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PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA 

KERJA DI  KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 

 

PUTRI NURSILA DELIMA 

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Danilmu Politik Universitas 

Maritim Raja Ali Haji 

 

A B S T R A K  

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak 

dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar 

apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. 

Dinas tenaga kerja wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban 

tenaga kerja dan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bintan. Seluruh hak dan 

kewajiban ketenaga kerjaan diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 

13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun saat ini masih ada permasalahan 

berkaitan ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Bintan, seperti dari data yang 

tercatat masih banyak PT atau perusahaan yang ada di Kabupaten Bintan tidak 

memberikan hak-hak tenaga kerja. 

Tujuan dalam penelitian ini Untuk mengetahui Peran Dinas Tenaga Kerja 

Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Di  Kabupaten Bintan Tahun 2014. 

Operasionalisasi konsep yang di gunakan dalam penelitian ini mengacu kepada 

konsep  Zaeni ( 2007:78). Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5 orang. 

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif.  

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di tarik kesimpulan bahwa peran  

Dinas tenaga kerja Kabupaten Bintan sudah baik dalam memberikan perlindungan 

kepada tenaga kerja hal ini dapat dilihat dari Perlindungan Sosial di temukan bahwa 

upaya yang dilakukan untuk melindungi pekerja sudah dilakukan seperti BPJS sudah 

menyediakan program bagi tenaga kerja kemudian dalam menjalankan perlindungan 

tenaga kerja pemerintah harus sesuai dengan aturan yang ada, seperti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan salah satu jaminan perlindungan dalah 

perlindungan ekonomis yang dilakukan pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan 

melalui penetapan upah minimum kerja. 

 

Kata Kunci : Peran, Pengawasan, Perlindungan, Tenaga Kerja  
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A B S T R A C T 

 

 Protection of labor intended to guarantee the fundamental rights of workers and 

guaranteeing equality and treatment without discrimination on any basis to realize 

the welfare of workers and their families still pay attention to the development of the 

progress of the business world and the interests of employers. Department of labor is 

required to provide protection to the rights and obligations of employment and 

companies that operate in Bintan. All of the rights and obligations of the ketenaga 

material is set out in the legislation of the Republic of Indonesia number 13 of 2003 

on labor. But this time there are still problems related to employment of Bintan 

Regency, such as from data recorded is still a lot of PT or a company that is in 

Bintan Regency does not provide labor rights. 

 The goal in this research to find out the role of the Department of labor in the 

Labor Protection In Bintan by 2014. Operasionalisasi concepts in use in this study 

refers to the concept of Zaeni (2007:78). Informants in this study that is as much as 5 

people. The analysis of the data used in this study is the analysis of qualitative data. 

 Based on the results of the study can then pull in the conclusion that the role of 

the Department of labor District of Bintan is already good in giving protection to 

labour it can be seen from the social protection found that the efforts made to protect 

the worker already done like BPJS already provides programs for workforce later in 

running the Government labor protection must comply with existing rules , such as 

Act No. 1 1970 and one of the guarantees of protect is an economical protection 

undertaken the service of Labor Party District Bintan through minimum wage 

assignment work. 

 

 

 

Key Words: Role, Supervision, Protection, Labor   
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peranan pemerintah menjadi 

sangat strategis sehingga dituntut 

untuk mampu menjalankan roda 

pemerintahan dan menggerakkan 

aktivitas pembangunan dalam rangka 

regulasi, fasilitasi dan advokasi 

secara optimal sesuai dengan 

kewenangannya yang ada dan 

dilaksanakan dengan penuh rasa 

tanggung jawab, profesional dan 

dengan kemampuan yang memadai  

baik aspek kelembagaan, aturan-

aturan hukum yang ada, kemampuan 

personilnya dan integritas yang 

tinggi, agar mampu merespon 

perubahan-perubahan di masyarakat  

yang sedang mengalami pergerakan 

dengan cepat.        

 Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 

Tahun 2008 Tentang Pembentukan 

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 

Bintan menjelaskan bahwa Dinas 

Tenaga Kerja mempunyai tugas 

pokok melaksanakan urusan otonomi 

daerah dibidang Ketenagakerjaan. 

Dalam melaksanakan tugas Dinas 

Tenaga Kerja menyelenggarakan 

fungsi : perumusan kebijakan teknis 

dibidang Ketenagakerjaan, 

penyelenggaraan pelayanan umum 

dibidang Ketenagakerjaan, 

pembinaan pelaksanaan tugas 

dibidang Ketenagakerjaan, 

pelaksanaan urusan tata usaha dinas, 

pelaksanaan tugas yang diberikan 

oleh Bupati. 

 

Sejalan dengan meningkatnya 

peranan Pemerintah Kabupaten, 

Dinas Tenaga Kerja sebagai salah 

satu Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) di Kabupaten Bintan, maka 

berbagai upaya telah dan sedang 

dilakukan untuk mengantisipasi 

pelaksanaan otonomi daerah secara 

luas, nyata dan bertanggung jawab 

sesuai dengan beban tugas dan fungsi 

yang menjadi tanggung jawab Dinas 

Tenaga Kerja. Untuk menempatkan 

keberadaan, posisi dan peran Tenaga 

Kerja  sebagai salah satu Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Bintan yang mengemban tugas dan 

fungsi pembangunan Kesejahteraan 

Sosial, Ketenagakerjaan dan 

Ketrasmigrasian sebagai urusan 

wajib dan urusan pilihan menjadi 

salah satu penggerak untuk 

mengatasi berbagai permasalahan 

Kesejahteraan Sosial, 

Ketenagakerjaan dan 

Ketransmigrasian menjadi lebih 

terarah. 

Perlindungan terhadap tenaga 

kerja dimaksudkan untuk menjamin 

hak-hak dasar pekerja dan menjamin 

kesamaan serta perlakuan tanpa 

diskriminasi atas dasar apapun untuk 

mewujudkan kesejahteraan pekerja 

dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan 

kemajuan dunia usaha dan 

kepentingan pengusaha.  

Dinas tenaga kerja wajib 

memberikan perlindungan terhadap 

hak-hak dan kewajiban tenaga kerja 

dan perusahaan yang beroperasi di 

Kabupaten Bintan. Seluruh hak dan 

kewajiban ketenaga kerjaan diatur 

dalam undang-undang Republik 

Indonesia nomor 13 tahun 2003 
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tentang ketenagakerjaan. Dalam 

undang-undang tersebut menjelaskan 

mulai dari syarat tenaga kerja, 

ketentuan jam kerja, hingga hak-hak 

seperti pengupahan yang harus 

diterima oleh para pekerja.  

Perlindungan kerja terhadap 

tenaga kerja/buruh merupakan 

sesuatu yang mutlak dalam 

pemborongan pekerjaan, hal ini 

sesuai dengan Kepmenakertrans No. 

