuk 

menggali informasi lebih mendalam dari sudut pandang teori lain. 

2. Aspek Praktis 

1. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan Program 

Pelatihan Kerja Kota Sukabumi melakukan penambahan staf 

petugas/instruktur kepelatihan, dan menambah jumlah kuota peserta 

pelatihan juga menambahkan waktu dalam program pelatihan 

2. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan Program 

Pelatihan maka sebaiknya pemerintah bdaerah meninjau kembali tentang 

anggaran yang dikeluarkan untuk menjalankan Program Pelatihan Kerja dan 

meningkatkan program agar mencapai ujikom nasional, agar kualitas 

masyarakat yang sudah mengikuti program pelatihan tidak Cuma-Cuma. 


