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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Adanya otonomi daerah maka setiap daerah memiliki kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil 

guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat 

dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah 

ditetapkannya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, dimana Pemerintahan Daerah diberi kewenangan yang demikian luas oleh 

pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk 

didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya.   

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga 

sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara 

memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung 

jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber 

potensi yang ada didaerahnya masing-masing.  Pelaksanaan otonomi daerah 

merupakan titik fokus yang tidak sama sekali penting dalam rangka memperbaiki 

kesejahteraan rakyat.   

Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah dengan 

potensi dan kekhasan daerah masing-masing.  Ini merupakan kesempatan yang 
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sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam 

melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.  Maju atau tidaknya suatu 

daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan 

yaitu pemerintah daerah.  Pemerintah daerah bebas berekspresi dalam rangka 

membangun daerahnya, tentu saja tidak melanggar ketentuan hukum yaitu 

perundang-undangan. 

Hal ini tentang masalah yang masih belum terselesaikan di Indonesia salah 

satunya yaitu menyangkut tentang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.  

Disamping itu, tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan angkatan kerja 

menimbulkan berbagai masalah ekonomi bagi masyarakat. 

Masalah pengangguran merupakan permasalahan yang kompleks yang 

dihadapi oleh pemerintah Indonesia, yang menjadi salah satu  masalah utama dari 

banyaknya pengangguran disebabkan oleh karena struktur ekonomi yang belum 

mampu menciptakan kesempatan kerja yang ada. Masalah pengangguran ini 

hanya mungkin dipecahkan dengan pembangunan nasional yang ditujukan untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui pencitaan kesempatan kerja 

dan penggunaan tenaga kerja secara tepat dan memadai. 

Pembangunan tidak dapat terlepas dari unsur  tenaga kerja, dengan kondisi 

tenaga kerja yang produktif maka pembangunan dapat berjalan lancar dan 

harapannya taraf kehidupan penduduk juga akan meningkat. Tanpa tenaga kerja 

tidak mustahil pembangunan tidak dapat berjalan, tenaga kerja dengan sumber 
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daya manusianya bisa memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam proses 

pembangunan.  

Hal ini telah memicu pemerintah untuk menentukan kebijakan dan 

peraturan tentang penyediaan tenaga kerja dan lapangan kerja yang di tawarkan 

melalui bursa tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja. Namun dalam menentukan 

kebijakan atau peraturan pemerintah perlu melakukan analisa yang baik agar 

dalam menjalankan kebijakan pemerintah tidak terbentur pada persoalan-

persoalan sosial tenaga kerja yang dapat merugikan pemerintah maupun tenaga 

kerja itu sendiri. Oleh sebab itu baik pemerintah maupun masyarakat yang akan 

terlibat dalam hal ini lebih waspada dalam menyikapi hal-hal tersebut. 

Permasalahan  tenaga kerja merupakan salah satu masalah pembangunan 

Provinsi Riau yang belum terpecahkan dengan baik sampai saat ini, seperti di 

Kabupaten Pelalawan penempatan tenaga kerja lokal yang belum terlaksana 

secara optimal oleh berbagai perusahaan dan unit-unit usaha yang beroperasi di 

wilayah Kabupaten Pelalawan khususnya. Sektor Industri merupakan sektor 

utama kabupaten pelalawan. Jumlah perusahaan yang terdaftar di tahun 2015 di  

kabupaten  pelalawan  mencapai 268 perusahaan. 

 Dengan perkataan lain, banyaknya migrasi yang masuk ke daerah 

Kabupaten Pelalawan secara tidak langsung merebut peluang atau kesempatan 

kerja bagi penduduk selaku tenaga kerja lokal. Keberpihakan terhadap tenaga 

kerja lokal perlu diperhatikan, tetapi harus diberikan secara proporsional dengan 
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mempertimbangkan aspek persaingan yang sehat, terutama tingkat pendidikan dan 

skill yang dimiliki.  

