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ABSTRAK 

 

Nama :  Mentari Ananda 

Jurusan :  Ilmu Komunikasi 

Judul :  Peran Humas Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi 

Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Duri 

 

Humas adalah proses interaksi dimana Humas menciptakan opini publik sebagai 

input yang menguntungkan kedua belah pihak, dan menanamkan pengertian, 

menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan 

baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. 

Memberikan Pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas sehari-hari bagian 

Humas di Dinas Tenaga Kerja Duri. tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui pelaksanaan Peran Humas di Dinas Tenaga Kerja Duri. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini 

mengkaji relasi yang spesifik antara dua elemen dalam Peran Humas, yaitu 

perusahaan dan masyarakat.  Hasil dari penelitian menunjukkan humas memiliki 

peran sebagai penghubung antar organisasi dengan masyarakat, sebagai Pembina 

hubungan antar organisasi, sebagai pendukung fungsi manajemen organisasi dan 

sebagai pembangun dan pencipta citra positif bagi Dinas Tenaga Kerja Duri. 

 

Kata Kunci: Humas, Ketenagakerjaan.
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ABSTRACT 

 

Name    : Mentari Ananda  

Major   : Communication 

Title  : The Role of Public Relations in Improving Labor 

Information Services at the Duri Manpower Office 

 

Public Relations is a process of interaction in which Public Relations creates 

public opinion as input that benefits both parties, and instills understanding, 

fosters motivation and public participation, aims to instill goodwill, mutual 

understanding, and a good image of the public. Providing services to the 

community is a daily task of the PR department at the Duri Manpower Office. 

The purpose of this study is to determine the implementation of the Role of 

Public Relations in the Duri Manpower Office. This study uses a qualitative 

method with a case study approach. This study examines the specific 

relationship between two elements in the Role of Public Relations, namely 

the company and the community. The results of the study show that public 

relations has a role as a liaison between organizations and communities, as a 

builder of relations between organizations, as a supporter of organizational 

management functions and as a builder and creator of a positive image for the 

Duri Manpower Office. 

Keywords: Public Relations, Employment. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Humas adalah proses interaksi dimana Humas menciptakan opini publik 

sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak, dan menanamkan 

pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan 

menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra 

yang baik dari publiknya. Secara etimologis Humas terdiri dari dua kata yaitu: 

Hubungan dan Masyarakat. Profesi Humas bukan hanya mengkliping berita dan 

atau mengirim surat, tetapi sebenarnya posisi Humas adalah posisi yang strategis 

dengan banyak Kriteria yang harus dimiliki seseorang yang akan bergerak sebagai 

praktisi Humas suatu instansi atau organisasi.1 

Memberikan Pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas sehari-hari 

bagian Humas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Duri. Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi Duri sudah maksimal dalam hal menjalankan tugas dalam hal 

pelayanan informasi akan tetapi masih banyak saja keluhan dalam hal pelayanan 

yang di berikan, Dengan upaya meningkatkan Pelayanan Informasi di Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Duri selalu berusaha bekerja semaksimal 

mungkin dengan keluhan-keluhan yang ada dari luar. 

Aktivitas sehari-hari Hubungan Masyarakat adalah menyelenggarakan 

Komunikasi Timbal Balik antara perusahaan atau suatu lembaga dengan pihak 

publik yang bertujuan untuk saling menciptakan pengertian dan dukungan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu baik itu dalam hal kebijakan, kegiatan produksi, 

barang atau pelayanan jasa dan lain sebagainya, demi kemajuan perusahaan atau 

citra positif bagi lembaga bersangkutan. 2 

Jika dikaitkan dengan definisi Humas tersebut maka kegiatan Humas di 

mulai dari pembenahan organisasi internal Humas hingga kegiatan bersifat image 

corporate building. Secara operatif, maka Humas merupakan fungsi khusus 

                                                             
1
 Daniel, Yadin, Frank, Jefkins, 2003,Public Relations,Penerbit Erlangga, Jakarta 

2
 Soemirat & Ardianto, 2008. Dasar-Dasar Public Relations, Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya 

 

1 
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manajemen, artinya Humas membatu memelihara aturan main bersama melalui 

saluran komunikasi kedalam dan keluar, agar tercapai saling pengertian atau 

kerjasama antara organisasi dan publiknya. Termasuk didalamnya 

mengidentifikasikan dan menanggapi opini publik yang sesuai atau tidak dengan 

kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh lembaga organisasi bersangkutan. Dan juga 

membantu fungsi manajemen dalam mengantisipasi, memonitor, dan 

memanfattkan berbagai kesempatan serta tantangan atau perubahan atau yang 

terjadi didalam masyarakat/publiknya.3 

Hal ini juga termasuk dalam humas yang memiliki fungsi untuk 

memberikan penerangan kepada masyarakat, menjelaskan, meluruskan pendapat 

atau berita-berita yang tidak benar. Disisi lain juga untuk melakukan persuasi 

untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. Upaya yang 

bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menyikapi peran dan keterlibatan 

pemerintah dalam Peran Humas dalam menyikapi pelayanan adalah dengan 

menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Hal ini disampaikan pula oleh Litvak 

(1994) dalam artikel jurnal ilmiah yang berjudul“Government Intervention and 

Corporate Government Relations”bahwa: There are many form of government 

intervention, ranging from exhortation, direct subdisitation, and protection of 

business, to competition policy, regulation and public ownership. In recentyears, 

the form of government intervention and the instruments employed are more 

varied integrated and complex. One response to his phenomenom has been the 

corporate expansion ofthe public affairs unit and the emergence of a government 

relationscapability in the large firm‟. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa 

keterlibatan pemerintah dapat terjadi dalam beberapahal, mulai dari Pelayanan 

pengawasan, serta peranan bentuk keterlibatan pemerintah menjadi lebih 

bervariasi, terintegrasi dan kompleks. Respon untuk menghadapi fenomena 

iniadalah dengan ekspansi perusahaan pada unitpublic affairdan pengembangan 

kemampuan dalam government relations (Litvak 1994).4 

                                                             
3
 Assumpta Sr Maria, Rumanti 2002, Dasar-Dasar Public Relations Teori dan Praktik, 

Penerbit PT. Grafindo, Jakarta. 
4
 Litvak, I. A. 1994, „Government intervention and corporate government 

relations’,BusinessQuarterly,vol.58, no.4, pp.130-137 
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Defini government relations menurut Rhenald Kasali (2000) adalah suatu 

bagian khusus dari tugas public relations yang membangun dan memelihara 

hubungan dengan pemerintah terutama untuk kepentingan mempengaruhi 

peraturan dan perundang-undangan. Kasali (1994) juga menyebutkan bahwa 

upaya government relations pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk :(1) 

meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara, 

(2) memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang 

mempengaruhibidang usaha mereka, (3) mendorong partisipasi pemilih (rakyat) 

pada setiap lapisanpemerintahan, (4) mempengaruhi undang-undang yang 

berdampak pada ekonomi rakyat danpelaksanaannya, (5) meningkatkan kesadaran 

dan pemahaman para pembuat keputusan.Implementasi strategigovernment 

relations, dapat dilakukanmelaluidirect lobbying, grassrootlobbying, electoral 

activities, litigation communication,dan juga melalui aktivitas protokol5 

Fungsi Humas apabila dilaksanakan dengan baik akan menjadi alat yang 

guna memperbaiki sistem di perusahaan dan mengembangkan peraturan, budaya 

perusahaan atau organisasi, suasana kerja atau internal perusahaan yang lebih 

kondusif, dan peka terhadap karyawan yang memang perlu pendekatan khusus 

guna memotivasi dan meningkatkan kinerjanya. 

Komunikasi pada dasarnya merupakan cara manusia untuk berinteraksi 

atau bersosialisasi pada kehidupan sosial. Berbagai aktivitas dalam kehidupan 

sosial selalu menggunakan apa yang dinamakan komunikasi. Komunikasi sering 

diperbincangkan oleh berbagai lapisan kalangan, baik dikalangan awam maupun 

kalangan ilmuwan. Komunikasi memberikan sesuatu kepada orang lain dengan 

kontak tertentu dengan mempergunakan suatu alat. Banyak komunikasi terjadi 

dan berlangsung akan tetapi tidak jarang proses berkomunikasi mendapatkan 

hambatan sehingga penyampaian pesan antara komunikator ke komunikan tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa komunikasi sangat penting dan untuk mewujudkan komunikasi 

yang baik dibutuhkan sikap pengertian antara komunikator dengan komunikan 

                                                             
5
 Kasali, R. 1994,Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di 

Indonesia,Grafiti,Jakarta 
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agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan mendapatkan 

feedback positif.6 

Humas akan melakukan strategi komunikasi yang persuasif yang 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Informasi atau pesan yang disampaikan 

harus berdasarkan pada kebutuhan atau kepentingan khayalak sebagai sasarannya. 

Peran Humas mencakup internal Humas dan external Humas. Pekerjaaan humas 

perusahaan bukan saja mengumpulkan artikel, dan terkesan „omong doang‟, 

namun dalam pekerjaannya kita harus melakukan hal-hal penting seperti survey 

tempat, dan melakukan evaluasi tentang apa yang kita lakukan. Humas sebagai 

komunikator dan sekaligus mediator berupaya membentuk sikap dan pendapat 

yang positif dari masyarakat melalui stimulus tertentu mendorong publik untuk 

berperan serta dalam aktivitas organisasi badan instansi agar tecipta perubahan 

sikap dan penilaian (Perubahan dari situasi negatif menjadi situasi positif.7 

Peran humas atau yang lebih dikenal dengan publik relation tentu sangat 

krusial bagi sebuah organisasi. Humas memiliki peran dalam meningkatkan 

pelayanan bagi organisasi, mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang 

organisasi baik kepada publik, klien ataupun para investor. Bisa dikatakan bahwa 

seorang humas adalah wajah dari organisasi itu sendiri. Ia harus memahami secara 

detail seluk beluk dan segala informasi yang terkait dengan organisasi. Selain itu 

ia juga membawa citra dari sebuah organisasi sehingga ini harus tercermin dari 

tampilan dan tata bahasa yang teratur. Seorang humas harus mampu menciptakan 

poin positif sehingga akan dapat meningkatkan pelayanan positif sebuah 

organisasi di mata publik. Bagian kehumasan selalu berkaitan dengan dunia luar 

sehingga ia akan lebih banyak menghabiskan kegiatan di luar ruangan atau di 

lapangan. Ia bertugas mengedukasikan kepada khalayak serta memperkenalkan 

kelebihan serta keunggulan sebuah organisasi. Yang pada akhirnya akan menarik 

                                                             
6
 Iriantara, Yosal. 2007. Community Relations Konsep dan Prakteknya, Bandung : 

Simbiosa Rekatama Media. 
7
 Soejono. Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 

1990) hlm. 13 
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minat sehingga akan banyak yang bergabung ke dalam organisasi atau membeli 

produk hasil buatan para anggota yang tergabung dalam organisasi itu sendiri.8 

Kesuksesan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh keberhasilan seorang 

humas atau publik relations dalam mempertahankan reputasi, citra positif di 

masyarakat. Seperti saat ini, keterbukaan akan informasi ke pada publik menjadi 

hal yang sudah umum adanya. Namun, tentunya peran humas sangat krusial. 

