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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan sebuah Negara besar dengan tingkat pertumbuhan 

penduduk yang besar pertahunnya. Saat ini jumlah penduduk Indonesia 

menempati nomor 4 terbanyak di dunia setelah cina, dan india, dengan jumlah 

penduduk yang kurang lebih mencapai 250 juta jiwa. Dalam suatu Negara yang 

memiliki banyak pendudunya maka Negara tersebut memiliki banyak 

permasalahan yang dihadapi, mulai dari tingginya angka kejahatan, angka 

pertumbuhan penduduk, meningkatnya angka kemiskinan serta tingginya angka 

pengangguran. 

Salah satu bidang pembangunan yang perlu di upayakan oleh bangsa 

Indonesia adalah pembangunan dibidang 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, yakni 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 jumlah pengangguran 

melalui Penempatan dan penempatan tenaga kerja dalam berbagai bidang. 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan maka pemerintah berkewajiban dalam mengurangi angka 

pengangguran. Dapat dilihat dalam pasal 1 menyatakan: 
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1. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan 

secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan 

kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan 

yang berkesinambungan. 

2. Kopetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup 

aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar 

yang ditetapkan. 

3. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan 

tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh 

pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan pemberi 

kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Pembangunan ekonomi Indonesia yang dilakukan selama ini belum 

mampu menciptakan kesempatan kerja yang memadai bagi tenaga kerja yang 

terus meningkat, orientasi pembangunan Indonesia selama ini masih leboh 

menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang bersifat padat modal sehingga 

belum banyak menyerap angkatan kerja yang ada. Akibatnya, terjadi ketimpangan 

antara jumlah angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan dengan ketersediaan 

kesempatan kerja yang berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. 

Penempatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab dari pemerintah, 

baik pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, 

pemerintah kota. Setiap masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, 

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2 dan pada 

pasal 28 ayat 2, dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
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serta Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan 

Pekerjaan. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan dan fungsi pemerintah dalam 

melayani masyarakat atau pelayanan publik.  

Penempatan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah 

melaksanakan kebijakan public dibidang ketenagakerjaan dalam rangka 

mengurangi angka pengangguran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 

Mentri Tenaga Kerja Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1994 tentang penempatan 

tenaga kerja didalam dan diluar negeri. Secara nasional, angka pengangguran 

terus bertambah bahkan meningkat dari tahun ke tahun. 

 Selain dengan peran pemerintah diatas, muncul kebijakan pemerintah 

Pusat dalam melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah yang disebut 

dengan otonomi daerah, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah. Implementasi dari penyelenggaraan Otonomi Daerah, 

terutama dalam pengaturan ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab dari 

Pemerintah Daerah, hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “urusan 

wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota merupakan urusan 

yang berskala kabupaten yang meliputi Pelayanan bidang Ketenagakerjaan. 

 Dengan demikian urusan ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab 

pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini juga menjadi tanggung jawab bagi 

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan  dibidang 

ketenagakerjaan. Pemerintah kota pekanbaru telah berupaya untuk mewujudkan 

ekonomi daerah dengan membentuk struktur organisasi tata kerja berdasarkan 
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peraturan daerah nomor 7 tahun 2001, yang salah satunya adalah pembentukan 

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

diberikan kewenangan yang salah satunya adalah kewenangan dan tugas dalam 

hal Penempatan dan penempatan Tenaga Kerja yang mendaftar sebagai pencari 

kerja dalam wilayah Kota Pekanbaru. 

 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menjelaskan 

tentang pengertian pelayanan penempatan tenaga 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 member kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai 

dengan kebutuhannya. Implementasi Undang-Undang tersebut menjadi tugas 

pokok dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, dalam hal ini menjalin hubungan 

yang sinergis antara pencari kerja dengan pengguna jasa tenaga kerja. 

 Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, yang merupakan bagian dari 

Pemerintah Kota Pekanbaru, telah melaksanakan pelayanan pemerintah dibidang 

ketenagakerjaan, sebagai mana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Kota 

Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penempatan tenaga kerja local. Untuk 

melaksanakan peraturan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru perlu 

melaksanakan pelayanan dalam bidang Ketenagakerjaan, khususnya menyalurkan 

tenaga kerja melalui petugas pengantar kerja, yakni petugas professional yang 

melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja yang mempunyai keahlian 

khusus untuk melakukan kegiatan antar kerja local di Kota Pekanbaru. 
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Bentuk informasi lowongan kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

bisa ditempel pada papan bursa kerja yang ada di disnaker dan bisa juga melalui 

web site resmi dinas tenaga kerja yaitu  infokerja.disnaker.co.id. juga ada link 

yang baru infokerja-disnaker.pekanbaru.co.id. Cara penyelenggaraan  untuk 

menarik peminat dinas tenaga kerja menginformasikan perusahaan yang akan 

ikut, lalu menginformasikan jumlah lowongan yag tersedia ,jabatan yang tesedia, 

ini bisa sebar melalui media cetak yang ada di pekanbaru  maupun bisa juga 

disebar melalui brosur karena sebar brosur sangat efisien karena dibrosur kita 

letakan informasi yang tidak memungut biaya dan  juga disebar di cfd atau 

disimpang simpang lampu merah sehinga informasi tentang job fair sampai 

kepada pencari kerja. Job fair setiap tahun dilaksanakan dengan bekerja sama 

dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tersebut.   

 Penempatan tenaga kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru, merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kota Pekanbaru  untuk 

mrngurangi angka pengangguran diwilayah Kota Pekanbaru, yang mengacu 

kepada Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 106.A/2002 tentang Petunjuk 

pelaksanaan dan penunjuk Teknis Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga 

Kerja yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Tenaga 

Kerja Kota Pekanbaru belum menunjukan hasil yang memuaskan, dalam artian 

jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

dengan jumlah penempatan tenaga kerja belum terealisasi dengan baik. Untuk 

mengetahui perbandingan anatara pencari kerja dengan penempatan tenaga kerja 
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yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, dapat dilihat dari uraian 

tabel berikut : 

Tabel 1.1 

Data Pencari Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja Yang Terdaftar  

Tahun 2013-2016 

No. Tahun  Jumlah Pencari 

Kerja Yang 

Terdaftar 

Jumlah Pencari 

Kerja Yang Di  

Tempatkan 

Jumlah Pencari 

Kerja Yang 

Belum Di 

Tempatkan 

1. 2013 24.869  9.046  15.832 

2. 2014 12.023 1.782 10.241 

3. 2015 7.022 1.500 5.522 

4. 2016 6.087 2.263 3.824 
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 2017 

 Dari gambar tabel 1.1 diatas dapat dikatakan bahwa, penempatan tenaga 

kerja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Tenaga 

Kerja Kota Pekanbaru belum berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah 

pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah penempatan tenaga kerja. Hal ini 

terlihat dari data jumlah pencari kerja terbanyak pada tahun 2013 sebanyak 24.869 

orang dan yang ditempatkan sebanyak  9.046 orang. Dan dilihat dari jumlah 

pencari kerja tahun 2017 ada sebanyak 7.722 dan pencari kerja yang ditempatkan 

sebanyak 2.212 orang dan masih ada pencari kerja yang belum ditempatkan 

sebanyak 5.510 orang. 

Dengan demikian penempatan tenaga kerja yang terdaftar dengan jumlah 

pencari keja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan 

baik. Hal ini dapat dikatakan bahwa angka pengangguran di Kota Pekanbaru 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, pihak dinas harus 
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meningkatkan dan harus lebih berperan dalam tugasnya untuk meningkatkan 

penempatan tenaga kerja.  

