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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1.   Manajemen Sumber Daya Manusia 

Untuk menjalankan fungsi dan tujuan di dalam organisasi agar berjalan 

efektif dibutuhkan Manajemen Sumber Daya manusia. Manajemen merupakan 

proses untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen bisa sebagai suatu 

kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis juga sebagai suatu kreativitas 

pribadi yang disertai suatu keterampilan.   

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah suatu bagian dari 

bidang manajemen yang khusus untuk mempelajari hubungan manusia dan 

peranan manusia dalam organisasi perusahaan, serta memfokuskan mengenai 

peraturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal (Hasibuan, 

2006,14) 

Adapun tujuan manajemen SDM ialah meningkatkan kontribusi produktif 

orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung 

jawab secara strategis, etis, dan social. Tujuan ini menuntut studi dan praktik 

manajemen SDM yang umumnya juga dikenal sebagai manajemen personalia. 

Sedangkan fungsi-fungsi manajemen SDM, seperti halnya fungsi manajemen 

yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

kedisiplinan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk membantu terwujudnya 

tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 
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Salah satu fungsi dari manajemen SDM yakni pengendalian (controling) 

adalah suatu kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-

peraturan perusahaan dan bekerja sama sesuai dengan rencana yang meliputi 

kedisiplinan, prilaku dan kerja sama agar tujuan organisasi dapat tercipta secara 

efektif dan efisien. 

Dalam  menumbuhkan sikap disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengenai 

ketentuan disiplin Pegawai yang  telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil  yang handal, profesional, dan 

bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang 

dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan kedisiplinan, sehingga dapat 

menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat 

mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier 

dan sistem prestasi kerja. 

Dengan melihat peraturan pemerintah bahwa Aparatur Negara baik 

tergantung pada kesempurnaan Pegawai Negerinya, dimana Aparatur Negara 

sangat membutuhkan manusia yang terampil untuk mencapai prestasi kerja yang 

baik dari anggota organisasi yang sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku atau ditetapkan dalam organisasi tersebut, sehingga tidak 

ada yang melanggar terhadap peraturan yang telah ditetapkan. 

Peraturan yang harus ditaati dan dilarang tidak boleh dilanggar pegawai 

dimaksud agar tujuan organisasi atau perusahaan dapat tercapai secara efektif dan 

efisien.  Di lingkungan Pegawai Negeri Sipil, telah di atur oleh Peraturan 
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Pemerintah  Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang 

mengatur kewajiban, larangan,dan sanksi-sanksinya apabila kewajiban dan 

larangan tidak di taati oleh pegawai negeri sipil. Pelanggaran setiap ucapan, 

tulisan atau perbuatan, yang melanggar ketentuan peraturan disiplin pegawai 

negeri sipil. 

2.2.   Peranan  Birokrasi 

Saat ini masyarakat begitu peka dengan istilah birokrasi.  Hampir semua 

lapisan sosial mengenal sebutan birokrasi, terutama di kalangan terdidik.  

penyelengaraan negara Indonesia akan tercermin pada hasil produk yang berupa 

adanya standar pelayanan terhadap publik atau masyarakat dalam rangka 

merasionalisasi birokrasi akan dapat terwujudnya dengan adanya batasan dan 

hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan 

seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat 

sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak dan sesuai dengan asas-asas 

umum pemerintahan dan korporasi yang baik dengan terpenuhinya 

penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan pengaturan dalam peraturan 

perundang-undangan dan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat 

dalam memperoleh penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan pada 

kepentingan umum serta adanya kepastian hukum dalam kesamaan hak disamping 

keseimbangan hak dan kewajiban meliputi keprofesionalan, partisipatif, 

persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, penyedian 

fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, 

kemudahan dan keterjangkauan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Tak pelak lagi, birokrasi merupakan alat penunjang utama di dalam sistem 

administrasi modern.  Dasar dari legimitasi birokrasi dalam struktur pemerintahan 

ialah penerapan pengetahuan, rasionalitas, dan teknologi.  Birokrasi menjadi satu-

satunya perangkat yang lebih peka terhadap penerapan manajemen yang 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2.2.1.  Peranan 

 Berdasarkan referensi yang telah terkumpul, belum ada persamaan  

persepsi tentang arti kata peranan.   Karena itu dalam menyatukan persepsi, maka 

berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata peranan.  Peran berarti 

laku, bertindak.  Didalam kamus besar bahasa indonesia peran ialah perangkat 

tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat. 

