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ABSTRAK 
 
 

Hilman Gozali: Manajemen Dakwah, Penempatan Sumber Daya Manusia Di 
Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Serangan Yogyakarta Tahun 2007. 

 
Sumber daya manusia akan selalu ada dalam setiap lembaga sosial apapun 

bentuknya termasuk Panti Asuhan yang merupakan suatu wadah yang bertujuan 
untuk menggali dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam 
menggerakkan dinamika lingkungan. Karena sumber daya manusia merupakan 
kunci penggerak roda sebuah lembaga tersebut, bahkan sumber daya manusia 
sangat dominan fungsinya dalam kehidupan lembaga. Namun tujuan dari Panti 
Asuhan ini mengalami sedikit hambatan dalam merealisasikannya dikarenakan 
cara penempatan sumber daya manusia yang kurang tepat, sehingga dapat 
mengakibatkan sering terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang 
dilakukan serta gairah dan semangat kerja menurun. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
bagaimana pelaksanaan penempatan sumber daya manusia di Panti Asuhan Yatim 
Putri ‘Aisyiyah Serangan Yogyakarta pada Tahun 2007. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk 
mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi 
suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif 
kualitatif, artinya suatu metode yang dimaksudkan untuk melaporkan, melukiskan 
realitas yang ada sehingga dapat terhimpun gambaran-gambaran yang jelas 
tentang pelaksanaan penempatan sumber daya manusia di Panti Asuhan Yatim 
Putri ‘Aisyiyah Serangan Yogyakarta Tahun 2007 dengan pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
penempatan sumber daya manusia yang dilakukan di Panti Asuhan Yatim Putri 
‘Aisyiyah Serangan Yogyakarta Tahun 2007 kurang tepat. Hal ini dikarenakan 
Panti Asuhan di dalam mencari dan menempatkan calon karyawan melalui 
hubungan keluarga atau teman dekat tanpa melalui seleksi yang ketat mengenai 
keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh para calon karyawan yang 
bersangkutan dan penempatannya hanya dilakukan bila ada jabatan yang lowong 
saja.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai isi skripsi ini, 

terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada 

rangkaian judul dan skripsi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya 

kesimpangsiuran ataupun kesalahpahaman terhadap isi yang dimaksud dalam 

skripsi ini. Adapun penegasan istilahnya adalah sebagai berikut: 

1. Penempatan 

Pengertian penempatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah proses, perbuatan, cara menempati atau menempatkan.1 

Penempatan adalah menempatkan seseorang pada posisi yang 

tepat.2 

Menurut teori manajemen sumber daya manusia yang di maksud 

dengan penempatan adalah penugasan seseorang untuk menduduki 

jabatan, menyelenggarakan fungsi, dan menjalankan aktivitas tertentu. 

Dengan kata lain, penempatan adalah alokasi sumber daya manusia untuk 

melakukan pekerjaan tertentu.3 

 

                                                
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989) hlm. 924. 
 
2 Robert L. Mathis, John H. Jackson, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2002), hlm. 374. 
 
3 Sondang P. Siagian, Manajemen Abad 21, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 151. 
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Dari pengertian penempatan tersebut di atas, maka yang di maksud 

dengan penempatan pada penelitian di sini adalah proses untuk 

menempatkan calon karyawan baru pada posisi dan jabatannya yang tepat 

yang telah memenuhi persyaratan dengan ruang lingkup pekerjaan yang 

telah ditetapkan oleh Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Serangan 

Yogyakarta Tahun 2007. 

2. Sumber Daya Manusia 

Menurut H. Hadari Nawawi (2000) yang dimaksudkan sebagai 

sumber daya manusia adalah meliputi tiga pengertian yaitu: 

a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan 

suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau 

karyawan). 

b. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak 

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 

c. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan 

berfungsi sebagai modal (non material atau non finansial) di dalam 

organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) 

secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.4 

Adapun yang di maksud dengan sumber daya manusia pada 

penelitian ini adalah pengurus dan karyawan yang bekerja serta mengabdi 

di Panti Asuhan yang secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab 

untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

                                                
4 Ambar T. Sulistiyani dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori 

dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm. 9. 
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3. Panti Asuhan Yatim Putri 'Aisyiyah Serangan Yogyakarta 

Panti Asuhan adalah rumah tempat pemeliharaan dan merawat 

anak yatim atau yatim piatu dan sebagainya.5 

Panti Asuhan yang dimaksud di sini adalah merupakan tempat 

memelihara dan mengasuh anak yatim, piatu, yatim piatu, anak-anak 

terlantar dan anak dari keluarga yang kurang mampu yang kesemuanya 

adalah perempuan. 

'Aisyiyah adalah organisasi otonom persyerikatan Muhammadiyah 

pada kalangan kaum wanita yang merupakan gerakan dakwah Amar 

Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islamiyyah dan bersumber pada Al-Qur'an 

dan Sunnah, yang didirikan di Yogyakarta pada Tgl 27 Rajab 1335 H, 

bertepatan pada Tgl 22 April 1917 Miladiyyah.6 Yang kemudian menjadi 

pengelola Panti Asuhan, sekaligus 'Aisyiyah sebagai nama Panti Asuhan 

yang bertempat di Serangan Kecamatan Ngampilan Yogyakarta. 

Dari penegasan masing-masing istilah tersebut di atas, dapat 

ditegaskan maksud dari judul penelitian “Penempatan Sumber Daya 

Manusia Di Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Serangan 

Yogyakarta Tahun 2007” adalah proses kegiatan yang dilaksanakan 

setelah lulus seleksi yang diputuskan oleh pimpinan Panti Asuhan Yatim 

Putri ‘Aisyiyah Serangan Yogyakarta Tahun 2007 dalam menentukan 

                                                
5 Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 

English Press, 1991), hlm. 1093. 
 
6 Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah, 

(Yogyakarta: PP 'Aisyiyah, 1987), hlm. 5. 
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lokasi dan posisi yang sesuai terhadap calon karyawan baru dalam 

melakukan pekerjaannya.  

B. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang dalam kehidupannya selalu beraktivitas 

dan berinteraksi dengan yang lainnya dan cenderung bekerja sama, sehingga 

dengan adanya interaksi tersebut terbentuklah Lembaga Sosial yang di 

dalamnya mempunyai tujuan tertentu. Di mana Lembaga Sosial itu merupakan 

suatu lembaga atau norma-norma masyarakat yang mengatur pergaulan hidup 

dengan tujuan untuk mencapai tata tertib, sehingga norma-norma itu dapat 

diwujudkan dalam hubungan antar manusia yang dinamakan sosial organisasi. 

Lembaga Sosial adalah suatu wadah yang di dalamnya mempunyai 

nilai-nilai kemanusiaan yang pada akhirnya menghantarkan pada tujuan suci 

lembaga tersebut. Di mana untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sumber 

daya manusia yang cakap, terampil, dan penuh tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaannya, sehingga dapat menjadikan lembaga 

tersebut menjadi lembaga yang berhasil dan berkualitas. 

Panti Asuhan merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang 

mempunyai tujuan pokok untuk menggali dan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia dalam menggerakkan dinamika lingkungan. Karena 

bagaimanapun juga sumber daya manusia merupakan kunci penggerak roda 

sebuah lembaga, bahkan sumber daya manusia sangat dominan fungsinya 

dalam kehidupan lembaga tersebut. Oleh karena itu, sumber daya manusia 
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perlu lebih dipahami dan ditangani secara serius, bila diharapkan peningkatan 

produktivitas dalam usaha merealisasi tujuan lembaga. 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan Panti Asuhan, tentunya 

dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang menyangkut pada 

penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat yang sesuai dengan 

keahlian dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga sumber daya manusia 

yang bersangkutan mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang diberikan 

kepadanya, sehingga dapat memberi keuntungan terhadap Panti Asuhan 

dengan meningkatnya semangat dan kegairahan kerja serta disiplin kerja 

sumber daya manusia yang bersangkutan. 

