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BAB III

PENEMPATAN KARYAWAN

A. Pengertian penempatan Karyawan

Penempatan adalah proses penugasan atau pengisian jabatan atau

penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang

berbeda. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai baru

direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi, pengaalihan, dan penurunan

jabatan atau bahkan pemutusan hubungan kerja.1 Sedangkan karyawan adalah

kekayaan atau set utama dari setiap perusahaan. Penempatan karyawan adalah

kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk menmpatkan seorang karyawan

pada pekerjaan dan jabatan yang ada pada organisasi. Peran karyawan sangat

menentukan berhasil tidaknya perusahaan mencapai sasarannya. Perusahaan

harus selalu berusaha untuk memperoleh dan menempatkan karyawan yang

berkualitas pada setiap jabatan dan pekerjaan supaya pelaksanaan seleksi yang

baik, karyawan berdaya guna serta berhasil guna. Dengan pelaksanaan seleksi

yang baik, karyawan yang diterima atau ditempatkan akan lebih berkualitas

sehingga pembinaan, pengembangan, dan pengaturan karyawan menjadi lebih

baik. Seleksi untuk setiap penerimaan karyawan baru harus dilakukan secara

cermat, jujur, dan objektif supaya diperoleh karyawan yang berkualitas dan

penempatannya tepat.2

1 Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Grafindo, 2002), cet. ke-3,
hal. 45

2 Hasibuan, S.P. Melayu, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2003), cet. ke-6 , hal. 27
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Dalam kegiatan manajemen usaha atau bisnis yang dijalankan

wirausaha, tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting. Tenaga kerja

ikut menentukan tercapainya tujuan dan proses kegiatan usaha untuk mencapai

keberhasilan yang telah ditetapkan wirausaha didalam perusahaannya. Tanpa

adanya tenaga kerja yang berkualitas tidak akan ada proses kerja didalam

perusahaan.3

Sebelum melaksanakan kegiatan penerimaan dan penempatan

karyawan, seorang manajemen personalia perlu melaksanakan suatu usaha

menciptakan landasan bagi penerimaan dan penempatan karyawan. Usaha

tersebut dinamakan analisis atau analisis tugas.

Maka untuk melaksanakan penarikan seleksi tenaga kerja dengan baik

dan tepat, perlu terlebih dahulu diketahui keterangan-keterangan yang lengkap

tentang jabatan yang perlu diisi. Analisis jabatan merupakan suatu sistem yang

digunakan oleh perusahaan untuk menganalisa jumlah tenaga kerja dan

kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan untuk ditempatkan pada suatu jabatan

tertentu.4

Kegiatan analisis jabatan merupakan hal yang sangat penting bagi

suatu organisasi. Dikatakan demikian karena berbagai tindakan dalam

pengelolaan sumbar daya manusia tergantung pada informasi tentang analisis

jabatan yang telah dilakukan. Berikut adalah pendapat para ahli tentang

analisis jabatan :

3 Jusmaliani, Teori Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2013), cet. ke-1, hal.
53

4 Martoyo Susilo, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2000),
cet. ke-4, hal. 22



27

1. Pengerian Analisa Jabatan

Berikut adalah pendapat para ahli tentang analisis jabatan :

a. Analisis jabatan menyediakan data tentang syarat kerja yang kemudian

digunakan untuk diuraikan jabatan dan spesifikasi jabatan. Informasi

yang dicari mengkombinasikan/mengambil keputusan, mesin dan alat-

alat bantu yang digunakan dalam melaksanakan tugas standar prestasi,

konteks pekerjaan dan syarat pekerjaan.5

b. Analisis jabatan adalah proses sistematik yang mengumpulkan,

mengevaluasi dan mengumpulkan data masing-masing tetapi bukan

setiap individu serta posisi pekerjaan.6

c. Analisis jabatan adalah penelitian yang sistematis dari isi jabatan,

keadaan fisik dimana jabatan dibawa/dihasilkan dan kecakapan

dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab jabatan. Kategori

informasi biasanya didapatkan analisis jabatan yang mencakup

aktivitas yang dilakukan, mesin-mesin, peralatan-peralatan atau

perlengkapan yang digunakan, interaksi sebagaimana yang

diisyaratkan terhadap orang lain, keadaan fisik dan sosial dalam

bekerja serta pelatihan-pelatihan, keahlian dan kemampuan yang

dibutuhkan dalam jabatan.7

5 Sonny Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumbar Daya Manusia Dan Ketatakerjaan,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), cet. ke-2, hal. 84

6 Handoko, T. Hani, Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: PT.
Grafindo, 1999), cet. ke-2, hal. 41

7 Lester R. Jhon, Pedoman Bagi Personalia, (Jakarta: PT. Pustaka Binaan Pressindo,
1999), cet. ke-1, hal. 168
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d. Analisis jabatan merupakan suatu proses penggambaran dan

pencatatan informasi mengenai perilaku-perilaku kegiatan pekerjaan.

