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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu bidang pembangunan yang perlu diupayakan oleh Bangsa 

Indonesia adalah pembangunan bidang ketenagakerjaan yang pada dasarnya 

diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia, yang tertuang didalam Undang-Undang 

Dasar 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, keberhasilan pembangunan tidak 

terlepas dari keberhasilan pembangunan dibidang ketenagakerjaan. Hal ini 

berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan 

pengangguran melalui penyaluran dan penempatan tenaga kerja dalam berbagai 

bidang pekerjaan. 

Penempatan tenaga kerja  menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam 

negeri dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Penempatan tenaga kerja 

dalam negeri akan ditempatkan adalah tenaga kerja yang berasal dari dalam 

negara Indonesia. Tenaga Kerja di Indonesia terbagi dari Tenaga Kerja Lokal, 

Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD). 

Penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan tanggung jawab dari 

Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten dan atau Pemerintah Kota. Setiap masyarakat berhak mendapatkan 

pekerjaan yang layak, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang
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 sudah diamandemenkan pada Pasal 27 ayat 2 dan pada Pasal 28 D ayat 2, dan 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Keputusan 

Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. Hal ini 

dilakukan sebagai perwujudan dari fungsi pemerintah dalam melayani masyarakat 

atau pelayanan publik. 

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau yang tengah berkembang 

dengan pesatnya, dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Pemerintahan Kota 

Pekanbaru melakukan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja dinas-dinas 

dan lembaga teknis lainnya yang diharapkan mampu menjalankan tugas 

pemerintahan dan diharapkan perangkat daerah tersebut merupakan perangkat 

daerah yang berkualitas. Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 yang 

salah satunya pembentukan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, yang berwenang 

dalam masalah ketenagakerjaan, dan  memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan 

memberikan pelayanan kepada tenaga kerja agar tenaga kerja mendapatkan 

pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

Penempatan tenaga kerja lokal di Kota Pekanbaru dapat menciptakan 

hubungan harmonis selaras dan seimbang antara tenaga kerja dengan pengguna 

kerja agar tenaga kerja memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat 

dan kemampuannya, bagi pengguna tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja 

yang sesuai dengan kebutuhan. Penempatan tenaga kerja lokal dilakukan melalui 

mekanisme kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pengguna tenaga 

kerja supaya tenaga kerja dan pengguna kerja dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 
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Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru merupakan salah satu lembaga 

pemerintahan yang memiliki tugas di bidang ketenagakerjaan, oleh karena itu 

dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga 

Kerja Lokal, dimana  dinas ini berperan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat sebagai pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja 

dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. 

Pencari kerja disini adalah tenaga kerja baik yang menganggur maupun yang 

masih bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang harus mendaftarkan 

diri pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Pencari kerja yang telah terdaftar 

di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dibuktikan dengan Kartu Kuning atau 

Kartu A1. Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru adalah dalam memberikan 

pelayan kepada pencari kerja dalam bentuk informasi, pendaftaran, bimbingan, 

penyuluhan, dan pelatihan untuk menyalurkan serta penempatan. Untuk 

mengetahui perbandingan antara pencari kerja dengan penempatan tenaga kerja 

yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada 

penjelasan dan uraian tabel berikut ini : 

Tabel 1.1: Perbandingan antara Pencari Kerja dengan Penempatan 

Tenaga Kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru pada tahun 2012-2016 (orang) 

No Tahun Jumlah 

Penduduk 

Pencari 

Kerja 

Penempatan 

Kerja 

Persentase 

1 2012 964.558 8.567 5.320 62,09 

2 2013 999.031 24.689 9.048 36,64 

3 2014 1.011.467 12.023 1.782 14,82 

4 2015 1.038.118 7.022 1.500 21,36 

5 2016 1.064.566 6.087 2.263 37,17 

Rata-Rata 11.678 3.983 34,10 

  Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru , 2017 
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Dari gambar tabel 1.1 di atas dapat dikatakan bahwa, penempatan tenaga 

kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Tenaga 

Kerja Kota Pekanbaru masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari tingginya 

jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah penempatan tenaga kerja. 