Begitupun di dalam merealisasikan penempatan sumber daya manusia 

di Panti Asuhan Yatim Putri 'Aisyiyah Serangan Yogyakarta tidaklah semudah 

membalikkan sebuah tangan. Banyak faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat pada pelaksanaan penempatan sumber daya manusia itu sendiri, 

yang mana faktor pendukung akan memudahkan Panti Asuhan untuk 

mencapai tujuannya. Sedangkan faktor penghambat salah satunya adalah 

kurang sesuainya cara penempatan sumber daya manusia yang dilakukan oleh 

Panti Asuhan dengan keahlian dan kemampuan yang kemungkinan dapat 

mengakibatkan sering terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang 

dilakukan serta produktivitas kerja menurun. Sehingga hal tersebut akan 

memperlambat bahkan dapat menggagalkan pencapaian tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya. 
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Dengan adanya permasalahan tersebut maka diharapkan adanya 

pengorganisasian maupun perencanaan yang baik dalam pelaksanaan 

penempatan sumber daya manusia sehingga akan menuju kearah yang tepat 

dan memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, efektif, efesien serta 

produktif. 

Mengingat masalah pelaksanaan penempatan sumber daya manusia di 

Panti Asuhan Yatim Putri 'Aisyiyah sangatlah penting bagi keberhasilan Panti 

Asuhan, maka penulis mengambil sebuah judul penelitian skripsi ini: 

"Penempatan Sumber Daya Manusia Di Panti Asuhan Yatim Putri 

'Aisyiyah Serangan Yogyakarta Tahun 2007". 

 

C. Rumusan Masalah 

Dengan berdasarkan atas berbagai alasan pada latar belakang 

penelitian ini, maka penulis dapat merumuskan masalah yang ada yaitu: 

Bagaimanakah pelaksanaan penempatan sumber daya manusia di Panti 

Asuhan Yatim Putri 'Aisyiyah Serangan Yogyakarta Tahun 2007 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan menggambarkan bagaimana pelaksanaan penempatan sumber daya 

manusia di Panti Asuhan Yatim Putri 'Aisyiyah Serangan Yogyakarta Tahun 

2007. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang 

sangat diharapkan bagi pengembangan salah satu dari Manajemen 

Dakwah. 

b) Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

masukan bagi pengelola Panti Asuhan Yatim Putri 'Aisyiyah Serangan 

Yogyakarta dalam rangka mengetahui dan menggambarkan 

pelaksanaan penempatan sumber daya manusia. 

c) Sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga islami maupun sosial 

agar mempertimbangkan dalam pelaksanaan penempatan sumber daya 

manusia. 

2. Secara Praktis 

a) Agar menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga islami maupun sosial 

lainnya yang ingin mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. 

b) Sebagai bahan pertimbangan Panti Asuhan Yatim Putri 'Aisyiyah 

Serangan Yogyakarta untuk menjadi acuan dalam melaksanakan dan 

menempatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu 

bersaing di era globalisasi. 
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F. Tinjauan Pustaka 

Setelah penulis telusuri, ada beberapa skripsi yang membahas tentang 

manajemen sumber daya manusia serta pengembangannya, tetapi hasil-hasil 

penelitian yang berupa skripsi yang membahas penelitian ini belum penulis 

temukan, diantaranya: 

Skripsi Suwarno jurusan Manajemen Dakwah yang berjudul: 

"Manajemen Sumber Daya Manusia di Rumah Zakat Indonesia Cabang 

Yogyakarta", membahas tentang fungsi-fungsi manajemen sumber daya 

manusia secara operasional diantaranya yaitu: fungsi perencanaan sumber 

daya manusia dan fungsi pengelolaan sumber daya manusia.7 

Skripsi Hendra Istanto jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang 

berjudul: "Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh Panti Asuhan Dua'fa' 

Diponegoro", membahas hasil tentang bentuk dan metode pengembangan 

sumber daya manusia oleh Panti Asuhan Dua'fa' Diponegoro.8  

Karya-karya tersebut, membahas tentang fungsi-fungsi manajemen 

sumber daya manusia secara operasional, namun dipenelitian ini penulis 

bertujuan untuk mengungkapkan pelaksanaan penempatan sumber daya 

manusia yang dilaksanakan oleh pengurus bagian personalia dalam rangka 

menumbuhkembangkan sifat atau sikap yang bisa bertanggung jawab terhadap 

apa yang telah dilakukannya. 

                                                
7 Suwarno, Manajemen Sumber Daya Manusia di Rumah Zakat Indonesia Cabang 

Yogyakarta, Skripsi (Tdk diterbitkan), (Yogyakarta, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2006), hlm. 44. 

 
8 Hendra Istanto, Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh Panti Asuhan Dua'fa' 

Diponegoro, Skripsi (Tdk diterbitkan), (Yogyakarta, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2005), hlm. 59. 
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G. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Mengenai Penempatan Sumber Daya Manusia 

a) Pengertian Penempatan Sumber Daya Manusia 

Penempatan sumber daya manusia adalah proses kegiatan yang 

dilaksanakan manager atau pimpinan sumber daya manusia dalam 

suatu organisasi untuk menentukan lokasi dan posisi seorang pegawai 

dalam melakukan pekerjaan. Setelah seorang sumber daya manusia 

lulus seleksi dan memperoleh pengangkatan status sebagai pegawai, 

maka yang bersangkutan perlu segera ditempatkan pada posisi tertentu 

untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan tujuan pengadaan 

sumber daya manusia semenjak mula.9 

Penempatan sumber daya manusia adalah serangkaian langkah 

kegiatan yang dilaksanakan setelah lulus seleksi yang diputuskan oleh 

pimpinan suatu organisasi atau bagian personalia untuk menentukan 

seseorang pegawai masih tetap atau tidak ditempatkan pada suatu 

posisi atau jabatan tertentu berdasarkan pertimbangan keahlian, 

keterampilan atau kualifikasi tertentu.10 

Penempatan tenaga kerja adalah proses pemberian tugas dan 

pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus seleksi untuk dilaksanakan 

sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu 

mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan-

                                                
9 Gouzali Saydam, Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Mikro, 

(Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 31. 
 
10 Ambar T. Sulistiyani dan Rosidah, Op.Cit, hlm. 15. 
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kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang, serta 

tanggung jawab.11 

Penempatan (placement) karyawan adalah tindak lanjut dari 

seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima (lulus 

seleksi) pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan 

sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Dengan 

demikian, calon karyawan itu akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya 

pada jabatan bersangkutan.12 

Terlepas dari definisi penempatan sumber daya manusia 

tersebut di atas, maka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

proses kegiatan yang dilaksanakan setelah lulus seleksi dan diterima 

sekaligus diangkat sebagai pengurus Panti Asuhan setelah adanya 

rekomendasi atau keputusan dari pimpinan atau bagian personalia yang 

akan menentukan pekerjaan dan seseorang pengurus apakah masih 

tetap atau tidak ditempatkan pada suatu posisi atau jabatan tertentu 

berdasarkan keahlian, kemampuan dan keterampilannya, sehingga 

Panti Asuhan pun dapat bertindak efesien dengan memanfaatkan 

sumber daya manusia yang berhasil direkrut. 

Penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat, 

bukan saja menjadi idaman Panti Asuhan, tetapi juga menjadi 

keinginan sumber daya manusia sendiri. Dengan begitu, sumber daya 

                                                
11 Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan 

Administratif dan operasional, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 162. 
 
12 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2005), hlm.63. 
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manusia yang bersangkutan dapat mengetahui ruang lingkup 

pekerjaan. Akibat yang menguntungkan Panti Asuhan adalah 

meningkatnya semangat dan kegairahan kerja serta disipilin kerja 

sumber daya manusia yang bersangkutan. 

b) Sasaran dan Tugas dari Penempatan Sumber Daya Manusia 

Sasaran Penempatan sumber daya manusia yaitu suatu 

rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon pada 

pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang 

kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap 

pekerjaan yang berbeda.13 

Adapun tugas dari penempatan sumber daya manusia adalah 

untuk menilai para calon dan untuk mencocokkan kualifikasi mereka 

dengan persyaratan yang telah ditetapkan semula dari setiap 

pekerjaan.14  

Pada seleksi sejumlah calon dinilai sejauh mana kesesuaian 

mereka (sejauh mana mereka memenuhi persyaratan pekerjaan yang 

telah ditetapkan semula) dengan satu pekerjaan. Pada penempatan 

setiap calon dipilih sejumlah orang yang dinilai secara keseluruhan 

paling sesuai untuk pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda yang 

tersedia. 

 

                                                
13 Anshar Sunyoto Munandar, Psikologi Industri dan Organisasi, (Jakarta: UI Press, 

2001), hlm. 32. 
 
14 Ibid, hlm. 32. 



 25 

c) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 

Pelayanan penempatan tenaga kerja diarahkan untuk 

menempatkan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat sesuai 

dengan keterampilan, keahlian, dan kemampuan. Pelayanan 

penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kodrat, 

harkat, martabat, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kerja tanpa 

diskriminasi.15 

Penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja oleh 

masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Adanya tenaga kerja yang akan ditempatkan. 

2. Tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan 

pelayanan penempatan tenaga kerja. 

3. Jaminan perlindungan bagi tenaga kerja yang ditempatkan 

meliputi: 

a. Perjanjian penempatan secara tertulis antara penyelenggara dan 

pengguna tenaga kerja. 

b. Perjanjian penempatan secara tertulis antara penyelenggara dan 

tenaga kerja. 

c. Perjanjian kerja secara tertulis antara pengguna dan tenaga 

kerja. 

                                                
15 Siswanto Sastrohadiwiryo, Op.Cit, hlm. 17. 
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d. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta 

kesejahteraan tenaga kerja mulai keberangkatan dari daerah 

asal selama bekerja, sampai dengan kembali ke daerah asal. 

4. Informasi pasar bagi tenaga kerja yang akan ditempatkan. 

5. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kerja 

bagi tenaga kerja yang akan ditempatkan.16 

d) Faktor-Faktor yang Harus Dipertimbangkan dalam Penempatan 

Tenaga Kerja 

Untuk menempatkan tenaga kerja yang lulus seleksi, 

manajer/pimpinan tanpa kerja harus mempertimbangkan beberapa 

faktor yang mungkin sangat berpengaruh terhadap kelangsungan 

lembaga. Pimpinan tenaga kerja yang profesional biasanya jeli 

terhadap karakteristik dan kualifikasi yang dimiliki para tenaga kerja 

yang akan ditempatkan dalam satu tugas dan pekerjaan tertentu. Oleh 

karena itu, sebelum menempatkan tenaga kerja di tempat mereka harus 

bekerja, perlu dipertimbangkan beberapa faktor antara lain:  

1. Latar Belakang Pendidikan 

Hubungan latar belakang pendidikan dengan penempatan 

tenaga kerja tidak dapat dipisahkan. Pendidikan yang sekian lama 

akan membentuk sikap, kemampuan dan keterampilan tenaga kerja 

yang bersangkutan sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin 

diubah dalam waktu pendek, setelah ia bekerja. Pendidikan yang 

                                                
16 Ibid, hlm. 18. 
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telah ditempuh selama bertahun-tahun, memperkuat minat yang 

sudah ada dalam diri tenaga kerja yang bersangkutan. Akibat yang 

mungkin timbul adalah keadaan-keadaan yang tidak 

menggembirakan bila sekiranya penempatan tenaga kerja kurang 

mengacu kepada latar belakang pendidikan ini antara lain sebagai 

berikut: 

a. Timbul rasa tidak puas pada diri tenaga kerja yang 

bersangkutan. 

b. Tenaga kerja tersebut akan lambat sekali dapat menyesuaikan 

diri dengan pekerjaannya. 

c. Lembaga atau institusi belum dapat mengharapkan apa-apa 

dalam waktu dekat dari tenaga kerja yang bersangkutan. 

d. Kemungkinan terjadinya tenaga kerja meninggalkan lembaga, 

padahal lembaga tersebut sudah mengeluarkan biaya besar 

untuk seleksi dan penempatan.17 

Prestasi akademis merupakan salah satu faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam penempatan tenaga kerja. Prestasi 

akademis yang dimiliki tenaga kerja selama mengikuti pendidikan 

sebelumnya harus dipertimbangkan, khususnya dalam penempatan 

tenaga kerja tersebut untuk menyelesaikan tugas pekerjaan, serta 

mengemban wewenang dan tanggung jawab. Prestasi akademis 

yang perlu dipertimbangkan tidak terbatas pada jenjang terakhir 

                                                
17 Gouzali Saydam, Op.Cit, hlm. 222. 
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pendidikan tetapi termasuk jenjang pendidikan yang pernah 

dialaminya. Misalnya, seorang tenaga kerja yang lulus seleksi 

dengan latar belakang pendidikan sarjana ekonomi, prestasi 

akademisnya memperoleh yudisium tinggi. Hal ini perlu 

dipertimbangkan. Selain itu, prestasi di sekolah umum perlu juga 

dipertimbangkan. Tenaga kerja yang memiliki prestasi akademis 

tinggi harus ditempatkan pada tugas dan pekerjaan yang sesuai 

dengan kemampuannya, 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 menjadi 

pertimbangan dalam menempatkan tenaga kerja. Misalnya, sarjana 

ekonomi harus ditempatkan pada pekerjaan yang berhubungan 

dalam 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.18 

                                                
18 Siswanto Sastrohadiwiryo, Op.Cit, hlm. 163. 
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Manajer sumber daya manusia yang cerdik dan bijaksana, 

akan menjadikan latar belakang seorang tenaga kerja sebagai dasar 

penempatan dalam lembaga. Karena pengetahuan yang dimiliki 

mereka dapat membantu pelaksanaan pekerjaan yang akan 

dilakukannya. Latar belakang pendidikan seseorang dapat pula 

menjadi acuan pemberian beban kerja dan tanggung jawab dilihat 

dari segi prestasi nilai yang diperolehnya semasa sekolah. Dari 

sekian banyak tenaga kerja hasil seleksi yang mempunyai disiplin 

ilmu yang sama, mungkin tidak akan sama nilai prestasi yang 

diperolehnya. Misalnya, ada yang sedang, baik dan amat baik. 

Mereka yang mempunyai prestasi amat baik dapat diberi tanggung 

jawab yang lebih besar dibandingkan dengan para tenaga kerja 

yang mempunyai prestasi sedang-sedang saja. Demikian pula 

sebaliknya, penyandang prestasi cukup, mungkin hanya dapat 

diberi beban kerja dan tanggung jawab yang sedang-sedang pula. 