Penempatan tenaga kerja local oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

dengan memberikan kartu antar Kerja A1 atau kartu kuning untuk disalurkan 

kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Penempatan 

tenaga kerja local tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang terdapat menurut 

lapangan usahanya pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Adapun 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar menurut lapangan usahanya pada Dinas 

Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.2  
Jumlah Perusahaan  Yang Terdaftar Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

  

No. Jenis Lapangan usaha Jumlah perusahaan 

1. Pertanian 3 

2. Pertambangan 10 

3. Industry  210 

4. Gas dan Listrik 3 

5. Konstruksi  593 

6. Perdagangan  950 

7. Transportasi  300 

8. Keuangan  151 

9. Jasa-jasa 380 

Jumlah 2.600 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru2017 

 

 Dari tabel 1.2 di atas dapat dikatakan bahwa jumlah perusahaan yang 

mengikuti job fair di dinas tenaga kerja kota pekanbaru  Jenis lapangan usaha 

pertanian , jumlah perusahaan 3.  Jenis lapangan usaha pertambangan, jumlah 

perusahaan 10.  Jenis lapangan usaha industry, jumlah perusahaan 210. Jenis 

lapangan usaha gas dan listrik , jumlah perusahaan 3. Jenis lapangan usaha 

konstruksi, jumlah perusahaan 593. Jenis lapangan usaha transportasi, jumlah 
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perusahaan 300. Jenis lapangan usaha keuangan, jumlah perusahaan 151. Jenis 

lapangan usaha jasa-jasa, jumlah perusahaan 380. 

 Peranan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, khususnya dalam 

Penempatan tenaga kerja local belumlah mencapai hasil yang maksimal. Hal ini 

memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan angka 

pengangguran yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk itu, pemerintah Kota 

Pekanbaru melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru perlu melakukan upaya 

dalam mengalokasikan angkatan kerja local untuk mendapatkan pekerjaan yang 

layak sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2002 

tentang  Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada pasal 13 ayat 1 Dinas Tenaga 

Kerja menerima surat permohonan pencari kerja local dan bursa kerja khusus. 

Bursa kerja khusus merupakan lembaga swasta yang menyalurkan tenaga kerja 

local. Kemudian pasal 13 ayat 2 dinyatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja segera 

mengeluarkan surat persetuan bagi pemohon yang memenuhi syarat dan 

pengembalian permohonan bagi yang tidak memenuhi persyaratan, selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari. Namun kenyataannya berdasakan berkas permohonan 

yang masuk,sebagaimana yang telah diuraikan belum terlihat secara signifikan 

peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam menempatkan tenaga kerja di 

Kota Pekanbaru. 

Masih kurangnya informasi dan sosialisasinya mengenai lowongan pekerjaan 

seperti kurangnya penyebaran informasi lowongan pekerjaan di surat kabar oleh 

Disnaker, rendahnya peluang kesempatan kerja akibat kurangnya lapangan pekerjaan 
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di Kota Pekanbaru, dan kurangnya perencanaan dan pembinaan kebijakan teknis 

pelatihan dan produktivitas tenaga kerja yang diberikan oleh Disnaker misalnya 

pelatihan dan pengembangan keahlian pekerjaan yang diberikan oleh Dinas Tenaga 

Kerja. 

Berdasarkan uraian diatas, tentang Penempatan tenaga kerja yang belum 

mencapai tingkat yang maksimal, sehingga masih banyak angkatan kerja yang 

belum memiliki pekerjaan. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang 

“Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja di Kota 

Pekanbaru” 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan Peran Dinas Tenaga Kerja 

Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kota Pekanbaru. Maka dirumuskan masalah 

dalam penelitian yaitu: 

1. Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam Penempatan 

Tenaga Kerja? 

2. Apa saja faktor-faktor penghambat Dinas Tenaga Kerja dalam Penempatan 

Tenaga Kerja Di Kota Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peran dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pekanbaru 

dalam Penempatan Tenaga Kerjadi Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui faktor-fator yang menjadi penghambat Dinas Tenaga Kerja 

dalam Penempatan Tenaga KerjaDi Kota Pekanbaru. 
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1.4 Manfaat Penelitian. 

1. Manfaat praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan acuan 

dalam mengatasi pengangguran. 

2. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan serta 

pengetahuan penelitian tentang peran dinas tenaga kerja dalam Penempatan  

tenaga kerja serta menambah bahan referensi untuk menyelesaikan proposal. 

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematrikan penulisan 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teori, penelitian, 

pandangan islam, kerangka pemikiran serta formulasi 

hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini di uraikan beberapa diantaranya, lokasi dan 

waktu penelitian, jenis sumber dan data, populasi dan 

sample dan metode analisis. 

 

 


