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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi dan tuntutan persaingan dunia usaha yang ketat saat 

ini,  maka perusahaan dituntut untuk berusaha meningkatkan kinerja usahanya 

melalui  pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien. Pemutusan Hubungan 

Kerja selalu mejadi hal yang sulit baik bagi pengusaha maupun pekerja/buruh. 

Fakta menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja seringkali menimbulkan 

ketidakpuasan bagi salah satu pihak dikarenakan masing-masing pihak memiliki 

sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi terjadinya pemutusan hubungan 

kerja. Pengusaha menganggap terjadinya pemutusan hubungan kerja  merupakan 

hal yang wajar di dalam kegiatan perusahaan. Bagi pekerja/buruh, terjadinya 

pemutusan hubungan kerja berdampak sangat luas bagi kehidupanya tidak hanya 

bagi dirinya pribadi namun juga keluarganya. Pemutusan hubungan kerja jelas 

akan menyebabkan seorang pekerja/buruh kehilangan mata pencahariannya.  

Pemutusan hubungan kerja merupakan bagian dari suatu hubungan kerja 

yang awalnya merupakan hubungan hukum dalam lingkup hukum privat karena 

hanya menyangkut hubungan hukum perorangan antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha. Dalam perkembangannya, pemutusan hubungan kerja ternyata 

membutuhkan campur tangan pemerintah karena menyangkut kepentingan 

khalayak banyak. Pengaturan mengenai PHK membutuhkan campur tangan 

pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki fungsi untuk menetapkan 
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kebijakan, melakukan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap 

pelanggaran peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terutama ketentuan 

pemutusan hubungan kerja. 

Bagi pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja merupakan awal hilangnya mata 

pencaharian, karena akan menyebabkan kehilangan pekerjaan dan penghasilan 

yang selama ini digunakan untuk kebutuhan hidup. Oleh karena itu, istilah PHK 

bisa menjadi momok bagi pekerja karena mereka dan keluarganya terancam 

kelangsungan hidupnya dan merasakan derita akibat pemutusan hubungan kerja 

itu. Mengingat fakta dilapangan bahwa mencari pekerjaan tidaklah mudah seperti 

yang dibayangkan. Semakin ketatnya persaingan, angkatan kerja terus bertambah 

dan kondisi dunia usaha yang selalu fluktuatif, sangatlah wajar jika pekerja atau 

buruh selalu khawatir dengan ancaman PHK tersebut. Selain itu, pemutusan 

hubungan kerja yang terjadi, sering kali dapat berpengaruh pada karyawan lain 

yang sedang bekerja dan berdampak pada konsentrasi karyawan dalam bekerja, 

karyawan menjadi malas, tidak semangat bekerja sehingga karyawan akan 

semakin mengalami stress yang berlarut-larut dan berkepanjangan, yang makin 

memburuk kondisi fisik maupun psikis karyawan. Pengusaha, pekerja/buruh, 

serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus 

mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.   

Sebuah kota disebut wilayah metropolitan dimana sebuah pusat populasi 

besar yang terdiri atas satu metropolis besar dan daerah sekitarnya, atau beberapa 

kota sentral yang saling bertetangga. Kota metropolitan biasanya menggabungkan 

sebuah aglomerasi (daerah pemukiman lanjutan) dengan zona lingkaran urban dan 
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memang dekat dengan pusat perkantoran atau perdagangan. Secara internal, demi 

mewujudkan kota yang metropolitan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah 

menggiatkan pembangunan infrastruktur jalan  dimulai dengan pembangunan 

jalan lingkar luar Pekanbaru atau bagian Selatan Pekanbaru agar menjadi tujuan 

investasi yang terbaik. 

Ini menunjukan bahwa  misi kota pekanbaru menjadi kota  tujuan investasi 

telah memberikan hasil yang menggembirakan dan semua berkat peran serta 

masyarakat menciptakan suasana yang kondusif  dan aman untuk berinvestasi. 

Investasi akan membuka  lapangan pekerjaan dan peluang-peluang ekonomi 

lainnya yang dapat ditangkap oleh masyarakat Pekanbaru khususnya dan 

masyarakat Riau pada umumnya. Makin terbukanya  investasi maka diharapkan 

bisa menekan jumlah pemutusan hubungan kerja serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  Tingkat pertumbuhan penduduk  4,47 persen, dimana 

2,3 persen disumbangkan pendatang atau arus urban dari berbagai daerah di 

nusantara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir, tercatat rata-rata 

diatas 10 persen. 