 Menurut Soerjono Soekanto (2005:243) peranan adalah pertama, 

merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal ini menjalankan peranan.  

Kedua, peranan adalah karena ia mengatur prilaku seseorang dan peranan itu 

menyebabkan  seseorang  pada batas tertentu dapat meramalkan batas perbuatan-

perbuatan orang lain.  Ketiga, peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku 

misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan 

bersama wanita, harus disebelah luar. 

 Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang.  Sering kita mendengar kata 

peran di kaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang.  Lebih jelasnya kata 

“peran” atau “role” dalam kamus oxford dictionary diartikan: actor’s part; one’s 
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task of function.  Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi.  Sedangkan 

dalam kamus besar bahasa indonesia adalah separangkat tingkat yang diharapkan 

dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.  Dapat di simpulkan 

bahwa peran adalah dimana individu dan kelompok, perorangan ataupun instansi 

yang berkedudukan dan memiliki wewenang dapat memberikan dampak terhadap 

orang maupun lingkungan. 

2.2.2. Birokrasi  

 Istilah birokrasi berasal dari bahasa yunani “bureau”, yang artinya meja 

tulis atau tempat bekerjanya para pejabat.  Seperti telah diutarakan, birokrasi 

sesungguhnya dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk 

melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat.  Birokrasi 

adalah tipe dari suatu yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas 

administratif yang besar dengan cara mengoordinasi secara sistematis (teratur) 

pekerjaan dari banyak orang. 

 Menurut sedarmayanti (2009:67) birokrasi merupakan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.  Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan 

dengan hirarki yang pejabatnya di angkat atau ditunjuk, garis tanggung jawab dan 

kewenangannya di atur oleh peraturan yang diketahui (termasuk sebelumnya), dan 

justifikasi setiap keputussan membutuhkan referensi untuk mengetahui kebijakan 

yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur organisasi 

itu sendiri.  Lebih rinci lagi birokrasi dijabarkan sebagai organisasi yang memiliki 

jenjang, setiap jenjang diduduki oleh pejabat yang ditunjuk/diangkat, disertai 
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aturan tentang kewenangan dan tanggung jawabnya, dan setiap kebijakan yang 

dibuat harus diketahui oleh pemberi mandat. 

 Birokrasi mula-mula di bentuk supaya keputusan-keputusan pemerintah 

dapat dilaksanakan dengan sistematis melalui aparat-aparat negara.  Keputusan-

keputusan politis hanya akan bemanfaat bagi setiap warga negara jika pemerintah 

mempunyai birokrasi yang tanggap, sistematis dan efisien.  Konsep awal yang 

mendasari gagasan modern tentang birokrasi berasal dari tulisan-tulisan max 

weber, seseorang sosiolog yang juga berminat pada masalah kenegaraan.  Sudah 

begitu banyak tulisan yang beberapa konsepsi tentang legitimasi kekuasaan, 

menanggapi, mengulas, atau mengkritik ide-ide weber, tetapi disini perlu 

mengetengahkan ide-ide pokok tersebut yang masih relevan.  Ciri-ciri pokok dari 

struktur birokrasi itu adalah sebagai berikut. 

a) Birokrasi melaksanakan kegiatan-kegiatan reguler yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan organisasi, didistribusikan melalui cara tertentu, 

dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi.  Pembagian tugas secara tegas 

memungkinkan untuk mempekerjakan hanya ahli-ahli dengan spesialisasi 

tertentu pada jabatan-jabatan teetentu dan membuat mereka bertanggung 

jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing secara efektif. 

b) Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip heirarkis, yaitu bahwa unit 

yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan 

pembinaan unit yang lebih tinggi.  Setiap pejabat yang berada dalam 

hierarki administrasi ini dipercaya oleh atasan-atasannya guna 

bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang dilakukan 
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oleh bawahannya maupun diri sendiri.  Agar dapat  

mempertanggungjawabkan  pekerjaan yang di lakukan bawahannya, ia 

diberi wewenang untuk mengatur mereka, ia punya hak untuk memberi 

perintah-perintah, dan bawahannya punya kewajiban untuk mematuhinya.  