KEP-101/MEN/IV/2004 tentang Tata 

Cara Perizinan Perusahaan Penyedia 

Jasa Pekerja/buruh. Setiap pekerjaan 

yang diperoleh perusahaan dari 

perusahaan lainnya, maka kedua 

belah pihak harus membuat 

perjanjian tertulis yang memuat 

sekurang-kurangnya :  Jenis 

pekerjaan yang akan dilakukan oleh 

pekerja/buruh dari perusahaan 

penyedia jasa, Pengesahan bahwa 

dalam melaksanakan pekerjaan 

sebagaimana dimaksud adalah 

hubungan kerja yang terjadi adalah 

antara perusahaan penyedia jasa 

dengan pekerja/buruh yang 

dipekerjakan perusahaan penyedia 

jasa, sehingga perlindungan upah dan 

kesejahteraan, syarat-syarat kerja 

serta perselisihan yang timbul 

menjadi tanggung jawab perusahaan 

penyedia jasa pekerja/buruh 

sebelumnya, untuk jenis-jenis 

pekerjaan yang terus menerus ada di 

perusahaan pemberi kerja dalam 

terjadi penggantian perusahaan 

penyedia jasa pekerja/buruh 

Kabupaten Bintan merupakan 

kabupaten yang memiliki sejumlah 

peluang di bidang pariwisata, 

industri, perikanan, pertambangan 

dan Peternakan. Pada sektor industri, 

Kabupaten ini mempunyai kawasan 

industri di Lobam sebagai salah satu 

hasil dari kerjasama ekonomi antara 

Singapura, Malaysia, dan Indonesia. 

Terdapat 4000 ha lahan yang dipakai 

oleh 18 perusahaan elektronik, 14 

perusahaan garmen dan lain-lain. 

Saat ini, terdapat 22 perusahaan – 

perusahaan asing, termasuk 

perusahaan-perusahaan besar seperti 

Yoshikawa, Nidec, Peppert Fuchs, 

dan Yokogawa yang telah beroperasi 

di Kawasan Bintan Inti Industrial 

Estate (BIIE), sebuah kawasan 

industri yang berlokasi di Lobam, di 

bagian paling utara dari Bintan, yang 

memberikan sarana prasarana 

modern, fasilitas – fasilitas yang 

lengkap, dan jasa pelayanan yang 

sangat baik bagi para penyewa. 

(Sumber : Laporan Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Bintan, 2014) 

Mengingat banyaknya 

perusahaan yang saat ini berada di 

Kabupaten Bintan, ada banyak 

program yang berkaitan dengan 

perlindungan tenaga kerja yang di 

lakukan oleh Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Bintan, seperti untuk 

tahun 2014 telah dilakukan 

pemeriksaan/pengawasan sampai 

dengan akhir mei 2014 sejumlah 21 

perusahaan. Dilakukan penyuluhan 

Norma kerja umum tentang waktu 

kerja waktu istirahat di 2 kecamatan 

yaitu kecamatan teluk sebong dan 

kecamatan seri kuala lobam dengan 

jumlah peserta 70 orang untuk di dua 

kecamatan tersebut. Dilakukan 

penyuluhan Norma kerja K3 

(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 

tentang pencegahan kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja di 2 

kecamatan yaitu kecamatam teluk 

sebong dan kecamatan seri kuala 

lobam dengan jumlah peserta 70 
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orang untuk di dua kecamatan 

tersebut. (Sumber : Laporan Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, 

2014) 

Namun saat ini masih ada 

permasalahan berkaitan 

ketenagakerjaan yang ada di 

Kabupaten Bintan, seperti dari data 

yang tercatat masih banyak PT atau 

perusahaan yang ada di Kabupaten 

Bintan tidak memberikan hak-hak 

tenaga kerja seperti permasalahan 

yang diberikan teguran secara lisan : 

perusahaan terlambat melaporkan 

Wajib Lapor Ketenagakerjaan sesuai 

Undang-undang No 7 Tahun 1981. 

Pengesahan Peraturan perusahaan ke 

disnaker kab. Bintan. Pencatatan 

PKWT ke disnaker kab.bintan. 

Pada periode 2013 

Perusahaan yang diberikan teguran 

dalam bentuk Nota Pemeriksaan 

adalah : PT. Sanden elektronic 

Indonesia, PT. Pulau Bintan Djaya, 

PT. Hutama Karya (kekurangan 

Upah Lembur) telah dibayarkan oleh 

pihak perusahaan kepada karyawan. 

Pada Periode januari sampai mei 

2014 PT. Indomobil Bintan Coprpora 

(Permasalahan status karyawan & 

kepesertaan JAMSOSTEK). PT. 

Capital Turbin Indonesia 

(permasalahan Upah Minimum dan 

Kekurangan Upah Lembur) telah di 

bayar oleh perusahaan sesuai dengan 

perintah Nota pemeriksaan yang 

telah disampaikan. Kemudian sejak 

bulan Mei 2014 sampai saat ini PT. 

Numbing Jaya kerap terlambat 

membayarkan gaji sebagai upah 

kerja kepada karyawan. Puncak 

permasalahannya, gaji antara bulan 

kerja Juli dan Agustus 2014 hingga 

saat ini belum mereka terima. Tidak 

hanya beberapa perusahan tersebut 

perusahaan PT. SSA yang ada di 

Kabupaten Bintan  mengeluhkan 

lembur yang tidak dibayar selama 3 

bulan terakhir, selama 3 bulan 

lembur, lanjutnya, uang lembur yang 

diperkirakan sebesar Rp 6 juta tidak 

dibayar. Pihak perusahaan justru 

hanya mau membayar Rp 500 ribu 

saja. Hal ini sudah dilaporkan kepada 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Bintan untuk segera di proses. 