Dalam hal ini humas harus memberikan informasi berdasarkan fakta dan 

keakuratan tentang segala informasi dalam sebuah organisasi. Tentunya dengan 

penyampaian yang benar dan tetap menjunjung tinggi etika maka informasi itu 

akan bisa diterima dengan mudah oleh publik.9 

Sering kali opini publik yang digiring ke arah negatif issue akan bisa 

membawa dampak buruk bagi citra sebuah organisasi. Oleh karenanya bagian 

humas memiliki peran penting sebagai pihak yang harus mengetahui, issue yang 

sedang berkembang dan hangat menjadi perbincangan terutama yang berkaitan 

dengan organisasi yang dikelola. Ada berbagai kepentingan yang bisa menggiring 

opini publik menjadi sebuah sinyal bahwa organisasi tersebut sedang dalam 

kondisi yang tidak stabil. Tentunya peran humas harus secara sigap cepat tanggap 

dalam menganalisis dan mengevaluasi issue yang berkembang.Humas harus 

berasal dari sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya serta harus 

didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Selain itu juga yang tidak 

boleh diabaikan adalah anggaran yang ada harus mampu mendukung kinerja 

bagian humas. Sehingga kinerja humas tidak melemah seperti penyebab ekonomi 

melemah . Dengan dukungan dari semua lini maka kinerja bagian humas akan 

lebih cepet, efektif serta efisien. 

Fungsi humas sendiri yaitu mencari dan menemukan kepentingan 

organisasi yang mendasar, dan menginformasikan kepada semua pihak yang 

terkait dalam menciptakan adanya saling pengertian, yang didasarkan pada 

kenyataan, kebenaran, dan pengetahuan yang jelas dan lengkap dan perlu 

diinformasikan secara jujur, jelas, dan objektif. Layanan Informasi adalah 
                                                             

8
 Iriantara, Yosal. 2004. Manajemen Strategis, Jakarta : Ghalia Indonesia. 

9
                       , 2008. Manajemen Public Relations & Media Komunikasi, Jakarta : PT. 

Raja Grafindo Persada. 

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-makro/penyebab-ekonomi-melemah
https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-makro/penyebab-ekonomi-melemah
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penyampaian berbagai informasi kepada sasaran layanan agar individu dapat 

mengolah dan memanfaatkan informasi tersebut demi kepentingan hidup dan 

perkembangannya. Tujuan umum layanan informasi adalah dikuasainya informasi 

tertentu oleh peserta layanan. Penguasaan informasi tersebut dapat digunakan 

untuk pemecahan masalah (Apabila masyarakat ada yang mengalaminya) untuk 

mencegah timbulnya masalah.10 

Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan terdapat beberapa 

permasalahan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi Duri yaitu: 1) ego sektoral yang perlu diperbaiki. “Bukan 

antarlembaga saja, tapi di dalam lembaga ego sektoral masih terjadi, 2) masalah 

mekanisme birokrasi, 3) Humas sudah melakukan tugasnya dengan baik akan 

tetapi masyarakat serta perusahaan yang bersangkutan masih menganggap tidak 

maksimal, 4) Perusahaan masih setengah hati dalam meningkatkan Pelayanan 

informasi ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Duri 5) 

Perusahaan masih memandang sebelah mata tentang pentingnya Humas bagi 

kelangsungan perusahaan, dan bahkan ada perusahaan yang menganggap Humas 

sebagai kendala dalam upaya mereka meraih keuntungan yang maksimal.  

Praktisi humas profesional sebelumnya yang terkait erat dengan fungsi dan 

peranan manajemen organisasi. Peran teknisi komunikasi ini menjadikan praktisi 

humas sebagai journalist in resident yang hanya menyediakan layanan teknis 

komunikasi atau dikenal dengan method of communication in organization. 

Sistem komunikasi dalam organisasi tergantung dari masing ± masing bagian atau 

tingkatan, yaitu secara teknis komunikasi, baik arus maupun media komunikasi 

yang dipergunakan dari tingkat pimpinan dengan bawahan akan berbeda dari 

bawahan ke tingkat atasan. Sementara menurut Rosady Ruslan (2016) 

menyebutkan bahwa peranan dari Public Relations adalah: 

1. Communicator Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara 

langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan 
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 Uchjana Onong, Effendy. 2006. Hubungan masyarakat: suatu studi komunikasi. 

Bandung : Remaja Rosdakarya 
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(spoken person) atau tatap muka dan sebagainya. Disamping itu juga 

bertindak sebagai mediator dan sekaligus persuador.  

2. Relationship Kemampuan peran Humas (Public Relations) membangun 

hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik 

internal dan eksternal.Juga, berupaya menciptakan saling pengertian, 

kepercayaan, dukungan, kerja sama dan toleransi antara kedua belah pihak 

tersebut.  

3. Back up management Melaksanakan dukungan manajemen atau 

menunjang kegiatan lain, sepertimanajemen promosi, pemasaran, 

operasional, personalia dan sebagainya untuk mencapaitujuan bersama 

dalam suatu kerangka tujuan pokok perusahaan/organisasi. 

4. Good image maker Menciptakan citra atau publikasi yang positif 

merupakan prestasi, reputasi dansekaligus menjadi tujuan utama bagi 

aktivitas public ralations dalam melaksanakan manajemen kehumasan 

membangun citra atau nama baik lembaga/organisasi dan produkyang 

diwakilinya. 

Dalam melaksanakan perannya, seorang praktisi humas harus memiliki 

keahlian sebagai berikut (Ruliana, 2014) :  

1. Sebagai Creator Harus memiliki kreativitas dalam penciptaan suatu 

gagasan, ide - ide, atau buah pemikiran yang cemerlang.  

2. Sebagai Conseptor Mempunyai keahlian sebagai konseptor dalam 

penyusunan program humas dan rencana lainnya. 

3. Sebagai Mediator Kemampuan menguasai teknik komunikasi baik melalui 

media secara lisan maupun tertulis dalam penyampaian pesan atau 

menyalurkan informasi dari lembaga atau perusahaan yang diwakilinya 

kepada publik yang dijadikan sasaran.  

4. Sebagai Problem Solver Memiliki kemampuan mengatasi setiap 

permasalahan yang dihadapi, baik secara proaktif, antisipatif, inovatif, 

dinamis, dan solutif. 

Ada beberapa contoh kasus penyelenggaraan Peningkatan dalam 

pelayanan informasi ketenaga kerjaan yang tidak berjalan lancar karena adanya 
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konflik yaitu masyarakat masih menganggap peran humas tidak stabil dan tidak 

sesuai dengan perusahaan, di antaranya terjadi di Dinas Tenaga dan Transmigrasi 

Duri. Konflik yang terjadi berlarutan sehingga menjadi kendala bukan saja bagi 

perusahaan namun juga berakibat kegagalan bagi perusahaan dalam upaya 

Meningkatkan Pelayan Informasi. 

Dengan demikian, apa yang terjadi dengan Humas belum sepenuhnya 

dapat memenuhi kepentingan masyarakat, sehingga ke depan penyelenggaraan 

Humas bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kesadaran harus 

dipupuk pada perusahaan bahwa masyarakat bukanlah objek, melainkan subjek 

yang hidup yang harus menjadi sorotan utama dalam kegiatan perusahaan dengan 

dipertanggungjawabkan kondisi sosialnya oleh perusahaan.  

Untuk mengetahui sejauh mana humas melaksanakan perannya dalam 

menangani pelayanan kepada pelanggan, penulis tertarik untuk meneliti 

permasalahan yang ada dengan judul “Peran Humas Dalam Meningkatkan 

Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Duri Kabupaten Bengkalis. 

 

B. Penegasan Istilah 

Adapun penegasan istilah disini bertujuan untuk menjelaskan sesuai 

dengan istilah yang ada dalam judul, adapun penegasan istilah yang dapat penulis 

jelaskan sebagai berikut: 

1. Humas 

Hubungan masyarakat atau sering disingkat humas adalah praktik 

mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan 

masyarakat. Humas dapat mencakup sebuah organisasi atau individu yang 

mendapatkan eksposur ke khalayak mereka menggunakan topik 

kepentingan publik dan berita yang tidak memerlukan pembayaran 

langsung. Tujuan dari hubungan masyarakat oleh perusahaan sering untuk 

membujuk masyarakat, investor, mitra, karyawan, dan pemangku 

kepentingan lainnya untuk mempertahankan sudut pandang tertentu 

tentang hal itu, kepemimpinannya, produk, atau keputusan politik. 
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Kegiatan umum termasuk berbicara di konferensi, memenangkan 

penghargaan industri, bekerja sama dengan pers, dan komunikasi 

karyawan.  

Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk 

memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan 

membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat 

masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi  

2. Pelayanan Informasi 

Memberikan pelayanan informasi dan komunikasi bagi publik 

menjadi makin penting dalam usaha mencerdaskan dan memberdayakan 

masyarakat dalam tatanan negara demokrasi. Masalah yang sering 

dihadapi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah 

informasi belum sinergis atau belum ada agenda setting, akses informasi 

terbatas dan tidak terkoordinir, serta penilaian yang subyektif atau apriori 

terhadap lembaga negara. 

Setiap upaya dalam mengelola,menyediakan dan menyebarkan 

informasi hendaknya berorientasi pada Enlightening atau memberikan 

pencerahan dan penerangan bagi masyarakat, kemudian Educating atau 

memberikan nilai-nilai pendidikan kepada masyarakat, lalu Empowering 

atau memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, dan 

Nationalism atau membangun semangat persatuan dan kesatuan dalam 

kerangka NKRI.  

a. Peran Humas dalam Pelayanan Informasi 

Secara garis besar, Humas instansi pemerintah memiliki peran 

ganda. Fungsi keluar adalah berupaya memberikan informasi atau 

pesan-pesan sesuai dengan kebijaksanaan dan tujuan dari lembaga 

yang bersangkutan terhadap kepentingan masyarakat sebagai khalayak 

sasaran.Fungsi ke dalam adalah pihak humas wajb menyerap aspirasi 

atau keinginan publik/ masyarakat yang diselaraskan dengan 

kepentingan bagi instansinya demi tercapainya tujuan bersama. Secara 

etimologi, informasi berasal dari bahasa Perancis Kuno yaitu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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informacion (1387) yang diambil dari bahasa Latin informationem 

yang berarti “garis besar, konsep, dan ide”. Menurut Joner Hasugian 

informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan 

yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masing-

masing dan terekam pada sejumlah media. Menurut Kenneth C Laudon 

informasi adalah data yang sudah dibentuk ke dalam sebuah formulir 

bentuk yang bermanfaat dan dapat digunakan oleh manusia.11 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

 Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Duri 

b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Humas di Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Duri dalam Meningkatkan Pelayanan 

Informasi Ketenagakerjaan tersebut. 