2. Pengalaman Kerja 

Pengalaman, kata peribahasa kita adalah guru yang terbaik 

(experience is the best of teacher) dibandingkan dengan guru-guru 

yang memberikan ilmu kepada kita di dalam kelas. Suatu lembaga 

akan memperoleh nilai tambah bila tenaga kerja yang diterimanya 

sudah mempunyai pengalaman kerja. Pengalaman yang dimiliki 

seseorang lebih banyak membantunya dalam mengerjakan sesuatu 

dibandingkan dengan pendidikan yang diikutinya. Karena 



 30 

pengalaman akan memberikan kemahiran dan keterampilan 

baginya untuk berbuat sesuatu. Sedangkan pendidikan biasanya 

lebih banyak menyentuh penambahan pengetahuan dan 

pemahaman saja.19 

Pengalaman bekerja pada pekerjaan sejenis, perlu 

mendapatkan pertimbangan dalam penempatan tenaga kerja. 

Kenyataan menunjukkan makin lama tenaga kerja bekerja, makin 

banyak pengalaman yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan. 

Sebaliknya, makin singkat masa kerja, makin sedikit pengalaman 

yang diperoleh. Pengalaman bekerja banyak memberikan keahlian 

dan keterampilan kerja. Sebaliknya, terbatasnya pengalaman kerja 

mengakibatkan tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki 

makin rendah. Pengalaman bekerja yang dimiliki seseorang, 

kadang-kadang lebih dihargai daripada tingkat pendidikan yang 

menjulang tinggi. Pengalaman bekerja merupakan modal utama 

seseorang untuk terjun dalam bidang tertentu. Sebuah lembaga 

yang belum begitu besar omset keluaran produksinya, cenderung 

lebih mempertimbangkan pengalaman bekerja daripada pendidikan 

yang telah diselesaikannya. Tenaga kerja yamg penagalaman dapat 

langsung menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Mereka hanya 

memerlukan pelatihan dan petunjuk yang relatif singkat. 

Sebaliknya, tenaga kerja yang hanya mengandalkan latar belakang 

                                                
19 Gouzali Saydam, Op.Cit, hlm. 225. 
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pendidikan dan gelar yang disandangnya, 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.20  

Oleh sebab itu, kecenderungan organisasi-organisasi 

sekarang adalah menerima karyawan yang sudah berpengalaman 

dibandingkan dengan tenaga kerja yang belum berpengalaman. 

Sebab pengalaman ini dapat dijadikan acuan dalam rangka 

manajemen menempatkan yang bersangkutan. Usahakan agar 

pekerjaan yang diberikan sesuai dengan pengalaman yang 

dimilikinya, sehingga yang bersangkutan bisa lebih cepat 

berprestasi untuk organisasi. 

3. Kesehatan Jasmani dan Rohani 

Tingkat kesehatan erat kaitannya dengan penempatan 

tenaga kerja. Pekerjaan-pekerjaan yang berat dan berbahaya 

misalnya, hanya mungkin dikerjakan oleh orang-orang yang 

mempunyai fisik sehat dan kuat. Sedangkan tenaga kerja yang 

fisiknya lemah tetapi berotak cerdas dapat ditempatkan pada 

bidang administrasi, pembuatan konsep atau perhitungan-

perhitungan yang memerlukan ketekunan luar biasa. Adapun 

                                                
20 Siswanto Sastrohadiwiryo, Op.Cit, hlm. 163. 
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akibatnya bila tingkat kesehatan tenaga kerja ini kurang 

terperhatikan dalam penempatan tenaga kerja adalah:  

a. Tenaga kerja yang bersangkutan tidak merasa puas pada 

organisasi. 

b. Hasil kerja karyawan tersebut tidak sebagaimana yang 

diharapkan. 

c. Kemungkinan penyakitnya semakin parah, sehingga sewaktu-

waktu kinerja tenaga kerja yang bersangkutan menurun. 

d. Organisasi akan mengeluarkan biaya yang besar untuk 

membiayai perawatan kesehatan tenaga kerja tersebut.21 

Pengujian atau tes kesehatan berdasarkan laporan dari 

dokter yang dilampirkan 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 tak 

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 SMU ke bawah yang mengajukan 

lamaran ke sebuah organisasi. Tidak mustahil setelah tenaga kerja 

tersebut bekerja dalam waktu yang relatif singkat, terkena penyakit 

                                                
21 Gouzali Saydam, Op.Cit, hlm. 224. 
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yang mengganggu pekerjaan. Apalagi yang bersangkutan 

ditempatkan pada bagianyang membutuhkan tenaga yang kuat atau 

mengoperasikan mesin-mesin produksi, tenun, dan sebagainya. 

Oleh karena itu, dalam menempatkan tenaga kerja faktor kesehatan 

fisik dan mental perlu dipertimbangkan untuk menghindari 

kerugian organisasi. Meskipun tingkat kepercayaan hasil tes 

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 bersangkutan 

sesuai dengan kondisi fisiknya. Adapun untuk menilai kesehatan 

mental, tak semudah melalui kesehatan fisik, perlu doter khusus 

yang ahli dalam bidang itu. Tenaga kerja yang kondisi fisiknya 

lemah, sebaiknya ditempatkan pada bagian operasi mesin-mesin 

produksi. Sebaliknya, pekerjaan yang berat untuk tenaga kerja 

yang fisiknya benar-benar kuat. Hal ini perlu dipertimbangkan 

karena apabila bagian penempatan tenaga kerja mengbaikannya, 

maka organisasi akan mendapatkan kerugian.22  

4. Umur Tenaga Kerja yang Bersangkutan 

Tidak ada satu manusia pun yang dapat memprediksi 

bahwa usianya dua hari lagi akan berakhir, meskipun teknologi dan 

komputerisasi canggih digunakan untuk memprediksikannya. 

                                                
22 Siswanto Sastrohadiwiryo, Op.Cit, hlm. 164. 
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Berjalannya waktu, bertambahnya umur manusia, namun 

kebutuhan hidup tidak makin berkurang, bahkan makin bertambah. 

Ada benarnya teori ekonomi yang mengatakan, makin tinggi 

tingkat peradaban manusia, makin tinggi tingkat kebutuhan yang 

diperlukan. Tak mustahil untuk memenuhi setiap waktu pada 

pribadi manusia, dituntut selalu berusaha untuk memenuhi setiap 

waktu pada pribadi manusia, dituntut selalu berusaha untuk 

memenuhi kebutuhannya. Tidak sedikit tenaga kerja yang 

tergolong usia senja, misalnya purnawirawan ABRI, pensiunan 

sipil, mantan politisi, pedagang yang gagal, dan sebagainya masih 

dituntut untuk bekerja membanting tulang guna mencukupi 

kebutuhan keluarga. 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 

umurnya sudah agak tua, sebaiknya 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 muda dan energik, 

sebaiknya diberikan pekerjaan yang agak berat dibandingkan 

dengan tenaga tua.23 

                                                
23 Ibid, hlm. 165. 
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Dalam penempatan tenaga kerja tua ini, perlu diberikan 

jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan kekuatan fisik, atau 

pekerjaan yang tidak memerlukan mobilitas tinggi, karena umur 

yang sudah tua. Bagi mereka mungkin yang paling cocok adalah 

tempat-tempat yang memerlukan olah nalar (pikiran), pembuatan 

konsep-konsep atau keadministratifan yang memang memerlukan 

pengalaman kerja. Di bidang ini mungkin mereka bisa 

mencurahkan perhatian dan pikirannya. Sedang bagi tenaga kerja 

yang berumur muda, mungkin lebih cocok pekerjaan yang 

membutuhkan gerak fisik, dan sebagainya. Pada kenyataannya 

yang membutuhkan pekerjaan bukan saja tenaga kerja yang 

berumur muda, tetapi kadang-kadang orang sudah tuapun atau para 

pensiunan banyak yang memerlukan pekerjaan untuk menyambung 

hidup anak dan istrinya. Bahkan dari segi kemanusiaan para 

pensiunan itu perlu ditolong, karena mereka mungkin masih 

mempunyai beban menghidupi anak-anaknya yang masih sekolah. 

