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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau dengan keaneka ragaman suku 

yang ada di dalam nya, merupakan campuran dari berbagai suku yang mencoba 

mengadu nasib untuk datang ke ibukota Provinsi berharap dapat mencari pekerjaan 

dan penghidupan yang layak dikemudian hari dengan mengandalkan kemampuan 

atau keahlian (skill) yang tidak terlalu memadai. 

Dengan bermunculan nya pendatang dari berbagai daerah yang ada di Provinsi 

Riau inilah yang menyebabkan angka pengangguran di kota Pekanbaru meningkat 

setiap tahunnya, seperti yang di catat oleh Badan Pusat Statistik, pengangguran di 

kota pekanbaru meningkat yakni mulai dari tahun 2013 hingga akhir 2014 angka 

pengangguran di kota pekanbaru mencapai 41.363 orang pengangguran yang ada di 

kota Pekanbaru ini (sumber : Badan Pusat Statistik). 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota Pekanbaru dalam mengatasi 

dan mengurangi angka pengangguran di kota Pekanbaru, mulai dari memberikan 

bantuan usaha micro dan macro hingga meluncurkan program pemberdayaan 

masyarakat yang di harapkan dapat meningkatkan kesejakterahan masyarakat 

sehingga dapat menekan angka pengangguran di kota Pekanbaru sedikit demi sedikit 

sehingga kota Pekanbaru dapat mengatasi masalah pengangguran tersebut. 
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Berikut merupakan data pengangguran yang ada dikota Pekanbaru dapat di lihat 

dari tahun 2013 hingga 2014 data pengangguran meningkat, hal ini menggambarkan 

bahwa pelancong yang datang ke Pekanbaru menambah angka pengangguran di kota 

Pekanbaru. Dan menimbulkan permasalahan pemerintah dan memperberat pekerjaan 

pemerintah. Berikut data pengangguran sekota Pekanbaru; 

Tabel 1.1 

Tabel Angka Pengangguran di Kota Pekanbaru Menurut Tingkat Pendidikan 

 

 

Tahun 

Pendidikan Yang Ditamatkan 

SD Kebawah SLTP SMA Keatas Jumlah 

2011 5.106 8.416 25.825 29.347 

2012 1.107 5.106 12.737 18.950 

2013 2.034 3.970 23.420 29.424 

2014 5.994 5.470 29.962 41.363 

Jumlah 14.241 22.899 91.944 119.084 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa peningkatan angka pengangguran mulai 

menurun pada tahun 2012 namun kembali meningkat pada tahun 2013 dan 2014  

sehingga angka pengangguran di kota pekanbaru semakin hari semakin meningkat. 

Bahkan tingkat pendidikan tinggi pun tidak menentukan seseorang akan mendapatkan 

pekerjaan, banyak juga orang yang memiliki pendidikan tinggi namun tidak 

mendapatkan pekerjaan sehingga menyebabkan pengangguran. 
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Mengacu kepada undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenaga 

kerjaan, pemerintah sudah mengimplementasi kan undang-undang tersebut dengan 

baik namun masih belum dapat mengatasi angka pengangguran yang ada. Di dalam 

undang-undang tersebut pasal 1 dan pasal 2 mengutarakan mengenai program job 

expo atau dimana perusahaan – perusahaan yang membutuhkan pegawai di satukan 

dalam satu area atau ruang lingkup dan membuka lowongan pekerjaan besar-besaran 

sehingga di harapkan dapat menurunkan angka pengangguran. 

Namun pada kenyatan nya program tersebut masi belum berjalan secara efektif 

dikarnakan masi banyak nya pencari kerja yang masih memilih – milih untuk bekerja 

di suatu instansi. Tidak putus asa dengan pasal 1 dan pasal 2 mengenai program job 

expo, pemerintah mengatur kembali undang undang ketenaga kerjaan melalui pasal 

64 hingga 66 mengenai pemborongan pegawai dan penyaluran tenaga kerja 

. Dalam melihat bagaimana pelaksanaan outsourcing di Indonesia, hal pertama 

yang harus dilihat adalah aspek legalnya. Selama ini, pengaturan tentang outsourcing 

merujuk pada UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam undang-

undang tersebut memang tidak disebutkan secara tegas mengenai istilah dari 

outsourcing. Namun demikian, berdasarkan ketentuan pasal 64 UU No.13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan tentang suatu perjanjian kerja yang dibuat 

antara pengusaha dengan tenaga kerja, di mana perusahaan tersebut dapat 

menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui 

perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Jadi, perjanjian 

outsourcing dapat disamakan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan. 
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Selanjutnya outsourcing dikuatkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang 

Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Berdasarkan 

penjelasan di atas maka outsourcing dibolehkan untuk dilaksanakan di Indonesia. 