2. Batasan Masalah 

Untuk menghindari lingkup permasalahan yang terlalu luas, penulis 

membatasi masalah yang akan diteliti yaitu untuk mengetahui Bagaimana 

Peran Humas Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Dinas Tenaga 

Kerja dan Tranmigrasi Duri. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka penulis mengambil rumusan 

masalah yaitu, Bagaimana Peran Humas Dalam Meningkatkan Pelayanan 

Informasi Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Duri? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

pelaksanaan Peran Humas di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Duri  

2. Kegunaan Penelitian 

Pada prinsipnya kegunaan penelitian ini yaitu untuk memperoleh 

suatu sumbang-saran berupa hasil pemikiran bagi para pengkaji masalah 

komunikasi. Melalui kegunaan penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi bahan komperatif dan pengembangan bagi penelitian yang sama. 

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain yaitu: 

2.1 Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penulis 

a) Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pada jurusan Komunikasi di fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Universias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b) Sebagai bahan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi 

penulis untuk meningkatkan pengetahuan dibidang Public 

Relations yang berguna dalam mempertahankan ilmu khususnya 

ilmu komunikasi. 

2.2  Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai bahan informasi yang diharapkan akan bermanfaat untuk 

penelitian lanjutan bagi peneliti/pihak lain. 

b. Sebagai bahan perbandingan antara teori dari mata kuliah yang di 

dapat di bangku perkuliahan dengan fakta yang didapat dilapangan. 

c. Sebagai salah satu bahan rujukan untuk melihat bagaimana 

Pelaksanaan Peran Humas dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi 

Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Duri 

 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar 
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belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

pembahasan masalah yang diteliti. Termasuk di dalamnya kajian 

teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan 

data, validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan di teliti 

dan tempat dimana akan dilakukan penelitiannya. 

BAB  V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan uraian secara umum tentang hasil penelitian 

dan pembahasan. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi untuk 

kedepannya. 

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Terdahulu 

Untuk menunjang penelitian, penulis mencari jurnal penelitian ilmu 

komunikasi yang relevan dengan penelitian penulis. Dengan adanya jurnal 

tersebut diharapkan bisa digunakan dalam referensi penyusunan penelitian. Pada 

penulisan penelitian saat ini menggunakan tiga penelitian terdahulu yang sangat 

bermanfaat sebagai rujukan, diantaranya adalah: 

1. Erni Suyani,S.Sos.I.,MA. dalam skripsinya yang berjudul “Peranan Humas 

Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara.”, 

menyimpulkan bahwa bagaimana peranan Humas dalam meningkatkan 

pelayanan masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peranan Humas dalam meningkatkan pelayanan 

terhadap masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian deskriptif-kuantitatif dengan format 

metode ini hanya memberikan gambaran atau deskripsi tentang variabel 

dari sebuah fenomena yang diteliti.12 

2. Pudji Utomo Dosen FIKOM Universitas INDONUSA Esa Unggul dalam 

skripsinya yang berjudul „‟ Strategi Humas Dalam Pelayanan Informasi‟‟ 

menyimpulkan bahwa Jadi, sebenarnya kita perlu strategi untuk layanan 

informasi secara efektif. Strategi Humas adalah alternatif terbaik yang 

dipilih untuk mencapai tujuan dari rencana Public Relation. Tujuan Humas 

adalah membangun dan mengembangkan citra yang menguntungkan bagi 

organisasi atau institusi. Untuk itu, kegiatan Humas diarahkan pada upaya 

persepsi para pemangku kepentingan, telah mengakar mereka. Jika proses 

                                                             
8
 Suyani,Erni (2010). Peranan Humas Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Pada 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara. Medan: 

Simbiosea Rekatama Media. 
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pembuatannya berhasil, maka ditemukan opini yang menguntungkan, 

secara bergiliran akan membentuk citra yang menguntungkan.13 

3. Priska Sandra Yuwana dalam Penelitiannya yang berjudul “Peran Humas 

Pemerintah dalam Mengelola dan Menyampaikan Informasi kepada 

Masyarakat (Studi pada Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota 

Kediri)”, menyimpulkan bahwa Humas pemerintah Kota Kediri dituntut 

untuk melaksanakan tugasnya sebagai pelayan informasi secara maksimal. 

Tulisan ini mendiskripsikan bagaimana peran Humas pemerintah Kota 

Kediri dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan peran Humas dalam mengelola dan 

menyampaikan informasi kepada masyarakat cukup memadai. Peran 

Humas Kota Kediri dalam mengelola informasi meliputi pengumpulan 

informasi, penyimpanan informasi dan penggunaan informasi. 1Humas 

Kota Kediri dalam mengumpulkan informasi dilakukan melalui tatap 

muka dan media telepon kepada SKPD sedangkan penyimpanan informasi 

hingga saat ini belum menggunakan sistem database. Peran Humas dalam 

penyampaian informasi kepada masyarakat secara langsung dan tidak 

langsung melalui Kelompok Informasi Masyarakat tingkat kecamatan, 

radio Barometer dan internet tetapi untuk majalah Barometer belum 

menjangkau masyarakat luas. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas 

SDM untuk penggunaan sistem database.14 

4. Neci Ika Saputri dalam berjudul “Peran Humas Dalam Memberikan 

Pelayanan Kepada Pelanggan Di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 

Agung Kabupaten Oki” , menyimpulkan bahwa Perusahaan dalam bidang 

pelayanan kepada masyarakat atau sektor jasa saling bersaing yang 

berorientasi pada kepuasan pelanggan (Customer) dengan memberikan 

pelayanan yang terbaik.Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan 

adalah hal terpenting yang perlu diperhatikan dalamsuatu instansi baik itu 

instansi swasta maupun instansi pemerintah. Pelayanan yang diberikan 
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kepada masyarakat menentukan kesetian masyarakat terhadap instansi 

yang bersangkutan.Upaya pelaksanaan dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggan berkaitan dengan pengembangan komunikasi yang 

efektif dua arah dan membina hubungan dengan pelanggan. Untuk 

mengembangkan budaya pelayanan yang baik dalam suatu perusahaan 

atau instansi maka di butuhkan peranan Humas.15 

5. Fatimah Azzahra yang berjudul “Peran Humas PT.PLN(PERSERO) 

Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang Dalam Memanfaatkan Media 

Digital” , menyimpulkan bahwa bagaimana peranan humas PT PLN 

(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dalam memanfaatkan 

media digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Sebagai dasar analisis peneliti menggunakan konsep peranan 

humas dari Dozier dan Glen M. Broom. Teori yang digunakan dalam 

skripsi ini adalah teori penggabungan informasi. Hasil dari penelitian ini 

adalah humas PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 

sudah melakukan peranannya sebagai penasehat ahli, fasilitator 

komunikasi, praktisi pemecah masalah, dan teknisi komunikasi dengan 

cara memanfaatkan media digital yang sering digunakan oleh masyarakat. 

Media digital yang digunakan adalah tv internal, media sosial seperti 

facebook dan twitter, email, serta aplikasi yang ada di smartphone.16 

6. Mardia Nelisna berjudul “Peran Humas Pemerintah Kota Padang Dalam 

Mensukseskan Pencegahan Dan Memberantas Demam Berdarah Dengue” 

Menyimpulkan bahwa Humas mempunyai peran yang strategis untuk 

mewujudkandan merealisasikan Undang-Undang No 14 Tahun 2008. 

Keberadaan humas pada institusipemerintah daerah, diharapkan dapat 

memainkan perannya untuk mewujudkan prinsip good 

governance.Keberadaan humas sebagai komunikator pemda diharapkan 
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dapat memenuhi tuntutan akan transparansiOki dan akuntabilitas 

penyelanggaraan pemerintahan daerah serta memenuhi hak publik untuk 

memperoleh informasi yang dijamin oleh Undang-Undang.Humas 

memegang peranan penting dalam pelaksanaan program pembangunan, 

termasuk dalam pelaksanaan program kesehatan. Keberadaan dan peran 

humas yang strategis diharapkan bisa membantu mewujudkan masyarakat 

kota Padang yang sehat yang terhindar dari berbagai penyakit menular, 

termasuk penyakit Demam Berdarah Dengue yang kasusnya sudah sampai 

pada kondisi yang mengkhawatirkan. Masyarakat kota Padang merupakan 

masyarakat yang egaliter, siap dengan perubahan dan terbuka untuk 

melakukan komunikasi dengan siapa pun. Hal ini bisa terlihat pada situasi 

kota Padang yang aman, damai dan harmonis, walaupun hidup 

berdampingan dengan suku lain. Dalam sejarahnya belum pernah ada 

keributan atau kerusuhan di Kota Padang yang disebabkan oleh SARA. 

Kondisi masyarakat Kota Padang seperti ini, akan memudahkan humas 

menjalankan perannya sebagai komunikator Pemda untuk menyampaikan 

pesan ke masyarakat, serta membantu pemerintah dalam melaksanakan 

program pembangunan termasuk program kesehatan. Mengingat besarnya 

peran humas sebagai komunikator Pemda, serta tingginya kasus DBD di 

Kota Padang dengan tipe masyarakatnya yang terbukadengan perubahan, 

membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Peran Humas dalam 

Mensukseskan Pencegahan dan Penanggulangan DBD di Kota Padang.17 

7. Juariyah berjudul “Peran Humas Pemerintah (Government Relations) Di 

Era Web 2.0” , menyimpulkan bahwa Fungsi Humas Pemetintah dalam era 

Web Sosial ( Era 2.0) sekarang ini haruslah menjadi bagian dari user 

generated content, yaitu Komunitas yang menggunakan media sosial untuk 

memuat berbagai masalah dengan cara yang efektif. Pekerjaan seorang 

hums pemerintah tidak ubahnya seperti seorang wartawan, yang dalam 

pekerjaanya selalu dekat dengan public relations digital dan mampu 
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melakukan pekerjaannya hanya dibelakang meja. selalu 

