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RINGKASAN 

 

PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PERLUASAN KESEMPATAN 

KERJA DI KABUPATEN MOJOKERTO; Rindang Damai Mayomi Sahara; 

180910201008; 2022; 177 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran 

Dinas Tenaga Kerja dalam perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Mojokerto. 

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto, Dinas Tenaga Kerja memiliki peran untuk melakukan perluasan 

kesempatan kerja di Kabupaten Mojokerto dengan fungsi merencanakan program 

dan kegiatan, melaksanakan informasi pasar kerja, melaksanakan bursa kerja dan 

penyuluhan, melaksanakan pembinaan dan pelayanan lembaga penempatan tenaga 

kerja dan Bursa Kerja Khusus (BKK), melaksanakan pembinaan dan monitoring 

tenaga kerja, dan melaksanakan fasilitasi program penciptaan dan perluasan 

kesempatan kerja.  

 Peneliti tertarik untuk meneliti peran Dinas Tenaga Kerja dalam perluasan 

kesempatan kerja di Kabupaten Mojokerto karena melihat beberapa permasalahan 

ketenagakerjaan yang timbul di Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut. Pertama, 

maraknya fenomena pengangguran di Kabupaten Mojokerto yang disebabkan 

lowongan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang ada 

yakni ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang 

mengalami peningkatan ini tidak selaras dengan penyerapan angkatan kerja di 

lapangan yang mengakibatkan melonjaknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). 

Kedua, maraknya pemutusan hubungan kerja kepada masyarakat Kabupaten 

Mojokerto yang mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta. Banyak pengusaha 

yang mengurangi pegawai atau jumlah pekerja karena pandemi Covid-19, terutama 

pengusaha manufaktur yang beralih ke kategori jasa atau pertanian. Ketiga, terdapat 
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kurangnya komunikasi antara penyedia kerja dengan masyarakat pencari kerja di 

kenyataan sehingga menyebabkan kesempatan kerja yang ada menjadi tidak 

termanfaatkan dengan baik dan jumlah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan 

semakin meningkat.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran 

Dinas Tenaga Kerja Dalam Perluasan Kerja di Kabupaten Mojokerto. Dalam 

analisis penelitian ini menggunakan teori peran dan fungsi pemerintahan yang 

dikemukakan oleh Ryaas Rasyid yakni tiga fungsi pemerintah yang terdiri dari 

peran regulator, peran dinamisator, dan peran fasilitator. Jenis penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berdasarkan teori Ryaas Rasyid dan 

dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan variabel penelitian yang dipotret, 

diwawancara, diobservasi, serta diungkap melalui bahan-bahan dokumenter. Data 

dalam penelitian ini didapat melalui berbagai sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Sedangkan teknik alat pengumpulan data menggunakan wawancara, 

obervasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti 

adalah teknik analisis data menurut Miles dan Hubberman yang dianalisis secara 

kualitatif berdasarkan teori Ryaas Rasyid. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto menjalankan beberapa peran dalam upaya perluasan kesempatan kerja. 

Peran-peran yang dijalankan meliputi pelaksanaan sosialisasi informasi kerja, 

melakukan rekomendasi tenaga kerja, melakukan koordinasi internal dan eksternal, 

melakukan fasilitasi pelatihan berbasis kompetensi, pembekalan tenaga kerja 

mandiri, dan pelaksanaan bursa kerja. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh 

Ryaas Rasyid, Dinas Tenaga Kerja berhasil melaksanakan dua peran. Pertama 

yakni peran sebagai dinamisator dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

dan menyediakan ruang secara khusus agar masyarakat bisa berkomunikasi efektif 

dengan Dinas Tenaga Kerja serta melakukan koordinasi baik internal dengan 

masing-masing divisi dalam Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto maupun 

eksternal dengan sektor pemerintahan yang lain dan swasta. Kedua, melaksanakan 

peran sebagai fasilitator dengan melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, 

pembekalan tenaga kerja mandiri, dan pengadaan bursa kerja. Namun, Dinas 
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Tenaga Kerja belum berhasil melaksanakan peran regulator yakni menyiapkan arah 

untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan 

peraturan-peraturan.  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran. Pertama, 

