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Oleh  

 

Kharuhita Widya Dewanggi 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak pelaksanaan 

program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diselenggarakan oleh 

pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja bagi keluarga calon pekerja perempuan 

yang sedang mencari pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Dari penelitian ini 

akan diketahui bagaimana program AKAD dilaksanakan serta bagaimana 

dampaknya bagi calon tenaga kerja perempuan yang ikut serta di dalam program 

tersebut. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif yang melibatkan sebanyak 23 orang informan dan dipilih 

dengan metode purposive mempertimbangkan kriteria yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa PT. Tunas Kreasi 

Bersama sangat berperan penting dalam pelaksanaan program AKAD yang 

bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja. Tenaga kerja yang disalurkan juga 

resmi dan aman sampai kembali lagi ke tempat asalnya. Tenaga kerja yang sudah 

selesai kontraknya juga diberikan pengarahan oleh PT Tunas Kreasi Bersama 

untuk memberikan bekal bagi tenaga kerja purna setelah selesai bekerja. Mereka 

mengaku terbantu dengan adanya program AKAD yang membantu mereka 

menemukan pekerjaan dan dikontrak selama 1 tahun. Seta beberapa mendapatkan 

pelatihan kewirausahaan setelah purna bekerja. Hal tersebut tentu membantu 

banyak pihak, terutama Tenaga Kerja Perempuan yang kehidupannya terdampak 

pandemi. 

 

Kata Kunci: Tenaga Kerja Perempuan, Covid-19, Antar Kerja Antar Daerah 

  



 
 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

IMPACT OF IMPLEMENTATION OF THE INTER-REGIONAL INTER-

REGIONAL LABOR PLACEMENT (AKAD) PROGRAM FOR WOMEN 

WORKERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

(Case Study of PT. Tunas Kreasi Bersama Lampung) 

 

 

 

By 

 

Kharuhita Widya Dewanggi 

 

This study was conducted to find out how the impact of the implementation of the 

Inter-Regional Inter-Working Program (AKAD) organized by the government 

through the Department of Manpower was for the families of prospective female 

workers looking for work in the COVID-19 pandemic. From this research, it will 

be known how the AKAD program will be implemented and how the views of 

prospective female workers who participate in the program will be. This research 

was conducted using a qualitative method with a descriptive approach involving 

as many as 23 informants and selected by the purposive method considering 

selecting criteria that are in accordance with the research objectives. In this 

study, it was found that PT. Tunas Kreasi Bersama plays an important role in the 

implementation of the AKAD program which reaches out to the Department of 

Manpower. The workers who are distributed are also official and safe until they 

return to their place of origin. Workers whose contracts have been completed are 

also given direction by PT Tunas Kreasi Bersama to provide provisions for 

retired workers after finishing work. They claimed to be helped by the AKAD 

program which helped them find work and a 1-year contract. Some of them get 

entrepreneurship training after they retire from work. This certainly helps many 

parties, especially female workers who are building the pandemic. 

 

Keywords: Female Workers, Covid-19, Inter-Regional Work 
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MOTTO 

 

 

 

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu." 

(Abi bin Abi Thalib) 

 

 

“Uang dan kesuksesan tidak mengubah orang; mereka hanya memperkuat apa 

yang sudah ada.” 

(Will Smith) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

World Health Organization (WHO) dalam websitenya www.who.int menyatakan 

tahun 2019 wabah virus yang berawal dari Wuhan, China yang disebut WHO 

dengan wabah virus corona (Covid-19). WHO menyatakan penyakit tersebut 

sebagai wabah pandemi di semua bagian dunia salah satunya di negara Indonesia. 

Wabah ini datang di Indonesia pada bulan Maret 2020. Pandemi adalah sebuah 

epidemi yang menyebar di berbagai negara yang ada di dunia dan umumnya 

menyerang banyak orang. Akibat dari pandemi ini seluruh dunia tidak hanya di 

negara berkembang termasuk negara maju turut merasakan dampak akibat wabah 

ini, termasuk dalam sektor ekonomi yang mengalami dampak yang cukup berat di 

banyak negara termasuk di Indonesia (Muhyiddin, 2020). 

 

Dampak menghindari pandemi yang semakin berkelanjutan, pemerintah dengan 

ini bekerja keras untuk melakukan penutupan di semua kegiatan di luar ruangan 

bahkan pemerintah memberikan  peraturan yang di atur dalam PP No. 21 Tahun 

2020 mengenai PSBB. PSBB sendiri merupakan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran mata rantai virus covid-19. 

Akibat peraturan diterapkannya PSBB menyebabkan banyak karyawan yang 

melakukan work from home (WFH). Berbeda dengan karyawan yang dapat 

melakukan WFH pada masa PSBB, pekerja seperti pedagang dan buruh yang 

http://www.who.int/
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tidak dapat menerapkan WFH, akibatnya mereka terdampak cukup berat. Selain 

banyak pekerja melakukan WFH, banyak pekerja lainnya yang terpaksa di PHK 

ditempat mereka bekerja. 

 

PHK adalah suatu pengakhiran hubungan kerja dikarenakan suatu masalah yang 

mengakibatkan atau menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja 

dan perusahaan. Artinya harus adanya hal atau sebuah alasan tertentu dalam 

mendasari pengakhiran hubungan kerja. Menurut Keputusan Menteri Pekerja 

Nomor 150 tahun 2000 yang menetapkan bahwa yang dimaksud dengan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja antara 

pengusaha dengan pekerja berdasarkan izin panitia daerah atau panitia pusat.  

 

Hal yang mendasari suatu perusahaan atau pengusaha melakukan PHK pada 

pandemi covid-19 ini ialah akibat kurangnya bahkan tidak adanya pemasukan 

pada usaha mereka akibat dari PSBB yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak 

yang di timbulkan dari PHK tersebut salah satunya ialah angka pengangguran di 

Indonesia terlebih keadaan pada pandemi covid-19. PHK yang dilakukan 

perusahaan terhadap pekerja harus sesuai dengan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 mengenai PHK dapat dilakukan dengan 

cara beberapa proses yaitu mengadakan forum diskusi antara pekerja atau buruh 

dengan perusahaan, bila tidak dapat titik terang maka upaya terakhir melalui 

pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. 

 

Menurut Undang-Undang ketenagakerjaan nomor 13tahun 2003. Ketenagakerjaan 

merupakan upaya yang berkaitan dengan pekerja pada waktu sebelum, selama dan 

sesudah masa ia bekerja. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam menekan 
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angka pengangguran dan bertambahnya lapangan pekerjaan harus didorong 

dengan sarana lapangan pekerjaan yang memadai salah satunya adalah dengan 

adanya program AKAD yang diberikan pemerintah kepada pihak swasta dalam 

upaya membantu memberikan kesempatan perluasan kerja kepada masyarakat. 

Tujuan utama pada bidang ketenagakerjaan ialah tersedianya kesempatan kerja 

dan bisa menampung seluruh pencari kerja termasuk yang terkena PHK pada 

masa pandemi covid-19.  

