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BAB I 

PENDAHULUAN. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) 

menyebutkan bahwa: negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk 

republik. Ketentuan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 ini adalah merupakan suatu 

kenyataan bahwa pendiri negara ini telah menentukan pilihan bahwa negara 

Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara 

kesatuan. Pilihan pendiri negara atas bentuk negara kesatuan membawa 

konsekuensi bahwa negara Indonesia tidak mempunyai daerah di dalam 

lingkungannya yang bersifat staat juga, pemerintah (pusat) adalah satu-satunya 

pemegang kekuasaan pemerintahan.
1
 

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa : 

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap 

provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang 

diatur dengan undang-undang. 

2. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

                                                             
1
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Kemudian dalam pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa pemerintahan 

daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan 

yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. 

Ketentuan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan 

kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 

menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana pemerintah melimpahkan 

kewenangannya kepada pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten 

atau pemerintahan kota untuk mengatur dirinya sendiri. Artinya, daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan sangat tepat diberikan kebijakan otonomi 

sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan 

pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. 

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah 

daerah tersebut merupakan wujud dari sistem desentralisasi. Desentralisasi 

adalah penyerahan wewenang pemerintah daerah oleh pemerintah pusat 

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

dalam sistem. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2
 Untuk mengatur 

pemerintahan daerahnya, pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
3
 

Peraturan daerah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 

nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

                                                             
2
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a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945); 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR); 

c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang terdapat dalam hirarki 

tersebut maka peraturan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan yang diatasnya. Peraturan daerah (perda) merupakan peraturan yang 

dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota bersama-sama 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun 

kabupaten/kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah 

yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintahan daerah.
4
 Peraturan 

daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
5
 

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan 

masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan 

daerah harus berdasarkan oleh asas pembentukan peraturan perundang-

undangan pada umumnya antara lain: memihak kepada kepentingan rakyat, 

                                                             
4
Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Cet. 

Ke-7 , h.202 
5
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menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan 

berbudaya.
6
 

Walaupun dalam hirarki peraturan daerah merupakan bagian dari 

peraturan perundang-undangan yang secara jelas menempati urutan terakhir. 

Namun, suatu peraturan merupakan produk hukum yang harus ditaati dan 

dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali. Karena hukum itu mempunyai 

sifat mengatur dan memaksa, demikian halnya dengan peraturan daerah 

Kabupaten Rokan Hilir nomor 08 tahun 2014 tentang penyelenggaraan 

ketenagakerjaan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua orang maupun 

perusahaan yang berada dan beroperasional di wilayah  Kabupaten Rokan 

Hilir. 

Masalah ketenagakerjaan memang merupakan bagian urusan dari 

pemerintah kabupaten/kota yang sangat penting karena menyangkut 

kesejahteraan masyarakat. Kesempatan untuk memperoleh informasi 

lowongan pekerjaan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang 

layak bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir adalah menjadi tanggung jawab 

dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Masalah kependudukan selalu 

berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah tingginya 

tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya 

penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti 

penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran 

dan setengah pengangguran. Berdasarkan data dari dinas kependudukan dan 
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pencatatan sipil jumlah penduduk  Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2014-

2016 sebagai berikut: 

TABEL I.1 

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN  

DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014-2016 

 

No  Tahun  

Jenis kelamin 

Jumlah 

penduduk 

Persentase 

peningkatan dari 

tahun sebelumnya 
Laki-laki Perempuan 

1 2014 322.117 305.116 627.233 1.4% 

2 2015 331.027 313.653 644.680 2.78% 

3 2016 339.900 322.342 662.242 2.72% 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir 2017 

 

Dari table 1.1 jumlah penduduk di Rokan Hilir mengalami peningkatan 

dari tahun ketahun. Dari  tahun 2014 jumlah penduduk 627.233 jiwa naik 

sebanyak 1.4% dan tahun 2015 jumlah penduduk naik menjadi 644.680 jiwa 

atau naik 2,78% dan tahun 2016 mengalami pertumbuhan lagi yakni menjadi 

662.242 jiwa atau naik 2.72% dari tahun sebelumnya. 