e. Analisis jabatan pekerjaan adalah suatu proses untuk meneliti atau

mengamati suatu pola aktivitas guna menetukan tugas, kewajiban, dan

tanggung jawab yang diperlukan atas suatu pekerjaan/jabatan.8

Untuk menentukan sifat dan keadaan pekerjaan serta sifat

kecakapan dari orang-orang yang sanggup melakukan pekerjaan

ditentukan oleh analisa jabatan. Jelasnya sebelum dapat menetukan jenis

dan sifat bagaimana seseorang dapat melaksanakan pekerjaan terlebih

dahulu harus ditentukan melalui analisa jabatan.   Sebelum melaksanakan

suatu tugas, haruslah terlebih dahulu direncanakan hal-hal yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas. Demikian juga dalam

menarik karyawan harus terlebih dahulu direncanakan atau ditetapkan

orang atau karyawan yang bagaimana atau seperti apa karyawan yang

harus ditarik memangku jabatan tertentu.9

Untuk lebih jelasnya yang dimaksud dengan analisa jabatan adalah

suatu kegiatan yang mempelajari, mengumpulkan, mencatat keterangan

yang berhubungan dengan masing-masing jabatan. Kegiatan analisis

jabatan terdiri dari:

a. Deskripsi Jabatan

Deskripsi jabatan (job desckription) adalah informasi tertulis

yang menguraikan tugas-tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan

8 Sculer Randal, Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad Ke-21, (Jakarta:
Erlangga, 1999), cet. ke-2, hal. 181

9 Sastro Hadiwiryo, Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2003), cet.1, ke-1, hal. 128
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hubungan pekerjaan dengan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan

tertentu dalam organisasi. Uraian pekerjaan harus jelas dan persepsinya

mudah untuk dipahami serta menguraikan hal-hal berikut :

1. Indentifikasi pekerjaan atau jabatan yakni memberikan nama

jabatan seperti rektor, dekan, dosen, kepala bagian administrasi.

2. Hubungan tugas dan tanggung jawab yakni perincian tugas dan

tanggung jawab serta nyata diuraikan secara terpisah agar jelas

diketahui. Rumusan hubungan hendaknya menunjukan hubungan

antar pejabat dengan orang lain didalam maupun diluar organisasi.

3. Standar wewenang dan pekerjaan yakni wewenang prestasi yang

harus dicapai oleh setiap pejabat haruslah jelas.

4. Syarat kerja harus diuraikan dengan jelas seperi alat-alat, mesin-

mesin, dan bahan baku yang akan dipergunakan untuk melakukan

pekerjaan tersebut.

5. Ringkasan pekerjaan atau jabatan hendaknya menguraikan bentuk

umum pekerjaan dengan hanya mencantumkan fungsi-fungsi dan

aktivitas utamanya.

6. Penjelasan tentang jabatan dibawah dan diatas yaitu harus

dijelaskan jabatan darimana si petugas dipromosikan dan kejabatan

mana sipetugas akan dipromosikan.10

Berdasarkan hal diatas dapat dijelaskan deskripsi jabatan

diberatkan pada jabatan dan isi jabatan itu sendiri, bukan kepada orang

10 Hasibuan, S.P. Melayu, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2003), cet. ke-6 , hal. 45
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yang memegang jabatan tersebut. Deskripsi jabatan merupakan catatan

yang sistematis dan teratur dan mengenai tugas dan tanggung jawab

suatu jabatan diarahkan pada kenyataan apa, mengapa, bagaimana,

kapan dan dimana suatu pekerjaan dilakukan.

b. Spesifikasi Jabatan

Spesifikasi jabatan (job specification) adalah catatan yang

menjelaskan persyaratan yang diperlukan seorang karyawan untuk

memangku dan mengerjakan suatu pekerjaan dari jabatan tertentu.11

Spesifikasi jabatan (job specification) adalah uraian persyaratan

kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan

satu jabatan dengan baik dan kompeten.12

Spesifikasi jabatan berisi hal-hal antara lain :

1) Identifikasi Jabatan (nama, kode, bagian)

2) Persyaratan kerja (pendidikan, tingkat kecerdasan yang

dibutuhkan,     pengalaman kerja, pengetahuan, dan keterampilan).

3) Persyaratan fisik (kesehatan, tinggi badan, usia, jenis kelamin).

4) Kewarganegaraan, status perkawinan, kualifikasi emosi.

5) Kemampuan khusus, dan sebagainya.

Spesifikasi pekerjaan merupakan profil karakteristik-

karakteristik manusia yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Dengan

adanya pelaksanaan spesifikasi yang baik maka karyawan yang

11 Martoyo Susilo, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Grafindo, 2000),
cet. ke-4, hal. 29

12 Hasibuan, S.P.H, Melayu, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara,
2006), cet. ke-6, hal. 34
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diterima dan ditempatkan akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh

perusahaan.13

2. Seleksi Karyawan

Setelah analisa jabatan dilaksanakan, langkah selanjutnya yang

perlu dilakukan oleh perusahaan adalah proses seleksi yang mengadakan

pemilihan tenaga kerja dari tenaga-tenaga kerja yang sudah tersedia untuk

ditempatkan pada suatu jabatan tertentu. Seleksi untuk setiap permintaan

karyawan baru harus dilakukan secara cermat, jujur, dan objektif supaya

diperoleh karyawan yang berkualitas dan penempatannya yang tepat

sehingga pembinaan, pengembangan, pengendalian, dan pengaturan

karyawan relatif dan mudah dalam mencapai sasaran yang diinginkan.14

Proses seleksi merupakan rangkaian tahap-tahap khusus yang

digunakan untuk memeutuskan pelamar mana yang akan diterima. Proses

tersebut dimulai ketika pelamar melamar kerja dan akan di akhiri dengan

keputusan penerima.