(Sumber : Isu Kepri Tanggal 9 

August  2015) 

 Dari banyaknya 

permasalahan diatas maka dapat 

dilihat bahwa haruslah ada 

Pengawasan Khususnya Pada bagian 

pengawasan di Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Bintan. Berdasarkan latar 

belakang diatas maka penelitian ini 

mengambil judul “PERAN DINAS 

TENAGA KERJA DALAM 

PERLINDUNGAN TENAGA 

KERJA DI  KABUPATEN 

BINTAN TAHUN 2014” 

B. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan dari uraian yang 

penulis tulis di latar belakang, maka 

dapat ditarik sebuah perumusah 

masalah yaitu :  Bagaimana Peran 

Dinas Tenaga Kerja Dalam 

Perlindungan Tenaga Kerja Di  

Kabupaten Bintan Tahun 2014? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian 

ini adalah: Untuk mengetahui 

Peran Dinas Tenaga Kerja 

Dalam Perlindungan Tenaga 

Kerja Di  Kabupaten Bintan 

Tahun 2014 
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D. Konsep Operasional 

       Konsep operasional merupakan 

bagaimana caranya mengukur 

variable, berguna untuk 

mengidentifikasikan fenomena yang 

diamati dengan jelas, logika atau 

penalaran yang digunakan peneliti 

untuk menerangkan fenomena yang 

diteliti atau dikaji.  Dalam penelitian 

ini melihat tiga jenis perlindungan 

kerja yaitu sebagai berikut   Zaeni ( 

2007:78) yaitu  

1. Perlindungan sosial, yaitu 

suatu perlindungan yang 

berkaitan dengan usaha 

kemasyarakatan, yang 

tujuannya untuk 

memungkinkan pekerja/buruh 

mengenyam dan 

mengembangkan 

kehidupannya sebagaimana 

manusia pada umumnya, dan 

khususnya sebagai anggota 

masyarakat dan anggota 

keluarga. Perlindungan sosial 

disebut juga dengan 

kesehatan kerja. Hal ini dapat 

dilihat dari : 

a. Upaya Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Bintan 

yang dilakukan untuk 

melindungi pekerja 

dengan cara mengawasi 

penerapan keamanan dan 

keselamatan kerja 

pegawai dengan 

memberikan pemahaman 

dan sosialisasi terhadap 

aturan ketenagakerjaan 

salah satunya adalah 

keamanan dan 

keselamatan kerja 

b. Peraturan khusus untuk 

perlindungan tenaga kerja 

yaitu dilakukan dengan 

menerapkan undang-

undang ketenagakerjaan 

dan memberikan sanksi 

tegas bagi perusahaan 

yang melanggar aturan 

tersebut. 

2. Perlindungan teknis, yaitu 

jenis perlindungan yang 

berkaitan dengan usaha-usaha 

untuk menjaga agar 

pekerja/buruh terhindar dari 

bahaya kecelakaan yang 

ditimbulkan oleh alat-alat 

kerja atau bahan yang 

dikerjakan. Perlindungan ini 

lebih sering disebut sebagai 

keselamatan kerja.  

a. Usaha pemerintah untuk 

menjaga agar 

pekerja/buruh terhindar 

dari bahaya kecelakaan 

kerja dengan cara 

menerapkan K3 di setiap 

perusahaan. 

b. Tindakan pemerintah jika 

ada perusahaan yang 

tidak menjaga 

keselamatan kerja 

pegawainya yaitu dengan 

memberikan sanksi pada 

perusahaan yang tidak 

menaatinya. 

3. Perlindungan ekonomis, yaitu 

suatu jenis perlindungan yang 

berkaitan dengan usaha-usaha 

untuk memberikan kepada 

pekerja/buruh suatu 

penghasilan yang cukup guna 

memnuhi keperluan sehari-

hari baginya dan keluarganya, 

termasuk dalam hal 

pekerja/buruh tidak mampu 

bekerja karena sesuatu diluar 

kehendaknya. Perlindungan 

jenis ini biasanya disebut 

dengan jaminan sosial seperti 
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memberikan perlindungan 

lewat BPJS ketenagakerjaan. 

E. Metode Penelitian 

  Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan jenis penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan, 

atau menghubungkan antara 

variabel satu dengan variabel 

yang lainnya (Sugiyono, 

2005:11). Serta dengan 

menggunakan pendekatan 

kualitatif.  Penelitian kualitatif 

ialah penelittian yang bertujuan 

memahami fenomena yang 

sedang terjadi dan digambarkan 

dalam bentuk kata dan tulisan. 

  Jadi penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui 

dan mengumpulkan informasi 

mengenai Peran Dinas Tenaga 

Kerja Dalam Perlindungan 

Tenaga Kerja Di  Kabupaten 

Bintan dan hasilnya di jelaskan 

secara terperinci dan sesuai 

dengan kenyataan dan fakta yang 

terjadi di lapangan. 

F. Analisa Data 

       Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisa 

data kualitatif yaitu dengan 

melakukan terlebih dahulu 

mendeskripsikan, memverifikasi, 

menginterpretasikan untuk kemudian 

dianalisis sehingga memperoleh 

suatu kesimpulan. Moleong 

(2011:35) menyatakan analisa dan 

kualitatif adalah proses 

pengorganisasian, dan penguratan 

data kedalam pola dan kategori serta 

satu uraian dasar, sehingga dapat 

dikemukakan tema yang seperti 

disarankan oleh data.  

 Adapun langkah – langkah 

analisa data yang dilakukan adalah : 

(1) menelaah dari semua data yang 

tersedia dari berbagai sumber, (2) 

reduksi data yang dilakukan dengan 

membuat abstraksi, (3) menyusun 

data kedalam satuan-satuan, (4) 

pengkategorian data sambil membuat 

koding, (5) mengadakan 

pemeriksaaan keabsahan data, dan 

(6) penafsiran data secara deskripsif. 

LANDASAN TEORITIS 

1. Pemerintahan 

 Syafei (2005 : 20) 

menjelaskan bahwa : “pemerintah 

adalah ilmu dan seni. Dikatakan 

sebagai seni karena banyak 

pemimpin pemerintahan yang tanpa 

pendidikan pemerintahan mampu 

berkiat serta dengan karismatik 

menjalankan roda pemerintahan, 

sedangkan dikatakan sebagai disiplin 

ilmu pemerintahan adalah karena 

memenuhi syarat-syaratnya yaitu 

dapat dipelejari dan dijalankan, 

memiliki objek, baik objek material 

maupun formal, universal sifatnya 

sistematis serta spesifik (khas)” 

 Selanjutnya Ryass Rasyid 

(dalam Ndraha, 2005 : 38) membagi 

fungsi pemerintahan menjadi empat 

bagian yaitu “ Pelayanan (public 

service), pembangunan 

(development), pemberdayaan 

(empowering), dan pengaturan 

(regulation)”. 
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 Dari fungsi-fungsi tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa 

untuk mengetahui masyarakat 

lihatlah pemerintahannya. Artinya, 

fungsi-fungsi pemerintah yang 

dijalankan pada saat tertentu akan 

menggambarkan kualitas 

pemerintahan itu sendiri. Pemerintah 

mengatur banyak hal dalam 

kehidupan bermasyarakat untuk itu 

dibutuhkan pengawasan pemerintah 

terhadap aktivitas tersebut agar dapat 

mencapai pelayanan dapat 

membuahkan keadilan, 

pemberdayaan yang membuahkan 

kemandirian serta pembangunan 

yang menciptakan kemakmuran, 

termasuk dalam mengawasi 

ketenagakerjaan agar tidak terjadi 

hal-hal yang merugikan pekerja dan 

bertentangan dengan peraturan yang 

berlaku. 

