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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

Luas Kota Pekanbaru 632,26 Km 2 (244,12 mil 2). Secara Geografis Kota 

Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, 

terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan 

wilayah administrative, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, 

sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. 

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan 

berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini 

termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 

derajat celcius hingga 35,6 derajat celcius, dan suhu minumum antara 20,2 derajat 

celcius hingga 23,0 derajat celcius. 

Kota Pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar diprovinsi Riau, 

Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota 

dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru 

mempunyai satu Bandar Udara Internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif 

Kasim II, dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung 

Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. 

Kota Pekanbaru memiliki banyak peluang bisnis, dimana ditandai dengan 

banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang memasuki Kota Pekanbaru.
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Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang 

yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi media sosial dalam mencapai 

kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. 

4.2 Gambaran tentang Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di 

bidang Tenaga Kerja, yang beralamatkan di Jalan Samarinda/Kapling I No.29 

Tangkerang Pekanbaru (28282) Riau. Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja 

Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 adalah melaksanakan 

sebagian urusan Pemerintah Daerah kota di Bidang Tenaga Kerja. Dinas Tenaga 

Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas dan memiliki 5 bidang, setiap bidang terdiri 

dari beberapa seksi. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing. 

4.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja melaksanakan rincian tugas dan 

menyelenggarakan fungsi; 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; 

c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi; 

d. Pembinaan dan pelaporan; 

e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas; 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 
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Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap bidang 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja. 

2. Sekretaris mempunyai rincian tugas; 

a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi 

kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan, dan penyusunan 

program dinas; 

b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan; 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja 

tahunan di lingkungan dinas; 

d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan 

atau tidak berada ditempat; 

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian- sub 

bagian; 

f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan 

pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata 

persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di 

lingkunagn dinas; 

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan 

pengaturan rapat dinas, upacara serta ke protokolan; 

h. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan 

evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas; 
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i. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, 

ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan 

dinas serta perlengkapan gedung kantor; 

j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi, atau 

secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan 

tanggungjawabnya masing-masing; 

k. Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data. 

Laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut; 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara 

lisan maupun tertulis; 

m. Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara 

konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis; 

n. Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data, 

laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut; 

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretariat terdiri dari: 

a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan; 

b. Sub Bagian Keuangan; 

c. Sub Bagian Penyusunan Program. 

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
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3. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek 

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas, dan mempunyai rincian tugas; 

a. Mengkoordinasikan dan membina tugas-ttugas Sub Bidang; 

b. Mengkoordinasikan serta merumuskan rencana dan menyusun 

program kerja sub bidang; 

c. Mengkoordinasikan, merumuskan, kegiatan syarat-syarat kerja, 

pengupahan, lembaga ketenagakerjaan serta hubungan industrial 

dan sengketa kerja (Perselisihan Hubungan Industrial); 

d. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/ 

instansi terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

e. Melayani dan menanggapi keluhan masyarakat tenaga kerja dalam 

masalah syarat-syarat kerja, pengupahan, lembaga ketenagakerjaan, 

jamsostek dan perselisihan hubungan industrial dan memberikan 

saran sebagai pertimbangan bagi Kepala Dinas dalam menetapkan 

kebijakan dan perumusan pengambilan keputusan; 

f. Mengkoordinasikan, membina dan menyusun pelaporan bidang 

tugasnya; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek terdiri dari: 

a. Seksi Syarat-Syarat Kerja; 

b. Seksi Pengupahan dan Lembaga Ketenagakerjaan; 

c. Seksi Hubungan Industrial dan Sengketa Kerja. 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek. 

4. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Dinas, dan mempunyai tugas; 

a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja dan menjadwalkan 

kegiatan yang akan dilaksanakan program sub dinas; 

b. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma 

kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan norma 

kerja perempuan dan anak; 

c. Melakukan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan norma 

kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan norma 

kerja perempuan dan anak; 

d. Merumuskan penanganan kasus/ melakukan penyidikan terhadap 

perusahaan yang melanggar Norma Kerja, Norma Keselamatan, 

dan Kesehatan Kerja (K3) dan Norma Kerja Perempuan dan Anak; 

e. Menyelenggarakan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan; 
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f. Merumuskan dan melaksanakan bimbingan pelaksanaan dan 

pengawasan terhadap terjadinya kecelakaan kerja; 

g. Merumuskan dan melaksanakan pemeriksaan dan penelitian 

penetapan tunjangan kecelakaan kerja; 

h. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan dan pemeriksaan 

laporan pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

dan norma kerja perempuan dan anak atas kunjungan pegawai 

pengawas ketenagakerjaan dan berita acara pemeriksaan proses 

penyidikan PNS ketenagakerjaan; 

i. Merumuskan dan menginventarisasi permasalahan-permasalahan 

yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah; 

j. Mengkoordinasikan dan membina serta merumuskan kerja sama 

dengan instansi terkait; 

k. Mengusulkan diklat Pengawas Ketenagakerjaan dan penyidik 

pegawai negeri sipil (PNS); 

l. Merumuskan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas agar diketahui 

hasil yang dicapai sesuai dengan program dan rencana tugas. 

Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari: 

a. Seksi Norma Kerja; 

b. Seksi Norma K3; 

c. Seksi Norma Kerja Perempuan dan Anak. 
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Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. 

5. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas 

Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas, mempunyai rincian tugas terdiri dari: 

a. Mengkoordinasikan dan membina dan merumuskan penyusunan 

rencana dan program kegiatan pelatihan dan produktivitas; 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengumpulan dan 

pengolahan serta penyediaan data pelatihan dan permagangan, 

produktivitas tenaga kerja dan standarisasi kompetensi dan 

kelembagaan pelatihan; 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan 

petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta menyediakan 

infrastruktur pelatihan, permagangan, standarisasi kompetensi dan 

kelembagaan pelatihan; 

e. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan peningkatan 

kualitas sumber daya pelatihan, permagangan, produktivitas, 

standarisasi kompetensi dan kelembagaan pelatihan; 

f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta melaksanakan 

serta penguatan sistem dan metode pelatihan, permagangan, 

produktivitas, standarisasi kompetensi dan kelembagaan pelatihan; 
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g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta melaksanakan 

penguatan sistem pendanaan pelatihan, permagangan, produktivitas, 

standarisasi kompetensi dan kelembagaan pelatihan; 

h. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan revalitasi 

kinerja kelmbagaan pelatihan dan produktivitas; 

i. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan perizinan dan 

pembinaan lembaga pelatihan kerja; 

j. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan perizinan program 

permagangan bagi lembaga pelatihan kerja; 

k. Mengkoordinasikan, membina asosiasi lembaga pelatihan dalam 

bentuk jejaring kerja sama; 

l. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan dan 

pelaporan tugas bidang; 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas terdiri dari: 

a. Seksi Pelatihan dan Permagangan; 

b. Seksi Produktivitas; 

c. Seksi Standarisasi Kompetensi dan Kelembagaan Pelatihan. 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. 
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6. Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mepunyai rincian tugas: 

a. Mengkoordinasikan dan membina dan merumuskan penyusunan 

rencana dan program kerja sub bidang; 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengumpulan dan 

pengolahan serta penyediaan data informasi Pasar Kerja dan Bursa 

Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan dan Pengembangan 

Kesempatan Kerja; 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan 

petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan 

bimbingan dan penyuluhan jabatan bagi tenaga kerja; 

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan 

instansi terkait, perusahaan swasta/BUMN/BUMD, organisasi 

pengusaha dan serikat pekerja di daerah agar terjalin kerjasama 

yang baik sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan pejabat 

fungsional pengantar kerja; 

g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan 

evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub bidang; 
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h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri 

dari: 

a. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja; 

b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 

c. Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan 

Kerja. 

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

a. Visi 

Terwujudnya tenaga kerja yang terampil dan mandiri serta terciptanya 

ketenangan dalam bekerja dan berusaha. 

b. Misi  

1. Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas, profesional dan mandiri; 

2. Mewujudkan optimalisasi terbukanya lapangan kerja bagi 

masyarakat; 

3. Mewujudkan kondisi ketenagakerjaan yang menjamin ketenangan 

bekerja dalam proses produksi serta meningkatkan kesejahteraan dan 

ketenangan berusaha; 
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4. Mewujudkan Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Tenaga Kerja 

sebagai upaya pelayanan Ketenagakerjaan; 

5. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan, pekerja 

dan pemerintah; 

6. Mewujudkan aparatur pegawai yang efisien, efektif yang 

menjalankan fungsinya secara profesional, berdayaguna produktif 

dan transparan. 

4.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru 

Struktur organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang 

menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dalam 

memberikan kewenangan dan bertanggung jawab dari setiap yang ada dalam 

suatu organisasi atau instansi pemerintah. Dengan adanya struktur organisasi dan 

koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian 

tujuan organisasi secara jelas, efektif dan efisien.  

Struktur organisasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru akan 

memudahkan bagi pegawai/staf dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya 

masing-masing, serta kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Selain itu 

malalui garis struktur organisasi yang mana tugas dan wewenang serta 

tanggungjawab telah tergambar dan dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan akan 

mampu berjalan dengan baik sesuai dengan arahan-arahan maupun sasaran dari 

organisasi, sehingga semuanya menjadi jelas dan dapat berjalan dengan baik 
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karena dengan adanya struktur organisasi yang jelas akan membantu dalam 

mencapi tujuan tersebut. 

Organisasi selalu memiliki bagian struktur organisasi yang dapat dikatakan 

sebagai suatu garis koordinasi yang menggambarkan secara sistematis bagaimana 

hubungan kerja dari setiap orang yang ada didalam suatu organisasi tersebut. Jadi 

suatu organisasi akan selalu terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Adanya pimpinan, 

2. Adanya sekelompok manusia yang dipimpin, 

3. Adanya kerjasama, 

4. Adanya tujuan. 

Dari beberapa unsur tersebut diatas ternyata unsur pemimpin mempunyai 

kedudukan yang tertinggi dalam suatu organisasi yang juga sebagai pihak yang 

bertanggungjawab terhadap kelancaran jalannya kegiatan-kegiatan organisasi dan 

seluruh aktifitas yang ada didalam Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang di 

pimpinnya. Seorang pemimpin harus dapat dan mampu menciptakan suatu 

keadaan dimana bawahannya merasa ikut memiliki instansi/organisasi yang 

mereka pimpin dan merasa aman seta senang hati dalam bekerjasama untuk 

tercapainya tujuan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. 

Bagi suatu instansi pemerintah yang menginginkan agar tujuannya 

tercapai. Disamping melaksanakan aktifitasnya dengan baik dan memperhatikan 

semua kebutuhan yang diperlukan instansi tersebut juga semestinya memiliki 

sebuah struktur organisasi yang ada pada dasarnya akan memudahkan dalam 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. 
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU 
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