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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Lima Puluh Kota 

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten yang berada 

dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibu kota Sarilamak. Kabupaten 

ini mamiliki luas wilayah, yaitu 3.354,30 km. Kabupaten ini terdiri dari 13 

Kecamatan, 76 Nagari, 401 Jorong. Kecamatan yang terluas adalah kecamatan 

kapur IX dengan luas 723,36 km2 dan yang terkecil adalah kecamatan luhak 

dengan luas 61,68 km2. Letak  kondisi geografis Kabupaten Lima Puluh Kota 

merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan 

pintu gerbang utama jalur darat dari provinsi Riau. Secara geografis Kabupaten 

Lima Puluh Kota terletak paa 02528,71 LU- 02214,52 LS dan 1001544,10 BT-

10050487 BT. Dengan ketinggian berkisar antara 110 meter s/d 791 meter. 

Didaerah ini terdapat 3 buah gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi yaitu 

gunung sago, gunung bungsu, dan gunung sanggul.  Kabupaten Lima Puluh Kota 

diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah 

datar, Kabupten sijunjuang dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau.  

Kondisi topografis Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut: 

1. Wilayah Datar 0–2% dengan luas 51.718 Ha dari luar wilayah Kabupaten 

Tanah Datar 

2. Wilayah landai 2–5% dengan luas 56.441 Ha dari luar wilayah Kabupaten 

Tanah Datar 
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3. Wilayah Bergelombang s/d curam 15-40% dengan luas 110.927 Ha dari 

luas Kabupaten Tanah Datar 

4. Sangat curam di atas 40% dengan luas wilayah 116.344 Ha dari luas 

Kabupaten Tanah Datar 

Secara umum iklim di kawasan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 

dengan curah hujan tahunan rata-rata lebih dari 2.395 mm per tahun.dengan 

jumlah hari 167 hari. Sepanjang tahun yaitu selama 11 bulan adalah bulan basah, 

dan tidak ada bulan kering. Hujan kebanyakan turun pada bulan September hingga 

bulan Februari. Curah hujan yang cukup tinggi ini menyebabkan ketersediaan air 

cukup, sehingga memungkinkan usaha pertanian secara luas dapat dikembangkan. 

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki perbatasan dengan beberapa 

kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu: 

1. Sebelah Utara  : Provinsi Riau 

2. Sebelah Selatan : Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung 

3. Sebelah Timur  : Provinsi Riau 

4. Sebelah Barat  : Kabupaten Agam dan Kabupten Pasaman  

Visi Kabupaten Lima Puluh Kota 

"Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis, “Yang 

Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa." 

Menawarkan visi MANTAP (Maju, Aman, Bermartabat, Adil Dan 

Berpendidikan). 

Visi „MANTAP‟ yang ditawarkannya itu adalah dalam rangka 

mewujudkan kualitas masyarakat yang berilmu dan beriman berlandaskan adat 

basandi syarak, syarak basandi kitabullah an secara lebih luas akan ijabarkan 

dalam beberapa misi, sebagai berikut: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hujan
https://id.wikipedia.org/wiki/September
https://id.wikipedia.org/wiki/Februari
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sawah_Lunto
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Solok
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1. Meningkatkan kualitas kehiupan beragama, beradat dan berbudaya.  

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian 

dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan 

potensi daerah. 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik 

5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan 

berbasis jorong 

6. Meningkatkan insfrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah 

basis perjuangan.  

 

4.2 Gambaran tentang Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lima Puluh Kota 

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota 

merupakan salah satu unsur pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang tenaga 

kerja, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 58 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja.  