 

Dalam penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah, pemerintah 

berkomitmen untuk bekerjasama dengan perusahaan perekrut tenaga kerja atau 

pemberi kerja dalam upaya membantu memberikan lowongan pekerjaan kepada 

masyarakat khususnya masyarakat di daerah Lampung terutama masyarakat yang 

tinggal di daerah pedesaan yang ingin bekerja di luar negeri menjadi Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) teapi terkendala akibat pandemi covid dan beralih 

menjadi tenaga kerja lokal dalam program Antar Kerja Antar Daerah.  

 

Menurut Kementrian Tenaga Kerja dalam websitenya Kemnaker.go.id Program 

Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) merupakan sebuah terobosan pemerintah 

dalam upaya perluasan kesempatan kerja. Upaya regulasi yang diberikan 

pemerintah dalam program AKAD tentunya diharapkan dapat menjadi titik masuk 

agar terjadi pemerataan dan kesempatan kerja bagi masyarakat, selain sebagai alih 

teknologi di tingkat lokal. Terutama pada masa pandemi covid-19 saat ini, banyak 

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang tidak beroperasi 

yang diakbiatkan karena kebijakan pemerintah selama masa pandemi covid-19. 
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Oleh sebab itu, masyarakat memilih untuk bekerja menjadi tenaga kerja Antar 

Kerja Antar Daerah (AKAD). 

 

Intinya program ini untuk memenuhi tenaga kerja yang belum dapat dipenuhi di 

suatu provinsi tertentu, sehingga di datangkan dari provinsi lainnya. Karena pada 

prinsipnya pasar kerja terbuka pada tingkat nasional. Berlatar belakang dari 

masalah ekonomi dan minimnya pendidikan serta ketidakadaan peluang kerja di 

daerah menjadi inisiatif dan motivasi para pekerja perempuan untuk bekerja 

keluar dari daerah Provinsi Lampung pada sektor informal dan formal sehingga 

para pekerja perempuan dapat menghidupi keluarganya selama bekerja di luar 

Provinsi Lampung pada program AKAD.  

 

Penempatan Tenaga Kerja Antar Dalam Negeri dipandang lebih efisien, baik dari 

segi waktu, tenaga, pembiayaan maupun birokrasi yang lebih mudah karena ruang 

lingkup AKAD ini hanya antar daerah atau Provinsi di Indonesia. Antar Kerja 

Antar Daerah Pembangunan dibidang ketenagakerjaan ini memberikan arahan 

yang akan adanya pemberdayaan pada pekerja agar menjadi lebih mandiri, 

bertanggungjawab atas pekerjaannya serta memiliki semngat juang demi 

kesejahteraan dan semangat kemitraan serta terlindungi seluruh haknya. 

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini menjawab semua permasalahan dan 

dapat mengurangi angka pengangguran. 

 

Antusias masyarakat Lampung terutama masyarakat di daerah pedesaan terhadap 

keinginan untuk bekerja merantau perlu mendapat perhatian khusus pemerintah 

termasuk peran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah yang perlu melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat terutama dengan adanya program AKAD ini, sebab 
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masyarakat didaerah banyak yang belum mengetahui adanya program AKAD 

sehingga masyarakat masih menanti dan berharap bekerja keluar negeri menjadi 

PMI pada masa pandemi covid-19. Meskipun banyak masyarakat yang belum 

mengetahui prorgam AKAD ini, tetapi peran Kepala Desa dan Perusahaan Jasa 

Penempatan Dalam Negeri dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat 

menjadi antusias tersendiri untuk semangat bekerja kembali walaupun hanya 

bekerja di Negara sendiri yaitu Indonesia dan tujuan utama di Provinsi Riau 

(Kepulauan Riau). Akan tetapi secara nasional program AKAD yang diberikan 

oleh pemerintah tidak hanya menempatkan tenaga kerja ke Provinsi  Kepulauan 

Riau (Kepulauan Riau) tetapi terdapat beberapa perusahaan yang menempatkan 

tenaga kerja diluar Provinsi Kepulauan Riau, seperti di Pulau Jawa dan Bali. 

Berdasarkan hasil observasi terdapat 8 perusahaan perekrut tenaga kerja pada 

program AKAD dari Provinsi Lampung dengan tujuan wilayah kerja di Provinsi 

Kepulauan Riau.  

 

PT. Tunas Kreasi Bersama merupakan salah satu perusahaan penempatan tenaga 

kerja khusus penempatan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Perusahaan didirkan 

karena melihat tingginya angka pengangguran di Provinsi Lampung dan 

kurangnya pemberdayaan bagi perempuan maupun lulusan SMA yang 

menganggur. Melihat tingginya angka pengangguran di Provinsi Lampung, maka 

perusahaan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas 

Tenaga Kerja baik di daerah maupun di provinsi untuk membantu pemerintah 

mengatasi masalah pengangguran yang terjadi di Provinsi Lampung. Sebagai 

instansi pemerintah, Kementrian Tenaga Kerja memberikan pengabdian kepada 

masyarakat khususnya kepada tenaga kerja, sehingga dapat melatih tenaga kerja 
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siap pakai dan trampil melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang 

ada. (Manulang, 1990). 

 

PT. Tunas Kreasi Bersama memberikan kesempatan bagi perempuan yang tidak 

bisa melanjutkan pendidikan untuk tetap berusaha memulai karir serta membantu 

mengembangkan softskill yang dimiliki calon tenaga kerja perempuan khususnya 

yang berada di Provinsi Lampung. Terutama Softskill yang dimiliki perempuan 

yang merupakan basic seperti dalam hal memasak dan membersihkan rumah. 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penempatan tenaga kerja dalam 

negeri memiliki jenis pekerjaan dalam sektor informal seperti Asisten Rumah 

Tangga, Pengurus Jompo, Baby Sitter, dan Pegawai Toko di Kota Batam Batam, 

Kepulauan Riau. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Perusahaan Penempatan 

Tenaga Kerja Dalam Negeri (AKAD) PT. Tunas Kreasi Bersama bekerja sama 

juga dengan BPJS Ketenagakerjaan.,  BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan 

perlindungan sosial yang ada di Indonesia. BPJS wajib diberikan perusahaan 

kepada pekerja dan karyawannya.   

 

Alur penempatan melalui Perusahaan penempatan dimulai dari kantor cabang dan 

melalui wawancara serta pengecekkan dokumen seperti KTP, KK, serta surat izin 

yang dketahui oleh Kepala Desa setempat. Penempatan tenaga kerja dalam negeri 

(AKAD) pada masa pandemi covid-19 menunjukkan grafik yang meningkat dan 

proses penempatan yang sangat ketat terhadap protokol kesehatan seperti yang 

terdapat di PT. Tunas Kreasi Bersama. Menurut tabel data yang dimiliki PT. 