Secara ideal proses seleksi merupakan proses pengambilan

keputusan timbal balik perusahaan dalam memutuskan/menawarkan

lowongan kerja. Calon pelamar memutuskan apakah perusahaan beserta

tawarannya akan memenuhi kebutuhan tujuan pribadinya. Tetapi dalam

keadaan biasa pada umumnya proses seleksi pegawai merupakan salah

satu kegiatan yang teramat penting dalam keseluruhan proses manajemen

13 Wahyudi Bambang, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Sulita, 1999), cet.
ke-2, hal. 27

14 Tisnawati Ernie, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ket-2, hal. 191
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sumber daya manusia. Dikatakan demikian apakah dalam organisasi

terdapat sekelompok pegawai yang memenuhi tuntutan organisasional atau

tidak sangat tergantung pada cermat tidaknya seleksi itu dilakukan.

Seleksi adalah pemilihan seseorang tertentu dari kelompok

karyawan-karyawan potensial untuk melaksanakan suatu jabatan tertentu.

Seleksi harus didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan orang-orang

yang kualifikasinya paling memenuhi persyaratan untuk pekerjaan yang

ditawarkan.15

Beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi, yaitu:

a. Surat-surat rekomendasi

b. Borang lamaran

c. Tes kemampuan

d. Tes ke pribadian

e. Tes psikologi

f. Wawancara

g. Assessment center

h. Drug tes

i. Honesty tes

j. Handwriting analysis

Pada umumnya beberapa kualifikasi yang disebut dibawah ini

menjadi dasar dalam seleksi tenaga kerja.

a. Keahilan

b. Pengalaman

15 Handoko, T. Hani, Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: PT.
Bumi Aksara, 1999), cet. ke-2, hal. 240
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c. Usia

d. Jenis Kelamin

e. Pendidikan dan Latihan

f. Syarat-syarat Badaniah

g. Penampilan

h. Kecerdasan, inisiatif, kejujuran

i. Bakat

j. Kemasakan dan Stabilats persaan

k. Sikap terhadap pekerjaan

l. Kepribadian16

Seleksi itu penting disebabkan oleh tiga hal :

a. Kinerja, kinerja perusahaan selalu tergantung pada karyawan.

Karyawan yang tidak memiliki keterangan yang tepat atau yang

kasar atau yang tergantung jiwanya tidak ingin berprestasi secara

efektif dan giliranyan perusahaan akan terlambat.

b. Biaya, penyaringan yang efektif itu penting karena biaya merekrut dan

memperkerjakan karyawan itu mahal.

c. Implikasi yang sah dan pengangkatan yang sembrono,

memperkerjakan karyawan yang latar belakang tersebut tanpa usaha

penjagaan yang tepat disebut pengangkatan yang sembrono. Misalnya

dengan catatan kriminal.17

16 Moekijat, Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Tenaga Kerja, (Bandung: Pionir
Jaya, 2003), cet. ke-4, hal. 88

17 Rivai, Veitzhal, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, (Jakarta,
Rajawali Pers, 2013), cet ke-1, hal. 159
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Langkah-langkah seleksi meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Seleksi surat-surat lamaran

2) Pengisian blanko lamaran

3) Pemeriksaan referensi

4) Wawancara pendahuluan

5) Tes penerimaan

6) Tes psikologi

7) Tes kesehatan

8) Wawancara akhir atasan langsung

9) Memutuskan diterima atau ditolak

Dalam rangka melaksanakan seleksi calon-calon karyawan secara

efisien dan efektif, maka setiap perusahaan perlu menerapkan proses

seleksi berikut :

a. Tentukan jenis karyawan yang anda inginkan

Jangan sebutkan kriteria orang yang anda inginkan secara

umum misalnya, karyawan yang baik dan menyenangi pekerjaannya.

Kriteria seperti ini tidak menunjukan secara jelas kualitas orang yang

anda cari untuk mengisi jabatan yang lowong.18

Maka untuk diperlukan daftar kualifikasi yang tepat dan di

inginkan seperti :

1) Pengalaman

2) Kemampuan mencetak biru

18 Flippo, B. Edwin, Manajemen Personalia, (Jakarta: Erlangga, 1999), cet. ke-1, hal. 47
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3) Kecepatan

4) Inisiatif

5) Kehadiran19

b. Pilihan dari calon yang cukup banyak

Pelaksanaan seleksi selalu ada kendalanya walaupun telah

direncanakan secara cermat. Hal ini terjadi karena yang akan diseleksi

adalah manusia yang mempunyai pikiran, dinamika, dan harga diri.

Seleksi pelamar jauh lebih sulit daripada memilih mesin-mesin yang

dipergunakan. Kendala-kendala dalam seleksi antara lain :

1) Tolak ukur

Kendala tolak ukur adalah kesulitan untuk melakukan

standar tolak  ukur yang akan digunakan mengukur kualifikasi-

kualifikasi seleksi secara objektif. Misalnya mengukur kejujuran,

kesetiaan, dan prakarsa dari pelamar mengalami kesulitan. Bobot

nilai yang diberikan sering didasarkan pada pertimbangan yang

subjektif.

2) Penyeleksi

Kendal penyeleksi adalah kesulitan mendapatkan

penyeleksi yang benar-benar berkualitas, jujur, dan objektif

penilaiannya. Penyeleksi sering memberikan nilai atas

pertimbangan peranannya, bukan atas fisis pikirannya, bahkan

pengaruh dari efek “halo” sulit dihindarkan.