mengoptimalisasikan mesin pencari seperti Google, Microsoft Search dan 

Yahoo!. Mereka adalah orang-orang yang selalu berkolaborasi dan 

berimprovisasi secara efektif, selalu berorientasi pada perubahan, dan 

memiliki keberanian untuk beradaptasi dengan perubahan, Dampak 

munculnya internet dalam kehidupan manusia dirasakan istimewa dan 

dapat dikatakan sebagai zaman keemasan komunikasi yaitu periode 

perubahan besar. Perubahan-perubahan radikal yang telah terjadi di web 

sekarang telah membawa petugas Hubungan Masyarakat untuk secara 

langsung kontak dengan masyarakat. Seorang Humas Pemerintah 

(Government Public Relations) memiliki tugas menjelaskan dampak 

program dan kebijakan pemerintah terhadap warganya termasuk kalau ada 

isu isu kontroversial. Dalam menjalankan tuganya mereka memiliki peran 

ganda, yaitu saat berurusan dengan media maupun publik, mereka harus 

mendukung posisi pemerintah menjelaskan manfaat langkah-langkah yang 

diambil pemerintah, dan di sisi lain mereka harus mendukung media dan 

kepentingan publik, misalnya membicarakan topik yang belum siap untuk 

dibahas oleh para pejabat.18 

8. Khaira Auliani dalam skripsinya berjudul “Peran Humas Pemerintah Kota 

Banda Aceh Dalam Menjalankan Program Car Free Day Periode 

Aminullah Usman Dan Zainal Arifin”, menyimpulkan bahwa Humas 

adalah suatu kegiatan yang sangat berperan penting dalam setiap instansi 

pemerintahan. Humas yang mengatur jalannya interaksi antara pemerintah 

dengan masyarakat. Humas sangat berperan untuk mengembangkan 

hubungan yang harmonisantara Pemerintah dengan masyarakat. Dengan 

tujuan untuk menciptakan, membina dan memelihara sikap budi yang 

menyenangkanbagi lembaga atau organisasi. Namun yang menjadi 

masalah penelitian ini terdapat di peran Humas Pemerintah Kota Banda 

Aceh, faktor yang menjadi penghambat, media yang digunakan dan cara 

Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalankan kerja sama 
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dengan sponsor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Humas, 

faktor penghambat, media yang digunakan dan kerja sama dengan 

sponsor. Penelitian diatas menggunakan teknik penelitian kualitatif. 

Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, 

wawancara dan mencari dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa peran humas bertujuan untuk menyatukan Pemerintah dengan 

masyarakatdengan ini masyarakat merasa tidak ada pembatas antara 

Pemerintah kota Banda Aceh dengan masyarakat, mengelola media 

sosialdengan baik agar pesan yang disampaikan kepada 

masyarakattersampaikan dengan baik, menjalin hubungan baik dengan 

media lainuntuk dapat mempromosikan hari bebas mobildan juga 

mengevaluasi opini publikdengan menghapus pemikiran yang negatif dari 

masyarakat terhadap isu yang beredar. Kemudian yang menjadi faktor 

penghambatnyayaituberupa padamnya listrik, cuaca yang tidak stabil dan 

juga masyarakat yang tidak mematuhi aturan. Selanjutnya media yang 

digunakan berupa media luarruangan, media dalam ruangan seperti radio, 

baliho, dan surat kabarserta komunikasi langsung. Humas Pemerintah 

Kota memiliki cara tersendiri untuk menawarkan kerja sama dengan 

sponsor, pertama sponsor dapatmempromosikan produktanpa harus 

mengumpulkan masyarakat, tema yang dibuat setiap minggunya berbeda, 

mendapatkan opini baik dari masyarakat dan mencari tau pendapat 

masyarakat mengenai perusahaan.19 

9. Arif Pujiyanto yang berjudul “Peranan Humas Dalam Memberikan 

Pelayanan Prima Di PT.TELKOM Kendatel Solo” , menyimpulkan bahwa 

Pelayanan untuk memuaskan pelanggan tidak harus dengan mengorbankan 

harga diri atau citra diri karena memberikan layanan bukan berdasarkan 

pada ketaklukkan satu pihak kepada pihak lain tetapi dilakukan untuk 

mewujudkan manfaat terbaik bagi semua pihak yaitu dengan 

mengembangkan strategi pelayanan yang berdasarkan pada konsep triple-
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win customer service yaitu kemenangan yang diperoleh semua pihak yaitu 

karyawan, pelanggan, dan organisasi atau perusahaan. Upaya pelaksanaan 

pelayanan prima berkaitan dengan pengembangan komunikasi yang efektif 

dua arah (two way communication) dan membina hubungan dengan 

pelanggan. Untuk mengembangkan budaya layanan prima di dalam suatu 

perusahaan maka humas dapat digunakan sebagai instrument yang paling 

efektif untuk memotivasi atau mengubah opini orang orang atau pegawai, 

Humas berperan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

karyawan yang bekerja dalam perusahaan dengan cara memberikan 

motivasi kerja, partisipasi, etos kerja, tanggung jawab sehingga 

produktivitas akan meningkat sesuai dengan tujuan perusahaan. Untuk 

meningkatkan goodwill dan kepercayaan pada pelanggan (pelanggan 

eksternal) maka peran Humas adalah memberikan pelayanan yang terbaik, 

menciptakan hubungan yang harmonis, menimbulkan pengertian bersama 

dan mencegah timbulnya kesalahpahaman yang disebabkan kurangnya 

komunikasi antar berbagai pihak tersebut. PT. TELKOM (Persero) 

merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam pelayanan jasa 

telekomunikasi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk 

melakukan komunikasi dengan orang lain di tempat yang berbeda maupun 

mencari informasi. Mengingat perkembangan perusahaan jasa 

telekomunikasi dewasa ini mengalami persaingan yang sangat ketat untuk 

mendapatkan perhatian di hati para pelangan. Untuk itu perusahaan 

tersebut dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan 

(customer) dengan pelayanan yang terbaik atau pelayanan prima. Dengan 

pelayanan prima dari PT. TELKOM kepada para pelanggannya20 

10. Annisarizki yang berjudul “Peran Humas PT.PLN(PERSERO) APJ 

Banten Utara Sebagai Proses Pemecah Masalah (Studi Kasus Mengenai 

Pemadaman Penerangan Jalan Umum Kota Serang)” , menyimpulkan 

bahwa Mengingat humas merupakan orang yang paling dekat dengan 
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pimpinan, seorang humas juga berperan sebagai pusat informasi dan 

penyampaian informasi pimpinan kepada publik maupun pihak terkait, 

sebaliknya dalam proses pemecahan masalah seorang humas sebagai pusat 

informasi dan penyampai informasi dari publik kepada pimpinan. Maka 

salah satu cara untuk memberikan informasi publik melalui komunikasi 

eksternal yang disepakati manajemen perusahaannya. Humas 

berkomunikasi dengan publik diharapkan akan dapat menimbulkan rasa 

saling mengerti (mutual understanding), sehingga penciptaan hubungan 

komunikasi yang baik terhadap publik bisa meminimalisir kesalahan dan 

pertentangan yang terjadi. Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada 

potensi insani. Kata „Diakui‟ mencerminkan cita-cita PLN untuk meraih 

pengakuan dari pihak luar. selain itu PLN mempunyai Motto „Listrik 

untuk Kehidupan yang Lebih Baik (Electricity for a better Life) Dalam 

menjalankan salah satu fungsinya PLN memberikan fasilitas penerangan 

jalan umum (PJU) yang manfaatnya dirasakan oleh publik. Sebagai 

pemberi fasilitas terhadap publik, apabila terjadi ketidaknyamanan yang 

dirasakan oleh masyarakat, maka PT. PLN (persero) APJ Banten Utara 

akan mendapatkan feedback negatif.  Seperti dalam kasus pemadaman 

PJU Kota Serang yang dipadamkan sementara oleh PT. PLN (persero) 

APJ Banten Utara. Perbedaan dari sepuluh Jurnal terdahulu ialah dalam 

kegiatan Pelayanan Informasi ke Publik memiliki strategi yang berbeda-

beda, ada yang melakukan penyampaian informasi secara langsung 

maupun tidak langsung.21 

B. Kajian Teori 

Dalam melaksanakan kegiatan Humas, terdapat empat komponen kegiatan 

yang perlu mendapat perhatian.  Dalam menciptakan hubungan internal yang 

harmonis dan efisien seorang Humas berperan sebagai pelumas atau pelicin. Peran 

ini memungkinkan Humas mencegah timbulnya kemungkinan perpecahan dalam 

organisasi melalui komunikasi yang efektif. Misalnya dalam suatu 
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pertemuan/rapat dengan pihak internal organisasi untuk menentukan suatu 

kebijakan baru perusahaan/organisasi ataupun yang lainnya, seorang Humas 

membantu pimpinan menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan pimpinan 

dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan publik internal pun dapat 

menafsirkan/mengerti dengan jelas apa yang dipaparkan/dikatakan oleh seorang 

Humas tanpa menimbulkan permasalahan Seorang Humas berperan untuk 

mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin saja berdampak negatif terhadap 

organisasi. Dalam hal ini, Humas haruslah pandai dalam mengawasi setiap 

tindakan publik (pemonitoring) dan mengevaluasi (pengevaluasi) semua kegiatan 

yang berhubungan dengan publik. Pada tahapan evaluasi ini dilakukan perbaikan-

perbaikan untuk menciptakan hubungan yang harmonis diantara publik suatu 

organisasi. Misalnya ketika perusahaan/organisasi mengadakan suatu kegiatan 

yang berhubungan dengan publik, seorang Humas harus stanby memonitoring 

(memantau) kegiatan tersebut dari awal hingga akhir dan setelah kegiatan tersebut 

selesai dilaksanakan kemudian ikut mengevaluasi terkait kelebihan dan 

kekurangan dari diadakannya kegiatan tersebut. Seorang Humas harus mampu 

menggunakan teknik-teknik komunikasi yang efektif kepada publik internal 

maupun eksternal untuk terciptanya saling pengertian. Dengan begitu semua 

informasi dapat tersampaikan secara langsung dan dapat diterima dengan baik 

oleh publik (tidak terjadi prasangka yang buruk).22 

Menurut Ruslan (2005:5)23 Humas merupakan alat manajemen untuk 

mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program yang jelas 

dan terperinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan hingga 

mengevaluasi hasil-hasil apa yang telah dicapainya. Sejalan dengan perubahan 

zaman dan persaingan yang semakin tajam diantara berbagai perusahaan, 

kehadiran Humas semakin dirasakan penting dalam suatu organisasi dan harus 

dilaksanakan secara fungsional oleh setiap orang dalam organisasi tersebut. 

Humas berperan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada karyawan 

yang bekerja dalam perusahaan dengan cara memberikan motivasi kerja, 
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partisipasi, etos kerja, tanggung jawab sehingga produktivitas akan meningkat 

sesuai dengan tujuan perusahaan.24 Untuk meningkatkan kepercayaan pada 

pelanggan (pelanggan eksternal) maka peran humas adalah memberikan 

pelayanan yang terbaik, menciptakan hubungan yang harmonis, menimbulkan 

pengertian bersama dan mencegah timbulnya kesalahpahaman yang disebabkan 

kurangnya komunikasi antar berbagai pihak tersebut.Adanya hubungan dengan 

sumber informasi dapat mengakses langsung dengan sumber informasi adalah hal 

mutlak diperlukan bagi seorang Humas, Kali ini dimaksudkan untuk mengejar 

kecepatan dan akurasi informasi yang akan disampaikan kepada publik. Sebab, 

keterlambatan penyampaian informasi, akan dapat menimbulkan munculnya isu 

yang dapat merugikan lembaga/instansi. 