2. Peran / Peranan  

Suatu peranan diarahkan 

kepada kepentingan dan kekuasaan 

pada rakyat. Alasan seperti ini teori 

administrasi publik lebih 

menekankan pada program aksi yang 

berorientasi pada kepentingan publik. 

Sehingga eksistensi administrasi 

publik tidak hanya sekedar lukisan 

saja melainkan adanya manfaat bagi 

kepentingan publik. Jadi administrasi 

publik lebih menekankan pada 

pereanan publik untuk mencapai 

tujuan. Miftah Thohah (dalam buku 

harbani pasolong, 2005:53) Peranan 

diartikan sebagai perilaku yang 

diatur dan diharapkan dari seseorang 

dalam posisi tertentu, artinya 

tindakan atau perilaku yang 

dijalankan oleh pemerintah sebagai 

aparatur pelaksanan penegak 

peraturan dalam bidang pemerintah 

daerah haruslah menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya sesuai dengan 

aturan yang berlaku ( Rivai, 2004: 

148). 

Maksud dari definisi-definisi 

yang telah dikemukakan di atas, 

menyatakan bahwa pemerintah 

memiliki wewenang untuk 

menegakkan perturan- peraturan 

dalam kehidupan bermasyarakat 

sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku, yaitu meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam 

penanggulangan dan mengantisipasi 

permasalahan sosial sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. Oleh sebab itu, 

Pemerintah memiliki peran yang 

sangat besar dalam menanggulangi 

angka kemiskinan yang timbul agar 

proses pembangunan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. 

Peranan berasal dari kata 

peran. Peran adalah serangkaian 

rumusan yang membatasi perilaku-

perilaku yang diharapkan dari 

pemegang kedudukan tertentu. 

Sedangkan peranan adalah bagian 

dari tugas utama yang harus 

dilaksanakan Menurut Soekanto 

(2012:243:244): “Peranan (role) 

merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya maka 

dia menjalankan suatu peranan”. 

Pembedaan antara kedudukan 

dengan peranan adalah untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan. 

Keduanya tak dapat dipisah-

pisahkan, karena yang satu 

tergantung pada yang lain dan 

sebaliknya. Tak ada peranan tanpa 
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kedudukan atau kedudukan tanpa 

peranan. Sebagaimana halnya dengan 

kedudukan, peranan juga mempunyai 

dua arti. Setiap orang mempunyai 

macam-macam peranan yang berasal 

dari pola-pola pergaulan hidupnya. 

Hal itu sekaligus berarti bahwa 

peranan menentukan apa yang 

diperbuatnya bagi masyarakat serta 

kesempatan-kesempatan apa yang 

diberikan oleh masyarakat 

kepadanya. Lebih lanjut Soekanto 

(2012:243-244) mengatakan bahwa 

“Peranan yang melekat pada diri 

seseorang harus dibedakan dengan 

posisi dalam pergaulan 

masyarakatan. Posisi seseorang 

dalam masyarakat (yaitu social-

position) merupakan unsur statis 

yang menunjukkan tempat individu 

pada organisasi masyarakat. Peranan 

lebih banyak menunjukkan pada 

fungsi,  penyesuaian diri dan sebagai 

suatu proses”. 

 Menurut Soejono Soekanto 

(2012:213) peranan mencakup dalam 

tiga hal yaitu :  

1. Peranan meliputi norma-

norma yang berhubungan 

dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. 

Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang 

membimbing seseorang 

dalam kehidupan 

kemasyarakatan. Norma-

norma tersebut secara sosial 

di kenal ada empat meliputi : 

a) Cara(Usage); lebih 

menonjol di dalam hubungan 

antarindividu dalam 

masyarakat. Suatu 

penyimpangan terhadapnya 

tak akan mengakibatkan 

hukuman yang berat, akan 

tetapi hanya sekedar celaan 

dari individu yang 

dihubunginya. b) Kebiasaan 

(folkways), sebagai perbuatan 

yang berulang-ulang dalam 

bentuk yang sama merupakan 

bukti bahwa orang banyak 

menyukai perbuatan tersebut. 

c) Tata kelakuan (mores), 

merupakan cerminan sifat-

sifat yang hidup dari 

kelompok manusia yang 

dilaksanakan sebagai alat 

pengawas, secara sadar 

maupun tidak sadar, oleh 

masyarakat terhadap anggota-

anggotanya. d) Adat istiadat 

(custom), merupakan tata 

kelakuan yang kekal serta 

kuat integrasinya dengan 

pola-pola perilaku 

masyarakat dapat 

meningkatkan kekuatan 

mengikatnya menjadi custom 

atau adat istiadat. Soejono 

Soekanto (2012:174).  

2. Peranan merupakan suatu 

konsep tentang apa yang 

dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai 

organisasi.  

3. Peranan juga dapat dikatakan 

sebagai prilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial 

masyarakat. Prilaku individu 

adalah aktivitas seorang 

atasan dalam perencanaan, 

pengorganisasian, 

pengarahan, pemotivasian 

dan pengendalian untuk 

mengambil keputusan tentang 

kecocokan antar individu, 

tugas pekerjaan dan 

efektivitas 
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3. Perlindungan Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan 

penduduk yang berada dalam usia 

kerja. Menurut UU No. 13 tahun 

2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan 

bahwa tenaga kerja adalah setiap 

orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat. Secara garis besar 

penduduk suatu negara dibedakan 

menjadi dua kelompok, yaitu tenaga 

kerja dan bukan tenaga kerja. 

Menurut Janes (2005 : 39) 

Salah satu masalah mendasar yang 

dihadapai Indonesia disepanjang 

perjalanan menjadi bangsa yang 

merdeka adalah masalah 

pengangguran, dimana pemerintah 

dengan berbagai upaya yang telah 

dilakukan untuk mengurangi akan 

tingkat pengangguran. Upaya yang 

ditempuh pemerintah dalam 

persoalan pengganguran dari waktu 

ke waktu ditempuh melalui berbagai 

pendekatan pembangunan bertumpu 

pada pertumbuhan ekonomi 

(productioncontered development). 

Namun pada kenyataanya masalah 

ketenagakerjaan di Indonesia masih 

banyak yang belum bisa diatasi oleh 

pemerintah.  

Secara teoritis dikenal ada 

tiga jenis perlindungan kerja yaitu 

sebagai berikut   Zaeni ( 2007:78) 

yaitu  

1. Perlindungan sosial, yaitu 

suatu perlindungan yang 

berkaitan dengan usaha 

kemasyarakatan, yang 

tujuannya untuk 

memungkinkan pekerja/buruh 

mengenyam dan 

mengembangkan 

kehidupannya sebagaimana 

manusia pada umumnya, dan 

khususnya sebagai anggota 

masyarakat dan anggota 

keluarga. Perlindungan sosial 

disebut juga dengan 

kesehatan kerja. 

