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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Masalah pengangguran merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi 

oleh pemerintah Indonesia, yang menjadi salah satu masalah utama dari 

banyaknya pengangguran disebabkan oleh peraturan yang tidak berjalan 

semestinya dan karena struktur ekonomi yang ada belum mampu menciptakan 

kesempatan kerja yang sesuai dan dalam jumlah yang cukup untuk menyerap 

angkatan kerja yang ada.   

Permasalahan tenaga kerja merupakan salah satu masalah pembangunan 

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

penempatan tenaga kerja lokal yang belum terlaksana secara optimal oleh 

berbagai perusahaan dan atau unit-unit usaha yang beroperasi diwilayah kota 

Pekanbaru khususnya. Dengan banyaknya migrasi yang masuk ke daerah kota 

Pekanbaru secara tidak langsung merebut peluang atau kesempatan kerja bagi 

penduduk selaku tenaga kerja lokal, hal tersebut dapat menimbulkan dampak 

negatif berupa kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial dan ditutupnya 

kesempatan bagi tenaga kerja lokal.  

Tenaga Kerja Lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal didaerah 

sendiri perlu ditetapkan suatu aturan yang mengatur dengan tegas permasalahan 

penempatan tenaga kerja lokal diwilayah hukum Kota Pekanbaru. Pemerintah 

dalam hal ini telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 

Tahun 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal yang diundangkan pada 
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Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2002 yang kemudian dilakukan 

perubahan menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2018 yang 

terdiri dari  28 pasal. Perubahan ini disebabkan karena berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2002 dipandang tidak relevan lagi karena pasal-pasalnya 

tidak sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang lebih tinggi (Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Walaupun terjadi 

perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 Kota Pekanbaru menjadi 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2018, namun masih teradapat 

beberapa peraturan yang masih berlaku pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2002 

(tidak dilakukan perubahan).  

Adapun tujuan dari dibentuknya perda ini adalah dalam rangka melindungi 

hak – hak tenaga kerja lokal serta menghindari adanya kecemburuan sosial 

sebagaimana ditegaskan Pasal 5 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2002 yang 

berbunyi dalam pengisian lowongan pekerjaan, pengusaha wajib memprioritaskan 

penerimaan tenaga kerja lokal, terutama pencari kerja yang telah terdaftar pada 

Dinas Tenaga Kerja. Pada pasal 21 dijelaskan bahwa untuk menghindari 

timbulnya kecemburuan sosial masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi 

perusahaan, pengusaha wajib untuk dapat menerima tenaga kerja tempatan untuk 

pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan teknis atau khusus. Peraturan ini 

bertujuan untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal secara optimal oleh berbagai 

perusahaan – perusahaan dan atau unit – unit usaha yang berada dikota Pekanbaru. 

Perda ini pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh dinas tenaga kerja lokal 

kota Pekanbaru, yang menjadi sasaran dari perda ini adalah setiap perusahaan – 
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perusahaan yang ada diwilayah kota Pekanbaru. Perusahaan menurut perda ini 

adalah setiap bentuk badan usaha yang berbadan hukum baik milik Negara 

maupun swasta. Dinas tenaga kerja bertugas memberi informasi mengenai 

peraturan daerah yang sudah ada dan melakukan pengawasan kepada perusahaan 

yang ada dikota Pekanbaru sehingga dapat diketahui apakah perusahaan telah 

menjalankan peraturan yang telah dikeluarkan.  

Adapun yang dimaksud dengan tenaga kerja lokal didalam perda tersebut 

adalah tenaga kerja yang berasal dan lahir dikota Pekanbaru yang secara turun 

temurun dan dalam waktu tertentu tinggal dikota Pekanbaru,atau memiliki Kartu 

Keluarga dan atau KTP Kota Pekanbaru, yang mana dalam setiap lowongan 

pekerjaan harus memprioritaskan tenaga kerja lokal, namun berdasarkan 

penelusuran yang dilakukan masih banyak tenaga kerja yang digunakan 

perusahaan tidak menggunakan KTP Kota Pekanbaru dan Kartu Kuning atau 

Kartu Pencari Kerja,hal ini tentu saja telah melanggar peraturan daerah yang telah 

ditetapkan.  

Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tidak melaporkan adanya 

lowongan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan juga tidak memprioritaskan 

penerimaan tenaga kerja lokal sehingga tidak dapat mengawasi penggunaan 

tenaga kerja lokal diperusahaan tersebut sebagaimana yang telah di sebut kan pada 

pasal 5 ayat (2) perda nomor 4 tahun 2002 Dalam pengisian lowongan pekerjaan, 

pengusaha wajib memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal, terutama 

pencari kerja yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja.   
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Apabila untuk mengisi lowongan pekerjaan tertentu tenaga kerja tidak 

tersedia dikota Pekanbaru maka pengusaha dapat mendatangkan tenaga kerja dari 

kabupaten/kota dan Provinsi lain dengan melalui Antar Kerja Antar Daerah 

(AKAD) setelah mendapat persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

(pasal 6 dan 23). 