 

B. Humas 

1. Pengertian Humas 

Humas adalah proses interaksi dimana Humas menciptakan opini 

publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak, dan 

menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, 

bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya 

pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Secara etimologis Humas 

terdiri dari dua kata yaitu : Hubungan dan Masyarakat. Profesi Humas 

bukan hanya mengkliping berita dan atau mengirim surat, tetapi 

sebenarnya posisi Humas adalah posisi yang strategis dengan banyak 

Kriteria yang harus dimiliki seseorang yang akan bergerak sebagai praktisi 

Humas suatu instansi atau organisasi Sedangkan menurut Menurut Ruslan 

(2005:5) Humas merupakan alat manajemen untuk mencapai target 

tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program yang jelas dan 

terperinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan hingga 

mengevaluasi hasil-hasil apa yang telah dicapainya.  
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2. Peran Humas 

Humas adalah fungsi manajemen yang membangun dan 

mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi 

dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi 

tersebut. Frank Jeffkins mengemukakan bahwa ruang lingkup tujuan 

Humas itu ternyata sangat luas. Melalui serangkaian pembahasan yang 

mendalam, maka beberapa di antaranya yang pokok adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengubah citra umum di mata khalayak sehubungan dengan 

adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan perusahaan. 

b. Untuk menyebarluaskan cerita sukses yang telah dicapai oleh 

perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan. 

c. Untuk meningkatkan bobot kualitas calon pegawai. 

d. Untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan itu dengan 

khalayaknya, sehubungan dengan telah terjadinya suatu peristiwa yang 

mengakibatkan kecaman, kesangsian, atau salah paham dikalangan 

khalayak terhadap niat baik perusahaan. 25 

Frank Jeffkins merumuskan diagram yang menggambarkan tahapan 

perencanaan Peranan Humas sebagaimana dalam gambar 2.1 di bawah : 

Gambar 2.1 

Perencanaan Humas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Frank Jeffkins, Public Relations  
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C. Pelayanan Informasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Duri 

Sekretaris  Dinas Tenaga Kerja Duri mengajak kepada seluruh staf Dinas 

tenaga kerja Duri, untuk meningkatkan pelayanan publik, dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat harus menunjukkan prilaku pelayanan publik yang 

cepat, transparan, akuntabel dan responsif serta benar, sehingga masyarakat dapat 

merasakan pelayanan yang diberikan oleh dinas tenaga kerja Duri berjalan sesuai 

dengan program yang digembor-gemborkan dimedia masa yaitu gerakan 

indonesia melayani. Hal ini disampaikan ketika sedang memantau keaktifan staf 

dalam melaksanakan pelayanan publik, lebih lanjut dikatakan dalam rangka 

memfasilitasi pelayanan publik dinas tenaga kerja Duri telah menyediakan sarana 

dan prasarana yang menunjang untuk pelayanan publik, agar kualitas pelayanan 

dapat lebih ditingkatkan, maka  pelayanan publik diletakkan dilantai bawah full 

air conditioner dan tempat duduk yang nyaman, bertempat didepan sebelah 

selatan dekat pintu masuk gedung, agar masyarakat lebih mudah mengetahuinya 

tidak perlu harus ke lantai dua atau menemui staf yang membidangi cukup 

mendaftarkan ke karyawan yang bertempat di unit pelayanan,  pada ruang 

pelayanan tersebut sebanyak 5 orang yang ditugasi,  akan mengecek persyaratan 

yang telah ditentukan  dan dibawah masyarakat, apabila persyaratan kurang 

berkas pengajuan akan dikembalikan tetapi apabila persyaratan sudah memenuhi 

ketentuan peraturan perundang undangan maka  pengajuan akan diproses. 26 

Pelaksanaan pelayanan publik di dinas tenaga kerja Duri dilaksanakan 

secara satu atap dikoordinir oleh Sekretais dinas, adapun jenis pelayanan publik 

yang ada di Dinas Tenaga kerja Duri berjumlah sebanyak 11 (sebelas) jenis 

pelayanan yaitu: 

1. Pelayanan AK-I (Kartu pencari kerja); 

2. Pelayanan BKK (Bursa Kerja Khusus); 

3. Pelayanan rekom Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI); 

4. Pelayanan Izin pendirian UPT. CTKI;27 

5. Pelayanan Rekom Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ; 
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6. Pelayanan izin pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ( LPKS) ; 

7. Pelayanan izin pendirian lembaga penempatan tenaga kerja Swasta 

(LPTKI); 

8. Pelayanan pendaftaran pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi 

dan berbasis masyarakat.28 

 

D. Humas Dalam Menjalin Hubungan 

Teori sistem memandang bahwa komunikasi yang dilakukan Humas 

terjadi dalam suatu sistem saling terhubung dan saling pengaruh. Komunikasi ini 

penting bagi lancarnya operasional seluruh sistem organisasi, karena komunikasi 

mengintegrasikan semua elemen dalam bentuk koordinasi dan terjalin kerja sama 

sehingga bisa menjaga stabilitas sistem. Dengan kata lain, menurut teori sistem, 

Humas memiliki kemampuan memengaruhi berfungsinya keseluruhan sistem 

organisasi Laborde. 

Berbagai aktivitas menjalin dan merekatkan hubungan antar subsistem, 

menjadikan Humas memegang peran penting dalam organisasi. Peran diartikan 

sebagai aktivitas sehari-hari yang dilakukan praktisi Humas sesuai dengan 

kedudukannya. Ada banyak definisi Humas yang meneguhkan peran praktisi 

Humas sebagai “penjaga” sistem. Humas adalah proses mengelola strategi 

komunikasi untuk membangun relasi yang baik antara organisasi dan publiknya, 

apakah secara khusus proses ini dilakukan oleh Departemen Public Relations atau 

anggota organisasi lainnya Toth.29 

Pendek kata, Humas adalah "management by communications” atau 

“manage ment of communication" Artinya, komunikasi sebagai alat utama public 

relations memainkan peran sentral dalam proses saling keberhubungan antara 

organisasi, Humas, dan publiknya.30 
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1. Manfaat Peran Humas dalam Perusahaan  

Manfaat yang diperoleh perubahan jika Meningkatkan Pelayanan 

Informasi adalah sebagai berikut: 

a. Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan, selain itu 

perusahaan juga mendapatkan citra (image) yang positif dari 

masyarakat luas. 

b. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap capital (modal). 

c. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human 

resource) yang berkualitas. 

d. Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal 

yang kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan 

manajamen risiko (risk management)31 

Humas dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan perusahaan: 

a. Peningkatan profabilitas bagi perusahaan dan kinerja financial yang 

lebih baik.  

b. Menurunkan resiko benturan dengan komunitas masyarakat sekitar. 

c. Mampu meningkatkan reputasi perusahaan.32 

 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka Pikir merupakan alur pikiran peneliti untuk menghubungkan 

masalah dengan teori komunikasi, dimana teori yang digunakan dapat 

merumuskan masalah yang akan diteliti sehingga diperbolehkan hasil peneliti. 

Setiap organisasi, baik itu pemerintahan maupun swasta selalu melakukan 

aktivitas kehumasan. Menurut Umar, kerangka pemikiran adalah suatu model 

konseptual tentang bagaimana hubungan teori dengan berbagai faktor yang teah 

diidentifikasikan sebagai masalah riset. 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai tahapan Peran Humas dalam 

Meningkatkan Pelayanan Informasi ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan 
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Transmigrasi Duri maka alur pemikiran peneliti adalah berdasarkan gambaran 

berikut ini :  

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 2.2 yang telah dipaparkan di atas, dapat dijelaskan bahwa 

dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Peranan oleh Robert Linton 

Dengan dasar pemikiran tanggung jawab sosial adalah bagaimana perusahaan bisa 

memberikan kontribusi pada pengembangan berkelanjutan, yakni dikembangkan 

oleh Rober Linton (1936) menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi 

aktor –aktor yang bermain sesuai dengan apa –apa yang ditetapkan pada budaya. 

Sesuai dengan teori ini harapan –harapan peran merupakan pemahaman bersama 

yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari –hari. Peranan 

(role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan sbuatu peranan.Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah–pisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan begitupun sebaliknya (Soekanto, 

1986: 220). Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan 

posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat merupakan unsur yang statis yang menunjukkan 

tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk 

pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Adapun Teori kedua yaitu 

Peran Humas 
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Teori Birokrasi, Dalam kehidupan kita selaku warga negara dan warga masyarakat 

selalu berhubungan dengan birokrasi dan mungkin di antara kita ada yang pernah 

bahkan sering dikecewakan oleh birokrasi karena urusan kita menjadi panjang dan 

berbelit-belit. Bila terjadi hal yang demikian, tentu Anda berpikir bahwa birokrasi 

tidak ada manfaatnya kecuali memperpanjang urusan.  

Benarkah birokrasi dibentuk untuk mempersulit klien (masyarakat yang 

dilayani)? Marilah kita lacak asal-usul istilah birokrasi itu sehingga menjadi jelas 

maksudnya.Kita mulai dengan pemahaman mengenai yang dimaksud dengan 

birokrasi. Pengertian birokrasi digunakan dengan banyak istilah di bidang 

pemerintahan di mana istilah birokrasi diserap dari konsep Yunani kuno. Negara 

Eropa yang paling awal membahas birokrasi adalah Perancis dan tokoh utamanya 

adalah Vincent de Gournay (1712-1759), seorang ilmuwan yang banyak 

menerjemahkan karya-karya besar zaman Yunani Kuno, ke dalam bahasa 

Perancis, pada waktu itu. Pada saat itu birokrasi adalah yang lembaga yang di 

dalamnya duduk para pejabat, juru tulis, sekretaris, inspektur, dan manajer, 

diangkat bukan untuk melayani kepentingan umum, tetapi untuk mengabdi kepada 

raja (penguasa). Dalam kedudukan yang demikian, birokrasi mendapat tanggapan 

yang negatif dan terkesan kaku serta menyulitkan masyarakat. 33 

Bersamaan dengan itu di samping istilah birokrasi muncul istilah yang 

menyertainya yaitu “bureaumania”, yang berarti “penyakit” birokrasi.Keluhan-

keluhan tentang penampilan birokrasi pemerintahan memang sudah ada sejak 

pemerintahan itu ada dan usaha untuk memperbaikinya pun sudah sama tuanya. 

Hal ini dilakukan antara lain dengan menampilkan gagasan-gagasan tentang 

administrasi pemerintahan yang efisien. 