Tabel 1.1 Data Pencari Kerja yang Mendaftar Berdasarkan  Tingkat 

Pendidikan Tahun 2016 

No Pendidikan Jumlah 

 1 SD 0 

2 SMP 0 

3 SMA/SMK 513 

4 D I 7 

5 D II/DIII 116 

6 S I 196 

      JUMLAH 832 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan tahun 

2016 

Berdasarkan data di atas bahwa angkatan kerja tingkat pendidikan 

SMA/SMK masih cukup banyak di kabupaten pelalawan, maka disini di butuhkan 

peran  dari dinas tenaga kerja untuk bisa melakukan program agar tenaga kerja 

lokal dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah yang coba mengadu 

peruntungan di Kabupaten Pelalawan.  

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan yang merupakan perpanjangan 

tangan pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Daerah, adalah 

penyelenggara tugas dan fungsi departemen tenaga kerja dibidang pembinaan 

ketenagakerjaan dan pengawasan norma kerja di daerah.  Salah satu diantaranya 

adalah pemberdayaan tenaga kerja lokal Kabupaten Pelalawan.  Dinas Tenaga 

Kerja kabupaten Pelalawan amat berperan dan bertanggung jawab dalam 

pemberdayaan atau pembinaan tenaga kerja lokal di Kabupaten Pelalawan. 
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Kebijakan pembangunan sumber daya manusia, merupakan usaha 

peningkatan kualitas manusia dan masyarakat daerah secara terarah dan 

berkesinambungan dengan memperhatikan kapasitas daerah dan manfaat ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan global yang semakin 

meningkat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia memiliki nilai strategis 

untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dengan kemampuan Daya Manusia 

(SDM) yang aktif, dinamis serta memiliki daya saing yang tinggi.  Di bidang 

ketenagakerjaan, fenomena yang terjadi adanya kecenderungan perlakuan yang 

diskriminatif kepada tenaga kerja lokal dengan alasan yang selalu klasik, bahwa 

keterampilan tenaga kerja lokal masih rendah.     

Adapun program kegiatan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Pelalawan  untuk tenaga kerja lokal agar dapat bersaing dengan tenaga kerja dari 

luar daerah dan menciptakan tenaga kerja mandiri yaitu dengan membuat 

pelatihan – pelatihan  kerja. 

Pelatihan kerja ini dilaksanakan dengan membagi peseta pelatihan dan 

pembinaan kerja berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan, . 

Untuk melakukan program ini di keluarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan 

oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan NOMOR : KPTS. 

560/DTKT/2015/38.A. 
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Tabel 1.2 Data program diklat yang sudah berjalan di Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Pelalawan.  

No Tahun Program Pembinaan dan 

Pelatihan 

Peserta 

diklat/kecamatan 

1 2013 Menjahit 16 

2 2014 Menjahit 16 

3 2015 Latihan keterampilan sepeda 

motor 

16 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten pelalawan 2016 

 Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa program diklat yang 

dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan hanya dua program dalam 

3 tahun terakhir dengan membagi peserta diklat berdasarkan kecamatan yang 

terbagi menjadi 12 kecamatan. Pembinaan dan pelatihan ini memang di batasi 

hanya 16 orang peserta. Hal ini memang sudah menjadi peraturan Dinas Tenaga 

Kerja karena di sesuaikan dengan anggaran.  Waktu pembinaan dan pelatihan 

menjahit selama 1 bulan di hotel fanbinari pangkalan kerinci, sedangkan latihan 

keterampilan sepeda motor 1 bulan teori dan 1 bulan magang di laksanakan di 

balai latihan kerja provinsi.  Dinas Tenaga Kerja Kabupaten pelalawan masih 

belum mempunyai balai latihan kerja. 

Setelah proses pelatihan kerja berjalan, masing – masing peserta pelatihan 

menjahit di beri satu mesin jahit, dan pelatihan keterampilan sepeda motor di beri 

satu alat kompresor, para peserta pelatihan di beri modal untuk membuka usaha. 