Dengan meningkatnya jumlah penduduk menjadi penyebab 

bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk jumlah 

pengangguran di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2016 mencapai 20.716 

orang dari angkatan kerja sebanyak 240.323 orang, yang mana jumlah 

pengangguran tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
7
 

Oleh karena itu, masalah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaaan 

yang layak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 

                                                             
7 Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir 
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adalah menjadi sesuatu yang sangat penting, karena kemajuan dari suatu 

daerah juga ditentukan oleh tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dan ini yang 

diperoleh melalui pekerjaan yang layak. Kesempatan untuk mendapatkan 

pekerjaan yang layak bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir adalah menjadi 

tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. 

Setiap perusahaan, usaha bisnis atau perdagangan sudah pasti 

membutuhkan tenaga kerja, seperti pt, cv, hotel, dan bentuk-bentuk bisnis 

lainnya, karena tidak mungkin pekerjaan yang banyak dan dalam jumlah yang 

besar dapat dilakukan oleh beberapa orang tetapi pasti membutuhkan banyak 

orang dalam menyelesaikan pekerjaaan tersebut. Untuk mengisi posisi kerja 

yang lowong dalam suatu perusahaan, informasi lowongan pekerjaan adalah 

hal pertama yang disiapkan untuk kemudian disebarkan atau diinformasikan 

oleh perusahaan kepada masyarakat khususnya kepada para pencari kerja. 

Berikut data jumlah pencari kerja: 

TABEL I.2 

DATA PENCARI KERJA MENURUT TINGKAT  

PENDIDIKAN TAHUN 2016 

No 
Tingkat 

pendidikan 

Jenis kelamin 
Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 SD 1 - 1 

2 SLTP 1 - 1 

3 SLTA 766 237 1003 

4 D II 2 2 4 

5 D III 8 11 19 

6 S 1 79 59 138 

JUMLAH 857 309 1166 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir 2017 
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Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan SLTA 

menempati posisi terbanyak pencari kerja yaitu berjumlah 1003 orang dan 

tingkat pendidikan S1 menempati posisi kedua yaitu 138 orang.  

Oleh karena itu, terhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten 

Rokan Hilir, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir senantiasa menghimbau agar 

setiap perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di perusahaannya wajib 

untuk melaporkan lowongan pekerjaan yang akan dibuka ke dinas tenaga 

kerja.
8
  

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Rokan Hilir Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 

pasal 19 ayat (1), yaitu : “perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja wajib 

menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara tertulis kepada 

dinas/kantor yang menangani masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan 

Hilir.” 

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 

tahun 2002 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas tenaga kerja 

Kabupaten Rokan Hilir menjelaskan bahwa : “dinas tenaga kerja adalah unsur 

pelaksana pemerintah daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintah 

bidang tenaga kerja”. 

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan yang berada di Kabupaten 

Rokan Hilir tidak menyampaikan informasi lowongan kerja kepada dinas 

tenaga kerja. Tahun 2015 didapatkan fakta bahwa tidak ada satupun 

                                                             
8
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perusahaan yang  melaporkan perihal adanya lowongan pekerjaan pada 

perusahaannya dan pada tahun 2016 tercatat ada 350 perusahaan yang ada di 

Kabupaten Rokan Hilir, tetapi hanya 3 perusahaan yang melaporkan kepada 

dinas tenaga kerja Kabupaten Rokan Hilir perihal adanya lowongan kerja yang 

dibuka atau segera dibuka.
9
 

Sebagaimana ungkapan dari Muslih sekretariat dinas tenaga kerja 

Kabupaten Rokan Hilir dalam wawancara singkat tanggal 18 April 2017 

menyatakan bahwa:”perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Rokan Hilir 

itu kurang terbuka serta kurang memberikan informasi kapan perusahaan-

perusahaan tersebut melakukan penrekrutan karyawan”.  

Laporan tentang lowongan pekerjaan ini merupakan langkah 

penyebaran informasi tentang adanya lowongan pekerjaan kepada publik 

sehingga para pencari kerja yang sudah terdaftar atau yang sedang 

mendaftarkan diri ke depnaker (pemerintah) dapat ikut serta dalam rekrumen 

dan seleksi yang diadakan oleh suatu instansi atau perusahaan.
10

  

Perlunya wajib lapor lowongan pekerjaan ini dilakukan agar instansi 

yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan mengetahui lowongan 

pekerjaan yang tersedia di perusahaan tersebut sekaligus sebagai kontrol 

terhadap jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
11

 

Adapun informasi lowongan pekerjaan sekurang-kurangnya memuat:
12

 