Akan tetapi, harus diingat bahwa wewenang itu hanya berlaku sepanjang 

itu berkenaan tugas-tugas kedinasan. 

c) Pelaksanaan tugas di atur oleh suatu “sistem peraturan-peraturan abstrak 

yang konsisten” dan mencakup juga penerapan aturan-aturan itu dalam 

kasus-kasus tertentu. 

2.3. Peran Pemerintah Daerah  

 Era reformasi yang telah bergulir sejak tahun 1998 telah membawa 

perubahan mendasar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.  Salah 

satu perubahan itu adalah perubahan dalam ketenagakerjaan, yaitu lahirnya 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi kembali menjadi Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 yang memberikan otonomi luas kepada daerah.  

dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa daerah otonom diberi 

kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan mengembangkan potensi 

daerah.  Implikasi dari pelaksaan otonomi daerah ini telah melahirkan berbagai 

masalah di antaranya dalam bidang ketenagakerjaan.  Masalah tenaga kerja lokal 

yang kurang mendapat porsi memadai dalam mendapatkan peluang kerja di 

berbagai perusahaan.   

 Pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang 

berkemajuan dan berkesejahteraan perlu didukung oleh tersedianya tenaga kerja 



 
 

18 

terampil, terlatih, terdidik dan berkualitas.  Untuk itulah maka pemerintah daerah 

Kabupaten Pelalawan terus melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia 

melalui peningkatan dan perluasan pendidikan yang semakin merata dan berdaya 

guna, peningkatan dan perluasan pendidikan keterampilan yang dibutuhkan oleh 

berbagai bidang pembangunan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin mantap.  Seiring dengan hal itu, maka pembangunan di 

bidang ketenagakerjaan secara umum diarahkan pada peningkatan dan 

pembentukan tenaga kerja yang berkualitas produktif, efektif, mandiri, dan 

diharapkan mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta 

kesempatan kerja. 

 Sesungguhnya keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan 

mempunyai kaitan yang sangat erat dan pengaruh timbal balik dengan 

keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi.  Pada satu sisi, pembangunan 

ekonomi memerlukan tenaga kerja berkualitas dan profesional.  Perluasan 

kesempatan kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, sementara untuk 

mendukung keberhasilan pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi 

diperlukan langkah konkrit dalam  hal penyediaan dan penggunaan tenaga kerja.  

Untuk maksud tersebut diperlukan adanya dukungan perencanaan tenaga kerja 

yang dapat memberikan arah yang jelas khususnya dalam hal penyusunan 

program pendidikan dan pelatihan, penyediaan dan  penempatan tenaga kerja serta 

program perluasan kesempatan kerja untuk seluruh sektor pembangunan dengan 

mengacu kepada pendayagunaan seluruh angkatan kerja.  Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Pelalawan merasa perlu merefomulasi perencanaan 
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tenaga kerja.  Hal ini penting mengingat Kabupaten Pelalawan merupakan 

kabupaten yang masih berusia muda, memerlukan adanya suatu perencanaan yang 

matang tentang ketenagakerjaan, sehingga program pendidikan dan pelatihan yang 

dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja, sementara  

itu tenaga kerja yang telah terdidik dan terlatih tidak hanya mampu bersaing 

dalam mengisi lapangan pekerjaan yang ada, tapi juga mampu menciptakan dan 

memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja.    