Dimana rata-rata pencari kerja berjumlah 11.678 dengan penempatan rata-rata 

sebesar 3.983 atau dengan rata-rata persentase hanya mencapai angka 34,10 

persen. Dari tabel tersebut dapat dilihat juga penempatan tenaga kerja pada tahun 

2016, yang mana pada tahun tersebut jumlah pencari kerja 6.087 orang, dan 

penempatannya hanya berjumlah 2.263 orang, jadi tingkat keberhasilannya hanya 

37,17%. Dari hal tersebut dapat dikatakan penempatan kerja dengan pencari kerja 

tidak sebanding, sehingga kurang optimalnya Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

dalam mengurangi pengangguran di Kota Pekanbaru, selain itu juga tidak 

transparannya perusahaan dalam lowongan pekerjaan. Adapun data perusahaan 

yang melapor lowongan pekerjaan dan tidak melapor lowongan pekerjaan pada 

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru : 

Tabel 1.2: Data Jumlah Perusahaan yang Melapor dan Tidak Melapor 

Lowongan Pekerjaan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru 

No Tahun Jumlah 

Perusahaan 

Perusahaan 

Yang Melapor 

Lowongan 

Pekerjaan 

Perusahaan Yang 

Tidak Melapor 

Lowongan 

Pekerjaan 

1. 2012 2.533 957 1576 

2. 2013 2.580 989 1591 

3. 2014 2.612 1057 1555 

4. 2015 2.720 1230 1490 

5. 2016 2.812 1356 1456 

    Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 2017 
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 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya masih banyak 

perusahaan yang tidak melaporkan lowongan pekerjaannya ke Dinas Tenaga 

Kerja Kota Pekanbaru dan selain itu disebabkan kurangnya kesadaran dari 

perusahaan-perusahaan yang ada untuk meningkatkan transparansi terhadap 

lowongan pekerjaan yang ada diperusahaannya. 

Namun tidak dapat dipungkiri Kota Pekanbaru belum beranjak dari 

Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Provinsi Riau, dimana jumlah tingkat 

pengangguran terbuka Kota Pekanbaru. Untuk jumlah pengangguran terbuka di 

Kota Pekanbaru pada tahun 2016 mencapai 38.897 orang dari angkatan kerja 

sebanyak 494.493 orang (7,86%). Gambaran ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru 

tahun 2012-2016 terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.3: Keadaan Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016 

 

Kriteria Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Penduduk 964.558 999.031 1.011.467 1.038.118 1.064.566 

Penduduk usia 

kerja 

668.204 712.728 733.640 752.334 781.560 

Anngkatan 

Kerja 

408.871 442.105 449.694 468.711 494.493 

Bekerja 389.921 421.711 408.331 411.562 412.890 

Pengangguran 18.950 29.394 41.363 35.547 38.897 

Tingkat 

pengangguran 

terbuka (%) 

4,63% 6,65% 9,20% 7,58% 7,86% 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Kota 

Pekanbaru pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 7,86%. Setiap penduduk 

angkatan tenaga kerja memerlukan kesempatan kerja, apalagi saat ini tingkat 

pengangguran mengalami kenaikan dan tingkat kesempatan kerja semakin 
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terbatas untuk itu setiap sangat memerlukan peran dari Dinas Tenaga Kerja 

melalui untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru. 

Tingginya tingkat pengangguran juga diakibatkan karena Kota Pekanbaru 

adalah tujuan utama untuk mencari kerja oleh pencari kerja yang belum 

mendapatkan pekerjaan, sehingga tenaga kerja lokal Kota Pekanbaru akan 

bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar daerah, sehingga muncullah 

upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melindungi hak-hak setiap tenaga kerja 

lokal, oleh karena itu Pemerintah  kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah 

Nomor 4 tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal dengan melalui 

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru agar dengan memprioritaskan tenaga kerja 

lokal.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penempatan 

Tenaga Kerja Lokal, ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap tenaga 

kerja lokal dalam konteks penerimaan dan penempatan tenaga kerja diperusahaan 

ataupun unit-unit kerja yang ada, tenaga kerja lokal mendapat kesempatan yang 

sama untuk memperoleh pekerjaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal bahwa tenaga kerja lokal 

adalah tenaga kerja yang berasal dari Kota Pekanbaru atau daerah lain yang lahir 

di Kota Pekanbaru secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun atau berdasarkan perkawinan campuran. Penempatan tenaga kerja 

lokal merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru melalui 

Peraturan Walikota No 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sasunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, yang 
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mana bidang tugas dan fungsi dalam penempatan tenaga kerja lokal adalah bidang 