19 Lester R. Jhon, Pedoman Bagi Personalia, (Jakarta:PT. Pustaka Binaan Pressindo,
2000), cet. ke-6, hal. 197
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3) Pelamar

Kendala pelamar adalah kesulitan untuk mendapatkan

jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha

memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik-baik saja tentang

dirinya sedang yang kurang baik disembunyikannya. Hal ini terjadi

karena pelamar adalah manusia yang mempunyai pikiran,

kepintaran, dan kelihaian untuk mengelabui penyelaksi.20

c. Tujuan Seleksi Penerimaan Karyawan

Seleksi penerimaan baru bertujuan untuk mendapatkan hal-hal

berikut :

1) Karyawan yang berkualiats dan potensial

2) Karyawan yang jujur dan disiplin

3) Karyawan yang cakap dengan penempatannya yang tepat

4) Karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja

5) Karyawan yang memenuhi persyaratan undang-undang perburuhan

6) Karyawan yang dapat bekerja sama baik secara vertikal maupun

horizontal

7) Karyawan yang kreatif dan dinamis

8) Karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya

9) Karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi

10) Mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan

11) Karyawan yang mudah dikembangkan pada masa depan

12) Karyawan yang dapat bekerja secara mandiri

13) Karyawan yang mempunyai perilaku dan budaya malu21

20 Hasibuan, S.P.H. Melayu, Manajemen Sumber Daya Manuisa, (Jakarta: Bumi Aksara,
2006), cet. ke-6, Hal. 63

21 Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2002), cet. ke-1, hal. 163
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B. Batasan Dasar Penempatan Karyawan

Setelah melaksanakan seleksi tenaga kerja, fungsi manajemen tenaga

kerja yang harus segera dilaksanakan adalah penempatan tenaga kerja.

Penempatan tenaga kerja pada posisi yang tepat bukan saja menjadi idaman

perusahaan tetapi menjadi keinginan tenaga kerja. Dengan begitu tenaga kerja

yang bersnagkutan dapat mengenai ruang lingkup pekerjaan yang diberikan

kepadanya. Akibat yang menguntungkan perusahaan adalah semangat dan

kegairahan kerja serta disiplin kerja karyawan. Banyak orang yang

berpendapat bahwa penempatan merupakan akhir dari seleksi.

Penempatan ini harus didasarkan pada job description dan job

specification yang disebut analisa jabatan (job analysi) yang telah ditentukan

serta berpedoman pada prinsip “ Penempatan orang-orang yang tepat pada

tempat yang tepat dan penempatan orang yang tepat pada jabatan yang tepat “.

Prinsip penempatan yang tepat harus dilaksanakan secara konsekuen supaya

karyawan dapat bekerja sesuai dengan spesialisasinya/keahliannya masing-

masing. Dengan penempatan yang tepat, gairah kerja, mental kerja, dan

prestasi kerja akan mencapai hasil yang optimal dari setiap karyawan selain

moral kerja, kreativitas, serta prakarsanya akan berkembang.22

Dalam melaksanakan pamer bakat dan keahlian dari karyawan yang

akan ditempatkan, prinsip perlu dilakukan dalam penempatan karyawan

adalah the right man on the right job. Hal ini dimaksudkan agar penempatan

yang dilakukan menjadi efektif agar tujuan dari pelaksanaan kerja dapat

mencapai hasil yang memuaskan. Penempatan yang tepat akan menghasilkan

22 Nitisemito, Alex. Manajemen Personalia, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). cet. ke-2,
hal. 22
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kemampuan melaksanakan tugas dengan baik, tingkat kreatifitas, inisiatif yang

tinggi, tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap pekerjaan.23

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk

memiliki, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan

yang layak di dalam atau di luar negeri. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan

berdasarkan asas terbuka, obyektif, serta adil dan setara tanpa deskriminasi.

Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada

jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan

kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan

perlindungan hukum. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan -

memperhatikan pemerataan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan

kebutuhan program nasional dan daerah.

Penempatan tenaga kerja terdiri dari :

1) Penempatan tenaga kerja di dalam negeri.

2) Penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri

sehingga kerja yang dibutuhkan atau melalui penempatan tenaga kerja

sebagaimana dimaksud wajib memberikan perlindungan sejak rekruitmen

sampai penempatan tenaga kerja. Pemberi tenaga kerja sebagaimana dimaksud

di atas dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan

yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental

maupun fisik tenaga kerja.24

23 Sastrohadiwiryo Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, (Jakarta:  PT. Bumi
Aksara, 2003), cet. ke-1, hal. 165

24 Wahyudi Bambang, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Sulita, 1999), cet.
ke-2, hal. 36
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Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana dilakukan dengan

memberikan pelayanan tenaga kerja. Pelayanan penempatan tenaga kerja

bersifat terpadu dalam suatu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi

unsur-unsur :

1) Pencari tenaga kerja.

2) Lowongan tenaga kerja.

3) Informasi tenaga kerja.

4) Mekanisme tenaga kerja.

5) Kelembagaan penempatan tenaga kerja.

Unsur-unsur tenaga kerja tersebut dapat dilaksanakan secara terpisah

yang ditujukannya penempatan tenaga kerja. Pelaksanaan penempatan tenaga

kerja terdiri dari :

1) Instansi pemerintah bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan.

2) Lembaga sasta berbadan hukum.

Lembaga penempatan tenaga kerja swasta tersebut dalam

melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis

dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pelaksana penempatan tenaga kerja

sebagaimana dimaksud, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung

maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan

pengguna tenaga kerja. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta hanya dapat

memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan

golongan dan dari jabatan tertentu.25

25 Siagan, P. Sondang, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2005), cet. ke-3, hal. 80
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C. Faktor-faktor yang Harus Dipertimbangkan Dalam Penempatan Tenaga

Kerja

Untuk menempatkan tenaga kerja yang lulus seleksi, seorang harus

mempertimbangkan beberapa faktor yang mungkin sangat berpengaruh

terhadap kelangsungan perusahaan. Seorang manajer yang profesional

biasanya selalu jeli terhadap karakteristik dan kualifikasi yang dimiliki para

tenaga kerja yang akan ditempatkan dalam suatu tugas dan pekerjaan tersebut.