Tunas Kreasi Bersama pada Januari 2018 sampai Oktober 2021 Tenaga Kerja 

Perempuan yang masuk melaui PT Tunas Kreasi Bersama sebagai berikut: 
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Tabel 1. Data Pekerja Perempuan dari PT. Tunas Kreasi Bersama  

Tahun Jumlah Pekerja Perempuan Kota Tujuan 

2019 159 Kota Batam 

2020 293 Kota Batam 

2021 266 Kota Batam 

TOTAL 718 Kota Batam 

Sumber: PT. Tunas Kreasi Bersama, 2022 

Kesimpulan dari data diatas adalah dampak akibat pandemi covid-19 memberikan 

kontribusi besar terhadap perusahaan penempatan tenaga kerja yang memiliki 

jumlah tenaga kerja yang cukup banyak, terutama pada masa pandemi saat ini, 

meskipun demikian perlu diberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin 

bekerja. Maksud diselenggarakannya kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dan 

pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung kepada 

masyarakat dan calon pencari kerja ialah agar dalam mencari pekerjaan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku, resmi dan legal sehingga dapat mengurangi tingkat 

pengangguran terutama di Provinsi Lampung. 

 

Adapun paparan diatas pada intinya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana proses dan upaya apa yang diberikan pemerintah dengan perusahaan 

penempatan tenaga kerja dalam memberika kontribusi di bidang ketenagakerjaan 

dan mengetahui apa sajakah dampak yang timbul dari banyaknya masyarakat 

yang bekerja menjadi pekerja perempuan di sektor informal. Berdasarkan latar 

belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Dampak 

Pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah (Akad) Bagi 

Pekerja Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dikemukakan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Apa peran pemerintah dan perusahaan penempatan tenaga kerja dalam negeri 

dalam memberikan pelayanan dalam rangka perluasan kesempatan kerja pada 

program AKAD terhadap masyarakat? 

2. Bagaimana proses penempatan yang dilakukan pihak perusahaan swasta dan 

apakah sesuai prosedur, resmi dan legal? 

3. Bagaimana dampak yang diterima masyarakat terhadap program AKAD di 

Provinsi Lampung? 

4. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat meningkatnya jumlah angkatan 

kerja yang bekerja pada sektor informal di masa pandemi covid-19? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini mempunyai tujuan yang diharapkan, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan peran yang telah di lakukan pemerintah dan perusahaan 

penempatan tenaga kerja dalam negeri dalam memberikan pelayanan dalam 

rangka perluasan kesempatan kerja dalam sektor AKAD terhadap masyarakat. 

2. Mengetahui bagaimana alur dan proses sebuah penempatan tenaga kerja yang 

sesuai prosedur, resmi dan legal. 

3. Mendeskripsikan dampak yang diterima masyarakat Lampung terhadap 

program AKAD. 

4. Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat meningkatnya jumlah angkatan 

kerja yang bekerja dalam sektor informal (AKAD) di masa pandemi covid-19. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangan kegunaan untuk mengembangkan ilmu 

Sosial khususnya Sosiologi yang berkenaan dengan pemberdayaan 

masyarakat dan ketenagakerjaan, karena berkenaan dengan bidang AKAD. 

b. Dapat dijadikan sebagai acuan ataupun referensi bagi penelitian yang akan 

datang, khususnya yang berkenaan dengan bidang ketenagakerjaan. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman 

ataupun informasi bagi masyarakat pedesaaan atau masyarakat yang ingin 

mencari pekerjaan dalam bidang tenaga kerja dalam negeri (AKAD). 

b. Dapat digunakan oleh segala pihak yang berkaitan dengan masalah 

ketenagakerjaan terutama tenaga kerja dalam negeri (AKAD). 

 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Dampak 

Pengertian dampak secara luas dalam Keraf (Wijiantoro, 2011) adalah kuatnya 

pengaruh seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan tugas dan jabatan 

sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga berdampak pada perubahan 

sosial baik positif maupun negatif. (Wijiantoro, 2011). 

 

Dari definisi singkat tersebut, maka dampak bisa dikategorikan ke dalam dua 

pengertian turunan, yaitu: 

1. Pengertian Dampak Positif 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adlaah keinginan untuk 

membujuk, mempengaruhi atau bentuk mengesankan pada orang lain, dengan 

tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan orang lain. 

Meskipun kata-kata positif mengandung pemikiran yang jelas, tegas, atau 

benar, kata-kata itu dapat mengarah pada beberapa hal yang baik.  

 

Bersikap positif juga bisa berarti emosi, mengutamakan kegiatan kreatif 

daripada kegiatan yang membosankan, mengutamakan kebahagiaan daripada 

kesedihan, dan mengutamakan optimisme daripada pesismisme sehingga 

dapat menghindari sikap negatif. Disimpulkan bahwa pengaruh positif adalah 
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keinginan membujuk, mempengaruhi atau mengesankan orang lain agar 

mengikuti atau mendukung keinginan baik. 

 

2. Pengertian Dampak Negatif 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak negatif adalah mempengaruhi 

memberikan anggapan terhadap orang lain dengan bertujuan negatif. 

 

Dampak negatif adalah buah dari suatu perbuatan yang banyak mengandung 

hal-hal negatif, sehingga dalam suatu penelitian dijelaskan bahwa dampak 

negatif adalah suatu hal yang berisikan pengaruh-pengaruh buruk. Salah 

satunya dengan cara memberikan anggapan orang lain dengan tujuan agar mau 

mendukung keinginan orang lain yang bertujuan negatif. 

 

Pengertian lain dari kata dampak ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Soemarwoto dalam (Wijiantoro, 2011) dampak merupakan sesuatu dengan 

adanya perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas tertentu. Aktivitas 

tersebut bisa berupa aktivitas yang sifatnya alamiah, atau bisa juga hasil dari 

aktivitas yang dilakukan oleh manusia. (Wijiantoro, 2011). 

 

Kesimpulannya adalah dampak merupakan suatu perubahan nyata yang 

terwujud berkat adanya kegiatan pada manusia (sekelompok orang atau 

masyarakat) yang nantinya akan menimbulkan suatu output tertentu yang 

berujung pada perubahan mengarah kepada dua hal, bisa ke arah yang sifatnya 

positif ataupun kepada hal yang sifatnya negatif.  

 

Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa peneliti akan mengetahui 

dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan program AKAD pada masa covid-
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19 saat ini, karena seperti diketahui, pekerja perempuan yang berangkat 

melalui perusahaan PT. Tunas Kreasi Bersama mengalami peningkatan, maka 

dari itu peneliti ingin mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat dari 

meningkatnya jumlah pekerja perempuan yang berangkat melalui PT.Tunas 

Kreasi Bersama. 

 

B. Tinjauan tentang Pandemi Covid-19 

1. Pengertian Covid-19 

Coronavirus atau virus corona adalah keluarga virus yang cepat menyebar dan 

besar. Ada yang menginfeksikan pada hewan seperi kucing, anjing dan ada 

pula jenis coronavirus atau virus corona yang menular ke manusia, seperti 

coronavirus jenis SARS-CoV-2. Coronavirus virus adalah virus yang bisa 

manginfeksi sistem pernafasan.   