                                                             
9 Data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir, april 2017 
10

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta:  Grafindo 

Persada, 2003), h.80 
11

Ibid 
12

Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 
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a. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan; 

b. Jenis pekerjaan; 

c. Jabatan; 

d. Syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis jenis kelamin, usia, 

pendidikan, keterampilan/keahlian, pengalaman kerja; 

e. Batas waktu lowongan kerja; 

f. Jadwal proses penerimaan yang mencakup sosialisasi, seleksi administrasi, 

bakat dan minat, kemampuan, kesehatan, dan penandatanganan perjanjian 

kerja; 

g. Gaji yang akan diterima; dan 

h. Syarat-syarat lain yang diperlukan. 

Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, 

memuat: 

a. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan; 

b. Jenis pekerjaan dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis 

kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, pengalaman dan syarat-

syarat lain yang dianggap perlu. 

Berdasarkan hal tersebut disadari beberapa permasalahan yang 

terpaparkan dilatar belakang di atas maka penulis berkenan untuk meneliti 

lebih jauh bagaimana pelaksanaan peraturan daerah yang dibuat oleh 

pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan judul “KEWAJIBAN 
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PERUSAHAAN MENYAMPAIKAN INFORMASI LOWONGAN KERJA 

KEPADA DINAS TENAGA KERJA BERDASARKAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2014 

TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.” 

 

B. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang menyangkut dalam penelitian ini 

maka penulis membatasi permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan 

ini difokuskan kepada “Kewajiban Perusahaan Menyampaikan Informasi 

Lowongan Kerja Kepada Dinas Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan khususnya di Kecamatan Bangko.” 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kewajiban perusahaan menyampaikan informasi lowongan 

kerja kepada dinas tenaga kerja berdasarkan peraturan daerah Kabupaten 

Rokan Hilir nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan 

ketenagakerjaan? 

2. Faktor apakah yang menjadi hambatan perusahaan tidak menyampaikan 

informasi lowongan kerja kepada dinas tenaga kerja berdasarkan peraturan 

daerah Kabupaten Rokan Hilir nomor 8 tahun 2014 tentang 

penyelenggaraan ketenagakerjaan? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan menyampaikan informasi 

lowongan kerja kepada dinas tenaga kerja berdasarkan peraturan 

daerah Kabupaten Rokan Hilir nomor 8 tahun 2014 tentang 

penyelenggaraan ketenagakerjaan. 

b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan perusahaan tidak 

menyampaikan informasi lowongan kerja kepada dinas tenaga kerja 

berdasarkan peraturan daerah kabupaten Rokan Hilir nomor 8 tahun 

2014 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. 

2. Manfaat penelitian 

a. Manfaat akademis, penelitian ini sebagai salah satu tugas untuk 

memenuhi syarat-syarat dan memperoleh gelar sarjana Hukum (S1/ 

Strata Satu) pada Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Sultan 

Syarif Kasim Riau, disamping itu penelitian itu diharapkan menambah 

wawasan intelektual penulis mengenai kewajiban perusahaan 

menyampaikan informasi lowongan kerja kepada dinas tenaga kerja 

berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir nomor 08 tahun 

2014 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. 

b. Manfaat praktis, penelitian ini jika dianggap layak dapat dijadikan 

bahan masukan bagi Pemerintah dan perusahaan dalam kewajiban 

perusahaan menyampaikan informasi lowongan kerja kepada dinas 

tenaga kerja berdasarkan peraturan daerah kabupaten Rokan Hilir 

nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. 
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E. Metode Penelitian 

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana 

dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna 

membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau 

hipotesa yang ada. Sedangkan metode ilmiah sendiri diartikan sebagai suatu 

cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.
13

  

Guna mendukung suksesnya penelitian ini, baik dalam rangka 

memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun tehadap 

tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka penelitian telah menetapkan 

metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian 

hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis ini dilakukan dengan cara 

mengkaji hukum dalam realita dilapangan atau kenyataan di dalam 

masyarakat.
14

 Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris yaitu penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan antara 

aspek hukum yang berlaku dengan kenyataan di lapangan. 