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menempatkan

tenaga kerja yaitu :

1. Pendidikan / Prestasi Akademis

Prestasi akademis yang dimiliki tenaga kerja selama mengikuti

pendidikan sebelumnya harus dipertimbangkan, khususnya dalam

penempatan tenaga kerja tersebut untuk menyesuaikan tugas pekerjaan

serta mengemban wewenang dan tanggung jawab. Prestasi akademis yang

perlu dipertimbangkan tidak terbatas pada jenjang terakhir pendidikan

tetapi termasuk jenjang pendidikan yang pernah dialaminya misalnya,

seorang tenaga kerja yang lulus seleksi dengan latar belakang pendidikan

ekonomi, prestasi akademisnya memperoleh yudisium tinggi maka hal ini

perlu dipertimbangkan selain untuk prestasi di sekolah umum juga perlu

mendapat pertimbangan.26

Tenaga kerja yang memiliki prestasi aakdemis tinggi harus

ditempatkan pada tugas dan pekrjaan yang sesuai dengan kemampuan

26 Husnan Suad, Manajemen Personalia, (Yogyakarta: PT. Grafindo, 2000), cet. ke-2,
hal. 70
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misalnya, tugas dan pekerjaan tersebut dipandang berat serta memerlukan

wewenang dan tanggung jawab yang besar. Sebaliknya tenaga kerja yang

memiliki latar belakang akademis rata-rata atau di bawah standar harus

ditempatkan pada tugas dan pekerjaan ringan dengan wewenang dan

tanggung jawab yang relatif rendah. Latar belakang pendidikan pun harus

menajdi pertimbangan dalam menempatkan tenaga kerja misalnya, sarjana

ekonomi harus ditempatkan pada pekerjaan yang berhubungan dengan

bidang ekonomi. Sekolah kejuruan ekonomi harus ditempatkan pada

bagian administrasi dan keuangan. Latar belakang sarjana pendidikan

harus ditempatkan pada bagian pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya

hal ini dimaksudkan untuk menempatkan tenaga kerja yang tepat pada

posisi yang tepat pula. Selain pretasi akademis yang pernah dicapai selama

pendidikan, prestasi yang diperoleh berdasarkan seleksi harus tetap

menjadi pertimbangan utama karena merupakan bukti langsung

kemampuan tenaga kerja sekaligus untuk memperoleh data ynag

berhubungan dengan pribadi tenaga kerja27.

2. Pengalaman

Pengalaman bekerja pada pekerjaan sejenis perlu mendapatkan

pertimbangan dalam menempatkan tenaga kerja. Kenyataan menunjukkan

makin lama tenaga kerja bekerja, makin banyak pengalaman yang dimiliki

tenaga kerja yang bersnagkutan. Sebaliknya makin singkat masa kerja,

makin sedikit pengalaman yang diperoleh. Pengalaman bekerja

27 Hasibuan, S.P.H. Melayu, Manajemen Sumber Daya Manuisa, (Jakarta: Bumi Aksara,
2006), cet. ke-6, Hal. 33
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memberikan keahlian dan keterampilan kerja. Sebaliknya, terbatasnya

pengalaman kerja mengakibatkan tingkat keahlian dan keterampilan yang

dimiliki makin rendah. 28

Pengalaman bekerja yang dimiliki seseorang kadang-kadang lebih

dihargai daripada tingkat pendidikan yang menjulang tinggi. Pepatah

klasik mengatakan, pengalaman adalah guru yang paling baik (experience

is the best of teacher) Pengalaman bekerja merupakan modal utama

seseorang untuk terjun dalam bidang tertentu. Perusahaan yang belum

begitu besar omset keluaran prosduksinya cenderung lebih

mempertimbangkan pengalaman bekerja daripada pendidikan yang telah

diselesaikannya. Tenaga kerja yang berpengalaman dapat langsung

menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Mereka hanya memerlukan

pelatihan dan petunjuk yang relatif singkat. Sebaliknya, tenaga kerja yang

hanya mengandalkan latar belakang pendidikan dan gelar yang

disandangkan belum tentu mampu mengerjakan tugas dan pekerjaan yang

diberikan kepadanya dengan cepat. Mereka perlu diberikan pelatihan yang

memakan waktu dan biaya tidak sedikit karena teori yang pernah diperoleh

dari bangku pendidikan kadang-kadang berbeda dengan praktek di

lapangan pekerjaan.29

28 Siagan, P. Sondang, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara,
2005), cet. ke-3, hal. 72

29 Sutrisno Edi, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), cet.
ke-3, hal. 3
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3. Kesehatan Fisik dan Mental

Pengujian atau test kesehatan laporan dari dokter yang lampirkan

pada surat lamaran maupun tes kesehatan khusus yang diselenggarakan

selama seleksi sebenarnya tidak menjamin tenaga kerja benar-benar sehat

jasmani maupun rohani. Kadang-kadang hasil pengujian kesehatan yang

dilakukan dokter umum, khususnya pada pusat kesehatan masyarakat

setempat tidak ubahnya hanya formalitas saja. Meskipun zaman reformasi

tetapi banyak persyaratan fundamental yang dapat dibeli. Praktek ini

banyak dijumpai pada para calon tenaga kerja dengan latar belakang

pendidikan setingkat sekolah menengah umum (SMU) ke bawah yang

mengajukan lamaran ke perusahaa swasta, terutama pada industri tekstil.

