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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

4.1.   Letak Geografis Kabupaten Pelalawan 

 Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran Kabupaten Kampar, yang 

dibentuk berdasarkan undang-undang RI Nomor 53 tahun 1999.  Kabupaten 

pelalawan dengan luas 13.924,94 km
2
 memiliki 12 Kecamatan dan 110 Kelurahan 

merupakan daerah yang terletak di antara 00
0
46’24” Lintang  Utara – 00

0
24’34” 

Lintang Selatan dan 101
0
30’37” Bujur Timur – 103

0
21’36” Bujur Timur.   

Secara umum Kabupaten Pelalawan berbatasan dengan daerah-daerah berikut :  

- Sebelah utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti 

- Sebelah Selatan   : Kabupaten Kuantan Singingi dan Pasir Penyu, Indragiri 

      Hulu 

- Sebelah Timur : Kabupaten Karimun dan Kabupaten Indragiri Hilir  

- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru 

4.2.   Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan 

Dinas Tenaga Kerja pelalawan merupakan salah satu unsur pelaksana 

Otonomi Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pelalawan 02 tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja 

Dinas Daerah, dengan tugas pokok, fungsi dan  struktur organisasi yang menjadi 

kewenangan dinas sebagaimana dijabarkan dibawah ini. 
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4.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi  

Tugas Pokok  Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan adalah 

“Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Tenaga Kerja ”. 

Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Tenaga Kerja sebagai berikut : 

4.2.1.1 Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas 

otonomi dan pembantuan, dengan rincian tugas sebagai berikut : 

a. Merumuskan Kebijakan Teknis dalam Bidang Tenaga Kerja 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan 

c. Membina dan melaksanakan urusan bidang tenaga kerja 

d. Melakukan pembinaan da pelaksanaan tugas dibidang tenaga kerja 

e. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkungan tugasnya 

f. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam pelayanannya berkaitan 

dengan kelompok sasaran pembangunan ketenagakerjaan. Masing-masing bidang 

pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten pelalawan  mempunyai peranannya, yaitu : 
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4.2.1.2 Sekretariat Dinas Tenaga Kerja  

a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, 

perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di 

lingkungan dinas 

c. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian 

d. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman 

dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, 

perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas 

e. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan 

keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta  perlengkapan 

gedung kantor 

Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Program 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

c. Sub Bagian Keuangan 

4.2.1.3 Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja 

a. Mengkoordinasian dan membina dan merumuskan penyusunan rencana dan 

program kegiatan pelatihan dan produktivitas 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengumpulan dan 

pengolahan serta penyediaan data pelatihan dan permagangan, produktivitas 

tenaga kerja dan standarisasi kompentensi dan kelembagaan pelatihan 



 
 

42 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta menyediakan 

Infrastruktur pelatihan, permagangan, stabdarisasi kompetensi dan 

kelembagaan pelatihan 

d. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan peningkatan kualitas 

sumber daya pelatihan, permagangan, produktivitas, standarisasi 

kompentensi dan kelembagaan pelatihan 

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta melaksanakan serta 

penguatan sistem dan metode pelatihan, permagangan , prodakktifitas, 

standarisasi kompentensi dan kelembagaan pelatihan 

f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta melaksanakan 

penguatan sistem pendanaan pelatihan, permagangan, produktivitas, 

standarisasi kompetensi dan kelembagaan pelatihan  

g. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan revalitasi kinerja 

kelembagaan pelatihan dan produktifitas 

h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan perizinan dan pembinaan 

lembaga pelatihan kerja 

i. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan perizinan program 

permagangan bagi lembaga pelatihan kerja 

j. Mengkoordinasikan, membina asosiasi lembaga pelatihan dalam bentuk 

jejaring kerja sama. 

k. Mengkoordinasikan dan membina dan merumuskan penyusunan rencana 

dan program kerja sub bidang 
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l. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengumpulan dan 

pengolahan serta penyediaan data informasi Pasar kerja dan Bursa Kerja, 

penempatan tenaga kerja dan perluasan dan pengembangan kesempatan 

kerja 

m. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan jabatan bagi tenaga kerja 

n. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan instansi 

terkait,perusahaan  swasta /BUMN/BUMD, organisasi pengusaha dan 

serikat pekerja di daerah agar terjalin kerja sama yang baik sesuai dengan 

bidang tugasnya 

o. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan pejabat 

fungsional pengantar kerja. 

Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja terdiri dari : 

a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja  

b. Seksi Perluasan Tenaga Kerja 

c. Seksi Pelatihan Akreditasi dan Produktivitas  

4.2.1.4 Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 

a. Mengkoordinasikan serta merumuskan rencana dan menyusun program 

kerja sub bidang 

b. Mengkoordinasikan, merumuskan, kegiatan syarat-syarat kerja, 

pengupahan, lembaga ketenagakerjaan serta hubungan industrial dan 

sengketa kerja ( Perselisihan Hubungan Indusrial) 
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c. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja / instansi 

terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

d. Melayani dan menanggapi keluhan masyarakat tenaga kerja dalam masalah 

syarat – syarat kerja, pengupahan, lembaga ketenagakerjaan, jamsostek dan 

perselisihan hubungan industrial dan memberikan saran sebagai 

pertimbangan bagi kepala dinas dalam penetapan kebijakan dan perumusan 

pengambilan keputusan. 