2. Perlindungan teknis, yaitu 

jenis perlindungan yang 

berkaitan dengan usaha-usaha 

untuk menjaga agar 

pekerja/buruh terhindar dari 

bahaya kecelakaan yang 

ditimbulkan oleh alat-alat 

kerja atau bahan yang 

dikerjakan. Perlindungan ini 

lebih sering disebut sebagai 

keselamatan kerja.  

3. Perlindungan ekonomis, yaitu 

suatu jenis perlindungan yang 

berkaitan dengan usaha-usaha 

untuk memberikan kepada 

pekerja/buruh suatu 

penghasilan yang cukup guna 

memnuhi keperluan sehari-

hari baginya dan keluarganya, 

termasuk dalam hal 

pekerja/buruh tidak mampu 

bekerja karena sesuatu diluar 

kehendaknya. Perlindungan 

jenis ini biasanya disebut 

dengan jaminan sosial. 

4. Masalah Ketenaga Kerjaan 

Menurut Jannes Eudes Wawa 

(2005 : 39) Salah satu masalah 

mendasar yang dihadapai Indonesia 

disepanjang perjalanan menjadi 

bangsa yang merdeka adalah masalah 

pengangguran, dimana pemerintah 
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dengan berbagai upaya yang telah 

dilakukan untuk mengurangi akan 

tingkat pengangguran. Upaya yang 

ditempuh pemerintah dalam 

persoalan pengganguran dari waktu 

ke waktu ditempuh melalui berbagai 

pendekatan pembangunan bertumpu 

pada pertumbuhan ekonomi 

(productioncontered development). 

Namun pada kenyataanya masalah 

ketenagakerjaan di Indonesia masih 

banyak yang belum bisa diatasi oleh 

pemerintah. 

 

Perlindungan tenaga kerja 

yang dimaksudkan agar tenaga kerja 

dapat bekerja lebih produktif, sehat 

dan sejatera, sehingga mereka dapat 

hidup layak bersama keluarganya. 

Hal ini penting mengingat perubahan 

struktur ekonomi dan lapangan kerja 

yang semakin cepat, akan membawa 

dampak negatif bagi tenaga kerja, di 

mana perubahan tersebut tidak 

memihak kepada tenaga kerja. Para 

tenga kerja sering merasa dirugikan 

atupun dieksploitasi oleh pemimpin 

atau para pengusaha yang semena-

mena mentapkan kebijakan bagi para 

karyawan maupun para buruh, 

minimnya upah dan jaminan akan 

keselamatan kerja sering menjadi 

masalah dalam dunia tenaga kerja 

Indonesia. Perlu adanya peningkatan 

kondisi lingkungan kerja 

dimaksudkan untuk menciptakan 

kondisi lingkngan kerja yang aman 

dan sehat, sehingga para pekerja 

dapat bekerja dengan tenang dan 

produktif sesuai dengan pasal 27 ayat 

(2) UUD 1945 apabila tenaga kerja 

dapat hidup layak, maka motivasi 

dan produktivitas kerjanya akan 

meningkat. 

GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Bintan 

  Pembangunan kesejahteraan 

sosial adalah penanganan masalah 

kesejahteraan sosial yang ditujukan 

untuk membantu masyarakat 

mencegah, malakukan penanganan 

masalah, pemulihan dan 

pemberdayaan serta perlindungan 

dalam mengatasi permasalahan 

sosial. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut, dilakukan beberapa 

indikator yang harus dilaksanakan, 

antara lain : memenuhi hak dasar 

setiap warga untuk mendapatkan 

pelayanan sosial, menumbuh 

kembangkan dan memberdayakan 

potensi masyarakat dalam hubungan 

kemitraan dalam mengatasi masalah 

sosial, meningkatkan 

profesionalisme dalam pelayanan 

dan mengembangkan kemandirian 

masyarakat untuk menjalankan 

fungsi sosial di lingkungannya. 

 Sedangkan pembangunan pada 

sektor ketenagakerjaan merupakan 

bagian integral dari pembangunan 

nasional. Salah satu prioritas 

pembangunan Nasional maupun 

Daerah Kabupaten Bintan khususnya 

adalah menumbuh kembangkan 

potensi sektor ekonomi rakyat 

melalui peningkatan mutu Sumber 

Daya Manusia dalam peningkatan 

produktifitas. Berbagai masalah 

krusial yang harus dihadapi bangsa 

ini antara lain : Tingginya angka 

pengangguran, tingginya angka 

kemiskinan, investasi rendah, 

kualitas SDM yang rendah, serta 

keamanan dan stabilitas sosial yang 
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rawan. Hal tersebut berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi yang lamban. 

Berdasarkan tupoksi yang ada, Dinas 

Tenaga Kerja mempunyai tugas 

pokok melaksanakan urusan 

otonomidaerah dibidang 

Ketenagakerjaan. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana, 

dimaksud Dinas Tenaga Kerja 

menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan 

teknis dibidang 

Ketenagakerjaan; 

b. penyelenggaraan 

pelayanan umum 

dibidang 

Ketenagakerjaan; 

c. pembinaan 

pelaksanaan tugas 

dibidang 

Ketenagakerjaan; 

d. pelaksanaan urusan 

tata usaha dinas; 

e. pelaksanaan tugas 

yang diberikan oleh 

Bupati. 

F. Laporan Kegiatan Bidang 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

 Untuk tahun 2014 telah 

dilakukan pemeriksaan/pengawasan 

sampai dengan akhir mei 2014 

sejumlah 21 perusahaan. Dilakukan 

penyuluhan Normakerja umum 

tentang waktu kerja waktu istirahat 

di 2 kecamatan yaitu kecamatan 

teluk sebong dan kecamatan seri 

kuala lobam dengan jumlah peserta 

70 orang untuk di dua kecamatan 

tersebut. Dilakukan penyuluhan 

Norma kerja K3 tentang pencegahan 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja di 2 kecamatan yaitu 

kecamatam teluk sebong dan 

kecamatan seri kuala lobam dengan 

jumlah peserta 70 orang untuk di dua 

kecamatan tersebut. 