Tidak mustahil setelah tenaga kerja tersebut bekerja dalam waktu yang

relatif singkat terkena penyakit yang mengganggu pekerjaan, apalagi yang

bersangkutan ditempatkan pada bagian yang membutuhkan tenaga yang

kuat atau mengoperasikan mesin-mesin produksi, tenun dan sebagainya30.

Oleh karena itu dapat menempatkan tenaga kerja faktor kesehatan

fisik dan mental perlu dipertimbangkan untuk menghindari kerugian

perusahaan. Meskipun tingkat kepercayaan hasil test kesehatan yang

dilakukan kurang akurat terutama tentang kondisi fisik namun sepintas

lalu kondisi fisik tenaga kerja yang bersangkutan dapat dilihat. Selanjutnya

perlu dipertimbangkan tempat mana yang cocok bagi tenaga kerja yang

30 Siagan, P. Sondang, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2005), cet. ke-3, hal. 47
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bersangkutan sesuai dengan kondisi fisiknya. Adapun untuk menilai

kesehatan mental, tidak semudah menilai kesehatan fisik, perlu dokter

khusus yang ahli dalam bidang itu.31

Tenaga kerja yang kondisi fisiknya lemah, sebaiknya ditempatkan

pada bagian yang tidak memerlukan tenaga kerja serta bukan pada bagia

operasi mesin-mesin produksi. Sebaiknya pekerjaan yang berat untuk

tenaga kerja yang fisiknya benar-benar kuat. Hal ini perlu

dipertimbangkan karena apabila bagian penempatan tenaga kerja

mengabaikannya, perusahaan akan mendapatkan kerugian.32

4. Status Perkawinan

Formulir diberikan pada pelamar agar keadaan pribadi pelamar

diketahui dan dapat menjadi sumber pengambil keputusan, khususnya

dalam bidang tenaga ketenaga kerjaan. Status perkawinan tenaga kerja

juga merupakan hal penting untuk diketahui. Status perkawinan dapat

menjadi bahan pertimbangan, khususnya menempatkan tenaga kerja yang

bersangkutan.

Tenaga kerja wanita yang memiliki suami atau anak perlu

dipertimbangkan penempatannya. Sebaliknya, tenaga kerja yang

bersangkutan tidak ditempatkan pada perusahaan yang jauh dari tempat

tinggalnya, baik kantor cabang maupun kantor pusat. Misalnya perusahaan

yang berdomisili di jakarta memiliki tiga cabang yaitu bogor, bandung,

31 Wahyudi Bambang, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Sulita, 1999), cet.
ke-2, hal. 46

32 Sony Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2005), cet. ke-3, hal. 74
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dan Yogyakarta. Untuk ditempatkan pada cabang-cabang tersebut

kebetulan ada salah seorang tenaga kerja yang lulus seleksi yang berasal

dari Yogyakarta dan mengikuti suaminya bekerja di yogyakarta, tidak di

bogor atau di bandung. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila

tenaga kerja minta ditempatkan di bogor karena suaminya dia bulan lagi

pindah ke bogor. Hal ini tetap dilakukan. Manajer yang bijaksana akan

selalu menerima dan mempertimbangkan masukan dari anak buahnya

sepanjang dapat menambah produktivitasnya kerja.33

5. Usia

Dalam menempatkan tenaga kerja, faktor usia tenaga kerja yang

lulus seleksi perlu dipertimbangkan seperlunya. Hal ini untuk

menghindarkan rendahnya produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja

yang bersangkutan. Tenaga kerja yang umumnya adalah sudah agak tua,

sebaliknya ditempatkan pada pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga

fisik dan tanggung jawab yang berat, cukup diberikan pekerjaan yang

seimbang dengan kondisi fisiknya. Sebaliknya tenaga kerja yang masih

mudah dan energik sebaliknya diberikan pekerjaan yang agak berat

dibandingkan dengan tenaga tua.34

D. Kaitan Antara Analisa Jabatan, Seleksi dan Penempatan

Sebelum dilaksanakannya penempatan, seleksi harus didasarkan dan

berpedoman kepada spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan dilakukan.

33 Nitisemito, Manajemen Personalia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), cet. ke-2, hal. 22

34 Sastrohadiwiryo, Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2003), cet. ke-1, hal. 56
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Dalam spesifikasi, telah ditetapkan persyaratan dan kualifikasi minimum dari

orang yang dapat menjabat atau melakukan pekerjaan tersebut. Dasar ini harus

betul-betul menjadi pedoman pelaksanaan seleksi, seperti prinsip penempatan

orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang yang

tepat untuk jabatan yang tepat atau “the right man on the right place and the

right man bahind the right gun”. Jadi titik tolak pemikiran seleksi hendaknya

kepada apa yang akan dijabat/dikerjakan, baru siapa yang akan menjabat atau

mengerjakannya, bukan siapa baru apa. Jabatan atau pekerjaan apapun yang

akan diisi hendaknya diseleksi berdasarkan atau spesifikasi jabatan atau

pekerjaan salah satu dari bentuk analisa jabatan.35

Selain sebagai landasan untuk seleksi, analisa jabatan juga merupakan

landasan dalam rangka penempatan secara tepat. Hal ini disebabkan karena

perusahaan dapat menyesuaikan antara syarat-syarat yang dimiliki oleh

karyawan dengan jabatan yang cocok sesuai dengan syarat yang dimiliki

tersebut. Apabila terjadi kesalahan dalam penempatan karyawan maka dalam

hal ini dapat mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya pekerjaan yang

akan dilakukan. Oleh karena itu, dengan analisa jabatan ini kita dapat

mengusahakan penempatan karyawan secara lebih tepat.36

Analisa jabatan atau pekerjaan memberikan informasi tentang uraian

pekerjaan atau jabatan dan syarat-syarat karyawan yang diperlukan untuk

35 Hasibuan, S.P.H. Melayu, Manajemen Sumber Daya Manuisa, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2006), cet. ke-2, hal. 49