 

Menurut (Kusnanto, 2004) Coronavirus adalah virus RNA, untaian tunggal 

(single stranded) dan langsung dapat berperan sebagai mRNA (positve sense). 

Coronavirus pertama kalinya diisolasi dari ayam pada tahun 1937. Sementara 

itu pada manusia coronavirus berhasil diisolasi pada tahun 1965.  

 

Coronavirus serotipe HCV-229E dan (HCV-) C43 keduanya merupakan virus 

corona yang merupakan penyebab flu (commoncold) sebanyak 10% - 30% 

pada manusia. Pada manusia penyakit yang disebabkan oleh infeksi 

coronavirus tergolong penyakit ringan. Tetapi berbeda dengan hal itu, pada 

hewan infeksi coronavirus dapat menyebabkan penyakit saluran pencernaan 

dan pernafasan yang sangat serius (berat) (Kusnanto, 2004). 
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2. Awal mula terjadi covid-19 

Pada zaman modern saat ini penyebaran virus kembali terulang semua negara di 

belahan dunia mengalami penyebaran virus. Pasca pecahnya virus penyebab 

pneumonia di Wuhan pada Januari 2020 yang kemudian menyebar keseluruh 

provinsi di Tiongkok dan mengakibatkan jumlah terinfeksi meningkat tajam.  

 

Pada 12 Februari 2020, WHO secara resmi menamai virus yang menyebabkan 

pneumonia pada manusia sebagai covid-19. Covid-19 disebabkan oleh virus 

SARS yang ada pada tahun 2003, tetapi jenis virusnya berbeda. Bermula dari 

China dan menyebar ke negara lain, jumlah kasus covid-19 meningkat sangat 

pesat. Hingga 16 Februari 2020, 25 negara di seluruh dunia telah melaporkan 

51.857 kasus yang telah terkonfimasi, dimana 1669 diantaranya telah meninggal 

(angka kematian kasus sebanyak 3,2%). 

 

3. Dampak Covid-19 

Seluruh negara saat ini sedang kesulitan menghadapi pandemi Covid-19 yang 

terus mengalami peningkatan dari hari ke hari, banyaknya orang yang terjangkit 

virus Covid-19 ini juga semakin bertambah yang membuat hal-hal kebiasaan 

manusia dilakukan dari rumah untuk mencegah penularan. Perusahaan bahkan 

beberapa tidak bisa bertahan menghadapi pandemi ini, sehingga harus 

merumahkan karyawannya. Bahkan beberapa orang juga kehilangan pekerjaannya 

saat masa pandemi ini.  

 

Begitupun dengan pencari kerja yang saat ini juga masih kesulitan menemukan 

lowongan karena perusahaan sedang berjuang untuk menghadapi pandemi dengan 

cara menekan angka produksi dan juga angka pengeluaran. Saat ini banyak pula 
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perempuan yang ingin berkontribusi untuk keluarganya, sehingga mereka mencari 

kerja walaupun dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Maka dari itu, mereka 

banyak mencari peluang kerja seperti penempatan menjadi tenaga kerja dalam 

negeri (AKAD) ini guna memberikan pendapatan lebih di saat pandemi. 

 

C. Tinjauan Tentang Program AKAD 

Antar kerja merupakan program pelayanan yang diberikan pemerintah kepada 

masyarakat pencari kerja agar mendapatkan pekerjaan, baik sementara waktu 

maupun tetap atau kontrak terhadap pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan 

sesuai dengan kemampuannya. Antar Kerja ini adalah program Nasional guna 

mencari tenaga kerja untuk disalurkan ke berbagai tempat. Program Antar Kerja 

ini terbagi dua, ada yang AKAN (Antar Kerja Antar Negara) dan AKAD (Antar 

Kerja Antar Daerah).  

 

1. Pengertian AKAD 

AKAD merupakan pekerjaan yang dilakukan antar Kanwil (Kantorn wilayah) 

Kementrian Tenaga Kerja dalam suatu daerah atau provinsi. AKAD adalah 

program pemerintah yang mengupayakan pemerataan dan kesempatan kerja 

dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah yang memiliki sumber 

daya manusia dan skill tetapi tidak memperoleh pekerjaan. 

 

Menurut (Husni, 2007) dalam upaya pelaksanaan Keputusan Presiden No. 4 

Tahun 1980 tentang wajib lapor mengenai lowongan pekerjaan, diusahakan 

memaksimalkan pengisian lowongan kerja yang tersedia oleh tenaga kerja 

setempat (lokal). Apabila tenaga kerja di wilayah tersebut tidak bisa mengisi 
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lowongan kerja dikarenakan bermacam hal, maka diusahakan pengisian tenaga 

kerja dilakukan dengan mekanisme AKAD.  

 

Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)  merupakan suatu sistem yang 

disesiakan pemerintah guna melaksanakan penempatan tenaga kerja antar 

kerja antar daerah provinsi. Program ini diatur dalam UU 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan Bab VI Penempatan Tenaga Kerja, dan sejalan 

dengan Permenakertrans RI Nomor Per.07/Men/IV/2008 Tentang Penempatan 

Tenaga Kerja, pemerintah telah mencoba melakukan perubahan terhadap 

Permenakertrans Per. O7/Men/IV/2008 yaitu Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang 

Penempatan Tenaga Kerja, serta Keputusan Dirjen Binapenta Depnakertrans 

RI Kep.258/DPPTK/IX/2008 Tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja 

Antar Kerja Antar Daerah. Tujuan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) ialah 

agar mempertemukan pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan dengan 

pemberi kerja atau biasa di sebut dengan majikan yang membutuhkan tenaga 

kerja, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan lalu diberi pelatihan dan 

ditempatkan sesuai dengan keterampilan dan skill yang dimilikinya. 

 

AKAD memiliki konsep yang mengrah pada mobilitas pekerja antar wilayah 

antar daerah dengan syarat melakukan kontarak kerja dengan masa kerja 

paling sedikit satu tahun dan dapat di perpanjang. Konsep AKAD sendiri yaitu 

menempatkan tenaga kerja sesuai dengan keahlian, ketrampilan, minat serta 

bakat dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan 

hukum. 
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2. Mekanisme Pelaksanaan Program AKAD 

Pada penelitian ini, mekanisme pelaksanaan program AKAD dilakukan di PT. 

Tunas Kreasi Bersama dengan melihat secara langsung dan mengadakan 

wawancara kepada calon pencari kerja. Adapun urutan dari mekanisme 

tersebut adalah : 

1. Dalam memberikan informasi peluang kerja PT. Tunas Kreasi Bersama 

menggunakan spanduk, banner, media elektonik dan aparatur desa. 

2. Sayarat-syarat pendaftaran meliputi: 

a. KTP 

b. Kartu Keluarga 

c. Surat izin orang tua/suami yang diketahui Kepala Desa 

d. Menandatangani perjanjian kerja mengenai hak dan kewajiban antara 

pengguna tenaga kerja dan pekerja. 