Sedangkan tenaga kerja yang yang berusia muda masih belum 

mempunyai tanggung jawab keluarga. Apabila mengingat yang 

terakhir ini masih muda dan masih mempunyai waktu yang 

panjang, tenaga masih kuat untuk bertanding dalam mencari 

kesempatan kerja.24 

 

                                                
24 Gouzali Saydam, Op.Cit, hlm. 228. 
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5. Status Perkawinan 

Status perkawinan tenaga kerja perlu juga menjadi bahan 

pertimbangan dalam penempatnnya, karena banyak pekerjaan yang 

terang-terangan mempersyaratkan penerimaan tenaga kerja yang 

belum menikah. Bagi tenaga kerja yang sudah menikah apalagi 

yang mempunyai anak tentu penempatannya tidak seleluasa tenaga 

kerja pria. Demikian pula penempatan tenaga kerja yang sudah 

menikah, banyak organisasi mempunyai toleransi besar yang 

menempatkan kedua suami istri itu dalam satu kota atau dalam satu 

kantor. Hal ini dengan pertimbangan agar para tenaga kerja yang 

bersangkutan dapat lebih tenang bekerja. Kalau bisa tempat bekerja 

juga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penempatan, tidak 

terlalu jauh dari tempat tinggalnya, tidak jauh dari anak-anak dan 

suaminya, dan sebagainya. 

Adapun akibatnya bila penempatan tenaga kerja tidak 

memperhatikan status perkawinan adalah: 

a. Yang bersangkutan tidak akan dapat bekerja efektif. 

b. Yang bersangkutan akan selalu mencari-cari kesempatan untuk 

keluar kantor. 

c. Semangat kerja yang bersangkutan dapat merosot. 

d. Kemungkinan besar yang bersangkutan keluar dari 

organisasi.25 

                                                
25 Ibid, hlm. 229. 
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Tenaga kerja wanita yang memiliki suami atau anak perlu 

dipertimbangkan penempatannya. Sebaiknya, tenaga kerja yang 

bersangkutan tidak ditempatkan pada organisasi yang jauh dari 

tempat tinggalnya, baik kantor cabang maupun kantor pusat. 

Misalnya, organisasi yang berdomisili di Jakarta memiliki tiga 

cabang, yaitu: Bogor, Bandung, dan Yogyakarta. Untuk 

ditempatkan pada cabang-cabang tersebut. Kebetulan ada salah 

seorang tenaga kerja yang lulus seleksi berasal dari Yogyakarta, 

dan mengikuti suaminya bekerja di Yogyakarta pula. Sebaiknya, 

tenaga kerja tersebut ditempatkan saja di Yogyakarta, tidak di 

Bogor atau di Bandung. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan 

apabila tenaga kerja minta ditempatkan di Bogor karena suaminya 

dua bulan lagi pindah ke Bogor. Berdasarkan beberapa masukan 

yang dihimpun manajer tenaga kerja, hal ini tetap mungkin 

dilakukan. Manajer yang bijaksana akan selalu menerima dan 

mempertimbangkan masukan dari anak buahnya sepanjang dapat 

menambah produktivitas kerja.26 

6. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin tenaga kerja perlu juga menjadi bahan 

pertimbangan dalam penempatannya. Hasil lulusan seleksi dan 

pelatihan pra-tugas kadang-kadang tidak membedakan jenis 

kelamin pria dan wanita. Namun dalam penempatan kedua jenis 

                                                
26 Siswanto Sastrohadiwiryo, Op.Cit, hlm. 165. 
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makhluk ini ada kalanya sama saja dan dapat pula berbeda untuk 

jenis-jenis pekerjaan yang berlainan dan waktu-waktu yang 

berbeda. Untuk pekerjaan yang membutuhkan gerak fisik tentu 

yang lebih cocok adalah tenaga kerja pria, tetapi untuk tenaga-

tenaga sekretariat, loket-loket pelayanan, atau operator telepon, 

yang lebih cocok mungkin wanita. Demikian juga untuk bekerja 

pada malam hari, undang-undang melarang memperkerjakan 

wanita pada malam hari. Karena wanita yang diperkerjakan malam 

hari lebih banyak mudlarat (rugi) daripada manfaat (untung) yang 

diperoleh.27 

7. Minat dan Hobi 

Dalam penempatan tenaga kerja, faktor minat dan hobi juga 

perlu dipertimbangkan karena orang akan bekerja rajin dan tekun 

bila apa yang dikerjakannya itu sesuai dengan minat dan hobinya. 

Seperti orang yang mempunyai hobi memacing ikan, orang 

tersebut akan bersedia berpanas berhujan memantaukan batang 

pancingnya, tanpa menyadari bahwa hari sudah sore. Demikian 

pula bila orang mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan minat dan 

hobi. Yang bersangkutan akan bersedia mengorbankan apa yang 

ada pada dirinya untuk pekerjaan. Oleh sebab itu, usahakan 

menempatkan orang sesuai dengan minat dan hobinya. Untuk cara 

                                                
27 Gouzali Saydam, Op.Cit, hlm. 228. 
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mengetahui minat dan hobi seorang tenaga kerja dapat dilakukan 

dari berbagai sumber, antara lain: 

 

a. Riwayat hidup yang dilampirkan pada formulir lamaran. 

b. Dari hasil tes psikologi dalam waktu seleksi. 

c. Dari hasil wawancara. 

d. Dari hasil pelatihan pra-tugas. 

e. Dari hasil masa orientasi.28 

e)  Sistem Penempatan Tenaga Kerja 

Organisasi adalah kebulatan yang utuh (terpadu), masing-

masing sistem, subsistem, dan sistem penunjangnya dikaitkan dengan 

operasi keseluruhan. Semua bagian harus disatukan sebagai satu 

kebulatan. Manajer tenaga kerja dapat memecahkan banyak persoalan 

dan memajukan efisiensi kerja dengan menerima kebijakan sistem 

penempatan tenaga kerja dan menjalankan organisasi, khususnya 

bidang ketenagakerjaan sebagai satu sistem dari subsistem yang ada di 

dalamnya. 

Sistem penempatan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai 

rangkaian komponen ketenagakerjaan, khususnya dalam menempatkan 

tenaga kerja yang tepat pada posisi yang tepat, dan dirancang dapat 

                                                
28 Ibid, hlm. 230. 
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mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.29  

Sistem penempatan tenaga kerja harus dirancang, yaitu 

komponen ketenagakerjaan harus diatur dalam beberapa perpaduan 

atau kombinasi guna mencapai tujuan yang diharapkan. Instruksi rinci 

harus disiapkan untuk melukiskan tugas, pekerjaan, dan tanggung 

jawab. Jika instruksi operasional ini semuanya telah dirancang, siaplah 

tenaga kerja dipekerjakan.30 

2. Tinjauan Mengenai Panti Asuhan 

a) Pengertian Panti Asuhan 

Kreimer (1984:220) menyatakan bahwa Panti Asuhan 

merupakan sebuah Lembaga Sosial yang didalamnya bertujuan untuk 

membantu dan menampung anak-anak terlantar untuk diberi naungan 

kehidupan yang lebih baik. 

