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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan sebuah Negara dengan tingkat pertumbuhan 

penduduk yang besar pertahun. Saat ini jumlah penduduk indonesia menempati 

nomor tiga terbanyak di dunia setelah cina , dengan jumlah penduduk yang lebih 

kurang dari 250 juta jiwa. Dalam suatu Negara yang banyak penduduknya maka 

Negara tersebut banyak permasalahan yang dihadapi. Mulai dari tingkat angka 

kejahatan, angka pertumbuhan penduduk, meningkatnya angka kemiskinan serta 

tingginya angka pengangguran di indonesia saat ini bukanlah masalah kecil yang 

bisa diabaikan begitu saja, tetapi merupakan masalah krusial yang perlu perhatian 

dan penanganan dengan baik. Pemerintah tentunya sebagai pejabat publik dan 

lembaga yang berwenang tentu harus mengupayakan hal ini demi terciptanya 

kesejahteraan rakyat.   

Saat ini ketenaga kerjaan menjadi penting untuk diketahui, baik bagi 

tenaga kerja maupun bagi perusahaan sebagai pemberi kerja. Didalam 

pertimbangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja 

mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan 

tujuan pembangunan. Dapat dilihat dalam pasal 1 menyatakan : 

1. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana 

ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam 
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penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan 

ketenagakerjaan yang berkesenambungan. 

2. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar 

yang ditetapkan. 

3. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk 

mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja 

dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai bakat, minat dan kemampuan, 

dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Dan juga pada pasal 39 pemerintah juga bertanggung jawab 

mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan 

kerja. Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah disetiap sektor, 

diarah untuk mewujudkan perluasan baik diluar maupun didalam hubungan kerja. 

Ketenagakerjaan merupakan merupakan salah satu aspek dalam 

pembangunan. Angkatan kerja adalah pelaku proses pembangunan. Demi 

berhasilnya suatu pembangunan diperlukan angkatan kerja yang memadai,baik 

secara kualitas maupun kuantitas. Disisi lain penciptaan kesempatan kerja adalah 

tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan, terutama dalam kondisi indonesia 

yang mengalami surplus tenaga kerja. Masalah penciptaan lapangan pekerjaan 

merupakan salah satu tantangan bagi peran dan kebijakan pembangunan 

diindonesia yang dilakukan selama ini belum mampu menciptakan kesempatan 

kerja yang memadai bagi tenaga kerja yang terus meningkat, orientasi 
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pembangunan indonesia selama ini masih menekankan pada pertumbuhan 

ekonomi yang bersifat pada modal (capital intensif) sehingga belum banyak 

menyerap angkatan kerja yang ada. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara jumlah 

angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan dengan ketersediaan kesempatan 

kerja yang berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. 

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, dalam 

pengelompokan Negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya, dimana 

salah satu permasalahan yang dihadapi oleh  

Negara-negara termasuk indonesia adalah pengangguran. Pengangguran 

merupakan masalah yang kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi 

oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu 

mudah untuk dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera teratasi maka 

menimbulkan kerawanan social, dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan. 

Besarnya pengangguran dikatakan sangat penting dalam menghitung keberhasilan 

pembangunan ekonomi hal ini dikarenakan pengangguran merupakan salah satu 

indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan akibat dari tingkat 

pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk semakin meningkat diikuti pula dengan 

angkatan kerja yang meningkat akan meningkatkan jumlah pengangguran apabila 

tidak diseimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja. 

Perkembangan ekonomi serta pertumbuhan penduduk sangat 

mempengaruhi kondisi dan permasalahan ketenagakerjaan. Ketidak seimbangan 

antara perkembangan ekonomi dapat menciptaka dampak dengan bertambah nya 

pengangguran terbuka. Fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari tiga fungsi pokok, 
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yaitu fungsi alokasi, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat 

disentralisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi wewenang dan tanggung 

jawab pemerintah pusat. Menurut pengertian desentralisasi, maka desentralisasi 

dibidang ekonomi pemerintan, adalah penyerahan sebagian kepada pemerintah 

daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi disrtibusi, yang diajuka untuk 

mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangka menciptakan 

stabilitas perekonomian secara nasional. 

Keternagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 

pada waktu sebelum, dan sesudah masa kerja. Untuk itu perlindungan tenaga kerja 

dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin 

kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk 

mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap 

memperlihatkan perkembangan kemajuan dunia usaha. Namun pada 

kenyataannya di Indonesia hal tersebut masih menjadi permasalahan yang 

disebabkan oleh banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan 

kerja yang tersedia, salah satunya di wilayah Kabupaten Kampar. 
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Tabel. 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2015-2017 

No Kecamatan   2015 2016 2017 

1 Kampar kiri  29 987 30 676 32 112 

2 Kampar kiri hulu 11 876 12 100            13 767 

3 Kampar kiri hilir 11 462 11 702 12 878 

4 Gunung Sahilan  19 736 20 218 22 108 

5 Kampar kiri tengah 26 953 27 558 23 501 

6 XII Koto Kampar 24 144 24 673 26 111 

7 Koto Kampar Hulu 18 939 19 346 20 134 

8 Kuok 25 186 25 726 26 122 

9 Salo 25 954 26 518 27 321 

10 Tapung 95 476 98 031 99 129 

11 Tapung hulu 81 936 84 517 85 645 

12 Tapung hilir 60 106 61 603 62 571 

13 Bangkinang kota 39 773 40 639 41 638 

14 Bangkinang 33 043 33 735 34 211 

15 Kampar 50 555 51 601 52 423 

16 Kampar timur 24 528 25 129 26 122 

17 Rumbio jaya 17 192 17 540 18 344 

18 Kampar utara 17 242 17 609 18 651 

19 Tambang 61 027 62 640 63 745 

20 Siak hulu 100 253 103 099 105 101 

21 Perhentian raja 17 637 18 042 19 114 

 Jumlah  793 055 812 702 830 748 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar 2018 

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya sejak tahun 2015 

hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan jumlah penduduk yang 

mengakibatkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan  di Kabupaten Kampar. 