3. Proses penempatan meliputi: 

a. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat calon tenaga 

kerja  

b. Melaksanakan uji kompetensi  

c. Melaksanakan orientasi pra pemberangkatan (OPP) 

d. Berangkat dan bekerja ketempat tujuan. 

 

Pada dasarnya proses penempatan di PT. Tunas Kreasi Bersama pada saat 

sebelum bekerja diberikan pembekalan dari proses pra penempatan sampai 

dengan purna penempatan atau setelah pekera perempuan menyelesaikan 

kontrak. 

a. Pra penempatan calon pekerja perempuan harus mengetahui : 
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1. Adat istiadat dan budaya kerja 

2. Hak dan kewajiban 

3. Asuransi ketenagakerjaan (BPJS) 

4. Metode penyelsaian kasus (apabila diperlukan) 

b.  Penempatan atau dalam masa bekerja para pekerja perempuan dalam 

waktu tertentu dapat berkomunikasi dengan pihak perusahaan, dengan 

tujuan agar perusahaan dapat terus memantau apakah sesuai gaji yang 

diberikan dengan pekerjaan yang dijanjikan oleh pengguna (user). 

c. Purna Pekerja Perempuan pada program Antar Kerja Antar Daerah melalui 

PT. Tunas Kreasi Bersama telah mendapatkan motivasi dan arahan dari 

perusahaan setelah menyelesaikan kontrak dan pulang ke daerah asal 

seyogyanya dapat berwirausaha. 

 

D. Tinjauan tentang Pekerja Perempuan 

Tenaga kerja merupakan setengah dari penduduk di suatu negara yang dapat 

menghasilkan barang maupun jasa serta ikut campur dalam proses kegiatan itu 

serta menjadi input dalam kegiatan tersebut sehingga mendapatkan upah atau 

imbalan jasa (Magdalena, 1992).  

 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

pekerja perempuan adalah perempuan yang sudah dewasa, perempuan yang 

dianggap dewasa disini adalah perempuan yang sudah berumur 18 (delapan belas) 

tahun atau lebih.Menurut UU No. 13 Tahun 2002 tentang Sumber Daya Manusia, 

Tenaga kerja adalah “Setiap orang yang dapat melaksanakan pekerjaan untuk 
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menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya senditi atau 

masyarakat”. 

 

Pengertian Tenaga Kerja menurut UU No. 14 Tahun 1969 menyempurnakan 

definisi Tenaga Kerja UU No. 13 Tahun 2002. Menyatakan Tenaga Kerja yaitu 

Memberikan lapangan pekerjaan dengan arti “tenaga kerja adalah setiap individu 

yang dapat bekerja baik secara internal maupun eksternal sebuah hubungan kerja 

untuk meproduksi barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat” 

 

Istilah pekerja mempunyai arti yang sangat luas, yaitu setiap orang yang 

melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja dan wirausaha. Yang dimaksud 

dengan pekerja adalah pegawai, yaitu orang yang pekerjaan atau pekerjaannya 

lebih diidentikkan dengan pekerjaan non-manual, halus atau tidak kotor, seperti 

pegawai bank, dll. Sedangkan pegawai adalah setiap orang yang bekerja di 

pemerintahan yaitu pegawai negeri (Abdul Hakim dalam Ony Rosifany, 2019) 

 

Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa konsep pengertian pekerja 

perempuan merupakan perempuan yang bisa melaksanakan kegiatan maupun 

pekerjaan di dalam dan di luar hubungan kerja dalam rangka menghasilkan barang 

maupun jasa guna memenuhi keutuhannya sendiri atau kebutuhan masyarakat. 

Dan juga dapat simpulkan pekerja perempuan merupakan perempuan yang 

melakukan pekerjaan baik di sektor industri swasta maupun di sektor 

pemerintahan. 
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E. Kajian Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan rujukan penelitian terdahulu 

sebagai pedoman untuk melakukan penelitian dan mendapatkan sistematika 

berpikir dan penulisan dalam masalah yang berbeda. Penelitian terdahulu yang 

penulis pilih adalah yang mengangkat tema terkait dengan bagaimana perempuan 

ikut bekerja memenuhi kebutuhan, akan tetapi berbeda lokasi dan juga berbeda 

masalah yang dihadapi. Penelitian terdahulu yang penulis kaji sebagai berikut: 
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Tabel 2. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penulis Judul Metode Hasil/Temuan 

[Rani Gabrella, 2019] 

 

UNIVERSITAS 

SUMATERA UTARA 

Implementasi Program 

Antar Kerja Antar Daerah 

(AKAD) dalam 

Menempatkan Tenaga Kerja 

Pada Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Sumatera Utara 

Kualitatif 

 

Metode pengumpulan 

data dilakukan dengan 

Interview, wawarncara, 

observasi, 

dokumentasi. 

Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) 

merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 

mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. 

Hingga saat ini permasalahannya adalah 

bertambahnya tingkat pengangguran, rendahnya 

kualitas dan produktivitas tenaga kerja, 

rendahnya tingkat kesejahteraan buruh serta 

lemahnya perlindungan bagi tenaga kerja.  

[Hayu Dyah Prawesti, 2011] 

 

UNIVERSITAS NEGERI 

YOGYAKARTA 

Upaya Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi 

Kabupaten Bantul Dalam 

Mengatasi Pengangguran 

 

Metode digunakan 

dengan observasi 

secara menyeluruh dan 

data dari hasil 

observasi menjadi 

pendukung utama. 

Upaya yang dilakukan Disnakertrans Kabupaten 

Bantul dalam mengatasi pengangguran terdiri 

dari: AKL, AKAD, dan AKAN. Selain itu, ada 

program local yang digunakan untuk menekan 

angka pengangguran yaitu padat karya. 

[Luluk Lusiana P, Susilo 

Andi Darma, S.H., M.Hum, 

2015] 

 

UNIVERSITAS GADJAH 

MADA 

Pelaksanaan Penempatan 

Antar Kerja Antar Daerah 

(AKAD) 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah 

metode penelitian 

deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. 

AKAD merupakan salah satupelayanan 

Pemerintah Kabupaten Sleman guna 

menimbulkan minat kerja bagi pengangguran dan 

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. 

Implementasinya baik, karena mengedepankan 

kesejahteraan pekerja kedepan. 
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Adapun perbedaan kajian penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian 

terdahulu adalah dalam fokus penelitiannya, yang mana penelitian sebelumnya 

berfokus pada sejauh mana implementasi program AKAD yang sudah dilakukan, 

sementara penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada proses penempatan 

tenaga kerja dalam negeri (AKAD) dalam melakukan proses perekrutan tenaga 

kerja sesuai prosedur penempatan yang berlaku resmi dan legal sehingga 

mengurangi tingkat pengangguran. Penulis berupaya untuk mengetahui 

bagaimana proses penempatan di PT. Tunas Kreasi Bersama dan upaya apa yang 

telah di lakukan perusahaan dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat 

terutama masyarakat Lampung yang telah bekerja melalui perusahaan tersebut. 