Tingginya angka pencari kerja menimbulkan kerawanan sosial mulai dari 

tindak kriminalitas yang semakin tinggi dan masalah sosial lainnya. Merujuk pada 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penempatan 

Tenaga Kerja Lokal, maka sudah selayaknya Pemerintah melalui Dinas terkait 

mengawasi penerimaan tenaga kerja bahkan membela kepentingan warga kota 

untuk didahulukan dalam proses penerimaan tenaga kerja oleh perusahaan yang 

ada dikota Pekanbaru. Tingginya angka pencari kerja semakin mempersempit 

kesempatan kerja tenaga kerja lokal untuk bersaing dengan pendatang. Berikut 

perbandingan jumlah pencari kerja dan penempatan tenaga kerja lokal tahun 2013 

- 2018 di Kota Pekanbaru. 

Table 1.1 : Jumlah Pencari Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Resapan 

Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2018 

Tahun 
Pencari Kerja 

Terdaftar 

Penempatan 

Tenaga Kerja 

Resapan 

Tenaga Kerja 

Lokal 

Resapan 

Tenaga Kerja 

Non Lokal 

2013 3.457 1.135 376 759 

2014 4.673 1.487 500 987 

2015 6.161 2.231 967 1.264 

2016 8.567 5.338 1.049 4.289 

2017 9.783 5.690 1.173 4.517 

2018 11.271 6.434 1.640 4.794 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 2019 

Berdasarkan Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa resapan tenaga kerja non 

lokal lebih besar dibandingkan tenaga kerja lokal. Pada tahun 2013 resapan tenaga 
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kerja non lokal 759 sedangkan resapan tenaga kerja lokal 376, Pada tahun 2016 

resapan tenaga kerja non lokal 987 sedangkan resapan tenaga kerja lokal 500. 

Pada tahun 2014 resapan tenaga kerja non lokal 1.264 sedangkan resapan tenaga 

kerja lokal 967. Pada tahun 2016 resapan tenaga kerja non lokal  4.289 sedangkan 

resapan tenaga kerja lokal 1.049. Pada tahun 2017 resapan tenaga kerja non lokal 

4.517 sedangkan resapan tenaga kerja lokal 1.173. Dan pada tahun 2018 resapan 

tenaga kerja non lokal  4.794 sedangkan resapan tenaga kerja lokal 1.640.  

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa resapan tenaga kerja 

non lokal lebih tinggi dari pada non lokal, sedangkan Pemerintah Kota Pekanbaru 

mewajibkan maksimal 50% sejak  Perda  Nomor  4 Tahun 2002 Tentang 

Penempatan Tenaga Kerja Lokal itu diundangkan dan dalam kurun waktu 5 tahun 

maskimal 25% dari karyawan perusahaan itu adalah tenaga kerja non lokal. Sejak 

Perda Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal ini 

diundangkan kewajiban perusahaan untuk menempatkan maksimal 50% tenaga 

kerja non lokal dan dalam kurun waktu 5 tahun menjadi 25% tidak terwujud 

dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan serta gejalah – 

gejalah yang telah ditemui penulis dilapangan, maka penulis tertarik untuk 

membahas dan menganalisanya dengan melakukan penelitian dalam bentuk 

proposal yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2018 

tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru”  
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar  belakang sebagaimana uraian di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini antara lain :  

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 

Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru. 

2. Faktor-Faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota 

Pekanbaru. 

 

1.3 Tujuan/Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan dalam Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal 

di Kota Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam 

mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang 

Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dalamrangka 

pembahasan perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang - 

undangan yang berkaitan dengan masalah tenaga kerja. 
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3. Bagi penulis lain 

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesain studi strata 1 pada 

Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran umum dari sistematika penulisan penelitian ini, penulis 

membagi penulisan penelitian ini ke dalam enam bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan pendahuluan yang mengemukakan Latar 

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan 

Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang melandasi 

penelitian ini, yang berkaitan dengan judul penelitian, dan variabel 

penelitian  

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

variabel data, dan metode analisia data 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Bab ini menyajikan gambaran umum objek penelitian, sejarah 

ringkas objek penelitian, lokasi, karakter dan demografi 
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari 

permasalahan sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari 

masalah-masalah selama dilakukan penelitian dan saran-saran yang 

diharapkan dapat berguna kedepannya. 

 