36 Nitisemito, Alex. S, Manajemen Personalia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), cet. ke-
2, hal. 22
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melaksanakan pekerjaan. Isi spesifikasi dipergunakan menjadi dasar seleksi

untuk memutuskan jenis orang direkrut dan diangkat. Selain dipergunakan

dasar seleksi analisis/pekerjaan digunakan juga untuk informasi untuk

menempatkan para karyawan pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan

keterampilannya agar mereka bekerja secara efektif37. Spesifikasi pekerjaan

(job spesification) disusun berdasarkan uraian pekerjaan dengan menjawab

pertanyaan ciri, karakteristik, pendidikan, pengalaman dan yang lainnya dari

orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. Salah satu

penggunaan informasi analisis jabatan atau pekerjaan-pekerjaan yang sesuai

dengan keterampilannya agar mereka bekerja secara efektif.38 Analisa jabatan

pada dasarnya merupakan alat bagi pimpinan organisasi dalam memecahkan

masalah ketenagakerjaan secara manusiawi. Analisa jabatan dapat

memberikan manfaat dalam banyak hal, salah satunya dalam penarikan,

seleksi dan penempatan.39

Seleksi untuk setiap penerimaan karyawan baru harus dilakukan secara

cermat, jujur dan objektif supaya diperoleh karyawan yang berkualitas dan

penempatanya yang tepat sehingga pembianaan, pembangunan,

37 Wahyudi Bambang, Manajemen Sumber Daya Manuisa, (Bandung: Sulita, 1999), cet.
ke-2, hal. 25

38 Hasibuan, S.P.H. Melayu, Manajemen Sumber Daya Manuisa, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2006),cet. ke-6, hal. 31

39 Martoyo Susilo, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: PT. Bumi Aksara,
2006), cet. ke-4, hal. 30
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pengembangan, pengendalian, dan pengaturan, karyawan relatif mudah dalam

mencapai sasaran yang diinginkan.40

E. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Penempatan Karyawan

1. Pengertian Tenaga Kerja Dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam tenaga kerja dapat diartikan sebagai segala

usaha dan ikhtiar yang dilakukan anggota badan atau pikiran untuk

mendapat imbalan yang pantas. Tenaga kerja sebagai faktor produksi

mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna

bila tidak diekploitasi oleh manusia dan diolah oleh tenaga kerja.

Islam yang memperlakukan tenaga kerja sebagai mitra, bukan

“baut”. Manusia sebagai tenaga kerja memiliki kedudukan yang sama di

mata Allah Swt. yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya.41

al-Qur’an telah memberikan penekanan yang lebih terhadap tenaga

manusia. Ini dapat dilihat dari petikan dalam surat an-Najm: 39:




Artinya: ”Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa

yang telah diusahakannya.42

Siapa yang bekerja keras akan mendapat ganjaran masing-masing yang

sewajarnya. Prinsip tersebut berlaku bagi individu dan juga negara. al-Qur’an

menunjukan prinsip asas tersebut dalam surat al-Anfaal: 53:

41 Ghazaly, Abdul Rahman, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010), hal. 30

42 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
1996), hal. 871
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Artinya:” Dan demikia(siksaan)itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-
kali tidak akan sesuatu nikmat yang telah dianugrahkan-Nya
kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada
diri mereka sendiri, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi
maha mengetahui”.43

2. Kewajiban manusia untuk bekerja

Dalam perspektif ekonomi Islam mengenai bekerja merupakan

amalan yang dipandang sebagai bentuk ibadah kepada allah. Memenuhi

kebutuhan hidup keluarga adalah kewajiban. Dengan merealisasikan

kewajiban ini berarti telah beribadah kepada Allah. Dengan demikian

bekerja yang diniatkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka

bekerja tersebut dapat dikategorikan sebagai ibadah apabila dilakukan

dengan konsisten. Artinya, orang tersebut tidak melakukan pekerjaan yang

bertentangan dengan ketentuan yang dilarang allah.44

al-Qur’an memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan

menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan dibumi untuk untuk

bekerja untuk mencari penghidupan masing-masing. Sebagaimana firman

Allah Swt dalam surat al-balad: 4 :

43 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
1996), hal. 270

44 Mujahidin, Akhmad, Ekonomi Islam II, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2007), cet
1,ket-1, hal. 30
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Artinya: Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia berada dalam

susah payah.45.