Berbicara tentang 

ketenagakerjaan, hal ini sangat 

ditentukan oleh ketersediaan 

perusahaan atau lembaga yang akan 

menampung tenaga kerja, kualitas 

dan kuantitas tenaga kerja, serta 

lembaga yang mengurus tenaga kerja 

tersebut. Pada tahun 2015 jumlah 

perusahaan yang terdaftar di Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Bintan 

menurut Undang-undang No. 7 tahun 

1981 dan sesuai dengan laporan 

Pemenakertrans No. 09 Tahun 2011 

tercatat sebanyak 170 Perusahaan 

terdiri dari Perusahaan Kecil 

sebanyak 83 perusahaan, Perusahaan 

Sedang sebanyak 53 Perusahaan dan 

Perusahaan Besar 34 Perusahaan. 

Perusahaan PMA tercatat sebanyak 

39 perusahaan, PMDN sebanyak 13 

perusahaan, Perusahaan Gabungan 

(joint venture) 3 perusahaan dan 

perusahaan swasta 115 perusahaan. 

Keseluruhan perusahaan tersebut 

pada umumnya tersebar di 3 lokasi 

yakni di Kawasan Berikat Lobam, 

Lagoi, dan di luar Kawasan tersebut. 

Jumlah tenaga kerja diperusahaan 

tersebut tercatat sebanyak 16.471 

orang, yang terdiri dari TKI 16.208 

orang dan TKA 263 orang. Pada 

tahun 2015 angkatan kerja 

Kabupaten Bintan yang tercatat pada 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Bintan sejumlah 68.062 orang. 

Jumlah yang bekerja 63.475 orang 

dan yang menganggur 4.587 orang 

(6,74%) 
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ANALISA DAN PEMBAHASAN 

1. Perlindungan sosial 

Perlindungan sosial yaitu 

suatu perlindungan yang berkaitan 

dengan usaha kemasyarakatan, yang 

tujuannya untuk memungkinkan 

pekerja/buruh mengenyam dan 

mengembangkan kehidupannya 

sebagaimana manusia pada 

umumnya, dan khususnya sebagai 

anggota masyarakat dan anggota 

keluarga. Perlindungan sosial disebut 

juga dengan kesehatan kerja. 

a. Upaya yang dilakukan untuk 

melindungi pekerja 

 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan selama ini dinas 

tenaga kerja sangat berperan dalam 

memberikan perlindungan kepada 

tenaga kerja namun memang dalam 

pelaksanaannya pemerintah 

membutuhkan BPJS kemudian 

kerjasama dari serikat buruh. Untuk 

tenaga kerja untuk melindungi dari 

keselamatan jiwa dan kesejahteraan 

karyawan, sedangkan bagi dunia 

usaha dengan dijaminnya 

keselamatan pekerjanya tentu akan 

meningkatkan produktivitas 

karyawan. Jika dilihat dari data yang 

didapatkan bahwa sudah ada 16.208 

pekerja warga Negara Indonesia 

yang terdaftar di BPJS, dan 263 

pekerja warga Negara Asing. Namun 

dari data yang didapatkan bahwa 

pekerja warga Negara asing masih 

banyak yang tidak terdaftar menjadi 

anggota BPJS, karena Saat ini jumlah 

pekerja asing berkisar 300-an orang, 

sesuai dengan jumlah dokumen izin 

mempekerjakan tenaga kerja asing 

(IMTA) yang dikeluarkan Badan 

Penanaman Modal dan Promosi 

Daerah (BPMPD) Kabupaten Bintan. 

Ratusan pekerja asing itu bekerja di 

sejumlah perusahaan di Lagoi, 

Trikora dan Lobam. 

Kemudian pihak dinas juga 

bersama-sama instansi terkait 

memberikan pembinaan agar para 

pemberi kerja di semua sektor 

industri wajib untuk membekali 

tenaga kerjanya dengan BPJS 

Ketenagakerjaan. Karena dengan 

sudah dijaminkannya pekerja dengan 

BPJS Ketenagakerjaan maka akan 

timbul rasa aman dan nyaman para 

pekerja dalam melaksanakan tugas 

dan kewajibannya sehari-hari. 

b. Peraturan khusus untuk 

perlindungan tenaga kerja 

 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan maka dapat 

dianalisa bahwa peraturan untuk 

melindungi tenaga kerja sudah ada 

mulai dari undang-undang yang buat 

olehe pemerintaha tentang ketenaga 

kerjaan sampai dengan peraturan 

yang dikeluarkan oleh BPJS. Secara 

yuridis Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan memberikan 

perlindungan bahwa setiap tenaga 

kerja berhak dan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk 

memperoleh pekerjaan dan 

penghidupan yang layak tanpa 

membedakan jenis kelamin, suku, 

ras, agama, dan aliran politik sesuai 

dengan minat dan kemampuan 

tenaga kerja yang bersangkutan, 
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termasuk perlakuan yang sama 

terhadap para penyandang cacat. 

 Sedangkan Pasal 6 mewajibkan 

kepada pengusaha untuk 

memberikan hak dan kewajiban 

pekerja/buruh tanpa membedakan 

jenis kelamin, suku, ras, agama, 

warna kulit, dan aliran politik 

(Khakim, 2003:60) 

2. Perlindungan teknis. 

Perlindungan teknis yaitu 

jenis perlindungan yang berkaitan 

dengan usaha-usaha untuk menjaga 

agar pekerja/buruh terhindar dari 

bahaya kecelakaan yang ditimbulkan 

oleh alat-alat kerja atau bahan yang 

dikerjakan. Perlindungan ini lebih 

sering disebut sebagai keselamatan 

kerja.  

a. Usaha pemerintah untuk 

menjaga agar pekerja/buruh 

terhindar dari bahaya kecelakaan 

kerja. 

 

Berdasarkan hasil wawancara 

diketahui bahwa pemerintah sudah 

memberikan perlindungan secara 

teknis. Keselamatan kerja termasuk 

dalam apa yang disebut perlindungan 

teknis, yaitu perlindungan terhadap 

pekerja/buruh agar selamat dari 

bahaya yang dapat ditimbulkan oleh 

alat kerja atau bahan yang 

dikerjakan. Berbeda dengan 

perlindungan kerja lain yang 

umumnya ditentukan untuk 

kepentingan pekerja/buruh saja, 

keselamatan kerja ini tidak hanya 

memberikan perlindungan kepada 

pekerja/buruh, tetapi kepada 

pengusaha dan pemerintah. Bagi 

pekerja/buruh, adanya jaminan 

perlindungan keselamatan kerja akan 

menimbulkan suasana kerja yang 

tentram sehingga pekerja/buruh 

dapat memusatkan perhatian pda 

pekerjaannya semaksimal mungkin 

tanpa khawatir sewaktu-waktu akan 

tertimpa kecelakaan kerja. Bagi 

pengusaha, adanya pengaturan 

keselamatan kerja di dalam 

perusahaannya akan dapat 

mengurangi terjadinya kecelakaan 

yang dapat mengakibatkan 

pengusaha harus memberikan 

jaminan sosial. Bagi pemerintah (dan 

masyarakat), dengan adanya dan 

ditaatinya peraturan keselamatan 

kerja, maka apa yang direncanakan 

pemerintah untuk mensejahterakan 

masyrakat akan tercapai dengan 

meningkatnya produksi perusahaan 

baik kualitas maupun kuantitas. 