Teori selanjutnya adalah stakeholder. Stakeholder adalah Menurut Hetifah 

dalam Reski dkk (2016:160) stakeholder dimaknai sebagai individu, kelompok 

atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (Secara 

positif maupun negatif) oleh kegiatan atau program pembangunan34. Menurut 

Fletcher et al dalam Santoso dkk (2015:200) stakeholder merupakan orang dengan 
                                                             

33
 Zainal, Yusuf. 2016. Komunikasi Pemerintahan. Bandung:pustakasetia 

34
 Amalyah, Reski; Hamid, Djamur dan Hakim, Luchman. 2016. Peran Stakeholder 

pariwisata dalam Pengembangan Pulau Samalona sebagai Destinasi Wisata bahari. Malang. 
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pertimbangan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan35. Berdasarkan 

pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemangku kepentingan 

(stakeholder) adalah individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam 

kegiatan atau yang terkena dampak baik positif maupun negatif dari hasil 

pelaksanaan kegiatan. 

                                                             
35

 Santoso, Heri. 2015. Peranan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan dalam Tata 

Kelola Pariwisata di Taman Nasional Bunaken Sulawesi Utara. Manado 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Bogdan dan Tylor Mengatakan bahwa penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang 

menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi 

yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada 

umumnya bersifat kualitatif. merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.36 

Sifat realita yang dibentuk secara sosial dan yang sarat akan nilai 

menjadi fokus utama peniliti. Mencari jawaban atas pertanyaan seperti 

bagaimana cara lahirnya pengalaman sosial dan makna tertentu. Penelitian 

ini menghasilkan data deskriptif berupa lisan dari individu atau kata-kata 

yang tertulis, kalimat-kalimat, narasi-narasi ataupun perilaku yang diteliti 

dari kumpulan fenomena yang dikaji. Kedudukan teori dalam riset 

kualitatif yaitu menghasilkan generalisasi-generalisasi yang abstrak 

melalui proses induksi. Hal ini menjelaskan bahwa riset kualitatif bersifat 

mempelajari (exploratory) dan teori sifatnya tidak mengekang periset. 

Kesimpulannya, Humas merupakan sebuah realita dalam kehidupan sosial 

antara perusahaan dengan masyarakat lokal daerah operasi. Di mana 

Humas memiliki Peran dan satu tanggung jawab atau kesukarelaan 

(tergantung perusahaan memandang) untuk bertanggung jawab pada 

masyarakat setempat yang terlibat.37 

2. Metode Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian yang di kemukakan penulis 

                                                             
36

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset 

Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, (Kencana 

Prenada Media Group: Jakarta) hlm. 62 
37

 Bogdan R.C. 1982. Qualitative Research for Education: An Introduction to The Teori 

and Methods. Boston, Allyn & Bacon 
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diatas, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Penelitian ini mengkaji relasi yang spesifik antara 

dua elemen dalam Peran Humas, yaitu perusahaan dan masyarakat. Pada 

kajian ini peneliti lebih berfokus pada Peran Humas, akan tetapi tidak 

mengenyampingkan unsur masyarakat sebagai pihak yang dikenai serta 

didalam pelaksanaan pelayanan. Dengan menggunakan studi kasus, 

peneliti bisa mendapatkan data yang lebih dalam dan spesifik. Penelitian 

ini tidak bertujuan untuk membandingkan atau mengukur, tetapi hanya 

mengkaji fenomena lebih dalam sesuai dengan keunikan fenomena yang 

dititik beratkan pada kasus Peran Humas pada masyarakat tersebut.38 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Tenaga Kerjan dan Transmigrasi Duri. 

Lamanya penelitian ini akan di lakukan selama 6 bulan, dari bulan Januari sampai 

Bulan di bulan Juni tahun 2020. 

 

C. Sumber Data 

Ada dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari responden 

atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data 

primer melalui proses wawancara, observasi dan penelusuran dokumen.  

Data primer ini didapat melalui staff karyawan di Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Duri. Data primer ini juga didapat dari masyarakat 

sekitar wilayah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Duri. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari sumber kedua (selain data primer) 

yang sifatnya untuk melengkapi informasi dan memperkuat temuan data 

primer. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui berita- 

berita, artikel-artikel atau keterangan-keterangan pihak atau instansi lain 

                                                             
38

 Kriyantono, R. (2014b). Teknik praktis riset komunikasi (Cet ke-7). Jakarta: Kencana 
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yang relevan dengan pertanyaan penelitian. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan pada penelitian ini adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. 

Informan pada penelitian ini adalah individu-individu yang dianggap penting 

(pemuka/tokoh masyarakat) yang Bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi yang mengetahui seluk beluk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Duri. Adapun informan pada penelitian ini dapat dilihat pada table 3.1 di bawah : 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

 

No Informasi Penelitian Posisi 

1. Ismetinol Kepala Dinas 

2. Beni Sekdis 

3. Dinda Humas Disnaker 

4. Yustati Staff bagian Pelayanan 

5. Yulfi Widya Staff bagian Pelayanan 

6. Sumiarti Tokoh Masyarakat di sekitar 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, 

bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan 

penelitian. Ada tiga teknik yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yang 

substansi dengan permasalahan penelitian. Tiga teknik tersebut, yaitu observasi, 

wawancara dan penelusuran dokumen. Berikut penjelasan dari masing-masing 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:39 

a. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara kepada beberapa informan yang 

berkhidmat di perusahaan. Informan yang diwawancara merupakan 

Kepala Dinas di Disnaker Duri yang mengurusi segala kerja atau hal 

yang berkaitan dengan Disnaker. Selain itu untuk mendapatkan data dari 

masyarakat, wawancara juga dilakukan kepada beberapa individu dari 
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masyarakat di sekitar wilayah. Masyarakat yang dipilih dan dijadikan 

informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang dianggap 

penting (tokoh masyarakat / pemuka / ketua operasi) yang telah lama 

tinggal di Sekita Disnaker dan lebih mengetahui tentang seluk beluk 

Disnaker. Teknik wawancara dengan wawancara mendalam (Dept 

Interview) dilakukan pada informan- informan. Dengan wawancara 

secara intensif atau wawancara mendalam dan kebanyakan tidak 

terstruktur tujuannya untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam. 

Wawancara ini di gunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari inforrman 

secara lebih mendalam karena jumlah informan yang sedikit. 

b. Observasi 

Observasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang 

objektif dengan cara terjun langsung ke lapangan atau ke tempat yang 

diteliti dalam mengamati perilaku yang substantif dalam penelitian. 

Peneliti tidak hanya melihat, tetapi juga mendatangi objek dengan suatu 

konsep target, definisi dan kriteria untuk menggambarkan kejadian dan 

instrumennya. Dalam penelitian ini observasi yang penulis lakukan ialah 

observasi non partisipan. Observasi non partisipan adalah pengamatan 

yang dilakukan oleh observer tanpa terjun langsung ke dalam anggota 

kelompok yang akan diobservasi sehingga observer hanya sebagai 

pengamat. Dengan begitu, penulis dapat mengorek info dengan lebih 

leluasa karena tidak teringat dengan sumber data. 

Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi non partisipan, 

karena penulis hanya mengamati bagaimana Pelaksaan peningkatan 

pelayanan informasi ketenagakerjaan di Disnakernya saja tanpa terjun 

langsung dalam mengikuti program yang sedang berlangsung. 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui dokumen ini berupa 

penelusuran file-file data, buku profile company, media internal dan 

eksternal, laporan tahunan, arsip perusahaan atau bentuk-bentuk lain yang 

terdokumentasi dari Disnaker Duri. Segala dokumen yang berkaitan 
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dengan Peningkatan Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan di Disnkaer. 

masyarakat di daerah sekitar dapat dijadikan sumber data dalam 

penilitian. Teknik pengumpulan data melalui dokumen ini bertujuan 

untuk memperkuat dan memperjelaskan lagi data-data yang diperoleh 

melalui wawancara dan observasi.40 

 

F. Validitas Data 

Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai 

dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang 

sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data disebut juga keabsahan data sehingga 

instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya.41 

Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, 

ada berbagai cara yang dapat dilakukan salah satunya triangulasi, triangulasi 

bertujuan untuk mengecek data kebenaran data tertentu dengan membandingkan 

data yang diperoleh dari sumber lain, antara hasil dua peneliti atau lebih serta 

dengan membandingkan dengan menggunakan teknik yang berbeda misalnya 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Menurut Maleong, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembanding, yaitu dengan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori dalam penelitian secara kualitatif. 

Artinya teknik triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data 

tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata 

lain bahwa peneliti dapat melakukan check dan recheck temunya dengan cara 

membandingkan.42 

Adapun macam-macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan: 

 

                                                             
40

 Ida Bagus Mantra, Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: 

Pustaka Belajar, 2004), h.83 
41

 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), h. 106 
42
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a. Sumber 

Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan 

dokumentasi.43 

b. Metode 

Metode yaitu mengecek derajat kepercayan penemuan hasil 

penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

c. Penyidik 

Penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau 

pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Pengamatan kepercayaan lainya membantu 

mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. 

d. Teori 

Teori menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa 

fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih 

teori. Dipihak lain, Patton berpendapat lain yaitu bahwa hal itu dapat 

dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding. 

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas data penulis akan 

menggunakan triangulasi sumber dan metode. Sumber yaitu membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, sedangkan metode yaitu 

mengecek derajat kepercayan penemuan hasil penelitian beberapa teknik 

pengumpulan data dan mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data 

dengan metode yang sama. Teknik ini digunakan agar tidak ada kesalahpahaman 

antara hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi yang didapat selama 

masa penelitian. 
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G. Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

Metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Pendekatan deskriptif ini digunakan, karena 

dalam menganalisa data yang dikumpulkan, data tersebut berupa informasi dan 

uraian dalam bentuk prosa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, data berupa penjelasan-

penjelasan bukan dengan angka. 

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan 

metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moelong berikut: 

a. Klasifikasi data, yakni mengkelompokkan data sesuai dengan topik-topik 

pembahasan. 

b. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali 

data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan. 

c. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan 

topik-topik pembahasan. 

d. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam 

susunan yang singkat dan padat.44 

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, 

maka analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data 

melalui analisis deskriptif kualitatif. Yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angka serta di jelaskan dengan kalimat sehingga 

data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

A. Sejarah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Duri 

Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Bengkalis baru berdiri 

sendiri pada tahun 2009, sebelum tahun 2009 disnakertrans berada dibawah 

naungan Dinas Kependudukan dan bernama disdukcapilnaker dan berdomisili di 

kota Bengkalis, dan pada saat itu hanya tersedia sedikit bidang untuk fokus 

terhadap tenaga kerja,  pemerintah merasa bahwa perlu dibangunnya suatu dinas 

untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan 

sehingga disnaker berdiri sendiri dan memisahkan diri dari disdukcapilnaker, 

tahun 2011 baru ada dua bidang yang pindah ke kota duri yaitu bidang 

Pengawasan dan Pembinaan Hubungan Industri dan berdiri sendiri selama kurang 

lebih selama satu tahun, kegiatan dinas yang berhubungan dengan tenaga kerja 

lainnya masih berjalan di Bengkalis, pada tahun 2011-2012 unit pelayanan teknis 

berada dalam status quo dan pada tahun 2012 disnaker benar-benar pindah dari 

kota Bengkalis ke kota Duri Riau.Pada tahun 2014 Bupati Bengkalis H. Herliyan 

Saleh meresmikan kantor disnaker yang berada di Jalan pipa air bersih, dengan 

diresmikannya kantor disnaker ini membuktikan kepedulian pemerintah 

kabupaten terhadap masyarakat di sektor tenaga kerja.   