Namun kebebasan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui outsourcing 

tersebut dibatasi dalam beberapa hal antara lain menyangkut syarat pekerjaan yang 

dapat dilakukan outsourcing dan syarat perusahaan pemborong, serta akibat hukum 

atas pelanggaran syarat-syarat tersebut. Tetapi dalam prakteknya masih sering terjadi 

berbagai permasalahan (Saefulloh : 2,1) 

Pasal 64 hingga pasal 66 mengatur masalah pemborongan pekerja dan 

penyaluran tenaga kerja, hal ini termasuk dalam undang-undang ketenaga kerjaan 

(PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dimana pegawai yang bekerja 

dengan pihak penyalur tenaga kerja ini bersifat kontrak dan tidak tetap. Di kota 

pekanbaru PKWT di atur dalam Peraturan Pemerintah (permen) no 19 tahun 2012 

mengenai ketenaga kerjaan. 

Dengan hadirnya undang-undang yang mengatur masalah PKWT atau 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu memunculkan perusahaan – perusahaan penyalur 

tenaga kerja dan pemborong pekerja yang memperkerjakan pekerja secara sistim 

kontrak, hal ini dapat di sajikan dalam data sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 

Nama-nama Perusahaan yang Terdaftar Pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru 

Nomor Nama Perusahaan Outsourching Jenis Tenaga 

Kerja 

1  PT PRASMANINDO BOGA UTAMA Cleaning servis 

2 PT EDROS MULYA ABADI Cleaning servis 

3 PT RIAU MUDA JASA SARANA Cleaning servis 

4 PT SUCOPINDO Admin 

5 PT BUMI SINAR BELIA Cleaning servis 

6 PT RIAU BETON MANDIRI Cleaning servis 

7 PT SURVERIOR INDONESIA Security 

8 PT REZKI SURYA INTI MAKMUR Cleaning servis 

9 PT TRITUNGGAL SEJATERA MARGALI Cleaning servis 

10 PT VISION TECH INDOGRAHA Cleaning servis 

11 PT ANDALAN PERMATA Cleaning servis 

12 PT RIAU ARIDA JASASARANA Cleaning servis 

13 PT KENTONA JAYA Cleaning servis 

14 PT KOPENNUSA Admin 

15 PT FAJAR MAS MURNI Marketing 

16 PT GLOBAL ASSISTANCE AND HEALTH CARE Admin  

17 PT KARENINDO CITRA UTAMA Cleaning servis 

18 PT BERLIN CIPTA MANDIRI Cleaning servis 

19 PT ADESTA MANDIRI INDONESIA Cleaning servis 

20 PT QUANTUM MITRA SINERGI Admin 

21 PT NAINDO SPECTERRA Cleaning servis 

22 PT EKA MANDIRI SEJAKTERA Cleaning servis 

23 PT MITRA INTEGRASI INFORMATIKA Cleaning servis 

24 PT SAFARI PUTRA RIAU Admin 

25 PT BERKA HARDAYAT PERKASA Admin 

26 PT CIPTA METRA PERKASI Cleaning servis 

27 PT WAHANA INTI NARENDRA Cleaning servis 

28 PT SWAKA INSAN MANDIRI Marketing 

29 PT ISS INDONESIA Cleaning servis 

30 PT. SINAR MANDIRI Security 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau 
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Dapat dilihat dari data di atas, bahwa begitu banyak perusahaan penyalur tenaga 

kerja atau yang biasa di sebut dengan outsourching yang berupaya membantu 

pekerjaan pemerintah dalam menekan angka pengangguran di kota Pekanbaru. Nama 

– nama perusahaan di atas merupakan nama perusahaan penyalur tenaga kerja 

(outsourching) yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja di kota Pekanbaru meliputi 

perusahaan nasional dan perusahaan lokal. 

