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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah 

berkembang luas, tidak terbatas pada bidang-bidang industri dan perdagangan 

saja, namun juga bidang-bidang lainnya seperti pertahanan, keamanan, 

pendidikan, sosial dan bidang-bidang lainnya. Jika dahulu sebuah pemerintah 

terkenal dengan birokrasinya yang lambat, boros dan sangat fungsional, maka 

masyarakat saat ini membutuhkan sebuah kinerja pemerintah yang cepat, murah 

dan berorientasi pada proses agar dapat memberikan dukungan bagi 

masyarakatnya. Pada saat inilah teknologi yang diciptakan untuk mempermudah 

dan memperbaiki kualitas kehidupan manusia menunjukan perannya.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menggunakan internet 

dalam menyampaikan informasi serta pelayanan kepada masyarakat. Sehingga 

pola yang dahulu masih tradisional, segala sistem masih manual dan memerlukan 

waktu yang lama serta proses yang panjang sudah diminimalisasi pada saat ini. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemerintah menginstruksikan 

kepada seluruh pejabat terkait melalui Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang 

menginstruksikan kepada seluruh pejabat terkait, baik pemerintah pusat maupun 

daerah untuk mengembangkan e-government secara nasional. 
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E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi dan penerapannya oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan 

pelayanan publik kepada masyarakat. E-government bertujuan menyediakan 

pengelolaan informasi pemerintahan yang efisien kepada masyarakat, pemberian 

pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan memberdayakan masyarakat 

melalui akses informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. 

Salah satu instansi yang telah mengimplementasikan pelayanan e-

government adalah Kementerian Tenaga Kerja melalui pelayanan bursa kerja 

online yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2009. Yang melatarbelakangi 

pelaksanaan pelayanan ini adalah masih minimnya informasi mengenai info 

lowongan pekerjaan bagi pencari kerja. Pencari kerja yang membutuhkan 

informasi lowongan pekerjaan masih bergantung pada jalur informal seperti 

sekolah dan teman, sehingga informasi yang diperoleh tidak merata sebagai akibat 

dari posisi dan kondisi pencari kerja yang tidak memiliki kesempatan yang adil 

dalam memperoleh informasi pekerjaan.  

Bursa kerja online adalah bursa kerja yang memanfaatkan teknologi 

informasi dalam mempertemukan/memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja 

dengan pemberi kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui website 

www.infokerja.kemnaker.go.id. Website ini dibuat oleh Kementerian Tenaga 

Kerja yang terintegrasi secara nasional dan dalam pelaksanaan pelayanannya di 

desentralisasikan kepada dinas-dinas di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang 

menangani bidang ketenagakerjaan yang bertujuan menggantikan sistem 

pelayanan penempatan tenaga kerja secara manual. Hal ini sesuai dengan 

http://www.infokerja.kemnaker.go.id/
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peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja BAB III Pasal 24 yang 

menyatakan bahwa pelayanan penempatan tenaga kerja melalui sistem online 

harus terintegrasi dalam satu sistem pelayanan penempatan tenaga kerja nasional. 

Pemberi kerja yang dapat memanfaatkan pelayanan ini adalah BUMN, BUMD, 

BUMS, Firma, Instansi, PO, Koperasi, PT, Yayasan dan Perusahaan perorangan. 

Hingga saat ini bursa kerja online telah terintegrasi di 496 Kabupaten/Kota dan 34 

Provinsi (jatengprov.go.id). 

Salah satu dinas yang sudah terintegrasi dan melaksanakan pelayanan 

bursa kerja online adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak 

yang mulai melaksanakan pengembangan website dan pelayanan sejak tahun 

2012. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Siak dalam mendukung dan melaksanakan kegiatan pelayanan bursa 

kerja online ini, diantaranya dengan melakukan sosialisasi yang disiarkan melalui 

Siak TV dan Radio Pemda Siak serta menyurati pihak kecamatan untuk 

memberitahukan kepada masyarakat bahwa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

telah menerapkan pelayanan bursa kerja online. 

Tujuan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengimplementasikan 

pelayanan bursa kerja online adalah untuk memberikan informasi kepada pencari 

kerja dan pemberi kerja mengenai lowongan kerja, kapan saja, dimana saja, siapa 

saja dan mudah dalam melakukan pendaftaran/registrasi serta mudah dalam 

melihatnya, sehingga mempercepat proses pelayanan penempatan tenaga kerja 

kepada pencari kerja dan pemberi kerja. Sedangkan bagi pengelola bursa kerja 
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online di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan dan mendapatkan informasi terkait informasi pasar kerja yang cepat 

dan akurat. 