2.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenga Kerja Kabupaten pelalawan 

 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan merupakan Dinas dengan type C 

memiliki fungsi melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayananan dasar 

bidang ketenagakerjaan dan urusan pilihan pemerintahan bidang Transmigrasi 

selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 63 Tahun 2016 telah 

menetapkan kedudukan, tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Pelalawan sebagai berikut: 

2.4.1. Tugas 

Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas dalam 

menyelenggarkan tugasnya Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya Kepala 

Dinas dibantu oleh Seorang Sekretaris Dinas dan 2 (dua) orang Kepala Bidang. 
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Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas - tugas kesekretariatan dibantu oleh 2 

(dua) Kepala Sub Bagian yang masing - masing menangani masalah umum 

kepegawaian dan masalah perencanaan dan keuangan. Masing - Masing Kepala 

Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, yang menangani teknis kegiatan 

tertentu. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintah 

Daerah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantu dibidang 

Ketenagakerjaan. 

2.4.2. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas : 

1. Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang ketenagakerjaan; 

2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Tenaga 

Kerja; 

3. Penyusunan Perencanaan dibidang Ketenagakerjaan; 

4. Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan 

Bidang Pelayanan, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Penempatan dan 

Pelatihan Tenaga Kerja, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja serta 

Transmigrasi dan Pemukiman Baru; 

5. Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Dinas Tenaga Kerja; 

6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja; 

7. Pelaksanaan Tugas Lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan 

Tugas dan Fungsinya. 
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2.5.  Pengertian Tenaga Kerja  

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sehubungan dengan 

konsepsi tenaga kerja, Simanjuntak menyatakan bahwa tenaga kerja atau 

manpower mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang 

mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan 

mengurus rumah tangga. Jadi semata-mata dilihat dari batas umur , untuk 

kepentingan sensus di Indonesia menggunakan batas umur minimum 15 tahun dan 

batas umur maksimum 55 tahun. Menurut Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 

2003, Tenaga kerja adalah  setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. 

Menurut Mulyadi Subri (2003:59) tenaga kerja adalah penduduk dalam 

usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara 

yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap mereka dan jika 

mereka berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Tenaga kerja atau sering disebut 

manpower terdiri dai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja 

(labor force) umumnya terdiri dari golongan yang bekerja, mencari serta mencapai 

usia kerja. Adapun kelompok bukan angkatan keja terdrii dari golongan yang 

besekolah, penguruh rumah tangga dan golongan lainnya yang menerima 

pendapatan misalnya pensiunan. 

Besarnya penyediaan atau supply tenaga keja dalam masyarakat adalah 

jumah orang menawarkan jasanya untuk poses produksi. Sebagian dari mereka 
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yang sudah aktif namun siap bekerja dan sedang berusaha mencari pekejaan maka 

dinamakan pencari kerja atau pegangguran.Jadi disini dapat ditegaskan bahwa 

angkatan kerja adalah jumlah pencari keja ditambah dengan telah bekerja. 

Menurut Lalu Husni hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan 

pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 angka 15 

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan 

bahwa hubungan tenaga kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja 

berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. 

Dengan demikian jelas bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian 

kerja antara pengusaha dan pekerja. ( Lalu Husni, 2003:53) 

Sedangkan perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu perjanjian antara pekerja dan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban 

kedua belah pihak. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 

badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah 

atau imbalan dalam bentuk lain. 

2.6.  Tenaga Kerja Lokal  

  Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 

2005 pasal 1 menyebutkan bahwa tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten 

Pelalawan atau dari dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Pelalawan secara 

turun temurun atau berdomisili  dalam jangka waktu tertentu atau berdasarkan 

perkawinan campuran.   
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2.7. Penempatan Tenaga Kerja 

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor :PER.07/MEN/IV/2008 pasal 1 ayat 1 penempatan tenaga kerja 

adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan 

pemberi kerja dalam pengisisan lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuan.  

Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk 

mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat 

memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan 

pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Pelayanan  penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi 

unsur-unsur:  

a. Pencari kerja 

b. Lowongan pekerjaan 

c. Informasi pasar kerja 

d. Mekanisme antar kerja 

e. Kelembagaan penempatan tenaga kerja 

Mekanisme antar kerja adalah mekanisme pelayanan kepada pencai keja 

untuk memperoleh pekerjaan baik untuk sementara maupun untuk tetap dan 

kepada pemberi kerja untuk mempeoleh tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai 

dengam kebutuhan. (Sendjun Manulang, 2001 : 33) 
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Guna menciptakan kepastian hukum di bidang ketenagakejaan ini, 

pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan.Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak 

dimensi dan keterlibatan. Untuk itu, dipelukan pengaturan yang menyeluruh dan 

komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, 

peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, upaya peluasan 

kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan 

industrial. 

2.8.  Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan 

Masalah tenaga kerja tempatan/lokal yang kurang mendapat porsi 

memadai dalam mendapatkan peluang kerja di berbagai perusahaan telah menjadi 

topik pembicaraan banyak kalangan.  

Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 

18 tahun 2001 yang mengatur tentang penempatan dan pemanfaatan Tenaga Kerja 

Lokal bagi perusahaan. Namun peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah 

belum dapat mengatasi masalah tenaga kerja lokal, perusahaan lebih memilih 

tenaga kerja dari luar daerah yang lebih kompetitif.  Hal ini di sebabkan karena 

tenaga kerja lokal di kabupaten pelalawan masih banyak yang belum dapat 

bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.   

Pada tahun 2005 Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2001 di ubah menjadi 

Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2005.  Peraturan daerah Nomor 18 tahun 2001 

di ganti dilihat dari perkembangan keadaan.  
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Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2005 tentang 

Penempatan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Bagi Perusahaan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2005 Nomor 03), sebagai berikut: 

Pasal 1  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 

a) Daerah adalah Kabupaten Pelalawan. 

b) Pemerintah Daerah adalah Bupati Pelalawan dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

c) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 

d) Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan. 

e) Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yangmelakukan usaha maupun yang tidakmelakukan usaha 

yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

BadanUsaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

yangsejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 

f) Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Kabupaten Pelalawan. 

g) Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan 

h) Pengusaha adalah : 
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i. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara 

sendiri-sendiri menjalankan perusahaan. 

ii. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara 

berdiri sendiri menjalankan perusahaanhukumnya sendiri. 

iii. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada 

di KabupatenPelalawan mewakili perusahaan sebagaimana 

dimaksud dalam point a dan b di atas yang berkedudukan di luar 

wilayah Indonesia. 

i) Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan. 

j) Pekerja adalah orang yang bekerja pada perusahaan dengan menerimaupah 

yang beradadalam hubungan kerja. 

k) Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten 

Pelalawan atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Pelalawan secara 

turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu atau 

berdasarkan perkawinan campuran. 

l) Antar Kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja 

untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya, baik untuk sementara waktumaupun tetap dan baik dalam 

hubungan kerja maupun usaha mandiri serta pelayanan kepada pemberi 

kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. 

m) Pengantar kerja adalah petugas fungsional yang melaksanakan kegiatan 

antar kerja. 
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n) Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah antar kerja antar 

Dinas Tenaga Kerja dalam satu wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja 

Propinsi. 

o) Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah antar 

Dinas Tenaga Kerja Propinsi dalam wilayah Republik Indonesia 

p) Pencari kerja adalah tenaga kerja, baik yang menganggur maupun yang 

masih bekerja tetapi ingin pindah alih pekerjaan yang harus mendaftarkan 

diri pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan atau pada 

instansi/lembaga yang ditunjuk. 

q) Pemberi kerja adalah setiap pihak yang membutuhkan tenaga kerja. 

Yang jelas pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang 

berkemajuan dan berkesejahteraan perlu didukung oleh tersedianya tenaga kerja 

yang terampil, terlatih, terdidik dan berkualitas. Untuk itulah maka pemerintah 

terus melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 

peningkatan dan perluasan pendidikan yang semakin merata dan berdaya guna, 

peningkatan dan perluasan pendidikan keterampilan yang dibutuhkan oleh 

berbagai bidang pembangunan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin mantap. Seiring dengan hal itu, maka pembangunan di 

bidang ketenagakerjaan secara umum diarahkan pada peningkatan dan 

pembentukan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efektif, mandiri, dan 

diharapkan mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta 

kesempatan kerja. 
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2.9. Pandangan Islam 

Islam adalah agama yang sangat sempuma ajaranya, tidak hanya 

membahas masalah aqidah saja namun lebih daripada itu yaitu tentang syariah 

yang di dalamnya terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah serta akhlak. 

Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan 

kehidupan disegala aspek kehidupan, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, 

politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya.  

Al-Quran dan Hadits telah rnembicarakan hal itu, semua telah tertuang di 

dalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mau atau tidak mengikutinya. 

Tenaga kerja dalam perspektif Islam juga diungkapkan dalam ayat Al-Quran 

sebagai pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan pekerjaan mereka 

masing-masing, Allah SWT telah mengatur malam utnuk beristirahat dan siang 

untuk bekerja seperti Surat Al-Qashash ayat 73 : 

َارََ ِمتَْسُكنُوا ِفيهَِ َوِمتَبْتَُغوا ِمنَْ فَْضِلَِ َومََعوَُّكَْ تَْشُكُرونََ       ِتهَِ َجَعلََ مَُكَُ انوَّْيلََ َواهَّنَّ  َوِمنَْ َرْْحَ

 “dan Karena RahmatNya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu 

beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari kebahagiaan dari karunia-

Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepadaNya”. 

 

Sesunggguhnya Al-Qur’an telah memberikan tuntutan kepada umat manusia 

untuk bekerja seperti Surat At Taubah ayat 105 :     

هَاَدةَِ           َلَى عَاِممَِ امْغَْيِبَ َوامشَّ
ِ
دُّونََ ا َوامُْمْؤِمنُونََ َوَسُُتَ  ۖ وَُكَْ َوَرُسوُلَُ  َُ ََعَ وُوا فََسََيَى اّللَّ  َوقُلَِ اَْعَ

ئُُكَْ ِبَما ُكْنُتَْ تَْعَموُونََ    ِّ  فَُينَب

dan Katakanlah :”Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
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kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 

 

Demikianlah dapat kita lihat dengan jelas perintah-perintah Allah SWT 

yang terdapat dalam ayat-ayat suci Al-Qur’an tentang perintah bagi manusia 

untuk bekerja dan mengatur hidupnya sesuai dengan yang telah Allah berikan 

kepada manusia. 

2.10.  Kajian Terdahulu    

1 Penelitian yang dahulu dilakukan oleh Sri Lamenda, Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu sosial pada tahun 2014  di kota pekanbaru tentang peranan Dinas 

Tenaga kerja dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di pekanbaru.  Hasil 

penelitian menunjukan bahwa pemberdayaan tenaga  kerja kota pekanbaru 

sudah optimal, namun masih ada kendala – kendala  dalam pemberdayaan 

tenaga kerja lokal untuk mencapai tujuan dari tugas dan fungsi dinas tersebut.  

Seperti pengadaan barang-barang invetaris yang menunjang program 

pelatihan dan pemagangan tenaga kerja belum dilengkapi secara optimal, 

serta tenaga kepelatihan yang profesional belum memadai, dan kurang 

meluasnya informasi kepada masyarakat khususnya pencari kerja/tenaga 

kerja tentang program pelatihan dan pemagangan yang ada di Dinas Tenaga 

Kerja kota Pekanbaru serta informasi-informasi mengenai bursa kerja online.  

2 Penelitian yang dahulu dilakukan oleh megawati, Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial pada tahun 2015 di Kota Pekanbaru tentang Peran Dinas Tenaga Kerja 

Kota Pekanbaru dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 
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Tahun 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal.  Hasil penelitian 

menunjukan bahwa sudah cukup maksimal, namun masih ada yang harus 

ditingkatkan lagi seperti pelatihan keterampilan dan kurangnya perusahaan – 

perusahaan di Kota Pekanbaru yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan di 

Dinas Tenaga Kerja, kemudian jarang dilaksanakannya pelatihan 

keterampilan dari pencari kerja untuk berwirausaha, meskipun pelayanan 

dalam pemberian informasi pasar kerja disebarluaskan, namun dalam 

Pendaftaran pencari kerja sudah dapat dapatdikatakan baik.     