Melihat banyaknya demo yang terjadi di Kota Pekanbaru maka dalam hal 

ini Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru juga menerima laporan pengaduan kasus 

dari pekerja mengenai masalah ketenagakerjaan. Masalah yang di laporkan 

meliputi pengaduan kasus pelanggaran normative dan perselisihan yang umumnya 

banyak menimpa pekerja. Hal tersebut terbukti pada laporan pengaduan kasus 

tahun 2011-2016 mengenai jumlah pengaduan kasus yang ada pada bidang 

hubungan industrial dan sengketa kerja dalam tabel 1.1 
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Tabel 1.1 Jumlah Pengaduan Kasus 

Tahun Sisa Kasus 

Tahun Lalu 

Kasus Masuk Kasus Yang 

Diselesaikan 

Sisa Kasus 

Tahun Ini 

 Kasus Tenaga 

Kerja 

Kasus Tenaga 

Kerja 

Kasus Tenaga 

Kerja 

Kasus Tenaga 

Kerja 
2011 8 33 85 153 84 155 9 31 

2012 9 31 68 98 66 107 11 22 

2013 11 22 83 155 93 176 1 1 

2014 1 1 116 179 114 177 3 3 

2015 3 3 172 276 168 258 6 20 

2016 6 20 177 512 146 363 31 149 

Sumber : Data Rekapitulasi Laporan Seksi Hi dan Sengketa Kerja dari Dinas 

Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tahun 2016 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dinyataan bahwa tingkat pemutusan hubungan 

kerja setiap tahunnya meningkat dari tahun 2011 sampai 2016. Hasil observasi 

awal penulis bahwa jumlah kasus PHK pada dinas tenaga kerja di kota pekanbaru 

meningkat dari tahun 2015 hanya 172 kasus dengan 276 tenaga kerja menjadi 177 

kasus dengan 512 orang yang terkena PHK pada tahun 2016. Meningkatnya 

jumlah tenaga kerja yang di-PHK semakin menambah jumlah pengangguran di 

Indonesia. Pengaduan kasus disebabkan karena kondisi dari lingkungan 

ketenagakerjaan yang tidak mendukung seiring banyaknya demi mengenai 

masalah yang ditimbulkan oleh pemutusan hubungan kerja.  

Pemerintah telah mengadakan kebijaksanaan mengenai pemutusan 

hubungan kerja dengan maksud untuk lebih menjamin adanya ketertiban dan 

kepastian hukum dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja antara lain 

menetapkan peraturan perundang-undangan tentang pemutusan hubungan kerja, 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta berbagai keputusan menteri. 

Apabila telah ditetapkannya pemutusan hubungan kerja, maka ditetapkan 

pula kewajiban pengusaha untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan 
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masa kerja, dan ganti kerugian kepada pekerja. Kewajiban ini berlaku bagi 

pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para pekerjanya. 

Pembayaran kompensasi tersebut harus mengikuti prosedur sebagaimana yang 

telah ditetapkan dalam UU No.13 tahun 2003 yang bertujuan untuk terciptanya 

suatu kesepakatan yang baik antara pengusaha dengan pekerja. Dalam 

pelaksanaan pemutusan hubungan kerja tidak jarang ditemukan kendala seperti 

ketidakadilan perusahaan terhadap pemutusan hubungan kerja terhadap buruh 

sehingga menimbulkan ketidakpuasan para buruh karena kasus pemutusan 

hubungan kerja. 

Pemutusan Hubungan Kerja juga dilatarbelakangi oleh ketidak 

seimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan lahan yang terbuka luas 

untuk diusahakan menjadi besar, sehingga perlu diberi perlindungan supaya 

pekerja tidak memutuskan hubungan kerja secara sepihak. Persoalan pemutusan 

hubungan kerja ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi atau 

kualitas perusahaan itu sendiri. Maka dari itu jika kurang hati-hati dalam 

melakukan PHK maka sangat berdampak bagi perusahaan. Karena tenaga kerja itu 

merupakan asset yang menetukan bagi tercapai tidaknya tujuan perusahaan. 

Berikut ini adalah Tabel kasus yang terselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja kota 

Pekanbaru : 
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Tabel 1.2. Jumlah Kasus Yang Terselesaikan 

Bulan Sisa Kasus 

Yang Lalu 

Kasus 

Masuk 

Bulan Ini 

Penyelesaian 

Bipartit Perjanjian 

Bersama 

Anjuran Sisa 

Kasus 

 KS TK KS TK KS TK KS TK KS TK KS TK 

Januari 6 20 14 53 1 1 8 30 6 33 5 9 

Februari 0 0 15 15 2 2 7 7 0 0 6 6 

Maret 6 6 15 30 0 0 8 13 3 5 10 18 

April 10 18 14 14 1 1 13 16 6 8 4 7 

Mei 4 7 15 54 1 1 13 16 6 8 0 36 

Juni 0 36 20 82 3 4 8 66 0 0 9 48 

Juli 9 48 10 53 2 2 1 1 0 0 16 98 

Agustus 16 98 10 53 2 2 1 1 0 0 23 148 

September 23 148 16 40 4 49 11 24 6 11 18 104 

Oktober 18 104 15 18 3 3 4 4 6 17 20 98 

November 20 98 17 31 0 0 4 7 2 2 31 149 

Desember 31 149 16 69 1 1 9 12 4 16 33 160 

Jumlah Kasus 177 512 20 66 87 197 39 100   

KETERANGAN 

  