b. Tindakan pemerintah jika ada 

perusahaan yang tidak menjaga 

keselamatan kerja pegawainya 

 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan maka dapat 

dianalisa bahwa pihak dinas dibantu 

oleh BPJS dan serikat buruh untuk 

mengawasi tindakan-tindakan yang 

dapat membahayakan pekerja. Dalam 

setiap panduan keselamatan kerja, 

harus memuat informasi tentang 

detail pekerjaan yang akan dilakukan 

dan resiko kecelakaan yang mungkin 

terjadi. Dijelaskan apa saja hal yang 

harus dilakukan untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan. Setiap 

karyawan baru yang akan bekerja di 

suatu perusahaan harus dijelaskan 

tentang hal ini sejelas-jelasnya. 

Karyawan harus dijelaskan tentang 
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bahaya yang dapat terjadi di 

tempatnya bekerja, berbagai alat 

pengamanan yang harus digunakan 

dan cara melaksanakan pekerjaan 

yang aman. Kemudian setiap 

pekerjaan yang mengandung resiko 

cukup besar, wajib menggunakan 

berbagai alat pengaman. Pada 

panduan keselamatan kerja, hal ini 

dijelaskan pula secara lengkap. 

Karyawan wajib menerapkan aturan-

aturan ini secara disiplin untuk 

menghindari terjadinya kecelakaan 

kerja saat bertugas. 

 

3. Perlindungan ekonomis 

Kantor Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Bintan yang merupakan 

perpanjangan tangan pemerintah, 

dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja di 

daerah, adalah penyelenggara tugas 

dan fungsi Departemen Tenaga Kerja 

dibidang pembinaan ketenagakerjaan 

dan pengawasan norma kerja di 

daerah. Salah satu diantaranya adalah 

pengawasan atas pelaksanaan Upah 

Minimum Kabupaten Bintan. Kantor 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Bintan amat berperan dan 

bertanggung jawab dalam 

pengawasan pelaksanaan Upah 

Minimum Kota di Kabupaten Bintan. 

Sehubungan dengan kewenangan 

bidang ketenagakerjaan dalam 

otonomi daerah sedemikian luas, 

maka daerah dapat meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pengawasan 

ketenagakerjaan yang dilakukan oleh 

Dinas Tenaga Kerja untuk wilayah 

Kabupaten Bintan. Terutama 

pelaksanaan Upah Minimum Kota 

sangat besar dan diharapkan peranan 

Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan 

tujuan otonomi daerah, yaitu 

pemberdayaan daerah untuk 

peningkatan kesejahteraan rakyat 

secara menyeluruh dan pekerja/buruh 

secara khusus. 

Upah adalah hak normatif 

pekerja dan dilindungi undang-

undang. Bila pekerja tidak 

melakukan tugas maka upahnya tidak 

dibayar. Demikian sebaliknya, bila 

pengusaha tidak membayar atau 

terlambat membayar upah pekerja 

yang sudah melakukan tugas maka 

pengusaha tersebut dikenakan denda 

dan sanksi. Walaupun pengusaha 

tersebut dikenakan sanksi pidana 

berupa penjara, kurungan tetapi 

kewajiban untuk membayar denda 

keterlambatan maupun ganti rugi 

tetap harus dilaksanakan. 

Bila pengusaha membayar 

upah lebih rendah dari upah 

minimum yang ditentukan (sesuai 

ketentuan pasal 90 ayat I), sanksinya 

(pasal 185) yaitu pidana penjara 

paling singkat 1 tahun dan paling 

lama 4 tahun dan/atau denda paling 

sedikit Rp. 100 juta dan paling 

banyak Rp. 400 juta. 

Bila pengusaha tidak membayar upah 

pekerja/buruh yang tidak melakukan 

tugas karena alasan-alasan pada pasal 

93 yang seharusnya pengusaha wajib 

membayarnya, sanksinya (pasal 186) 

yaitu pidana paling singkat 1 bulan 

dan paling lama 4 tahun dan/atau 

denda paling sedikit Rp. 10 juta 

paling banyak Rp. 400 juta. Bila 

pengusaha tidak membayar upah 

pekerja untuk kerja lembur sesuai 

ketentuan pasal 78 maka sanksinya 

(pasal 187) yaitu pidana kurungan 

paling singkat 1 (satu) bulan dan 

paling lama 12 bulan dan/atau denda 
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paling sedikit Rp. 10 juta dan paling 

banyak Rp. 100 juta. Bagi pengusaha 

yang tidak membayar upah pesangon 

pekerja karena mencapai usia 

pensiun sesuai ketentuan pasal 167 

ayat 5 maka sanksinya adalah (pasal 

184) pidana penjara paling singkat 1 

tahun dan paling lama 5 tahun 

dan/atau denda paling sedikit Rp. 

100 juta,- dan paling banyak Rp. 500 

juta.  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian 

maka dapat di tarik kesimpulan 

bahwa peran  Dinas tenaga kerja 

Kabupaten Bintan sudah baik dalam 

memberikan perlindungan kepada 

tenaga kerja Hal ini dapat dilihat dari 

indikator : 

1. Perlindungan Sosial di temukan 

bahwa upaya yang dilakukan 

untuk melindungi pekerja sudah 

dilakukan seperti BPJS sudah 

menyediakan program bagi 

tenaga kerja. Dinas tenaga kerja 

Kabupaten Bintan sangat 

berperan dalam memberikan 

perlindungan kepada tenaga kerja 

namun memang dalam 

pelaksanaannya pemerintah 

membutuhkan BPJS kemudian 

kerjasama dari serikat buruh. 

Untuk tenaga kerja untuk 

melindungi dari keselamatan jiwa 

dan kesejahteraan karyawan, 

sedangkan bagi dunia usaha 

dengan dijaminnya keselamatan 

pekerjanya tentu akan 

meningkatkan produktivitas 

karyawan. Kemudian pihak dinas 

juga bersama-sama instansi 

terkait memberikan pembinaan 

agar para pemberi kerja di semua 

sektor industri wajib untuk 

membekali tenaga kerjanya 

dengan BPJS Ketenagakerjaan 

2. Perlindungan teknis didketahui 

bahwa dalam menjalankan 

perlindungan tenaga kerja 

pemerintah harus sesuai dengan 

aturan yang ada, seperti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970. 