Selain itu penelitian ini berfokuskan kepada dampak apa saja yang ditimbulkan 

akibat pandemi covid 19 terhadap proses dari pelaksanaan penempatan tenaga 

kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) di Provinsi Lampung. 

 

F. Kerangka Berpikir 

Pada penelitian dalam karya ilmiah ini, penulis ingin mengangkat tulisan yang 

membahas tentang bagaimana pelaksanaan program Antar Kerja Antar Daerah 

(AKAD) dapat berdampak besar bagi masyarakat pencari kerja, khususnya 

perempuan untuk dapat mendapatkan pekerjaan yang layak hanya dengan bekerja 

di dalam negeri walaupun terbatas keadaan pandemi. Covid-19 yang membatasi 

mereka untuk keluar negeri, pada akhirnya teratasi dengan program AKAD yang 

dilakukan tersebut. Selain mempekerjakan perempuan yang sedang mecari 

pekerjaan, program AKAD ini juga melakukan program pemberdayaan kepada 

perempuan yang bekerja tersebut setelah ia purnabakti di perusahaan atau tempat 

tertentu setelah kontraknya habis. 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Peneliti, 2021 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian yang berjudul 

Dampak Pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (AKAD) 

di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di PT. Tunas 

Kreasi Bersama Lampung) adalah dengan menggunakan metode kualitatif.  

 

Penelitian Kualitatif merupakan suatu motode terhadap penelitian yang 

menghasilkan data secara deskriptif berupa kata tertulis maupun secara lisan 

melalui perilaku orang-rang yang diamati. Dalam penelitiam ini juga peneliti 

melakukan pendekatan secara deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau 

memebrikan perlakuan khusus terhadap variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, 

komponen dan aspek yang di teliti dilakukan sesuai keadaan. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan 

cara observasi, partisipasi, wawancara dan dokumentasi. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini adalah tempat dimana peniliti mencari informasi. 

Adapun informasi yang dibutuhkan dalam penlitian ini adalah terkait dengan 

ketenagakerjaan dan terkait Dampak yang terjadi akibat pandemi covid 19 

terhadap pelakasanaan penempatan tenaga kerja dalam negeri (AKAD) di PT. 
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Tunas Kreasi Bersama Bandar Lampung. Peneliti menjadikan PT. Tunas Kreasi 

Bersama sebagai sumber informasi utama di dalam penelitian karena Perusahaan 

ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

penempatan tenaga kerja dalam negeri (AKAD) di Provinsi Lampung. PT. Tunas 

Kreasi Bersama yang mengalami peningkatan penempatan tenaga kerja dalam 

negeri pada masa pandemi covid-19.   

 

C. Fokus Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian, kehadiran fokus penelitian dalam sebuah riset 

adalah sangat penting untuk keperluan penelitian kita, karena dengan adanya 

fokus penelitian, kita akan dapat membatasi studi atau permasalahan apa yang 

akan diteliti. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti mungkin akan kesulitan dan 

akan terjebak dengan melimpahnya informasi yang didapat dari informan di 

lapangan. Menurut Moleong, fokus pada penelitian ialah agar membatasi masalah 

studi dan penelitian guna memilih mana data yang relevan dan data yang tidak 

relevan. (Moleong, 2005). Adapun penelitian ini di fokuskan pada: 

1. Peran Pemerintah dan Perusahaan Tenaga Kerja berkaitan dengan Program 

AKAD. 

2. Prosedur dan legalitas yang dilakukan oleh pihak penyalur tenaga kerja. 

3. Dampak AKAD bagi masyarakat Provinsi Lampung. 

4. Diminatinya program AKAD sebagai media pencari kerja bagi pekerja 

perempuan yang terdampak Covid-19 saat ini. 
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D. Informan Penelitian 

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

Purposive dimana penentuan informan dipilih dengan pertimbangan khusus dari 

peneliti dengan mempertimbangkan karakteristik informan berdasarkan kebutuhan 

analisis dalam penelitian ini. Menurut Iskandar, Purposive adalah Teknik 

penentuan berdasarkan penelitian subjektif dari peneliti dan berdasarkan pada 

karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut-paut dengan 

karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan pertimbangan 

tertentu. (Iskandar, 2010).  

 

Peneliti menggunakan metode ini agar mendapatkan informasi yang lebih 

beragam namun tetap berfokus pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

Informan yang akan penulis pilih mempunyai kriteria sebagai berikut: 

1. Masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi terkendala akibat Pandemi 

dan memutuskan untuk bekerja menjadi pekerja perempuan di Batam. 

2. Calon pekerja perempuan yang sedang melakukan proses di PT. Tunas Kreasi 

Bersama Lampung. 

3. Purna Pekerja Perempuan  

4. Direktur PT. Tunas Kreasi Bersama Batam 

5. Kepala Sesi Penempatan Dalam Negeri Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses informasi yang telah ditentukan peneliti menggunakan beberapa 

metode penggumpulan data supaya informasi yang didapat bisa lebih lengkap, 
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akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, adapun metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini sebagai berikut:  

 

1. Observasi  

Menurut Sugiyono, observasi adalah proses yang kompleks, yaitu suatu proses 

yang telah tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi 

adalah proses yang penting karena melibatkan proses pengamatan dan ingatan. 

Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan 

hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan 

yang diperoleh melalui observasi. (Sugiyono, 2013).  

 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatoris 

yang artinya peneliti memposisikan dirinya sebagai partisipan yang terlibat 

secara langsung pada berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti. Dalam memposisikan diri sebagai partisipan, 

peneliti tetap harus menjaga jarak agar unsur objektivitas hasil data atau 

informasi yang diperoleh tetap terjaga. (Hasanah, 2016). 

 

2. Wawancara Mendalam 

Menurut Narbuko, Wawancara atau metode interview adalah proses 

pengumpulan data melalui tanya jawab pada informan. Sebagaimana yang 

dikemukakan dalam bukunya bahwa wawancara adalah proses tanya jawab 

dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih 

bertatap muka untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

berbagai keterangan yang diperlukan. (Narbuko, 2003).  
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Berdasarkan pengertian wawancara diatas, peneliti kebanyakan akan 

menggunakan teknik wawancara mendalam, yaitu wawancara yang dilakukan 

peneliti secara mendalam, dan memberikan pertanyaan tambahan yang relevan 

dan masih dalam satu garis besar pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan 

ditanyakan oleh peneliti. Peneliti memilih teknik wawancara ini karena pada 

saat penelitian dan wawancara dilakukan tidak menutup kemungkinan peneliti 

akan menggali lebih jauh tentang topik yang akan diteliti saat di lapangan, 

sehingga informasi yang diperoleh lebih banyak dan wawancara akan berhenti 

apabila informasi sudah dirasa cukup. 

 

3. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari dan mengambil hal yang penting dari buku, jurnal, artikel atau 

literatur lain yang berhubungan dengan topik bahasan dan tentunya yang dapat 

berguna dalam mempermudah proses penelitian yang akan dilakukan peneliti. 