KS : Kasus 

TK : Tenaga Kerja 

Sumber : Data Rekapitulasi Laporan Pengaduan Kasus Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru Tahun 2016 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas jumlah PHK di Kota Pekanbaru masih banyak 

yang belum terselesaikan. Hal itu bisa dilihat dari jumlah kasus yang masuk 

berjumlah 177 kasus dengan 512 tenaga kerja hanya 146 kasus dengan 363 tenaga 

kerja yang teselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Ini 

membuktikan bahwasanya masih kurang baiknya kinerja yang dilakukan oleh 

Dinas Tenaga Kerja karena pada tahun 2016 kasus yang belum terselesaikan 

sebanyak 33 kasus dengan 160 tenaga kerja. 

Penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial dan PHK 

memerlukan tata cara menurut perundang-undangan yang berlaku agar dapat 

menciptakan suasana kemantapan, ketertiban, sehingga terwujudlah penyelesaian 

yang efektif, efisien, murah dan adil dengan dilandasi musyawarah mufakat anatar 
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pihak yang berselisih. Dengan demikian, permasalahan ketenagkerjaan dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Sebagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

bersadarkan UU No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial, namun dalam kenyataan masih banyak para pelaku proses produksi 

yaitu unsure pekerja serta pengusaha dan juga pemerintah, belum memahami 

secara komprehensif. Hal tersebut bisa dimaklumi karena dalam system beberapa 

lembaga baru yang bisa dilibatkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap penyelesaian diluar pengadilan 

dan tahap penyelesaian didalam pengadilan. 

Tahap penyelesaian di dalam pengadilan yaitu Pengadilan Hubungan 

Industrial (PHI) Provinsi Riau. Sedangkan tahap penyelesaian di luar pengadilan 

bisa dilakukan memalui mediasi, dan pihak yang menjadi mediator telah 

ditentukan melalui UUD yaitu Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota dimana seorang 

pekerja itu tinggal. 

Dari uraian dan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan Penelitian dengan judul “Analisis Peranan Dinas Tenaga Kerja 

Dalam Menangani Masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kota 

Pekanbaru.” 

1.2. Perumusan Masalah : 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan 

masalah penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana peranan dinas tenaga kerja dalam menangani masalah 

pemutusan hubungan kerja  di kota pekanbaru ? 

2. Apa saja faktor-faktor penghambat bagi dinas tenaga kerja dalam 

menangani masalah pemutusan hubungan kerja di kota pekanbaru ? 

1.3. 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: 

1. Untuk mengetahui peranan dinas tenaga kerja dalam menangani 

masalah pemutusan hubungan kerja di kota pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat bagi dinas tenaga kerja 

dalam menangani masalah pemutusan hubungan kerja di kota 

pekanbaru. 

1.4. Manfaat Penelitian : 

Hasil penelitian pada umumnya sangat diharapkan dapat memberikan 

kegunaan dan manfaat yang sebesar-besarnya baik untuk penulis sendiri maupun 

bagi orang lain yang menggunakannya. Dengan penelitian ini, kegunaan dan 

manfaat yang diharapkan yaitu : 
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1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dalam menambah 

bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran 

mengenai permasalahan dan juga masukan terutama bagi pihak yang 

berwenang bagi dinas tenaga kerja kota pekanbaru dalam menghadapi 

pemutusan hubungan kerja. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis susun ke dalam enam bab dan 

masing-masing  bab terdiri beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut:  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat teori-teori yang digunakan sebagai 

tinjauan/landasan dalam menganalisis batasan masalah yang telah 

dikemukakan, diuraikan juga pandangan islam, defenisi konsep, 

konsep operasional, dan kerangka pemikiran. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, 

key informan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik 

analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas letak geografis kota pekanbaru, 

gambaran umum dinas tenaga kerja, struktur organisasi, sumber 

daya, visi misi dinas tenaga kerja, serta visi misi kota pekanbaru. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang 

peranan dinas tenaga kerja dalam menangani masalah pemutusan 

hubungan kerja di kota pekanbaru serta apa saja faktor 

penghambat bagi dinas tenaga kerja dalam menangani masalah 

pemutusan hubungan kerja di kota pekanbaru. 

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta 

saran yang diperlukan. 