 

4.3  Visi dan Misi Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima 

Puluh Kota 

1. Visi  

“Terwujudnya Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Yang     

Berkualitas dan Profesional ” 

2. MISI 

1) Meningkatkan peran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja sebagai 

pusat penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis 
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bidang Perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi dalam rangka 

menciptakan iklik usaha yang kondusif; 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tertib administrasi, 

pelaporan, pengelola keuangan dan kepegawaian Dinas Perindustrian 

dan tenaga kerja; 

3) Mewujudkan pengembangan agro industri dan kemampuan teknologi 

industri; 

4) Meningkatkan produktifitas dan daya saing prouk daerah; 

5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka 

pemberdayaan IKM; 

6) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan sarana bagi IKM melaui 

pembinaan, pengawasan dan pengembangan teknologi industri 

berkeunggulan kompetitif; 

7) Meningkatkan produktifitas IKM dan tenaga kerja sehingga dapat 

meningkatkan kontribusi dalam pertumbuhan produktifitas daerah; 

8) Meningkatkan daya saing IKM guna memberikan kontibusi yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan 

kerja; 

9) Mewujudkan perluasan kesempatan kerja melalui informasi pasar 

kerja, peningkatan keterampilan angkatan kerja, dan penempatan 

tenaga kerja; 

10) Mewujudkan kesejateraan tenaga kerja melalui peningkatan 

hubungan industrial, peningkatan kualitas tenaga kerja dan 

perlindungan tenaga kerja; 

11) Mewujudkan kesejahteraan warga transmigrasi melalui penyediaan 

lahan pemukiman, sarana dan prasarana transmigrasi. 
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4.4 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lima Puluh Kota 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lima Puluh Kota 
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4.5 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi 

1. Kepala Dinas  

Kepala Dinas Perindustrian dan tenaga kerja mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksankan urusan pemerintahan bidang 

Perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi 

kewengan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga 

Kerja menyelenggarakan fungsi: 

a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan renacana 

strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan 

jangka menengah daerah (RPJMD); 

b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, 

pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta 

pengawasan pelayanan bidang perindustrian dan tenaga kerja; 

c.  Pelaksanaa kebijakan, peyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi 

serta pengawasan pelayanan bidang perindustrian dan tenaga kerja; 

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan koordinasi kegiatan 

bidang  teknis meliputi bidang pembinaan dan pengawasan Industri, 

Bidang sarana dan Prasarana Industri, Bidang Tenaga Kerja dan 

Bidang Transmigrasi; 

f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah (AKIP) 
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g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan keserktariatan, 

kepegawaian dan rumah tangga Dinas; 

h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran 

Dinas 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

2. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas 

mengelola urusan kesektretariatan yang meliputi administrasi umum, 

keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan. Dalam menjalankan 

tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:  

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;  

b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-meyurat, 

kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggan, 

hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;  

c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas; 

d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang 

kepala sub bagian, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 

melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta informasi 

publik. Dalam menjalankan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi:  
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a. Penyusunan perencanaan program Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian;  

b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian 

dan informasi publik Dinas;  

c. Pelaksanaan tugas adminitrasi Dinas;  

d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; 

4. Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian, 

mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan 

administrasi keuangan. Dalam menjalankan tugas Sub Bagian Keuangan 

menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyusunan perencanaan program Sub Bagian Keuangan; 

b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas; 

c. Pelaksanaan tugas penataushaan keuangan Dinas;  

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

5. Sub Bagian Program dan Pelaporan 

Sub Bagian Program dan Pelaporan ipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan 

kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalm 

melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan 

menyelenggarakan fungsi: 
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a. Penyusunan perencanaan Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas; 

b. Pelaksanaan koordinasi kegaitan perencanaan, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan Dinas.; 

c. Pelaksnaan tugas penyusunan program Dinas; 

d. Pelaksnaan tugas lain, yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; 

6. Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Industri 

Bidang pembinaan dan pengawasan industri dipimpin oleh seorang 

kepala bidang, mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan 

urusan pemerintahan dibidang pembinaan dan pengawasan indutri yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada daerah. Dalam melaksanan tugasnya Bidang pembinaan dan 

pengawasan industry meyelenggarakan fungsi: 

a. Pengumpulan bahan-bahan alam rangka merumuskan kebijakan 

pembangunan industry didaerah dan penyusunan rencana kegiatan 

pembinaan dan pengawasan industri; 

b. Pengutan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kemampuan 

sentra, bimbingan teknis dan penyuluhan; 

c. Pemberdayaan industry kecil dan menengah melelui pengutan 

kapasitas skelembagaan dan peningkatan kemampuan sentra ; 

d. Pemberian fasilitas melalui pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, 

an pengembangan produk; 
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e. Penyelenggaraan konsultasi bimbingan advokasi dan fasilitas 

perlindungan HKI; 

f. Pengawasan mutu produk industri dan pencemaran limbah inustri, 

pelaksanaan limbah standarnasional Indonesia, sertifikasi produk an 

tenaga kerja industry serta manajemen mutu; 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (aministrasi) bidang pembinaan, 

pengawasan industri yang iberikan pimpinan. 