Dalam penelitian ini,peneliti banyak mempelajari jurnal yang terkait dengan 

permasalahan yang dibahas dan banyak literature dari sumber internet yang 

tentu saja membantu peneliti dalam usaha menyelesaikan penelitian ini. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yiatu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 

1992).  
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1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus 

selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul 

sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, 

dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. 

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif:  

1. teks naratif: berbentuk catatan lapangan  

2. matriks, grafik, jaringan, dan bagan.  

 

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti penyajian data dilakukan dalam 

bentuk naratif. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun 

dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan 

untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau 

sebaliknya melakukan analisis kembali. 

 

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 

Verifikasi, dalam tahapan ini peneliti menyimpulkan semua data yang 

diperoleh dari proses penelitian bersumber dari informasi terhadap informan 

yang peniliti lakukan. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara 

terusmenerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, 



29 
 

 

peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-

pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi 

yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini 

ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah 

disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi 

lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. sehingga terlihat hubungan dampak 

dan akibat yang terkait dengan penelitian atau jawaban dari masalah penelitian 

yaitu tentang dampak penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah 

(AKAD) pada masa covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Gambaran Umum PT. Tunas Kreasi Bersama 

PT. Tunas Kreasi Bersama (TKB) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang ketenagakerjaan, secara khusunya, PT. Tunas Kreasi Bersama (TKB) 

merupakan agen penyalur tenaga kerja untuk di dalam negeri, untuk tujuan 

Batam, Tanjung Bintan, dan Tanjung Balai. Kantor PT. Tunas Kreasi Bersama 

(TKB) Provinsi Lampung memiliki alamat di Jl. Pagar Alam, Kecamatan Tanjung 

Karang Barat, Kelurahan Langkapura, Kota Bandar Lampung. 

 

B. Sejarah Didirikannya PT. Tunas Kreasi Bersama 

Perusahaan ini didirkan pada awalnya berakar dari melihat tingginya angka 

pengangguran di Provinsi Lampung dan kurangnya pemberdayaan bagi wanita 

rumah tangga, maupun wanita lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 

menganggur. Maka dari itu perusahaan bekerja sama dengan pemerintah provinsi 

Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja, baik di daerah maupun di provinsi untuk 

membantu pemerintah dalam menganggulangi masalah pengangguran yang terjadi 

di Provinsi Lampung.  

 

C. Penerima Manfaat PT. Tunas Kreasi Bersama 

PT Tunas Kreasi Bersama adalah sebuah perusahaan yang menyalurkan tenaga 

kerja, akan tetapi PT. Tunas Kreasi Bersama mengkhususkan untuk memberikan 
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kesempatan bagi wanita yang tidak bisa melanjutkan pendidikan untuk tetap 

berusaha memulai karir. Serta membantu wanita yang akan bekerja untuk 

mengembangkan softskill yang dimiliki oleh calon pekerja wanita khususnya yang 

berada di Provinsi Lampung. Nantinya, pekerja perempaun tersebut diarahkan 

untuk ditempatkan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Perusahaan ini 

memiliki job khusus bagi para pekerja yang akan disalurkan, paling banyak 

nantinya dipekerjakan di sektor informal seperti Asisten Rumah Tangga (ART), 

pengurus jompo, baby sitter, ataupun pegawai toko dengan sistem kontrak kerja 

selama setahun.  

 

D. Proses Rekrutmen di PT. Tunas Kreasi Bersama 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang PT. Tunas Kreasi Bersama bernama 

Ibu Dea, beliau mengatakan bahwa proses perekrutan PT. Tunas Kreasi Bersama 

dimulai dari calon pekerja yang mendaftarkan diri ke perusahaan, mengisi biodata 

dan menandatangani kesepakatan kerja antara pekerja dengan perusahaan. Hal 

tersebut dilaksanakan secara prosedural, yakni jelas antara proses satu dengan 

yang lainnya, dan hal tersebut dilakukan secara legal dan resmi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

 

Adapun proses rekrutmen pekerja ada masa pandemi covid-19 ini mengalami 

peningkatan, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah pekerja menurut Ibu Dea 

selaku Kepala Cabang di perusahaan tersebut, mengalami peningkatan selama 

masa pandemi covid 19. Adapun peningkatan tersebut menurut beliau disebabkan 

oleh banyaknya angka pengangguran akibat Pemutusan Hak Kerja (PHK) di 

beberapa perusahaan dan tutupnya beberapa Perusahaan Penempatan Pekerja 
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Migran Indonesia (P3MI) yang menyebabkan banyak calon pekerja perempuan 

yang beralih menjadi pekerja lokal di sektor informal dengan bekerja ke Batam 

melalui PT Tunas Kreasi Bersama, artinya pandemi mendorong pekerja 

perempuan untuk tetap ikut bekerja bahkan sampai mendaftarkan diri untuk 

bekerja di luar kota melalui PT. Tunas Kreasi Bersama.  

 

E. Operasional di PT. Tunas Kreasi Bersama 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Suasana PT. Tunas Kreasi Bersama 

Sumber: Dokumen Peneliti, 2022 

 

Jam operasional PT. Tunas Kreasi Bersama dibuka pada hari Senin sampai Jumat 

pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Tetapi pada masa pandami 

covid 19 ini perusahaan tetap melayani hingga pukul 19.00 malam, hal ini 

dilakukan melihat antusias para pekerja perempuan yang ingin diproses menjadi 

tenaga kerja. Biaya proses melalui PT. Tunas Kreasi Bersama tidak di pungut 

biaya karena seluruh biaya proses telah di tanggung oleh pihak perusahaan. Hal 
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ini dilakukan perusahaan untuk dapat membantu pemerintah dalam 

menanggulangi pengangguran di Provinsi Lampung secara merata. 

 

F. Tujuan, Visi dan Misi PT. Tunas Kreasi Bersama 

Tujuan perusahaan 

1. Membantu Program Pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. 

2. Membantu Program Pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. 

3. Membantu calon pekerja wanita dalam mengembangkan soft-skill  

 

Visi Perusahaan  

Menempatkan tenaga kerja dalam negeri yang fleksibel, bertanggung jawab, dan 

profesional sesuai dengan minat dan bakatnya. 

 

Misi Perusahaan  

1. Membantu pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran 

2. Memberikan informasi calon tenaga kerja atau pekerja perempuan sesuai 

dengan kemampuan dan keterampilan agar pengguna (majikan) mendapatkan 

tenaga kerja sesuai dengan keinginannya. 

3. Memberikan pendampingan wirausaha terhadap tenaga kerja purna dan 

keluarganya. 