3. Kriteria penempatan karyawan dalam pandangan Islam

Islam dalam konsep mengajarkan manajemen, menempatkan

karyawan sesuai dengan keahliannya sebagai kunci sukses utama bagi

pencapaian keberhasilan. Dalam Islam rekrutmen diartikan sebagai

serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan

motivasi, kemampuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang

diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Rekrutmen karyawan ini

merupakan suatu hal yang penting dan kompleks karena untuk

mendapatkan orang-orang yang kompeten serasi serta efektif tidaklah

mudah. Proses pengrekrutsn akan berakibat fatal bagi kelangsungan

organisasi perusahaan tersebut.46 Oleh karnanya kita senantiasa mengingat

selalu bahwa menempatkan orang-orang yang tepat, pada tempat yang

tepat dan pada waktu yang tepat juga ditekankan dalam Islam sebagaimana

Nabi Muhammad SAW bersabda:

َر ِاىل أأل ْمُر ُوسَِّد ِاد الشاَعة فانَتظر اْهِلِه َغيـْ

45 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
1996), hal. 270

46 Jusmaliana, Pengelolaan Sumber Daya Insani, (Jakarta: Bumi Akasara, 2011), cet. ke-1
hal. 16



51

Artinya: “Apabila suatu perkara atau urusan diserahkan kepada yang
bukan ahlinya(tidak memiliki kompetensi, keahlian, keserasian,
dan efektifitas) maka tunggulah kehancurannya”.47

Maksud dari hadist ini yaitu jika menginginkan hasil kerja yang

optimal, efektif, dan efisien, dalam hal ini juga diperlukan penyerahan

tugas sesuai dengan keahliannya dari seseorang personil maka

tempatkanlah dia pada jabatan yang sesuai dengan latar belakang

pendidikan, pengalaman, dan keahlian serta potensi pribadi yang

dimilikinya48.

a. Adapun kriteria dalam pemilihan tenaga kerja dalam Islam tergantung

oleh tiga faktor:

1) Kecakapan tenaga kerja:

a) Kesehatan moral dan fisik

b) Akal pikiran yang baik

c) Pendidikan dan pelatihan

d) Keindahan dan kesempurnaan hasil kerja

2) Mobilisasi tenaga kerja

Mobilisasi tenaga kerja mempunyai hubungan dengan kedudukan

ekonomi para pekerja.

3) Penduduk

Adapun garis-garis yang menggambarkan kewajiban-kewajiban

yang berhungan dengan memilih pekerjaan dalam Islam adalah:

47 Ibid, hal. 80
48 Ibid, hal. 80



52

a) Hendaklah Ia memilih pekerjaan yang halal dan menghindari

pekerjaan yang haram.

b) Dilarang menggunakan harta yang diperoleh dari jalan yang

tidak halal 49.

Adapun kewajiban dalam melakukan pekerjaan adalah sebagai

berikut:

1) Mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam suatu pekerjaan sehingga

orang yang melakukan pekerjaan dapat memenuhi hal-hal yang

diperlukan, dan ia pun dapat menekuni pekerjaannya dan

menyelesaikannya sebaik-baiknya.

2) Keikhlasan dan ketekunan orang Islam dalam melakukan pekerjaan

yang khusus untuk dirinya dan pekerjaan yang merupakan tugasnya.

3) Menunaikan janji, hak pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh pelaku

ialah terpenuhinya syarat-syarat akad pekerjaan yang telah disetujui.

4) Perhitungan dan pertanggung jawaban kewajiban lainnya dalam Islam

yang membangun kehidupan dalam segala bidang adalah perlunya

perhitungan dan pertanggung jawaban 50.

Berikut ini ayat al-Qur’an tentang penempatan tenaga kerja:

a. QS. an-Nisa ayat: 58

49 Didin Hafidhuddin, Manajemen Syari’ah Dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2003),
cet. ke-1, hal. 25

50 Ahmad Ibrohim Abu Sinn. Op. Cit. Hal. 109-111
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Artinya: Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh
kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah
maha mendengar lagi maha melihat.51

Ayat diatas menjelaskan tentang sebuah amanat yang wajib

disampak kepada yang berhak menerimanya, bermaksud memberikan

amanat kepada ahlinya, yaitu orang yang benar-benar mempunyai keahlian

dibidang tersebut. Jadi dalam penempatan seorang pegawai juga harus

dilihat dari kemampuan dan keahlian dari seorang pegawai tersebut,

sehingga apabila seorang pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan

dan keahlian yang dimilikinya, maka ia akan lebih mudah dan cepat dalam

menjalankan dan menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab yang

telah dibebankan kepadanya, sehingga tujuan dari perusahaan tempat ia

bekerja akan lebih mudah tercapai.

Masing-masing suatu organisasi harus menjalankan tugasnya

dengan baik dan memperanggung jawabkan setiap tugas yang

diembannya. Rasulullah Saw bersabda:

51 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
1996), hal. 128
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ر عبَِّتِه ِمْن َمْسُن ل و ُكُلُكْم َر ع ُكُلُكمْ ....

Artinya : “Kalian semua adalah pemimpin, dan akan diminta

pertanggung jawabannya tentang kepemimpinannya.” (muttafaq

‘alaih).52

Mengenai tanggung jawab ini, juga dijelaskan dalam firman Allah

Swt dalam al-Qur’an surat ar-ra’du/13 ayat 11:

















Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya
atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah
keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang
ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki
keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka
selain Dia.53

Dalam kajian-kajian mengenai strategi penempatan karyawan,

penampilan dipahami sebagai mencakup kebersihan, tata rias, dan busana.

Namun dalam keprofesian senantiasa dikaitkan hanya dengan keserasian

dan keindahan. Sementara dalam perspektif islam hal tersebut bukan

52 Ibid, hal. 81
53 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,

1996), hal. 370
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hanya dikaitkan dengan keindahan fisik luar tetapi keserasian dalam hal

moral juga penting, sebagai pendukung penampilan.54

54Ibid, hal. 81