Menurut Arthur Dunham, Panti Asuhan merupakan Lembaga 

Sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, yang didalamnya 

bertujuan untuk membimbing dan melayani, anak-anak yang 

mencakup, diantaranya: anak-anak terlantar, atau ketergantungan pada 

bantuan orang lain, anak-anak yang di luar perkawinan yang syah, dan 

anak-anak yang mengalami persoalan perilaku sosial.31 

                                                
29 Siswanto Sastrohadiwiryo, Op.Cit, hlm. 166. 
 
30 Ibid, hlm. 166. 
 
31 Sumarnonugroho, Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: PT Hanindita, 

1991), hlm.46. 
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Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ini, Panti Asuhan 

berhubungan dengan: 

a. Pemenuhan kebutuhan yang bersifat rohani bagi anak sehubungan 

dengan pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar melalui 

asuhan orang tuanya sendiri. Misalnya, kesempatan memperoleh 

pendidikan, rekreasi dan bermain, serta sosialisasi mereka pada 

umumnya. 

b. Pemenuhan kebutuhan yang bersifat jasmaniah (fisik) seperti: 

cukup gizi, pemeliharaan kesehatan, dan kebutuhan fisik lainnya. 

c. Santunan atau peningkatan kemampuan yang berfungsi sosial bagi 

anak-anak miskin, terlantar, cacat, dan yang mengalami perilaku 

sosial. 

Dengan adanya Lembaga Kesejateraan Sosial yaitu Panti 

Asuhan diharapkan dapat membantu mereka dalam pertumbuhan dan 

perkembangan secara wajar dan menentukan keutuhan pribadi anak 

dalam menyongsong masa depannya untuk menjadi manusia yang 

dewasa, mandiri, dan yang berkualitas. 

b) Fungsi Panti Asuhan 

Panti Asuhan sebagai Lembaga Sosial berfungsi sebagai 

reorganisasi. Dalam hal ini fungsinya adalah untuk memberikan 

penyaluran atau mengembalikan fungsionalitas dan peranan-peranan 

sosial dari suatu sistem yang telah mengalami gangguan atau 

kerusakan akibat perubahan (baik pada tingkat sistem kepribadian 
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maupun sistem sosial), secara umum, Lembaga Kesejahteraan Sosial 

ini berfungsi sebagai penunjang pembangunan di bidang-bidang 

lainnya umpamanya pembangunan di sektor ekonomi.32  

Sedangkan fungsi Panti Asuhan secara khusus, adalah: 

a. Untuk menampung, menyalurkan, menyediakan sarana dan 

prasarana bagi anak-anak yatim piatu pada khususnya dan anak-

anak terlantar pada umumnya. 

b. Untuk memberikan kesempatan dalam pendidikan dan 

menyediakan fasilitas untuk anak-anak asuh dalam membentuk 

kelompok-kelompok studi (Study Cllub) diantara anak dari kelas 

setingkat, sehingga mampu melahirkan sumber daya manusia yang 

berkualitas.33 

c) Tujuan Panti Asuhan 

Lembaga Kesejahteraan Sosial yang salah satunya adalah Panti 

Asuhan mempunyai tujuan pokok adalah untuk mencapai penyesuaian 

diri yang baik, menggali sumber-sumber daya dan meningkatkan, 

mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Leonand 

Scheneiderman berdasarkan rumusan atau pendapat dari PBB dan 

beberapa ahli bidang kesejahteraan sosial, secara terperinci 

menguraikan tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial, yaitu: 

System Maintenance, System Control, dan System Change.34 

 

                                                
32 Ibid, hlm. 42. 
 
33 Dharmais, Majalah Dharmais, (Jakarta, Yayasan Dharmais: 1997), hlm. 47. 
 
34 Sumarnonugroho, Op,Cit, hlm. 37. 
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a. System Maintenance 

Menurut Scheneiderman mengatakan bahwa tujuan sistem 

ini mencakup pemeliharaan dan menjaga kesinambungan atau 

kelangsungan keberadaan serta tatanan nilai-nilai sosial, yang 

dalam hal ini berhubungan dengan tujuan hidup, motivasi, norma-

norma yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang 

serta pelayanannya, dan norma-norma tentang pemecahan konflik 

dan semacamnya. 

b. System Control 

Tujuannya adalah mengadakan kontrol secara efektif dan 

efesien terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari 

nilai-nilai yang ada. 

c. System Change 

Schenedeirman mengutarakan bahwa tujuan sistem ini 

adalah perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih 

efektif bagi anggota masyarakat. Di mana dalam hal ini 

kesejahteraan sebagai alat untuk menghilangkan hambatan-

hambatan terhadap terwujudnya partisipasi dalam pengambilan 

keputusan secara adil, distribusi sumber-sumber yang lebih adil, 

dan penggunaan kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam 

struktur sistem secara lebih banyak dan lebih adil.  

Dari semua tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial tersebut 

dapat dilihat bahwa tujuannya didirikannya Lembaga Sosial adalah 
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untuk mendapat jaminan kesejahteraan anak yang kesemuanya 

dapat memelihara, mengontrol, yang dapat mengarah pada 

perubahan-perubahan.35 

3. Hubungan Penempatan Sumber Daya Manusia dengan Tujuan Panti 

Asuhan 

Berdasarkan pada pengertian penempatan dan Panti Asuhan di atas, 

maka dengan mudah dapat dimengerti bahwa apabila suatu lembaga atau 

organisasi di mana pelaksanaan penempatan tidak sesuai dengan keahlian 

dan kemampuan sumber daya manusia yang bersangkutan, maka 

produktivitas Panti Asuhan itupun rendah.  

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Malayu S.P. Hasibuan 

dalam bukunya, bahwa penempatan karyawan yang jauh di bawah 

kemampuannya ataupun di luar kemampuannya mengakibatkan moral 

kerja dan kedisiplinan karyawan rendah.36 

Demikian sebaliknya, bila dalam suatu organisasi di mana 

pelaksanaan penempatan sumber daya manusianya sesuai dengan keahlian 

dan kemampuannya, maka produktivitas Panti Asuhan itupun akan 

menjadi lebih baik. 

Antara organisasi dengan sumber daya manusia tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain, sebab sumber daya manusia merupakan sumber 

yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi. The right man in 

the right place akan membawa suatu organisasi kepada hasil kinerja yang 
                                                

35 Ibid, hlm. 39. 
 
36 Malayu S.P. Hasibuan, Op.Cit, hlm. 28. 



 45 

maksimal dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam tugas dan 

pekerjaannya. 

Keduanya saling bergantungan satu sama lainnya sebagaimana 

halnya anatomi dan fisiologi daripada organisme yang hidup. Pemisahan 

antara organisasi dengan sumber daya manusia hanya sekedar 

menunjukkan kategori yang diperlukan dalam usaha analisa dan sifatnya 

dikategorikan yang ideal belaka. Kategorisasi administrasi dalam 

organisasi dan sumber daya manusia merupakan cara melihat atas suatu 

gejala yang sama. Organisasi melihat administrasi dalam keadaan yang 

statik dan memberikan pola, sedang sumber daya manusia melihat 

administrasi dalam keadaan dinamik atau bergerak. 

Pemisahan tersebut tidak perlu dilakukan terlalu tajam karena satu 

sama lainnya saling mengisi, sehingga dengan demikian tidak 

menimbulkan salah paham dalam mengadakan perbedaan pengertian. 