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja terdiri dari : 

a. Seksi Organisasi Pekerjaan dan Perusahaan 

b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja 

c. Seksi Persyaratan Kerja 

4.2.1.5 Bidang Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

a. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan menjadwalkan 

kegiatan yang akan dilaksanakan program sub dinas. 

b. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma kerja, norma 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan norma kerja perempuan dan anak 

c. Melakukan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan norma kerja, 

norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan norma kerja Perempuan 

dan anak yang bersifat strategis 

d. Merumuskan penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan 

yang melanggar Norma kerja, norma Keselamatan dan kesehatan kerja ( K3) 

dan norma kerja perempuan dan anak 



 
 

45 

e. Merumuskan dan melaksanakan bimbingan  pelaksanaan dan pengawasan 

terhadap terjadinya kecelakaan kerja 

f. Merumuskan dan melaksanakan pemeriksaan dan penelitian penetapan 

tunjangan kecelakaan kerja 

g. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan dan pemeriksaan laporan 

pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja ( k3) dan norma kerja 

perempuan dan anak atas kunjungan pegawai pengawas ketenagakerjaan 

dan berita acara pemeriksaan proses penyidikan PNS ketenagakerjaan 

Bidang Pengawasan dan Perlindungan terdiri dari : 

a. Seksi Keselamatan Kerja 

b. Seksi Tenaga Kerja Asing dan Norma Kerja jamsostek 

c. Seksi Kesehatan dan lingkungan kerja 

4.2.1.6  Bidang Transmigrasi dan Pemukiman Baru 

a. Penyusunan perencanaan bidang transmigrasi  

b. Perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana 

transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat 

transmigrasi 

c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan sarana dan 

prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya 

masyarakat transmigrasi 

d. Pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi 
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e. Pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi, serta 

sumber daya transmigrasi dan masyarakat sekitar unit pemukiman 

tranmigrasi 

f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembang sarana dan prasarana 

transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat 

transmigrasi 

g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas, sesuai dengan 

tugas dan fungsinya  

Bidang Transmigrasi dan Pemukiman Baru terdiri dari : 

a. Seksi Persiapan Pemukiman dan Penempatan 

b. Seksi Pembinaan dan Pelatihan 

4.3.   Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan 

4.3.1  Visi 

Mewujudkan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan yang 

Profesional yang menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera Tahun 2030 

4.3.2  Misi 

a. Mewujudkan Potensi Ketenagakerjaan yang Mandiri, Perlindungan Hak dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pembinaan Transmigrasi dan 

Pemukiman Baru yang berkualitas dengan Perencanaan dan Pengisian Data 

yang Faktual dan Akurat. 

b. Mewujudkan Tenaga Kerja serta Pelaku Usaha dan perlindungan Guna 

Menciptakan KemandirianTenaga Kerja dan Transmigrasi yang Berkualitas. 
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c. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan yang Profesional Bidang Profesional 

Bidang Potensi Sumber Tenaga Kerja dan Warga Transmigrasi, begitu juga 

di Internal Organisasi sehingga terjadi dan tercipta Kesejahteraan dan 

Hubungan yang Harmonis. 

d. Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Sejahtera di Masa Depan.     

4.4.  Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Pelalawan 

 Struktur organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang 

menggambarkan hubungan dan batas-batasan kegiatan yang jelas dalam 

memberikan kewenangan dan tanggung jawab dari setiap yang dalam suatu 

organisasi atau instansi pemerintah.  Dengan adanya struktur organisasi dan 

koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian 

tujuan organisasi secara jelas, efektif, dan efisien. 

  Struktur organisasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan  akan 

memudahkan bagi pegawai/staf dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya 

masing-masing,  serta kepada siapa mereka harus bertanggung jawab.  Selain itu 

melalui garis struktur organisasi yang mana tugas dan wewenang serta tanggung 

jawab telah tergambar dan dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan akan mampu 

berjalan dengan baik sesuai dengan arahan-arahan maupun sasaran dari 

organisasi, sehingga semuanya menjadi jelas dan dapat berjalan dengan baik 

karena dengan adanya struktur organisasi yang jelas akan membantu dalam 

mencapai tujuan tersebut. 
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 Organisasi selalu memiliki bagian struktur organisasi yang dapat dikatakan 

sebagai suatu garis koordiasi yang menggambarkan secara sistematis bagaimana 

hubungan kerja dari setiap orang yang ada di dalam suatu organisasi tersebut.  

Jadi suatu organisasi akan selalu terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Adanya Pimpinan 

b. Adanya sekelompok manusia yang di pimpin 

c. Adanya Kerjasama 

d. Adanya Tujuan 

Dari beberapa unsur tersebut di atas ternyata unsur Pemimpin mempunyai 

kedudukan yang tertinggi dalam suatu organisasi yang juga sebagai pihak 

yang bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya kegiatan-kegiatan 

organisasi dan seluruh aktivitas yang ada di dalam Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Pelalawan yang di pimpinya.  Seorang Pemimpin harus dapat 

dan mampu menciptakan suatu keadaan dimana bawahannya merasa ikut 

memiliki Instansi/Organisasi yang mereka pimpin dan merasa aman serta 

senang hati dalam bekerjasama untuk tercapainya tujuan Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Pelalawan. 

 Bagi suatu Instansi Pemerintah yang menginginkan agar tujuannya 

tercapai, disamping melaksanakan aktivitasnya dengan baik dan 

memperhatikan semua kebutuhan yang diperlukan Instansi tersebut juga 

semestinya memiliki sebuah Struktur Organisasi yang ada pada dasarnya 
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akan memudahkan dalam Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Instansi yang 

besangkutan. 

KEPALA DINAS 

      

             

            

           

  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan 
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