Manfaat bursa kerja online bagi pencari kerja adalah mempermudah dan 

meningkatkan efisiensi bagi pencari kerja dalam memperoleh informasi lowongan 

kerja. Pencari kerja dapat mengakses website pelayanan ini dimanapun dan 

kapanpun tanpa harus datang dan mencari informasi lowongan kerja di mading 

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Selain itu, pencari kerja dapat melakukan 

pembuatan kartu AK1 secara online melalui menu daftar sehingga pada saat 

pencari kerja mendatangi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk 

mendapatkan kartu AK1, petugas pelayanan bursa kerja online tinggal 

mencocokan data-data yang telah di input oleh pencari kerja secara online dan 

langsung mencetaknya, tanpa harus melakukan input manual.  

Pelayanan ini tentunya memudahkan bagi pencari kerja dan bagi petugas 

pelayanan karena mempercepat proses pembuatan kartu pencari kerja. Pencari 

kerja yang telah mendaftar secara online dapat melihat informasi lowongan kerja, 

melakukan pendaftaran lowongan kerja ataupun menolak lowongan pekerjaan 

secara online. Namun dalam penerapannya hingga saat ini belum ada pencari 

kerja yang menggunakankan pelayanan bursa kerja online ini. Pencari kerja masih 

mengandalkan informasi lowongan pekerjaan melalui jalur informal maupun 

datang langsung ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk melihat informasi 

lowongan kerja di mading yang ada di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.  
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Hal ini diperkuat dengan penyataan pencari kerja yakni Bapak Wahyu 

Sutopo yang peneliti wawancarai pada saat melakukan prariset. Berikut ini 

kutipan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Wahyu Sutopo. 

“Sampai sekarang saya belum tahu lowongan kerja juga di informasikan 

secara online melalui website bursa kerja online. Selama ini kalau membutuhkan 

informasi lowongan kerja saya hanya mencari di mading yang ada di Dinas 

Tenaga Kerja Siak ini. Kalau seandainya dengan adanya pelayanan ini tentu 

kami sangat mendukung karena kita kan butuh pelayanan yang mudah dan 

murah. Kalau kita dapat melihat atau membuat kartu kuning dari mana saja, 

tentu kami akan merasakan kemudahannya”. ( Wawancara, Senin 17 Oktober 

2016 ). 

Selain itu, hingga saat ini pencari kerja yang akan membuat kartu AK1 

juga masih menggunakan sistem manual, yaitu dengan datang langsung ke Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan membawa persyaratan yang telah 

ditetapkan kemudian data-data diinput dan diproses oleh petugas pelayanan bursa 

kerja online. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama jika 

dibandingkan dengan menggunakan pelayanan secara online. Berdasarkan 

peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja tentang mekanisme pelayanan 

penempatan kerja secara manual maupun secara online, pencari kerja yang akan 

membuat kartu AK1 harus menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak dua 

lembar dan memperlihatkan : 

1. KTP yang masih berlaku. 

2. Foto copy ijazah pendidikan terakhir. 

3. Foto copy sertifikat keterampilan bagi yang memiliki. 

4. Foto copy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. 
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Berikut ini data pencari kerja yang membuat kartu pencari kerja atau AK1 

secara manual di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak pada 

tahun 2015 

Tabel 1.1: Pencari kerja yang membuat kartu pencari kerja atau AK1 

secara manual di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

berdasarkan Kecamatan 

No Kecamatan  Pencari kerja  Persentase 

1 Minas 78 4,89% 

2 Kandis 76 4,77% 

3 Siak  327 20,57% 

4 Sungai Apit 179 11,23% 

5 Sungai Mandau 44 2,76% 

6 Kerinci Kanan 41 2,57% 

7 Lubuk Dalam 56 3,51% 

8 Tualang 425 26,67% 

9 Koto Gasib 79 4,95% 

10 Dayun 196 12,30% 

11 Bungaraya  320 20,08% 

12 Mempura 53 3,32% 

13 Sabak Auh 11 0,69% 

14 Pusako  19 1,19% 

Jumlah  1.593 100% 

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja Kabupaten Siak, 2016 
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Manfaat pelayanan bursa kerja online bagi pemberi kerja adalah 

memudahkan pemberi kerja dalam mengiklankan informasi lowongan kerja dan 

memudahkan proses rekrutmen. Pemberi kerja yang telah melakukan pendaftaran 

dan mendatangi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk melakukan validasi 

dapat mengakses website pelayanan bursa kerja online dan mengiklankan 

lowongan pekerjaan tersebut, kemudian admin bursa kerja online melakukan 

verifikasi/validasi dan setelah 12 jam iklan tersebut akan aktif ditayangkan di 

website bursa kerja online Kabupaten Siak.  