 

G. Struktur Organisasi PT Tunas Kreasi Bersama 

Dalam upaya memenuhi tujuan sebuah perusahaan, PT. Tunas Kreasi Bersama ini 

juga memiliki struktur khusus agar memudahkan pelaksanaan tugas di masing-

masing divisi ketika akan menjalankan tugas dan juga memudahkan setiap tuhas 

yang akan dijalankan. Untuk itulah, PT. Tunas Kreasi Bersama memiliki struktur 
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organisasinya sendiri, yaitu diketuai oleh seorang kepala cabang yang membawahi 

beberapa bagian dan dibantu oleh beberapa staf serta beberapa koordinator 

lapangan yang bekerja untuk PT. Tunas Kreasi Bersama. Hal tersebut 

digambarkan dalam bagan susunan struktur organisasi berikut ini: 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi PT. Tunas Kreasi Bersama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer, 2022 

 

Strtuktur Organisasi tersebut masih berlaku hingga saat ini dikarenakan personalia 

yang ditentukan tidak berubah-ubah terlalu sering, melainkan sesuai kesepakatan 

dan ditentukan batas waktunya yakni setiap tahun sekali. Hal tersebut ditujukan 

agar proses yang dilakukan jelas, dan garis koordinasi dan tanggungjawabnya bisa 

dimengerti serta nantinya akan membantu operasional perusahaan menjadi lebih 

baik.  

Manajer Operasional 

Teti Lestari, A.Md. 

Humas 

Kapi 

Koordinator Lapangan 

Kepala Cabang 

Dea Purbayanti 

Ira

 

Dian Anton

 

Agus

 

Rafael

 



 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Peran pemerintah dalam program ini adalah mengembangkan AKAD sebagai 

sarana untuk perempuan terutama disaaat pandemi dan sedang mencari 

pekerjaan di masa pandemi. Sementara untuk selesksi dan menyalurkan tenaga 

kerja perempuan tersebut ke tempat yang seharusnya, pemerintah bekerja 

sama dengan perusahaan. Satu perusahaan penyalur tenaga kerja dalam hal ini 

adalah PT. Tunas Kreasi Bersama. Peran perusahaan tersebut adalah menjadi 

partner bagi pemerintah yang menyalurkan tenaga kerja ke tempat yang 

seharusnya untuk menekan angka pengangguran di Provinsi Lampung melalui 

kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja baik di Kabupaten/Kota maupun di 

Provinsi Lampung. Hal terseb ut banyak mendapatkan respon positif dari para 

perempuan yang mencari kerja dibuktikan dengan ramainya peminat dan 

pendaftar program AKAD di tahun 2021. 

2. Prosedur yang dilakukan oleh Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja (PT.TKB) 

sudah memenuhi aturan yang berlaku. Proses AKAD yang dilakukan di PT. 

Tunas Kreasi Bersama dimulai dari menyiapkan dokumen persyaratan seperti 

KTP, KK dan Surat Izin Keluarga yang diketahui Kepala Desa lalu 

dilanjutkan dengan Interview, mengisi kesepakatan Kerja, Orientasi Pra 

Keberangkatan (OPP), Pemberangkatan hingga Penempatan dan Pemulangan. 
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Proses dan prosedur pada Program AKAD yang dirasa masyarakat Lampung 

tidak sulit dan tidak ada biaya yang dikenakan pada Pekerja Perempuan 

membuat masyarakat Lampung terutama Calon Pekerja Perempuan 

memutuskan untuk memilih program AKAD sebagai jalan untuk mencari 

pekerjaan. Hal tersebut juga dilakukan bekerjasama dengan Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi Lampung sehingga tenaga kerja dijamin keamanan dan jelas 

penempatannya. 

3. Adapun dampak AKAD bagi masyarakat Provinsi Lampung adalah 

menurunnya angka pengangguran dan membantu memulihakn 

peremkonomian banyak keluarga pada masa pandemi. Hal tersebut khususnya 

pada perempuan yang mencari kerja, dikarenakan satu persatu perempuan 

yang akan bekerja disalurkan oleh Program AKAD melalui PT. Tunas Kreasi 

Bersama ke Provinsi Kepulauan Riau. Dampak paling besar yang dirasakan 

dari diadakannya program AKAD ini adalah tentu dirasakan oleh pekerja 

perempuan, yang selama ini sulit mendapatkan pekerjaan akibat diskriminasi, 

saat ini dengan mudah mendapat pekerjaan dengan adanya program AKAD 

ini. Selain itu, program AKAD juga berdampak bagi negara (Indonesia) yang 

saat ini sedang bangkit secara ekonomi melalui program yang mendorong 

angkatan kerja, utamanya perempuan (dalam program AKAD) pada masa 

covid-19 saat ini.  

4. Menurut Kementrian Tenaga Kerja dalam websitenya Kemnaker.go.id 

Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) merupakan sebuah terobosan 

pemerintah dalam upaya perluasan kesempatan kerja. Upaya regulasi yang 

diberikan pemerintah dalam program AKAD tentunya diharapkan dapat 
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menjadi titik masuk agar terjadi pemerataan dan kesempatan kerja bagi 

masyarakat, selain sebagai alih teknologi di tingkat lokal. Terutama pada masa 

pandemi covid-19 saat ini, banyak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (P3MI) yang tidak beroperasi yang diakbiatkan karena kebijakan 

pemerintah selama masa pandemi covid-19. Oleh sebab itu, masyarakat 

memilih untuk bekerja menjadi tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah 

(AKAD). 

 

B. Saran  

Berdasarkan pemaparan pembahasan, hasil penelitian, dan kesimpulan yang sudah 

dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Calon Pekerja Perempuan 

Saran yang dapat peneliti berikan kepada Calon Pekerja Perempuan yang 

ingin proses bekrja melalui Program AKAD dari  PT. Tunas Kreasi Bersama 

adalah diharapkan untuk tetap menjadi pekerja yang prosedural dan tidak 

mudah terpengaruh oleh masyarakat yang berangkat secara Ilegal atau tidak 

resmi saran dari peneliti Pekerja Perempuan yang proses melalui PT. Tunas 

Kreasi Bersama untuk dapat berharap dan mencoba agar mau melakukan 

pemberdayaan dengan dibantu oleh pihak perusahaan agar setelah bekerja 

mendapatkan jiwa wirausaha sesuai dengan misi perusahaan yaitu 

memberikan pendampingan wirausaha terhadap tenaga kerja purna dan 

keluarganya. 

 

 

 

 

 



83 
 

 

2. Bagi Pemerintah 

Saran bagi Pemerintah adalah agar terus memberikan pengawasan terhadap 

Perusahaan yang berada pada program AKAD agar tetap prosedural 

menjalankan perusahaan dan tetap memberikan Orientasi Pra Pemberangkatan 

(OPP) atau arahan kepada Calon Pekerja Perempuan sebelum keberangkatan 

ke daerah penempatan yaitu di Provinsi Kepulauan Riau, Batam. 

 

3. Bagi Calon Peneliti Berikutnya 

Diharapkan nantinya Peneliti selanjutnya mampu menggali lebih dalam 

informasi yang dibutuhkan mengenai program AKAD, serta mampu 

mendifentifikasi mengenai Program AKAD setelah masa Pandemi Covid-19 

berlalu. 
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