 

B. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Bengkalis 

Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-

2021, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis telah 

menyusun Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Bengkalis Tahun 2016-2021. Secara ringkas subtansi Renstra Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis sebagai berikut : 

  

 



 

 

 

 

38 

 Visi 

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis adalah : 

"Terwujudnya Tenaga Kerja Yang Handal dan Mandiri dalam Hubungan 

Industrial Yang Harmonis Serta Pemukiman Transmigrasi Yang Mandiri”. 

 Misi 

Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmighrasi Kabupaten Bengkalis adalah : 

1. Mewujudkan Lembaga Ketenagakerjaan yang Produktif dan Inovatif. 

2. Mewujudkan Sumberdaya Tenaga Kerja yang Sejahtera 

3. Mewujudkan Transmigrasi yang Mandiri 

 

C. Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan 

dan transmigrasi adalah : 

1. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing 

yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta 

menciptakan  wirausaha baru. 

2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan 

penciptaan lapangan kerja. 

3. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis  dan meningkatnya peran 

keseimbangan hubungan industrial. 

4. Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak, 

profesional, dan seragam seluruh di Indonesia. 

5. Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tingggal dan usaha 

yang layak. 

6. Mengembangkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan kawasan 

transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru. 

7. Mewujudkan Good Govermance di lingkungan kementrian tenaga kerja, 

dan transmigrasi, efektifitas pengawasan kerja, memanfaatkan hasil 

penelitian dan pengembangan, serta menyediakan data dan informasi 

untuk kebijakan/manajemen dan informasi publik. 
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D. Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Bengkalis 

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh 

seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membantu Bupati 

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi serta menyelenggarakan 

fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi. 

2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

tenaga kerja dan transmigrasi ; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi ; 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

E. Struktur Organisasi 

1. Bidang-bidang di Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kabupaten 

Bengkalis 

1) Sekretariat  

Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang 

meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, 

pengelolaan keuangan, pelengkapan umum dan kepegawaian 

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud 

dalam ayat (1) menyelanggarakan fungsi : 

1. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan; 

2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi; 
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3. Pelaksanaan administrasi keuangan dan kelengkapan serta penataan aset; 

4. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan 

hubungan masyarakat; 

5. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan mansyarakat; 

6. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala. 

Susunan organisasi sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Penyusunan Program; 

2. Sub Bagian Tata Usaha; dan 

3. Sub Bagian Keuangan dan Pelengkapan. 

Sub Bagian Penyusunan Programmempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan 

bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang 

Penyusunan Program sesuai ketentuan yang berlaku; 

Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut: 

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan 

data kegiatan  tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan 

untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan; 

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program; 

3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan 

mengelola data serta menganalisa data dan menginformasi yang 

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagai 

kerangka acuan/pedoman penyusunan program dan anggaran kegiatan; 

4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

tugas Sub Bagian Penyusunan Program serta menyiapkan bahan-bahan 

dalam rangka pemecahan masalah; 

5. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk 

teknis di bidang penyusunan program; 
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6. Melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan dengan bidang dan 

satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya; 

7. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan / 

RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Kerja Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung 

Jawaban (LPJ), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP); 

8. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka 

peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan 

anggaran; 

9. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara apratur dan publik 

untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan; 

10. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses 

pembahasan dengan instasi terkait sampai menjadi DPA; 

11. Menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan 

tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat pelaksana teknis 

kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (Perubahan) DPA; 

12. Mengupayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 

(APBDP) guna menampung usulan program pembangunan yang 

mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya; 

13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-

langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; 

14. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program 

sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan 

untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan 

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretaris. 
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Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan 

bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanandibidang Umum 

dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

1. Merencanakan kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan 

data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan 

untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan; 

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan 

mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan 

dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka 

acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan; 

4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaianserta menyiapkan bahan-bahan 

dalam rangka pemecahan masalah; 

5. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan 

kepentingan dan permasalahannya; 

6. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup dinas, dan 

menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai 

perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas; 

7. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan 

kantor, serta keamanan lingkungan kantor; 

8. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan 

pendokumentasian kegiatan dinas; 

9. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta 

hubungan masyarakat; 

10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-

langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; 
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11. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaiansesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah 

dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas pada Sekretriat. 

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan 

bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan 

dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku;Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian keuangan dan Perlengkapan 

berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan; 

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

terhubung dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 

3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan 

mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan 

dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka 

acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan; 

4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-

bahan dalam rangka pemecahan masalah; 

5. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan Bendahara 

pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, 

pengurus barang dan pembantu pengurus barang; 

6. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja 

Bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan 

barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang; 
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7. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan 

rencana kebutuhan barang; 

8. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat kartu 

inventaris barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 

9. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup 

andministrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, 

melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, 

membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan 

laporan kegiatan keuangan dinas; 

10. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, 

tindaklanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas 

pegawai sesuai petunjuk atasan; 

11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan 

masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; 

12. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan 

Perlengkapan Sebagai bahan pertanggungjawaban; 

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat. 

2) Bidang Penempatan Kerja dan Perluasan Kerja 

1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dibidang penempatan 

tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang meliputi penempatan 

tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja luar negeri dan pengembangan dan 

perluasan kesempatan kerja 

2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dalam 

menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)  menyelenggarakan fungsi : 
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1. Pengkoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja 

dalam pelayanan antar kerja kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja 

serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 

2. Pengkoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan 

antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 

3. Pengkoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta 

perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 

4. Pelaksanaan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga 

kerja swasta; 

5. Pelaksanaan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan 

mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; 

6. Pengkoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI; 

7. Pengkoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen 

ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri; 

8. Pengkoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja; 

9. Pengkoordinasian penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna 

penempatan; 

10. Pengkoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI; 

11. Pelaksanaan pemberdayaan TKI purna; 

12. Pelaksanaan penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja 

asing (IMTA) dan; 

13. Pelaksanaan tugas-tugas lai yang diberikan oleh Kepala 

Susunan organisasi perluasan kesempatan kerja terdiri dari : 

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 

2. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri; dan 

3. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Seksi Penempatan Tenaga kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan 

bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan petunjuk 

teknis di bidang penempatan tenaga kerja. 
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Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

1. Merencanakan penyediaan sumber daya manusia terkait pemberian 

informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; 

2. Mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian 

informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; 

3. Merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar 

kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; 

4. Merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar 

kerja dan petugas antar kerja; 

5. Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi 

pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantara kerja; 

6. Membuat rencana kerja tentang perantara kerja dalam pelayanan kerja; 

7. Merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan 

tenaga kerja swasta; 

8. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin 

lembaga penempatan tenaga kerja swasta; 

9. Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga 

kerja swasta; 

10. Menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan 

perpanjangan IMTA; 

11. Memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA; 

12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penempatan 

dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang langkah-langkah atau tindakan 

yang diambil di bidang tugasnya; 

13. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk diperlukan sebagai bahan 

masukan, pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi 

atasan dan; 

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara lisan 

maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas Bidang 
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Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan 

bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan 

serta petunjuk teknis dibidang perlindungan tenaga kerja luar negeri 

Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

1. Merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait penyebarluasan 

informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; 

2. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat 

dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; 

3. Memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan 

mekanisme ke luar negeri kepada masyarakat; 

4. Merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan 

kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri; 

5. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen 

ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri; 

6. Merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan 

penandatangan perjanjian kerja; 

7. Menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian masalah 

TKI pra dan purna penempatan; 

8. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian 

permasalahan TKI pra dan purna penempatan; 

9. Menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan 

pemulangan dan kepulangan TKI; 

10. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan kepulangan 

TKI; 

11. Memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI; 

12. Menyiapkan sumber daya manusia untuk pemberdayan TKI purna; 

13. Menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan TKI purna; 

14. Memantau dan mengevaluasi pemberdayaan Tki purna; 

15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penempatan 

dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang langkah-langkah atau tindakan 

yang diambil di bidang tugasnya; 
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16. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Tenaga 

Kerja Luar Negeri berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk 

diperlukan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sebagai bahan 

pertanggungjawaban bagi atasan dan; 

17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara lisan 

maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas Bidang. 

Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas 

menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan 

kebijakan serta petunjuk teknis dibidang pengembangan dan perluasan 

kesempatan kerja. 

Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

1. Merencanakan penyedian sumber daya manusia untuk jabatan yang 

menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada 

masyarakat; 

2. Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan 

perluasan kesempatan kerja; 

3. Membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan 

kerja; 

4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penempatan 

dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang langkah-langkah atau tindakan 

yang diambil di bidang tugasnya; 

5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan 

untuk diperlukan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sebagai 

bahan pertanggungjawaban bagi atasan dan; 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara lisan 

maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas Bidang. 

3) Hubungan Industrial dan Pelayanan (Humas) 

Susunan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

terdiri dari : 
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1. Seksi Persyaratan Kerja; 

2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan 

3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Seksi Persyaratan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, 

melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis 

di bidang persyaratan kerja. 

Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

1. Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja; 

2. Menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan perusahaan 

melalui PK, PP, PKB dan Lembaga Kerjasama Bipartit; 

3. Membuat konsep pendaftaran perjanjian kerjasama; 

4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang hubungan 

industrial dan jamsostek tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu 

diambil di bidang tugasnya; 

5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi peersyaratan kerja 

berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai 

bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban 

bagi atasan; dan 

6. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang secara lisan 

maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas bidang. 

Seksi pengupahan dan jamsostek mempunyai tugas menyiapkan bahan 

bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta 

petunjuk teknis di bidang pengupahan dan jamsostek. 

Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

1. Menyiapkan SDM yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan 

sosial tenaga kerja; 

2. Menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial 

tenaga kerja; 

3. Menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum; 
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4. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial 

tenaga kerja. 