Namun sejak dilaksanakannya pelayanan bursa kerja online pada tahun 

2012 hingga tahun 2016 belum ada pemberi kerja di Kabupaten Siak yang 

memanfaatkan pelayanan ini. Hal ini dapat kita lihat dari tampilan website bursa 

kerja online Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berikut ini. 

Gambar 1.1: Tampilan Website Bursa Kerja Online Kabupaten Siak 

 

Sumber: www.infokerja.kemnaker.go.id 

Selama ini pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja melaporkan 

langsung lowongan pekerjaan yang tersedia dengan cara mendatangi Dinas 
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Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk melaporkan jenis pekerjaan dan jumlah 

tenaga kerja yang dibutuhkan tanpa melakukan pendaftaran di website bursa kerja 

online. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama jika 

dibandingkan dengan menggunakan pelayanan secara online. Berikut ini data 

pemberi kerja yang melaporkan membuka lowongan pekerjaan secara manual 

pada tahun 2015 

Tabel 1.2: Data pemberi kerja yang melaporkan membuka lowongan 

pekerjaan pada tahun 2015. 

No Pemberi kerja Bidang usaha 

1 PT. Indomarco Prismatama Retail 

2 PT. Teguh Karsa Wana Lestari Industri dan perkebunan kelapa sawit 

3 PT. Kimia Tirta Utama Industri dan perkebunan kelapa sawit 

4 Hotel Grand Mempura Perhotelan  

5 PT. Bank Danamon Perbankan  

6 PT. PEBPI Industri pengolahan kayu 

7 Hotel Yasmin Perhotelan  

8 PT. Permodalan Siak Perkreditan  

9 PT. Surya Intisari Raya Industri dan perkebunan kelapa sawit 

10 PT. Siak Prima Sakti Pengolahan kelapa sawit 

11 Highland Hotel Perhotelan 

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja Kabupaten Siak, 2016 

 

Berdasarkan tabel 1.2, diketahui bahwa pada tahun 2015 ada sebelas 

pemberi kerja yang melaporkan membuka lowongan pekerjaan. Manfaat bursa 
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kerja online bagi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah dapat 

meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan penempatan 

tenaga kerja dan memperoleh data-data terkait informasi pasar kerja secara cepat 

dan akurat. Namun hingga saat ini pelayanan masih dilakukan secara manual. 

Informasi-informasi lowongan pekerjaan tidak diiklankan di website bursa kerja 

online, hanya di tampilkan di mading Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan 

pelayanan pembuatan kartu AK1 juga masih dilakukan secara manual. 

Berdasarkan data-data dan fenomena-fenomena yang telah di uraikan 

diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Implementasi 

E-government Melalui Bursa Kerja Online di Dinas Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Siak”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah implementasi e-government melalui bursa kerja online di 

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak? 

b. Apa hambatan dalam implementasi e-government melalui bursa kerja online 

di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak? 

1. 3 Tujuan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah  

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui implementasi e-government melalui bursa kerja online di 

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. 
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b. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi e-government melalui 

bursa kerja online di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Siak. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Instansi 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

penerapan tanggung jawab sosial secara efektif bagi Dinas Transmigrasi 

dan Tenaga Kerja. 

2. Bagi Universitas 

Sebagai tambahan khasanah perpustakaan dan referensi bagi pihak-

pihak lain dalam meneliti masalah selanjutnya di masa yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti 

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperluas wawasan 

berfikir serta pengetahuan peneliti dalam mengembangkan ilmu dan 

pengetahuan yang sudah diperoleh untuk dilaksanakan dilapangan. 

1.5   Sistematika Penulisan 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 
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Pada bab ini menguraikan beberapa teori yang melandasi penulisan 

penelitian ini, definisi konsep, konsep operasional, pandangan 

Islam tentang konsep penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka 

berfikir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, 

jenis penelitian, jenis data dan sumber data, Informan penelitian, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten 

Siak dan profil Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Siak. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan untuk 

menjawab tujuan penelitian. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 