Kemudian Perlindungan terhadap 

pekerja dimaksudkan untuk 

menjamin hak-hak dasar pekerja 

dan menjamin kesamaan 

kesempatan serta perlakuan tanpa 

diskriminasi atas apapun untuk 

mewujudkan kesejatraan pekerja 

dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan 

kemajuan dunia usaha dan 

kepentingan pengusaha. 

Peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan perlindungan 

bagi pekerja yakni Undang-

Undang No 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dan 

peraturan pelaksana dari 

perundang-undangan dibidang 

ketenagakerjaan. Pemerintah 

memberikan beberapa syarat 

kepada perusahaan yang ingin 

memperkejaan tenaga kerja 

diperusahaannya, hal ini untuk 

menjaga dan memberikan 

perlindungan secara teknis. Dasar 

pembicaraan masalah 

keselamatan kerja ini sampai 

sekarang adalah UU No 1 Tahun 

1970 tentang keselamatan kerja. 

Upaya atau tindakan pemerintah 

selama ini dapat dibilang cukup 

tegas dalam melindungi tenaga 

kerja, hal ini dapat dilihat dari 

adanya sanksi yang dijatuhkan 

kepada perusahaan yang sudah 
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mengancam keselamatan 

pekerjanya 

3. Perlindungan ekonomis diketahui 

bahwa ditemukan bahwa salah 

satu jaminan perlindungana dalah 

perlindungan ekonomis yang 

dilakukan pihak Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Bintan melalui 

penetapan UMK. Bentuk 

perlindungan tenaga kerja di 

Indonesia yang wajib di 

laksanakan oleh setiap pengusaha 

atau perusahaan yang 

mempekerjakan orang untuk 

bekerja pada perusahaan tersebut 

harus sangat diperhatikan, yaitu 

mengenai pemeliharaan dan 

peningkatan kesejahteraan di 

maksud diselenggarakan dalam 

bentuk jaminan sosial tenaga 

kerja yang bersifat umum untuk 

dilaksanakan. Namun hambatan 

masih saja terjadi sehingga 

perlindungan dirasakan belum 

optimal seperti luas wilayah 

pengawasan tidak sesuai dengan 

petugas pengawas tenaga kerja di 

lapangan sehingga tanpa bantuan 

serikat buruh maka tindakan akan 

dilakukan terlambat. 

B. Saran 

 Adapun saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut “ 

1. Adanya sosialisasi yang 

dilakukan kepada pekerja 

maupun perusahaan 

mengenai peraturan berkaitan 

dengan perlindungan tenaga 

kerja 

2. Seharusnya adanya 

pengawasan secara rutin yang 

dilakukan pemerintah 

Kabupaten Bintan kepada 

perusahaan yang ada di 

Kabupaten Bintan 

3. Adanya penambahan 

pengawasa di Dinas Tenaga 

Kerja untuk mengawasi 

perusahaan yang ad di 

lingkungan Kabupaten Bintan 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Agusmidah, 2010, Hukum 

Ketenagakerjaan Indonesia, 

Ghalia Indonesia, Bogor. 

 

Arikunto, Suharsimi.  2006.  

Prosedur Penelitian Suatu 

Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta 

 

Asosiasi Pengusaha Indonesia dan 

International Labour 

Organization, Kode Praktik 

bagi Pengusaha untuk 

Mempromosikan 

Kesetaraan dan Mencegah 

Diskriminasi di Tempat 

Kerja di Indonesia 

(Kesetaraan Dalam 

Pekerjaan : Konsep dan 

Prinsip Utama), 

International Labour Office, 

Jakarta. 

 

Djumadi, 2005, Sejarah Keberadaan 

Organisasi Buruh di 

Indonesia. RajaGrafindo 

Persada, Jakarta. 

 



18 

 

18 

Harbani, Pasolong. 2007.Teori 

Administrasi Publik. 

Bandung : Alfabeta 

 

Husni, Lalu, 2006, Pengantar Hukum 

Ketenagakerjaan Indonesia, 

RajaGrafindo Persada. 

Jannes Eudes Wawa. 2005. Ironi 

Pahlawan Devisa. Jakarta; 

PT Kompas Media 

Nusantara, 2005. 

 

Moleong, Lexy J.  2011.  Metodelogi 

Penelitian Kualitatif. 

Bandung. Remaja 

Rosdakarya 

 

Ndraha, Taliziduhu. 2005. 

Kybernologi Ilmu 

Pemerintahan Baru, Jilid I. 

Jakarta : PT. Rineka Cipta 

 

Nasution, Bahder Johan, 2004, 

Hukum Ketenagakerjaan 

Kebebasan Berserikat Bagi 

Pekerja, Mandar Maju, 

Bandung. 

 

Rivai. 2004. Manajemen Sumber 

Daya Manusia Untuk 

Perusahaan : Dari Teori Ke 

Praktik. PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta. 

 

Rusli, Hardijan, 2004, Hukum 

Ketenagakerjaan. Ghalia 

Indonesia, Jakarta. 

 

Soekanto, Soerjono, 2012, Teori 

Peranan, Jakarta, Bumi 

Aksara. 

 

Syafei, Inu Kencana. 2005 

Pengantar Ilmu 

Pemerintahan. Jakarta : Bumi 

Aksara 

 

Wijayanti, Asri, 2009, Hukum 

Ketenagakerjaan Pasca 

Reformasi, Sinar Grafika, 

Jakarta. 

 

Zaeni, 2007, Hukum Kerja: Hukum 

Ketenagakerjaan Bidang. 

Hubungan Kerja, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada. 

 

DOKUMEN : 

 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan 

 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

 



19 

 

19 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial  

 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 19 Tahun 

2012 syarat-syarat penyerahan 

sebagian pelaksanaan 

pekerjaan Kepada perusahaan 

lain 

 

Laporan Kerja Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Bintan. 2014. Kabupaten 

Bintan 

 

Laporan Pengawasan 

Ketenagakerjaan 2015 BPJS 

Kabupaten Bintan 

 

Jurnal  

 

Elena Simintzi, Vikrant Vig and 

Paolo Volpin. 2012. Labor 

Protection and Leverage.  

Journal of Finance 65, 891-

926 

 

Mohammad Kautzar Riski Saifullah. 

2008. Peranan Dinas Tenaga 

Kerja Dan Transmigrasi 

Kabupaten Bantul Dalam 

Mengatasi Permasalahan 

Kecelakaan Kerja. Jurnal 

Hukum. Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. Vol 1 No 4 

 

Arie Fitri Mulya Lestari. 2013. Peran 

Dinas Tenaga Kerja 

Pemerintah Kota Surabaya 

dalam Menangani Masalah 

Yang Ditimbulkan Oleh 

Outsourching. Kebijakan dan 

Manajemen Publik. Vol 1 No 

1.  

 