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu 

penelitian bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang 

                                                             
13 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

h.8 
14

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

h.118 
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tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau atau hubungan antar dua 

gejala atau lebih.
15

 

2. Lokasi Penelitian  

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka 

penulis memilih lokasi penelitian di lingkungan pemerintah Kabupaten 

Rokan Hilir khususnya di Kecamatan Bangko. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri 

yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau 

mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan ciri dan sifat yang 

sama.
16

 

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi 

yang ada.
17

 Pengambilan sampel sebagian salah satu langkah dalam 

penelitian penting artinya karena kesimpulan penelitian pada dasarnya 

adalah dari sampel menuju populasi.  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di 

dinas tenaga kerja Kabupaten Rokan Hilir khususnya yang beroperasi di 

Kecamatan Bangko yang berjumlah 25 perusahaan. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan teknik purposive sampling. Dalam hal ini penulis 

menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili 

                                                             
15

Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 

Cet.ke-6, h.35 
16

Bambang Sunggono, Op.Cit, h.118 
17

Ibid, h.119 
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populasi.
18

 Penulis menetapkan sampel 20% dari jumlah perusahaan yaitu 

sebanyak 5 perusahaan. Dengan jumlah responden sebanyak 5 orang yaitu 

pengusaha/pengurus perusahaan, kemudian ditambah dengan staf pada 

Dinas Tenaga kerja Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 3 orang yaitu seksi 

pelayanan antar kerja, seksi pengelolaan penempatan tenaga kerja, dan 

seksi perluasan dan kesempatan kerja. 

4. Alat pengumpulan data 

Adapun untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa: 

a. Observasi (pengamatan) yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam 

hal ini panca indera manusia diperlukan untuk menangkap gejala yang 

diamati. dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.
19

 Adanya 

observasi peneliti dapat mengetahui perusahaan yang membuka 

lowongan kerja dan cara perusahaan mengumumkan informasi 

lowongan kerja tersebut. 

b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara 

peneliti dan responden atau narasumber atau informan untuk 

mendapatkan informasi.
20

 

c. Studi pustaka yaitu memperoleh data yang ada hubungannya dengan 

permasalahan penelitian dan memperoleh pemikiran-pemikiran secara 

teori yang menunjang penelitian. 

                                                             
18 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta; Reneka Cipta,2010), cet. Ke-

6, h. 91 
19

Rianto Adi, Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2005), h.70 
20

Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2005), h.133 
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5. Sumber Data 

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau 

fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan, 

atau kepastian sesuatu.
21

 Penulis dalam melakukan penelitian ini 

menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

dengan melakukan observasi, wawancara dan angket.
22

 

b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-

undangan dan data dari tempat penelitian yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas dalam penelitian.
23

 

6. Metode Penulisan 

Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-

permasalahan dalam penelitian ini kemudian data tersebut disusun dengan 

metode deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan atau mengumpulkan 

data dan keterangan kemudian dianalisa sehingga tersusun sebagaimana 

yang dikehendaki dalam penelitian masalah ini. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan pemahaman, maka dalam penulisan skripsi ini 

penulis kelompokkan dalam 5 (lima) bab, yaitu: 

                                                             
21

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), h. 281 
22

 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafindo, 2006), h.96 
23

Ibid 
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BAB I : PENDAHULUAN  

  Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian  dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

  Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum Lokasi 

Penelitian dan Objek Lokasi Penelitian, Fungsi dan tata kerja 

Dinas Tenaga Kerja, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja. 

BAB III : TINJAUAN TEORITIS 

  Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan teoritis yang terdiri dari 

Peraturan Mengenai Kewajiban Menyampaikan Informasi 

Lowongan Pekerjaan, Aspek-Aspek Hukum Ketenagakerjaan, 

Pengertian Perusahaan, Tugas Pemerintah dalam 

Ketenagakerjaan, dan Asas dan Tujuan Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini dipaparkan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan serta pembahasannya yang berkaitan tentang kewajiban 

perusahaan menyampaikan informasi lowongan kerja  kepada 

dinas tenaga kerja berdasarkan peraturan daerah kabupaten rokan 

hilir nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan 

ketenagakerjaan, faktor yang menjadi hambatan perusahaan tidak 

menyampaikan informasi lowongan kerja kepada dinas tenaga 
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kerja berdasarkan peraturan daerah kabupaten rokan hilir nomor 8 

tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan 

BAB V : PENUTUP 

  Dalam bab ini tentang uraian hasil penelitian secara ringkas yang 

dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dan masukkan yang bermanfaat 

bagi pihak perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 