Dari sekian banyak nya perusahaan yang ada dikota Pekanbaru dapat menjaring 

para pencari kerja yang ada di kota Pekanbaru sedikit demi sedikit, berikut 

merupakan data pencari kerja yang terjaring perusahaan outsourching di pekanbaru: 

Table 1.3 

Data Pekerja Yang Bekerja Pada Pihak Outsourching 

 

Tahun  

 

Pencari kerja 

Lowongan 

pekerjaan 

Pekerja 

outsourching  

2011 5.150 7.649 - 

2012 8.567 14.452 - 

2013 24.689 7.752 2.137 

2014 12.023 4.781 1.068 

2015 7.022 1.104 1.068 

JUMLAH 57.451 35.738 4.273 

Sumber : Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau 

Pekerjaan rumah (PR) pemerintah sedikit demi sedikit terbantu semenjak di 

aturnya PKWT dalam undang-undang sehingga mereka memiliki legal yang dapat 

dijadikan payung hukum oleh setiap perusahaan nya. Mengacu kepada payung 

hukum, dalam Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2012 tersebut juga menegaskan 

pada pasal 33 yang berbunyi pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oelh 
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pengawas ketenaga kerjaan. Sehingga seluruh pengoprasional perusahaan penyalur 

tenaga kerja yang ada di kota Pekanbaru merupakan di bawah pengawasan Dinas 

Ketenaga Kerjaan, transmigras, dan Kependudukan Provinsi Riau wilayah bagian 

kota Pekanbaru.  

Pengawasan merupakan hal yang mutlak dilakukan pemerintah atas undang-

undang atau peraturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah, dengan adanya 

pengawasan maka dapat melihat apakah undang-undang atau peraturan yang 

dikeluarkan pemerintah tersebut dapat berjalan dengan benar atau tidak, apakah 

terjadi kendala atau hambatan sehingga dengan adanya pengawasan inilah kita dapat 

mengetahui bagaimana proses dan hambatan yang di alami dalam menjalankan suatu 

kebijakan maupun suatu undang-undang. 

Seperti yang banyak terjadi di lapangan pada saat ini, banyak permasalahan 

yang terjadi dalam perusahaan penyalur tenaga kerja ini seperti meliputi beberapa hal 

sebagai berikut; 

1. Banyaknya pegawai yang menerima upah di bawah upah minimum; 

Berdasarkan pelaporan pelanggaran norma kerja yang di terima oleh dinas 

tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan provinsi Riau menyatakan bahwa, 

banyaknya pekerja menerima upah di bawah standar minimum berdasarkan 

perusahaan yang menjalin perjanjian kerja tidak sesuai standar yakni penambahan 

gaji sebesar 4% dengan data sebagai berikut; 
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Tabel 1.4 

Jumlah Pekerja Yang Menerima Upah Di Bawah Upah Minimum TAHUN 2016 

NO UPAH YANG DI TERIMA JUMLAH PEKERJA 

1 Rp. 1.923.500,00,. 23 

2 Rp. 1.875.650,00,. 27 

3 Rp. 1.803.900,00,. 18 

JUMLAH 68 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau 

Berdasarkan data di atas, masi banyak perusahaan yang bekerja sama dengan 

pemborong tenaga kerja tidak sesuai dengan standar, dimana seharusnya pemborong 

tenaga kerja melakukan perjanjian dengan perusahaan yg bekerja sama dengan 

pemborong tenaga kerja sebesar 10% namun lemahnya pengawasan dinas tenaga 

kerja, transmigrasi dan kependudukan provinsi Riau perjanjian pemborong kerja 

dengan perusahaan yang membutuhkan masih ada perjanjian kerja sebesar 4%. Hal 

ini masih berada di bawah upah minimum yang ada dikota Pekanbaru, berikut 

merupakan data upah minimum seprovinsi Riau; 

Table 1.5 

Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2016 

No  Kabupaten / Kota Upah/bulanan (Rp) 

1 Kota Pekanbaru Rp.2.352.577,25,- 

2 Kota Dumai Rp.2.655.372,50,- 

3 Kabupaten Rokanhulu Rp.2.323.450,94,- 

4 Kabupaten Indragirihulu Rp.2.440.845,00,- 

5 Kabupaten Indragirihilir Rp.2.342.160,00,- 

6 Kabupaten Kampar Rp.2.315.002,03,- 

7 Kabupaten Bengkalis Rp.2.685.547,19,- 

8 Kabupaten Siak Rp.2.392.249,23,- 

9 Kabupaten Pelalawan Rp.2.356.939,60,- 

10 Kabupaten Kuantan Singingi Rp.2.389.835,25,- 

11 Kabupaten Meranti Rp.2.341.555,75,- 

12 Kabupaten Rokanhilir Rp.2.305.343,13,- 

Sumber : Dinas Tenagakerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau 
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2. Banyaknya pekerja outsourching yang tidak mendapatkan jaminan 