5. Merencanakan kegiatan Seksi Pengupahan dan Jamsostek berdasarkan 

data kegiatan tahun sebelumnya dan sumberdata yang ada sebagai bahan 

untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan; 

6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan 

dengan Seksi Pengupahan dan Jamsostek; 

7. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan 

mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan 

dengan tugas Seksi Pengupahan dan Jamsostek sebagai kerangka 

Acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan; 

8. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

tugas Seksi Pengupahan dan Jamsostek serta menyiapkan bahan-bahan 

dalam rangka pemecahan masalah; 

9. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk 

teknis di Bidang Pengupahan dan Jamsostek; 

10. Melaksanakan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan; 

11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berhubungan dengan 

pelaksanaan tugas Seksi Pengupahan dan Jamsostek; 

12. Memberikan saran dan pertimbangan dan pertimbangan kepada Kepala 

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek tentang langkah-

langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; 

13. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengupahan dan 

Jamsostek berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan 

sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung 

jawaban bagi atasan; dan 

14. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang secara lisan 

ataupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas Bidang. 
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Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas 

menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan 

kebijakan serta petunjuk teknis di bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial. 

Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

1. Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 

2. Menyediakan media sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian 

hubungan industrial; 

3. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan 

penutupan perusahaan; 

4. Merencanakan kegiatan seksi penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; 

5. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan 

dengan Seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 

6. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan 

mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan 

dengan Seksi Persyaratan Kerja dan Kelembagaan Hubungan Industrial 

sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan; 

7. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

tugas Seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta 

menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah; 

8. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk 

teknis di Bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 

9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial tentang langkah-langkah atau tindakan 

yang perlu diambil di bidang tugasnya; 
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10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk 

dipergunakan sebagai bahan masukkan/pertimbangan dan sebagai bahan 

pertanggung jawaban bagi atasan; dan 

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang secara lisan 

maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas Bidang. 

 

4) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas 

1. Bidang pelatihan kerja dan produktivitas mempunyai tugas melaksanakan 

pengkoordinasian di bidang pelatihan kerja dan produktivitas yang 

meliputi kelembagaan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan dan 

peningkatan analisis produktivitas. 

2. Bidang pelatihan kerja dan produktivitas dalam menjalankan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi 

(PBK); 

2. Pelaksanaan verifikasi informasi regulasi di bidang pelatihan kerja yang 

akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 

3. Pengkoordinsasian peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

lembaga pelatihan kerja swasta; 

4. Pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 

5. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil; 

6. Pengkoordinasian pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan 

kecil; 

7. Pengkoordinasian pengukuran produktivitas; 

8. Pengkoordinasian pemantauan tingkat produktivitas; dan 

9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

Susunan Organisasi Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, terdiri dari : 

1. Seksi Kelembagaan Pelatihan; 

2. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan 

3. Seksi Peningkatan dan Analisis Produktivitas. 
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Seksi  KelembagaanPelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, 

melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman, dan kebijakan serta petunjuk teknis 

di bidang kelembagaan pelatihan dengan ketentuan yang berlaku. 

Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan 

disebarluaskan; 

2. Merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi di bidang pelatihan kerja 

kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 

3. Menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia 

lembaga pelatihan kerja swasta; 

4. Merancang kesiapan materi pelatihan kerja; 

5. Memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja 

swasta; 

6. Megumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi di bidang pelatihan 

kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 

7. Menyusun kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam pemberian izin 

lembaga pelatihan kerja swasta; 

8. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan 

kerja swasta; 

9. Menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja; 

10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelatihan dan 

Produktivitas tentang langkah-langkah atau tindakan yang diambil di 

bidang tugasnya; 

11. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Pelatiahan 

dan Produktivitas berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk 

diperlukan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sebagai bahan 

pertanggung jawaban bagi atasan; dan 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara lisan 

maupun tertulisgunamemperlancar pelaksanaan tugas. 
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Seksi penyelenggaraan pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta 

petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan pelatihan. 

Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

1. Menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan; 

2. Menyiapkan program pelatihan; 

3. Menyiapkan sarana dan prasarana; 

4. Menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan; 

5. Menyiapkan calon peserta pelatihan kerja; 

6. Membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja; 

7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelatihan dan 

produktivitas tentang langkah-langkah atau tindakan yang diambil di 

bidang tugasnya; 

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Pelatihan 

dan Produktivitasberdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk 

diperlukan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sebagai bahan 

pertanggung jawaban bagi atasan; dan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara lisan 

maupun tertulisguna memperlancar pelaksanaan tugas Bidang.45 

Seksi peningkatan dan analisis produktivitas mempunyai tugas menyiapkan bahan 

bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta 

petunjuk teknis di bidang peningkatan dan analisis produktivitas.46 

Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

1. Menyiapkan promosi peningkatan produktivitas; 

2. Menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas; 

3. Menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran 

produktivitas; 

4. Melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas; 

                                                             
45

 Web resmi dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bengkalis(2019) 
46

 Setiawan Wawan, 2014, Bupati Bengkalis meresmikan kantor dinas tenaga kerja di 

Mandau 
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5. Merencanakan pemantauan tingkat produktivitas; 

6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelatihan dan 

Produktivitas tentang langkah-langkah atau tindakan yang diambil di 

bidang tugasnya; 

7. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Pelatihan 

dan Produktivitas berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk 

diperlukan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sebagai bahan 

pertanggung jawaban bagi atasan; dan 

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara lisan 

maupun tertulisguna memperlancar pelaksanaan tugas Bidang. 

5) Bidang Pembinaan Transmigrasi 

1. Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian 

dibidang transmigrasi yang meliputi Perencanaan Kawasan Transmigrasi, 

Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran 

Penduduk, dan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi. 

2. Bidang Transmigrasi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

1. Pengkoordinasian layanan penyusunan rencana kawasan transmigrasi; 

2. Pengkoordinasian layanan pencadangan tanah untuk kawasan 

transmigrasi; 

3. Pengkoordinasian layanan pengurusan hak pengelolaan; 

4. Pengkoordinasian layanan pembangunan satuan pemukiman di kawasan 

transmigrasi; 

5. Pengkoordinasian layanan perpindahan transmigran dari Kabupaten/Kota 

ke Provinsi (Daerah Asli); 

6. Pengkoordinasian layanan perpindahan transmigran dari Kabupaten/Kota 

ke satu pemukiman; 

7. Pengkoordinasian layanan penempatan transmigran di satuan pemukiman; 

8. Pengkoordinasian pengembangan masyarakat transmigrasi di bidang 

ekonomi, social budaya, mental, spiritual, kelembagaan pemerintah dan 

masyarakat di satuan pemukiman pada tahap kemandirian; 
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9. Pengkoordinasian pengembangan sarana dan prasarana dan pengelolaan 

sumber daya alam satuan pemukiman pada tahap kemandirian; 

10. Mengkoordinasikan layanan pengurusan penerbitan sertifikat hak atas 

tanah; dan 

11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala. 

Susunan Organisasi Transmigrasi, terdiri dari : 

1. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi 

2. Seksi Pembangunan permukiman Transmigrasi dan penataan persebaran 

penduduk;dan 

3. Seksi pengembangan masyarakat Transmigrasi 

Seksi Perencanaan kawasan transmigrasi mempunyai tuugas menyiapkan 

bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan 

serta petunjuk teknis di bidang perencanaan kawasan transmigrasi 

Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, 

perencanaan kawasan, fasilitas penetapan kawasan serta mediasi kerja 

sama antar daerah; 

2. Merncanakan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis 

satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan serta 

perencanaan pengembangan masyarakat; 

3. Memfasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, 

pengelolaan tanah, advokasi pertahanan serta dokumentasi penyediaan 

tanah dan pelayanan pertahanan; 

4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang transmigrasi 

tentang langkah- langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang 

tugasnya; 

5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi perencanaan kawasn 

transmigrasi berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk diperlukan 

sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung 

jawaban bagi atasan; dan 
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6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang baik lisan 

maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas bidang. 

Seksi Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran 

Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan 

bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang 

Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk 

Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

1. Memfasilitasi penyiapan lahan, pembangunan sarana dan prasarana 

pemukiman, evaluasi kelayakan permukiman ; 

2. Mengembangkan sarana dan prasarana permukiman dan kawasan 

transmigrasi; 

3. Memberikan pelayanan perpindahan,penyiapan calon tranmigran dan 

penduduk setempat, penemptan dan penataan dan adaptasi serta 

administrasi BMM; 

4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang transmigrasi 

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang 

tugasnya; 

5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembanguanan 

pemukiman transmigarasi dan penataan persebaran penduduk berdasarkan 

kegiatan yang telah dilakukan untuk diperlukan sebagai bahan masukan, 

pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan; dan 

6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang baik lisan 

maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas bidang. 

Seksi pengembangan masyarakat transmigrasi mempunyai tugas 

menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan 

kebijakan serta petunjuk teknis di bidang pengembangan masyarakat 

transmigrasi47 

                                                             
47

 Undang-undang Republik Indonesia NO.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 

136 
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Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

1. Menyiapkan dan mengembangkan produksi ,pengolahan dan pemasaran 

dan kewirausahaan masyarakat transmigrasi; 

2. Menyiapkan konsep pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental 

spiritual dan bantuan pangan kepada masyarakat transmigrasi; 

3. Menyiapakan lembanga ekonomi dan permodalan, promosi dan publikasi 

dan kerja sama kemitraan; 

4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang transmigrasi 

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil tugasnya; 

5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengembangan 

masyarakat transmigrasi berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk 

diperlukan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sebagai bahan 

pertanggung jawaban bagi atasan; dan 

6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang baik lisan 

maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas bidang. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dianatarnya adalah sebagai 

penghubung antara organisasi dengan masyarakat yaitu menyampaikan informasi 

mengenai lapangan kerja atau kegiatan seminar bisnis mandiri yang diadakan 

Dinas Tenaga Kerja Duri, sebagai pembina hubungan antara organisasi yang 

diwakili dilakukan dengan kerjasama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

untuk memperoleh informasi yang akan dipublikasikan kepada masyarakat. Selain 

itu, kerjasama dengan melakukan mengadakan jumpa pers apabila rekan media 

ingin mengetahui informasi lebih lanjut kegiatan Dinas Tenaga Kerja Duri, 

Sebagai pendukung fungsi manajemen organisasi yaitu humas menjalankan 

kegiatan proses penemuan fakta (fact finding) yang dilakukan dari masukan 

informasi yang dijaring dari masyarakat atau media massa. Setelah penemuan 

fakta tersebut humas melakukan proses pengkomunikasian (communicating) yaitu 

penyampaian hasil informasi kepada pimpinan untuk dijadikan bahan 

pertimbangan kebijakan Dinas Tenaga Kerja Duri, dan Sebagai pembangun dan 

pencipta citra positif organisasi yaitu dengan memberikan pelayanan secara 

terbuka kepada masyarakat. Pelayanan secara terbuka dapat diakses oleh 

masyarakat dengan media komunikasi yang digunakan oleh humas yaitu website, 

facebook, SMS gateway , e-mail dan telepon. 

 

B. Saran 

Bagi peneliti lain sebaiknya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

peran humas terhadap stakeholder dalam meningkatkan citra opini baik dimata 

publik. Karena kajian mengenai stakeholder ini sangat banyak, sehingga dapat 

dikaji lebih luas lagi.  
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