Dengan demikian sumber daya manusia adalah sumber dari bergeraknya 

suatu organisasi. 

Panti Asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial tentunya 

tidak dapat dipisahkan dari sumber daya manusianya, karena merupakan 

sumber dari jalannya organisasi dalam mencapai usaha dan tujuannya. 

4. Peranan Psikologi dalam Kebutuhan Tenaga Kerja 

Psikologi seperti juga seperti ilmu-ilmu lainnya, mempunyai tujuan 

utama berupa: mengadakan predikasi terhadap tingkah laku dari sistem 

yang sedang diobservasi. Jika tidak dapat menjelaskan semua segi secara 
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keseluruhan setidak-tidaknya psikologi bisa diharapkan untuk 

memberitahukan kecenderungan-kecenderungan dan proses perubahan 

dari gejala sosial, dengan memperhatikan sebab-sebab timbulnya setiap 

peristiwa dan ciri prosesnya. Untuk kemudian orang lebih mampu 

mengendalikan setiap kejadian yang berlaku di dunia usaha.  

Alasan menggunakan psikologi dalam suatu organisasi adalah 

untuk mendapatkan pemecahan bagi masalah-masalah yang penting 

berkenaan dengan penggunaan tenaga manusia di dalam proses kegiatan, 

dan agar mampu menggunakan prosedur-prosedur yang lebih tepat untuk 

memecahkan masalah-masalah kemanusiaan, masalah usaha perdagangan 

dan kegiatan-kegiatan manusia di bidang bisnis.37 

Psikologi tidak hanya dipakai untuk mempertinggi hasil produksi 

saja, tetapi juga dipakai untuk para pekerja, anggota organisasi atau 

perusahaan dalam hal penempatan mereka pada tugas-tugas yang sesuai 

dengan skill dan bakat masing-masing. Juga untuk memberikan training 

yang perlu bagi setiap pegawai agar mereka mampu menaggapi setiap 

permasalahan manusiawi di organisasi. Jelasnya psikologi banyak dipakai 

dalam dunia usaha dengan maksud supaya orang lebih efisien 

memecahkan masalah-masalah yang berkenaan dengan manusia dan 

masalah antar manusia di dalam sebuah organisasi.38  

                                                
37 Panji Anorogo dan Ninik Widiyanti, Psikologi dalam Perusahaan, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1993), hlm. 52. 
 

38 Ibid, hlm. 53. 
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Semua ini menyebabkan aktivitas individual dan kegiatan sosial 

para pegawai dapat ikut mempengaruhi iklim kerja organisasi. Dan tugas 

pekerjaan yang diberikan oleh organisasi ikut membentuk dan 

mengkondisionir konstitusi pribadi dan kehidupan sosial para karyawan. 

Jadi ada pengaruh yang timbal balik di antara dunia organisasi dengan para 

karyawannya. Berkaitan dengan hal ini semua, banyak studi diarahkan 

untuk mempelajari masalah motivasi dan kehidupan efektif, antara lain 

studi tentang kepuasan kerja rasa senang karena melakukan bentuk 

pekerjaan yang kreatif, mampu melaksanakan tugas dengan sempurna, 

juga bermacam-macam bentuk frustasi di tengah kondisi organisasi bila 

sedang dalam keadaan buruk. Dengan demikian organisasi makin 

menyadari akan pentingnya nilai-nilai psikologis yang berkenaan dengan 

kepuasan kerja manusia dan kebahagiaan hidupnya. 

Setiap karyawan harus mengetahui dan memahami tugas-tugasnya, 

juga kaitan pekerjaan sendiri dengan tugas-tugas orang lain. Sebaiknya 

setiap orang itu diberikan areal kerja tertentu, dimana ia dapat dengan 

bebas bisa menggunakan inisiatif untuk mengembangkan kemampuan 

pribadi dan pekerjaannya. Karena itu setiap tugas harus sesuai dengan 

potensi dan kemampuan karyawan. Untuk itu semua diperlukan seleksi 

dan tes pada setiap penerimaan dan penempatan pegawai. 

Jadi masalah penting yang harus diperhatikan oleh organisasi 

adalah semakin pentingnya peranan tenaga kerja atau karyawan. Dengan 

adanya hal ini, maka perlu adanya studi mengenai perawatan mesin-mesin 
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dan jaminan kondisi fisik tidak kalah pentingnya adalah masalah 

pembinaan personal yang mempunyai kualitas tinggi dan pengelolaan 

tenaga kerja yang terlatih, agar mereka bisa memberikan kontribusi yang 

maksimal kepada organisasi. Di sini diharapkan agar sikap-sikap pimpinan 

yang sangat otoriter dan tradisional dapat mencair, agar terjadi iklim sosial 

yang lebih manusiawi dalam organisasi. 

Dan untuk memecahkan masalah-masalah yang penting yang 

berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi, 

maka kita menggunakan prinsip-prinsip psikologi dan metodologi ilmiah. 

Sehingga organisasi dapat memakai prosedur yang lebih sehat untuk 

menangani berbagai problem manusiawi. Prinsip psikologis ilmiah yang 

semakin banyak diterapkan, antara lain berupa tes-tes psikologis untuk 

seleksi dan penempatan pegawai, training manajemen kursus 

kepemimpinan, pemecahan bermacam-macam relasi kemanusiaan dan 

pemecahan kesulitan pribadi pegawai. 

Psikologi manajemen lebih mengaitkan kehidupan tenaga kerja 

dengan kondisi sosial dari organisasi. Sehingga dikemudian hari 

dimungkinkan adanya restrukturalisasi dari sistem manajemen, 

reorganisasi dan interrelasi human di antara para karyawan dan para 

pimpinannya. Dengan demikian maka akan tercipta iklim kerja yang 

menyenangkan, tercipta pula hubungan antar manusiawi yang terbuka. 

   

 



 49 

H. Metode Penelitian 

1. Subjek dan Objek Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang berupa informasi dan keterangan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, maka penulis terlebih 

dahulu menentukan subyek atau informan yang dalam hal ini adalah pimpinan 

dan pengurus di bidang personalia Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah 

Serangan Yogyakarta. Sedang yang menjadi obyek dari penelitian adalah 

pelaksanaan penempatan sumber daya manusia di Panti Asuhan Yatim Putri 

‘Aisyiyah Serangan Yogyakarta Tahun 2007.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

Agar data dapat terkumpul dengan lengkap, tepat dan valid, 

penelitian menggunakan berbagai macam teknik yaitu sebagai berikut: 

a) Interview (Wawancara) 

Metode ini digunakan yaitu dengan menanyakan langsung 

kepada responden. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 

pimpinan dan pengurus yang ada di Panti Asuhan Yatim Putri 

‘Aisyiyah Serangan Yogyakarta. Metode ini digunakan untuk mencari 

data dan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang berhubungan 

dengan Panti Asuhan tersebut. 

b) Observasi 

Metode ini penulis gunakan untuk mengamati bagaimana 

pelaksanaan penempatan sumber daya manusia di Panti Asuhan Yatim 

Putri ‘Aisyiyah Serangan Yogyakarta Tahun 2007. 
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c) Dokumentasi 

Adapun metode ini penulis gunakan dengan mengkaji dokumen 

lembaga atau institusi yang bersangkutan. Dalam metode ini penulis 

menentukan data mengenai hal yang berupa catatan dalam transkrip 

yang di dalamnya terdapat catatan tentang sejarah berdiri lembaga, 

perkembangannya, struktur organisasi dan lain sebagainya. 