kesehatan pekerja 

Jaminan kesehatan merupakan hak mendasar yang harus dimiliki seorang 

pekerja baik yang disalurkan melaui pemborong tenaga kerja, ataupun yang tidak 

melalui pemborong tenaga kerja. Banyak nya pemborong tenaga kerja yang tidak 

memberikan jaminan kesehatan kepada pekerja yang di salurkannya, bahkan banyak 

pemborong tenaga kerja yang mendaftarkan pekerjanya kepada dinas tenaga kerja 

dengan status buruh kontrak harian, sehingga pekerja tidak mendapatkan jaminan 

kesehatan, berikut daftar pekerja yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan; 

Tabel 1.6 

Jumlah Pekerja Yang Menerima Upah Di Bawah Upah Minimum 

 

 

 

Tahun 

 

Lowongan 

Pekerjaan 

 

Pekerja 

Outsourching 

Pekerja yang tidak 

memiliki jaminan 

kesehata 

2013 7.752 2.137 89 

2014 4.781 1.068 142 

2015 1.104 1.068 134 

Jumlah 13.637 4.273 365 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau 

Merujuk dari kedua permasalahan yang sering terjadi pada perusahaan penyalur 

tenaga kerja yang ada dipekanbaru penulis ingin mencari titik tengah permasalahan 

yang terjadi apakah dari bagian pengawasan yang lalai mengawasi perusahaan 

penyalur tenga kerja atau perusahaan penyalur tenaga kerja yang berjalan secara 

kucing – kucingan terhadap bagian pengawasan.  
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Mendapati permasalahan di atas tidak seharusnya pekerja mendapatkan upah di 

bawah upah minimum pekerja dimana seharusnya upah yang di dapat tetap mengacu 

kepada upah minimum pekerja walaupun terdapat berbagai pemotongan yang biasa 

dilakukan oleh perusahaan penyalur tenaga kerja. Dan benar saja, jaminan 

keselamatan kerja merupakan hal yang sudah menjadi sangat penting dimiliki oleh 

pekerja sekalipun pekerja tersebut tergolong pekerja yang bersifat kontrak, karna 

jaminan kesehatan merupakan hak mendasar setiap pekerja dan merupakan hak 

pekerja. 

Dari pemaparan penulis diatas, penulis ingin mengangkat permasalahan 

tersebut dengan memberi judul “Analisis Tugas Pokok dan Fungsi  Dinas Tenaga 

Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Riau Dalam Pengawasan 

Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja (outsourching) di Kota Pekanbaru” 

1.2. Rumusan Masalah 

1 Bagaimanakah Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 

dan Kependudukan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan perusahaan 

penyalur tenaga kerja (outsourching) dikota Pekanbaru? 

2 Hambatan - hambatan apa saja yang di hadapi dalam melakukan 

pengawasan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1 Untuk mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam 

melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Penyalur Tenaga 

Kerja(outsourching) di Kota Pekanbaru. 

2 Untuk mengetahui hambatan-hambatan apasaja yang di alami dalam 

melakukan pengawasan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1 Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah dan memperkaya konsep-

konsep , teori – teori terhadap pengembangan ilmu administrasi Negara 

2 Kegunaan praktis 

Bagi dinas tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan provinsi Riau di 

harapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam memperhatikan 

perusahaan penyalur tenaga kerja outsourching agar kedepannya dapat 

melihat perkembangan dan pelaksanaan norma kerja perusahaan penyalur 

tenaga kerja outsourching 

3 Kegunaan akademis 

Bagi pengangguran tinggi , hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi 

dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas 

akademika 
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1.5. Sitematika Penulisan 

BAB  I    PENDAHULUAN 

Bab ini akan di bahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini akan di bahas mengenai teori yang di jadikan pedoman dalam 

melakukan pembahasan penelitian ini, serta indikator yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan di bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta 

analisa data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini diuraikan keadaan umum Kantor Dinas Tenaga Kerja kota 

Pekanbaru dan Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja (outsourching) di 

kota Pekanbaru 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan diuraikan hasil pengelolaan data lapangan, hasil 

penelitian dilapangan serta wawancara tentang pengawasan yang 

dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 
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BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh 

analisa yang telah dilakukan. 

 


