
BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak dalam Kompleks Perkantoran

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Sungai Jering Teluk

Kuantan.

1.2 Sejarah Singkat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan

Singingi

Berdirinya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

tidak lepas dari awal terbentuknya Provinsi Riau pada tahun 1958 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang penyerahan sebagai urusan pusat dan

daerah swantara 1 Riau yang merupakan daerah otonomi, kemudian berdasarkan

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swantara 1 Riau tanggal 1 September

1958 No.250/22D/58.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi di bentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008

tentang organisasi dan tata kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kuantan Singingi.

Adapun tugas pokok Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan

Singingi ialah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah



dibidang sosial, ketenaga kerjaan dan transmigrasian. Dalam menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40.

Adapun fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan

Singingi adalah sebagai berikut :

a. Perumusan teknis dibidang Sosial dan Tenaga Kerja

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelaksanaan pelayanan umum

dibidang Sosial dan Tenaga Kerja

c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tigas dan

fungsinya

1.3 Visi dan Misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan

Singingi

Visi merupakan suatu cita-cita yang akan dicapai pada masa yang akan

datang, yang saat ini belum terealisasikan. Visi menggambarkan tentang apa yang

akan terwujud pada masa yang akan datang dari seluruh rangkaian kegiatan yang

dilakukan pada saat ini.

Selanjutnya Misi menurut T. Hanni Handoko dalam Ahadi, Nopri (2004)

adalah suatu pernyataan umum dan abadi tentang maksud organisasi. Misi juga

dapat diartikan sebagai pernyataan karakteristik dari proses aktivitas organisasi

yang dirancang secara sistematis yang menunjukkan spesifikasi dari organisasi.

A. Visi



Terwujudnya kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial,

lembaga sosial dan tenaga kerja yang produktif, kompetitif dan sejahtera.

B. Misi

1. Meningkatkan kerja aparatur dan pengembangan organisasi Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja

2. Penyebarluasan kesempatan kerja, pelatihan dan penempatan tenaga kerja

3. Membangun kemitraan dan kerjasama yang harmonis dengan lembaga

sosial dan dunia usaha dalam pemberdayaan penyandang masalah sosial

dan tenaga kerja

4. Mengembangkn prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan

kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial, lembaga sosial

dan tenaga kerja

5. Perwujudan masyarakat sosial dan tenaga kerja yang berkualitas dan

bermartabat

1.4 Susunan Organisasi

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

1. Sub Bagian Program

2. Sub Bagian Umum

3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Seksi Identifikasi Data dan Pelaporan



2. Seksi Sarana dan Prasarana Sosial

3. Seksi Bina Lembaga Sosial

d. Bidang Penanganan Masalah Kesejahtaraan Sosial dan Bencana

1. Seksi Jaminan Sosial

2. Seksi Penanggulangan Bencana

e. Bidang Pelatihan, Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja

1. Seksi Pelatihan dan Lembaga Latihan

2. Seksi Informasi Pasar Kerja

3. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

f. Bidang Pengawasan, Perlindungan, Hubungan Industrial dan

ketransmigran

1. Seksi pengawasan norma ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

2. Seksi perlindungan, pengupahan dan jamsostek

3. Seksi hubungan industrial dan syarat kerja

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1.5 Deskripsi Umum Tempat Penelitian

Dinas Sosial dan Tenga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak

di kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Sungai

Jering Teluk Kuantan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan

Singingi Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Penyusunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kuantan Singingi dilaksanakan agar dapat menghasilkan organisasi daerah efektif



dan efesien serta berdaya guna dan berhasil guna, sehingga mampu mengemban

tugas melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam menangkap aspirasi

masyarakat daerah. Sehingga keberadaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kuantan Singingi mampu mewujudkan kemandiriaan penyandang

masalah, kesejahteraan sosial, lembaga sosial dan tenaga kerja yang produktif

kompetitif dan sejahtera.

Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala kantor Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

1. Drs. H. Edison

Februari 2009 s/d Maret 2010

2. Drs. H. Chaidir Arifin

Maret 2010 s/d Oktober 2011

3. H. Rata Aswar, S.Pd, MM

Oktober 2011 s/d Juni 2012

4. Tarmis, S.Pd

Juni 2012 s/d November 2012

5. Nopriman, ST. MT

November 2012 s/d November 2013

6. H. Muharlius, SE. MM

November 2013 s/d sekarang

1.5 Uraian Tugas (job description) Bagian/Unit Kerja Tempat Penelitian

A. Tugas Kepala Dinas



Kepala dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan

mengendalika serta mengevaluasi urusan pemerintahan bidang sosial dan tenaga

kerja.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam

melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan,

pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan

sertakeuangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sub bagian

yaitu sebagai berikut:

1) Sub Bagian Program

Sub bagian program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam

pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana dan anggaran,

monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2) Sub Bagian Umum

Mempunai tugas melaksanakan peniapan dalam penyusunan rencana kegiatan

ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana,

penyelenggaraan ursan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam

pengelolaan administrasi keuangan.



C. Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala bidang pemberdayaan sosial mempunyai tugas membantu kepala

dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanakan kebijakan teknis,

pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang

identifikasi data dan pelaporan, sarana dan prasarana sosial dan bina lembaga

sosial. Kepala bidang ini dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala seksi

yaitu:

1) Seksi Identifikasi Data dan Pelaporan

Seksi identifikasi data dan pelaporan mempunyai tugas penyiapan dalam

perumusan dan pelaksanakan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaran kegiatan identifikasi

data dan pelaporan.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Sosial

Seksi sarana dan prasarana sosial mempunyai tugas penyiapan dalam

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan sarana dan

prasarana sosial.

3) Seksi Bina Lembaga Sosial

Seksi bina lembaga sosial mempunai tugas penyiapan dalam perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi

dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan bina lembaga sosial.

D. Bidang Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Bencana



Kepala bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial dan bencana

mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan,

evaliasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan jaminan sosial, penanggulangan

bencana.

1) Seksi Jaminan Sosial

Seksi jaminan sosial mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi

dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan jaminan sosial.

2) Seksi Penanggulangan Bencana

Seksi penanggulangan bencana mempunyai tugas penyiapan dalam

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dan

penanggulangan bencana.

E. Bidang Pelatihan, Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja

Kepala bidang pelatihan, penempatan dan penyebarluasan kesempatan

kerja mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan,

evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan dan lembaga latihan, informasi pasar

kerja,  penempatan dan penyebarluasan kesempatan kerja.

1) Seksi Pelatihan dan Lembaga Latihan



Seksi pelatihan dan lembaga latihan mempunyai tugas penyiapan dalam

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan,

evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan dan lembaga latihan.

2) Seksi Informasi Pasar Kerja

Seksi informasi pasar kerja mempunyai tugas penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan kegiatan informasi bidang pasar kerja.

3) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja mempunyai tugass

penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang kesempatan kerja.

F. Bidang Pengawasan, Perlindungan, Hubungan Industrial dan

Ketransmigrasian

Kepala bidang Pengawasan, Perlindungan, Hubungan Industrial dan

Ketransmigrasian mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan normal ketenagakerjaan

dan ketransmigrassian, perlindungan, pengupahan dan jamsostek, hubungan

industrial dan syarat kerja.

1) Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

Seksi pengawasan norma ketenagakerjaan dan ketransmigrasian mempunyai

tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian,



pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan norma

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

2) Seksi Perlindungan, Pengupahan dan Jamsostek

Seksi perlindungan, pengupahan dan jamsostek mempunyai tugas penyiapan

data perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan perlindungan,

pengupahan dan jamsostek.

3) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Seksi hubungan industrial dan syarat kerja mempunyai tugas penyiapan

dalam perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaran kegiatan hubungan

industrian dan syarat kerja.