Pembinaan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Tugas dan fungsi dari 

Bidang Pembinaan, Penempatan, dan Perluasan Kesempatan Kerja adalah 

kegiatan untuk mempertemukan antara tenaga kerja dengan pemberi kerja, 

sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, 

minat, dan kemampuannya, dan memberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja 

yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Penyaluran dan penempatan tenaga kerja disalurkan kepada perusahaan-

perusahaan yang telah melaporkan lowongan pekerjaan ke Dinas Tenaga Kerja 

Kota Pekanbaru. Penyaluran tenaga kerja lokal tersebut kepada perusahaan-

perusahaan yang terdapat menurut lapangan usahanya pada Dinas Tenaga Kerja 

Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.4: Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Terdaftar di 

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

Sumber data:  Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017 

No Jenis Lapangan 

Usaha 

Jumlah 

Perusahaan 

Tenaga Kerja Jumlah/

Total Laki-laki Perempuan 

1 Pertanian 123 127 - 127 

2 Pertambangan 12 222 132 354 

3 Industri Pengolahan 324 159 184 343 

4 Listrik, Gas, dan Air 4 - - - 

5 Bangunan 593 61 50 111 

6 Perdagangan 963 262 175 437 

7 Transportasi 304 116 - 116 

8 Keuangan  116 173 181 354 

9 Jasa 375 261 160 421 

Jumlah 2.812 1.381 882 2.263 
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Dari Tabel 1.3 di atas dapat dikatakan bahwa jumlah perusahaan yang 

terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berdasarkan bidang usahanya 

sebanyak 2.812 dengan Tenaga Kerja sebanyak 2.263, dari data tersebut dapat 

disimpulkan banyaknya perusahaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru belum 

mampu merealisasikan tenaga kerja lokal ke perusahaan tersebut.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2002 

tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal, Dinas Tenaga Kerja merupakan sebagai 

memberikan pelayanan untuk mempertemukan antara pencari kerja dan pengguna 

kerja. Namun dapat dilihat kurang berhasilnya Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru dalam menjalankan peran terhadap penempatan Tenaga kerja lokal, 

dan masih kurang transparannya perusahaan-perusahaan untuk melaporkan 

lowongan pekerjaan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, sehingga masih 

tinggi tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekanbaru. Dari uraian diatas dapat 

dilihat juga bahwa masih kurang Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam 

memberikan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya menyalurkan 

tenaga kerja melalui petugas pengantar kerja, yakni petugas profesional yang 

melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja yang mempunyai keahlian 

khusus untuk melakukan kegiatan antar kerja lokal di Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan uraian diatas, tentang penempatan tenaga kerja, yang belum 

mencapai tingkat yang memuaskan, sehingga masih banyak angkatan kerja yang 

belum memiliki pekerjaan. Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian 

yang berjudul “Analisis Peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Dalam 

Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas serta adanya 

fenomena-fenomena yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

dalam penempatan tenaga kerja lokal di wilayah administratif Pekanbaru, maka 

ditetapkan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni: 

a. Bagaimana Peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Dalam 

Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru ? 

b. Apakah Faktor-faktor yang menghambat Dinas Tenaga Kota Pekanbaru 

Dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

Dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Peran Dinas Tenaga 

Kerja Kota Pekanbaru dalam merealisasikan Penempatan Tenaga Kerja 

Lokal di Kota Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat 

diantaranya adalah : 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

bagi penulis dan pembaca tentang peran Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru dalam penempatan tenaga kerja lokal di Kota Pekanbaru. 
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2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

atau referensi bagi pegawai Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

dalam hal Penempatan Tenaga Kerja Lokal. 

3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya karya 

ilmiah dan sebagai bahan referensi maupun pembanding bagi mahasiswa 

yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini nantinya, penulis akan membagi menjadi enam 

Bab bahasan, dimana masing-masing bab dibagi-bagi lagi menjadi sub-bab 

dengan uraian sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menguraikan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, 

sehingga didapatlah ditarik suatu hipotesa. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi 

dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, struktur 

organisasi, uraian tugas, dan aktifitas Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. 
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB VI  : PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpuan dan saran yang diperoleh dari bab-bab 

sebelumnya. 

 

 

 