Selain pertambahan jumlah penduduk, jumlah pengangguran terdidik 

tentunya juga akan mengalami peningkatan di Kabupaten Kampar seiring dengan 

bertambahnya jumlah lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Tuanku 

Tambusai dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang yang melepas ratusan 

wisudawan/ti setiap periode wisudanya. Untuk menetahui jumlah pencari kerja di 

Kabupaten Kampar, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel. 1.2 Jumlah Pencari Kerja di Kabupaten Kampar Tahun 2015-2017 

NO TAHUN JUMLAH 
PENINGKATAN 

(%) 

1 2015 2.322 - 

2 2016 2.912 20 

3 2017 3.760 23 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar 2018 

Masalah pengangguran yang terjadi di Kabupaten Kampar bukan hanya 

disebabkan oleh kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja yang 

tersedia, tetapi juga pencari kerja yang ada kurang memiliki kualifikasi yang 

sesuai dengan kebutuhan calon pengguna tenaga kerja, akibatnya kesempatan 

kerja tidak termanfaatkan dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas 

Tenaga Kerja memberikan bekal kompetensi yang dibutuhkan dalam mencari 

kerja melalui program kegiatan pelatihan dan pemangangan yang dijalankan 

dengan tujuan meningkatkan kemampuan pencari kerja di bidang informal 

sehingga tercipta tenaga kerja yang mandiri dan terdidik.  

Angkatan kerja yang terdidik dan terlatih hanya dapat berdayaguna dan 

berhasil guna bila ditempatkan pada lowongan kerja yang tersedia sesuai 

kualifikasi pendidikan dan latihan kerja yang mereka miliki. Namun, dilihat dari 

banyaknya pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan dan pemangangan 

tersebut, hanya sedikit yang bisa terserap baik oleh perusahaan-perusahaan lokal. 

Oleh karena itu Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kampar berperan penting di 

dalam membantu menangani masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta 

diiharapkan dapat mengurangi tingkat pengganguran yang ada di Kabupaten 

Kampar. 
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Dinas tenaga kerja kabupaten Kampar telah melakukan beberapa program 

kerja sejak tahun 2015-2017  untuk mengurangi pengangguran di kab kampar, 

yaitu Job fair dan kartu kuning AK 1, penyebaran informasi lowongan kerja di 

papan pemunguman kantor disnaker. Namun sejak tahun 2016 job fair tidak  

dilakukan lagi. Di sebabkan karna beberapa hal diantaranya. 

1. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan program. 

2. Program yang dilakukan hasilnya kurang maksimal. 

3. Beberapa perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan lebih 

mememilih mempekerjakan karyawan dari luar daerah. 

4. Kartu kuning yang dikeluarkan tidak berfungsi sesuai dengan 

kegunaannya.  

Sejalan dengan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi sekarang faktor 

tenaga kerja merupakan suatu tujuan pembangunan di Kabupaten Kampar yang di 

dalam hal ini: Masih kurangnya informasi dan sosialisasinya mengenai lowongan 

pekerjaan seperti kurangnya penyebaran informasi lowongan pekerjaan di surat 

kabar oleh Disnaker, rendahnya peluang kesempatan kerja akibat kurangnya 

lapangan pekerjaan di Kabupaten Kampar, dan kurangnya perencanaan dan 

pembinaan kebijakan teknis pelatihan dan produktivitas tenaga kerja yang 

diberikan oleh Disnaker misalnya pelatihan dan pengembangan keahlian 

pekerjaan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja. 

 Bertitik tolak dari latar belakang dan persoalan yang ditemui, maka 

dirumuskan masalah yang akan menjadi arahan dan pedoman dalam penelitian, 
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yaitu: "Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Mengurangi 

Pengangguran”. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang diteliti adalah: 

1. Bagaimana peran dinas ternaga kerja dalam mengurangi pengangguran di 

Kabupaten Kampar? 

2. Apa saja upaya yang dilakukan dinas tenaga kerja untuk mengurangi 

pengangguran di Kabupaten Kampar?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui peran dinas tenaga kerja kabupaten Kampar dalam 

mengurangi pengangguran  

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dinas tenaga kerja kabupaten 

Kampar dalam mengurangi pengangguran 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis 

melalui karya ilmiah ini serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh 

selama perkuliahan. 
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2. Sebagai informasi bagi yang membutuhkan tentang Peran Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Kampar Dalam Mengurangi Pengangguran 

3. Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan untuk 

mempermudah para pengangguran dalam mencari pekerjaan. 

4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar 

penelitian lebih lanjut bagi penelitian lain untuk melakukan kajian atau 

penelitian dalam aspek yang lain. 

 

1.5. Sistematika  Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis susun ke dalam enam bab dan 

masing-masing  bab terdiri beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut:  

BAB I   :   PENDAHULUAN  

 Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian,  manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.  

BAB II  :  TELAAH  PUSTAKA  

 Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penulisan, 

pada akhir bab ini akan diuraikan juga pandangan islam, kerangka 

pemikiran, defenisi konsep, konsep operasional dan operasional 

variable penelitian dan teknik pengukuran.  

BAB III :  METODE PENELITIAN 

 Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisis data. 
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BAB IV:  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.  

 Bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian 

yang meliputi kondisi geografis, demografi, struktur  organisasi dan 

uraian tugas sub-sub  bagian.  

BAB V :   PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  

 Bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Mengurangi 

Pengagguran 

BAB VI :   PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