 Adapun peninjauan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap 

peserta pelatihan kerja menjahit,  dari 16 orang peserta latihan kerja, 14 orang 

sudah membuka usaha menjahit di daerahnya, dan sisanya bekerja di toko jahit.  
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Untuk pelatihan keterampilan sepeda motor belum ada dilakukan peninjauan oleh 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten pelalawan. 

Pelatihan  merupakan suatu proses kegiatan yang dimaksudkan untuk 

memperbaiki sikap, tingkahlaku, keterampilan serta pengetahuan baik itu 

karyawan atau peserta pelatihan untuk memenuhi standar.  

Hal ini yang mendasari penulis tertarik  untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut pada Dinas Tenaga Kerja terkait. Berdasarkan uraian tersebut, penulis 

merumuskan judul sebagai berikut : “Analisa Peran Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Pelalawan dalam Pelaksanaan Program Diklat Tenaga kerja Lokal di 

Kabupaten Pelalawan” 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

masalah dapat di indentifikasikan sebagai berikut : 

a) Dinas Tenaga Kerja belum menciptakan program pelatihan kerja yang 

efektif guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal di 

kabupaten pelalawan. 

b) Program pelatihan diklat yang dijalankan Dinas tenaga kerja belum 

optimal dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana dalam 

melaksanakan beberapa program pelatihan. 

c) Tingkat keefektifan program diklat yang dilaksanakan Dinas Tenaga 

Kerja terhadap tenaga kerja yang mengikuti pelatihan diklat.  
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1.3.  Perumusan Masalah 

Untuk memberikan arah bagi jalannya suatu penelitian, maka terlebih 

dahulu perlu dirumuskan hal yang akan  menjadi permasalahan dalam penelitian. 

Disamping itu masalah dapat muncul karena keragu-raguan tentang keadaan 

sesuatu, sehingga ingin diketahui keadaannya secara mendalam dan efektif. 

Bertitik tolak dari latar belakang dan persoalan yang ditemui, maka dirumuskan  

masalah yang akan menjadi arahan dan pedoman dalam penelitian, yaitu:   

a) Bagaimanakah Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan 

dalam Pelaksanaan Program Diklat Tenaga kerja Lokal di Kabupaten 

Pelalawan? 

b) Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program Diklat 

Tenaga Kerja lokal di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan? 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan yang ingin 

dicapai. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada seorang peneliti 

dalam melakukan pekerjaan dan dapat menentukan kemana seharusnya berjalan 

dan berbuat. Sejalan dengan permasalahan yang di rumuskan, maka penelitian ini 

bertujuan: 

a) Untuk mengetahui Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan 

dalam Pelaksanaan Program Diklat Tenaga kerja Lokal di Kabupaten 

Pelalawan. 
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b) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan 

program Diklat Tenaga Kerja lokal di Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Pelalawan. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a) Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial dalam menambah bahan kajian perbandingan 

bagi yang menggunakannya. 

b) Secara praktis, penelitian dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai 

permasalahan dan juga masukan bagi Dinas Tenaga Kerja kabupaten 

pelalawan. 

c) Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan berfikir dan melatih menulis dalam menerapkan teori-teori 

yang diperoleh selama masa perkuliahan. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis 

ke dalam tiga bab sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan.  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian,  manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. 

Bab II : Telaah  Pustaka  

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung 

penulisan, pada akhir bab ini akan diuraikan juga pandangan islam, 
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kerangkapemikiran, defenisi konsep, konsep operasional dan 

operasional variabel penelitian dan teknik pengukuran.  

Bab III: Metodologi Penelitian 

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan  data, serta teknik analisis data. 

Bab IV: Gambaran Umum Objek Penelitian.  

Bab ini akan membahas tentanggambaran umum lokasi penelitian 

yang meliputi kondisi geografis, demografi, struktur  organisasi 

dan uraian tugas sub-sub  bagian.  

Bab V : Pembahasan Hasil Penelitian 

Bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang 

Peran Dinas tenaga Kerja dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal 

Berdasarka Peraturan Daerah  Nomor 4 Tahun 2002 di Kota 

Pekanbaru 

Bab VI:Penutup 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan. 

 

 

 

 

 