3. Keabsahan Data 

Keabsahan data dimaksudkan untuk memperoleh tingkat 

kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil 

penelitian, mengungkapkan dan memperjelas dengan fakta-fakta yang 

aktual. Untuk menguji keabsahan data atau memeriksa kebenaran data 

tersebut dilakukan dengan cara pengamatan yang terus-menerus, 

trianggulasi sumber data maupun trianggulasi teknik pengumpulan data. 

Trianggulasi yang digunakan adalah memanfaatkan penggunaan 

sumber data dan metode peneliti. Trianggulasi dengan sumber 

dimaksudkan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda yang 

dilakukan melalui: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara, (b) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan.39 

 

 
                                                

39 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, 
(Tarsito), hlm. 35. 
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4. Teknik Analisis Data 

Data-data yang diperoleh akan di analisis secara deskriptif 

kualitatif, yaitu dengan memahami suatu peristiwa yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan sehingga dengan analisis data tersebut 

diharapkan nantinya akan menghasilkan uraian yang bersifat kualitatif, 

yaitu menggambarkan pernyataan yang berkaitan dengan masalah 

pelaksanaan penempatan sumber daya manusia yang dilaksanakan di Panti 

Asuhan Tahun 2007. Adapun metode analisis data yang dipergunakan 

adalah deduktif-induktif yaitu pola berpikir dari hal-hal yang bersifat 

khusus. Metode ini digunakan untuk membahas tentang penempatan 

sumber daya manusia berawal dari teori-teori manajemen sumber daya 

manusia yang merupakan pengetahuan umum kemudian diterapkan 

melalui masalah-masalah khusus yaitu penempatan sumber daya manusia 

di Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Serangan Yogyakarta Tahun 2007.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, masing-masing bab 

terdiri beberapa sub-sub. 

Bab I adalah pendahuluan, yang memuat aspek-aspek 

pertanggungjawaban penulis skripsi, yang meliputi penegasan judul, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 
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Bab II  adalah menguraikan gambaran umum Panti Asuhan Yatim 

Putri 'Aisyiyah Serangan Yogyakarta, masalah-masalah dalam bab ini lebih 

diarahkan terhadap kondisi dan kualitas sumber daya manusia. 

Bab III  adalah membahas hasil penelitian dan pelaksanaan 

penempatan sumber daya manusia di Panti Asuhan Yatim Putri 'Aisyiyah 

Serangan Yogyakarta Tahun 2007. 

Bab IV  adalah penutup, yang memuat kesimpulan, saran-saran yang 

dipandang perlu serta kata penutup.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan beberapa uraian pada bab III di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penempatan karyawan yang tidak tepat, hal ini dikarenakan cara 

penempatan karyawan yang dilakukan oleh Panti Asuhan kurang tepat 

karena di dalam mencari dan menempatkan calon karyawan hanya melalui 

hubungan keluarga atau teman dekat dari karyawan lama tanpa melalui 

seleksi yang ketat mengenai keahlian dan kemampuan yang dimiliki calon 

karyawan bersangkutan dan penempatannya hanya mengisi bila ada 

jabatan yang lowong saja.  

2. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh Panti Asuhan adalah: 

� Mengadakan pengorganisasian dalam pelaksanaan penempatan 

karyawan. 

� Menempatkan karyawan ke sumber-sumber tenaga kerja. 

3. Faktor-faktor pendukung terhadap pelaksanaan penempatan sumber daya 

manusia di Panti Asuhan adalah adanya keinginan pimpinan dan pengurus 

dalam memperbaiki kemampuan dan keahliannya, sehingga dengan 

adanya sikap-sikap seperti itu dapat mendorong terciptanya iklim 

organisasi yang baik seperti kerjasama antara pimpinan dengan pengurus 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan faktor-faktor penghambat 
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terhadap pelaksanaan penempatan sumber daya manusia di Panti Asuhan 

adalah: 

a. Sulitnya membuat kebijaksanaan yang seragam dikarenakan tingkat 

pendidikan pengurus berbeda-beda. 

b. Sulit mengkontrol kegiatan di Panti Asuhan. 

c. Adanya hambatan dengan ketidaksesuaian penempatan sumber daya 

manusia di Panti Asuhan dalam sistem penempatannya. 

d. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Panti Asuhan 

mengakibatkan terhambatnya sistem penempatan sumber daya 

manusia ini.  

B. Saran-Saran 

1. Kepada pengurus Panti Asuhan Yatim Putri 'Aisyiyah hendaknya 

mengadakan pengorganisasian dalam melaksanakan penempatan 

karyawan, agar dapat menuju ke arah yang tepat dan sesuai dengan 

rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

2. Hendaknya ada perencanaan yang baik dalam pelaksanaan penempatan 

karyawan, agar nantinya diperoleh efektivitas kerja yang baik sehingga 

produktivitas Panti Asuhan pun semakin meningkat.  

3. Hendaknya di dalam menarik dan menempatkan karyawan, agar lebih 

mempertimbangkan lagi faktor-faktor yang dapat menunjang bagi 

kemajuan Panti Asuhan di masa yang akan datang. 
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C. Kata Penutup 

Tiada kata yang pantas terucap selain ucapan 

"Alhamdulillahirobbil'aalamiin", segala puji serta syukur bagi Allah, Tuhan 

semesta alam, atas karunia dan rahmat-Nya pula yang telah memberi kekuatan 

dan kelancaran sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan. Tak lupa sholawat 

dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW. 

Dengan sepenuh hati dan ikhlas penulis lakukan dalam upaya 

menyelesaikan skripsi ini tanpa mengenal lelah. Hingga akhirnya, tiada 

kesempurnaan melainkan hanya milik Allah Yang Maha Kuasa. Maka dari itu, 

kritik dan saran dapat diterima dengan senang hati sebagai tambahan ilmu 

untuk penulis, guna membangun paradigma penulis yang lebih baik lagi. 

Hasil tulisan ini saya ikhlaskan untuk almamater tercinta Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga. Semoga tulisan ini kelak dapat bermanfaat 

untuk mereka yang terus menggali ilmu, yang bertujuan untuk membangun 

bagi agamanya, bangsa, dan negaranya. 

Akhirnya penulis memohon maaf sebesar-besarnya, semoga apa yang 

telah kita lakukan mendapat balasan dari Allah SWT, Amin yaa robbal 

'aalamiin.  
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DAFTAR INTERVIEW GUIDE 

 

Interview penulis dengan pengurus Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah 
 

1. Bagaimana sejarah berdiri dan perkembangannya Panti Asuhan Yatim Putri 
‘Aisyiyah Serangan Yogyakarta ? 

 
2. Bagaimana Visi, Misi dan Tujuan Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah 

Serangan Yogyakarta ? 
 
3. Bagaimana struktur organisasi Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Serangan 

Yogyakarta ? 
 
4. Dalam melaksanakan kegiatan tentunya tidak dapat lepas dari dana, 

bagaimana penggalangan dana yang dilakukan oleh Panti Asuhan Yatim Putri 
‘Aisyiyah ? 

 
5. Bagaimana keadaan sarana dan fasilitas yang ada di Panti Asuhan Yatim Putri 

‘Aisyiyah ? 
 
6. Berapakah jumlah pengurus dan karyawan Panti Asuhan Yatim Putri 

‘Aisyiyah periode 2007-2010 ? 
 
7. Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan 

penempatan sumber daya manusia, bagaimana pelaksanaan penempatan 
sumber daya manusia di Panti Asuhan tersebut pada tahun 2007 ? 

 
8. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat dalam 

penempatan sumber daya manusia di Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah ?  
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