7.  Bidang Sarana dan Prasarana Industri 

Bidang sarana dan prasarana Industri dipimpin oleh seorang kepala 

bidang yang  mempunyai tugas membantu kepala Dinas melaksanakan 

urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana Industri yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada daerah. Untuk melaksanakan tugasnya kepala bisang sarana dan 

prasarana Industri menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan, perumusan, penetapan kebijakan sarana dan prasarana 

Industri 

b. Penyelengaraan layanan penerbitan izin usaha industri (IUI), izin 

perluasan usaha usaha industri kecil menengah serta perizinan 

Industri lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 

c. Penyelenggaraan fasilitas kerjasama dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang Industri antara perusahaan 

Industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang Industri; 
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d. Penyediaan promosi alih teknologi dari industry besar, lembaga 

litbang, perguruan tinggi atau lembaga lainnya ke industri kecil 

menengah; 

e. Penyediaan data industri dan atau informasi industri yang meliputi 

perkembangan investasi industri, perwilayahan industry, sarana dan 

prasarana industri, sumberdaya industri, kebijakan industri, dan 

perdagangan serta fasilitas industri; 

f. Pemberian fasilitas melalui bantuan peralatan/mesin industri, akses 

pembiayaan, informasi pasar, promosi dan pemasaran; 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) bidang sarana-

prasarana Industri yang diberikan oleh pimpinan. 

8.   Bidang ketenagakerjaan 

Bidang ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang kepala bidang, 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan 

pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan 

tugasnya Kepala bidang ketenagakerjaan melaksanakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga 

kerja, penempatan dan penyaluran tenaga kerja dan pengawasan, 

perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industri dan 

jamsostek; 

b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan 
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dan penyaluran tenaga kerja dan pengawasan, perlindungan tenaga 

kerja dan pembinaan hubungan industri dan jamsostek; 

c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pelatihan dan 

produktifitas tenaga kerja, penempatan dan penyaluran tenaga kerja 

dan pengawasan, perlindungan tenaga kerja dan pembinaan 

hubungan industri dan jamsostek; 

d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pelaksanaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan 

dan penyaluran tenaga kerja dan pengawasan, perlindungan tenaga 

kerja dan pembinaan hubungan industri dan jamsostek; 

e. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 

pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan dan penyaluran 

tenaga kerja dan pengawasan, perlindungan tenaga kerja dan 

pembinaan hubungan industri dan jamsostek; 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) bidang tenaga 

kerja Industri yang diberikan oleh Bupati. 

9.   Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

melaksanakan urusan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelatihan dan 

produktifitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi: 
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a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pelatihan dan 

produktifitas tenaga kerja; 

b. Penyiapam koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pelaksanaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; 

c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pelatihan dan 

produktifitas Tenaga Kerja; 

d. Penyiapam koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pelaksanaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; 

e. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 

Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; 

f. Pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

10. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

melaksanakan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja; 

b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pelaksanaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; 
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c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja; 

d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pelaksanaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; 

e. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; 

f. Pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

11. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja 

Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan Seksi 

Perlindungan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas 

Kepala Seksi Seksi Perlindungan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Perlindungan Tenaga 

Kerja; 

b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja; 

c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan Perlindungan 

Tenaga Kerja; 

d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja; 
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e. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 

Perlindungan Tenaga Kerja; 

f. Pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

12.  Bidang Transmigrasi 

Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan 

pemerintah dibidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan 

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan 

tugas Kepala bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: 

a. Prumusan dan penyiapan kebijakan dan program bidang Transmigrasi; 

b. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang Transmigrasi; 

c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

Transmigrasi; 

d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 

Transmigrasi; 

e. Penyiapan fasilitas dan sosialisasi kebijakan di bidang Transmigrasi; 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang 

Transmigrasi yang diberikan Bupati. 

 

 

 

 

 