 

2.11.  Kerangka Pemikiran 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

Sumber : Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi 2016 

 

 DINAS TENAGA KERJA 

KABUPATEN 

PELALAWAN 

Peran Dinas Tenaga Kerja  

1. Pembinaan dan pelatihan tenaga kerja 

2. Penempatan tenaga kerja lokal 

3. Perluasan kesempatan kerja 

Tujuan :                                                                              

-meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas          

-membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang               

lebih menguntungkan                                                         

-memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya 

manusia                       

-membantu dalam peningkatan dan pengembangan 

pribadi 

Sasaran :                

-menciptakan tenaga kerja mandiri dan 

terampil                                 

-membuka lapangan pekerjaan  
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2.12. Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu 

yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 2006:33). 

Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak,maka 

agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian,maka 

dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yangdikemukakan 

pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian 

yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkanagar 

memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan 

mendefinisikan sebagai berikut: 

a) Peranan merupakan suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-

patokan prikelakuan. Patokan-patokan perilaku ini didasarkan pada 

peraturan peraturan yang berlaku didalam masyarakat setempat dan 

disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. 

b) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan merupakan Dinas yang 

melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan 

di Bidang Tenaga Kerja. 

c) Pembinaan dan Pelatihan merupakan suatu proses kegiatan yang 

dimaksudkan untuk memperbaiki sikap, tingkahlaku, keterampilan serta 

pengetahuan baik itu karyawan atau peserta pelatihan untuk memenuhi 

standar.  
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d) Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten 

Pelalawan atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Pelalawan secara 

turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu atau 

berdasarkan perkawinan campuran. 

2.13. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan 

operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur 

dan gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk 

menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta 

memudahkan pemahamannya, maka dioperasionalkan beberapa konsep yang 

dipakai: 

a) Pembinaan dan pelatihan kerja merupakan suatu proses kegiatan yang 

dimaksudkan untuk memperbaiki sikap, tingkahlaku, keterampilan serta 

pengetahuan baik itu karyawan atau peserta pelatihan untuk memenuhi 

standar. 

b) Penempatan adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh 

pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisisan lowongan kerja sesuai dengan 

bakat, minat dan kemampuan.  

c) Perluasan kesempatan kerja.  Dimana Dinas Tenaga Kerja menyediakan 

pekerjaan untuk di isi oleh para pencari kerja. 

Variabel Dalam penelitian ini adalah peranan. Sedangkan indikatornya 

penulis mengambil langsung dari Tugas Pokok dan Fungsi Bidang-Bidang yang 

berkaitan dengan penelitian yang dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini: 
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Tabel 2.1  : Indikator Penelitian 

Variabel Indikator Sub indicator 

Peran Dinas 

Tenaga Kerja 

Kabupaten 

Pelalawan 

dalam 

pelaksanaan 

program 

diklat tenaga 

kerja lokal di 

Kabupaten 

Pelalawan 

  

1. Pembinaan dan Pelatihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Penyusunan program dan                  

rencana kerja pelatihan dan 

pemagangan tenaga kerja  

b. Penyusunan metode pelatihan 

dan keterampilan tenaga 

kerja 

c. Pengembangan sumber daya 

manusia 

d. Peningkatan kualitas 

instruktur kepelatihan tenaga 

kerja 

e. Meningkatkan fasilitas uji 

kompetensi 

2. Penempatan tenaga kerja 

lokal 

 

 

a. Job canvanssing 

b. Pamameran bursa kerja (Job 

Fair) 

c. Bursa Kerja Online 

3. Perluasan kesempatan 

kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Melaksanakan kegiatan 

Pelatihan Teknologi tepat 

guna 

b. Pelatihan Manajemen Usaha 

c. Pelatihan kewirausahaan  

d. Melaksanakan kegiatan padat 

karya produktif 

e. Pelatihan keterampilan bagi 

pencari kerja 

f. Melaksanakan kegiatan 

permagangan 

 

 

 

 

 