Dinas Tenaga Kerja sebagai regulator agar mampu menjadi penyedia yang 

memberikan arah yang baik bagi masyarakat melalui regulasi yang memihak 

kepada masyarakat untuk perkembangan dan kemajuan tenaga kerja. Kedua, Dinas 

Tenaga Kerja sebagai dinamisator, agar mampu memberikan arahan kepada 

masyarakat mengenai hal-hal yang mampu mengembangkan kondisi kehidupan 

masyarakat termasuk aktif pada portal internet temasuk website dan platform media 

sosial sebagai jembatan bagi masyarakat pencari kerja untuk mengakses informasi 

serta menugaskan SDM khusus untuk melayani masyarakat dalam pemberian 

informasi secara akurat di garis depan. Ketiga, Dinas Tenaga Kerja sebagai 

fasilitator agar menambah intensitas pelatihan dan pendampingan kepada calon 

tenaga kerja yang berpotensi mengikuti pelatihan berbasis kompetensi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia yang hidup, akan selalu memiliki peran dan fungsi untuk 

menjalankan kehidupannya masing-masing. Dalam pelaksanaannya pun, setiap 

manusia mempunyai cara dan sikap yang berbeda tergantung latar belakang 

kehidupan sosialnya. Menurut Soekanto (2002) bahwa “peranan merupakan 

tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa 

yang dalam hal ini yaitu peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan 

tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan 

masyarakat”. Dapat dikatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari 

kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia telah melakukan sebuah peran. Peranan merupakan suatu 

perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam 

masyarakat.  Peranan didefinisikan oleh Soekanto (2002) yakni “suatu pola tingkah 

laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. 

Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran. Dengan demikian perangkat peran 

adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh 

orang karena menduduki staus-status sosial khusus”.  

Penduduk suatu daerah tentunya mengidamkan suatu keadaan finansial 

yang stabil di masa hidupnya, terutama pada masyarakat yang telah berkeluarga dan 

mempunyai tanggung jawab yang besar. Banyak faktor yang menentukan 

kestabilan finansial masyarakat, salah satunya yaitu meratanya lapangan pekerjaan 

dan adanya pendampingan dari pemerintah terhadap masyarakat perihal 

ketenagakerjaan yang akan mempengaruhi taraf hidup dan kestabilan finansial 

masyarakat. Kestabilan finansial masyarakat akan terwujud jika tingkat penyaluran 

tenaga kerja dapat terlaksana dimaksimalkan dan Sumber Daya Manusia yang ada 

dapat dimanfaatkan dengan optimal.  
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Berdasarkan pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, di pasal 39 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung 

jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik dalam maupun di luar 

hubungan kerja. Pada pasal 41 ayat 1 dimana pemerintah menetapkan kebijakan 

ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja. Pemerataan kesempatan kerja dan 

penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional juga 

merupakan tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana tertera di pasal 

4 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut. 

Terdapat beberapa perubahan mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan yang kini diatur pada Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan signifikan terdapat pada norma 

ketenagakerjaan, diantaranya aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih 

daya, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), mekanisme Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK), hingga sanksi administratif serta pidana. Salah satu perubahan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Undang-

Undang Cipta Kerja yakni ketentuan pelatihan kerja. Pada Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, pelatihan kerja dijelaskan pada pasal 9 hingga pasal 30. Pasal 13 

dan 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengalami beberapa perubahan yang 

dijelaskan secara rinci pada pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang 

Ketenagakerjaan mengatur lembaga pelatihan kerja swasta wajib memperoleh izin 

atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di 

Kabupaten/Kota. Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan kewajiban untuk 

memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan pemerintah pusat jika terdapat 

penyertaan modal asing.  

Perluasan kesempatan kerja diperlukan sebagai suatu solusi dari maraknya 

fenomena pengangguran yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. Penganguran 

semakin banyak terjadi akibat lowongan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap 

jumlah tenaga kerja yang ada yakni ketidakseimbangan antara pertumbuhan 

angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan 

kerja. Pengangguran menjadi masalah nasional serta tanggung jawab Pemerintah 

dan masyarakat, sehingga dalam mengatasinya harus melibatkan semua sektor yang 
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bekerja sama untuk mengupayakan perluasan keesempatan kerja. Jika dilihat dalam 

perspektif keilmuan administrasi publik khususnya pada pelayanan publik modern, 

birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat, 

sepanjang suara itu rasional dan sah secara normatif dan konstitusional. Masyarakat 

bebas untuk mengartikulasikan kepentingannya serta melakukan mediasi berbagai 

perbedaan yang ada, dan menjalankan hak dan kewajibannya sehingga pemerintah 

diharapkan dapat memainkan perannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan, 

dan pendapatan, sedangkan masyarakat menyelenggarakan interaksi sosial dan 

politik secara sehat. 

Berdasarkan berita resmi statistik tentang keadaan ketenagakerjaan 

Indonesia per Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional, 

tertulis bahwa meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sedikit menurun 

dari tahun sebelumnya, namun dampak dari COVID-19 masih mempengaruhi 

keadaan tenaga kerja hingga saat ini yang dijelaskan pada gambar di bawah. 

 

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka RI 

Sumber: Data BPS Nasional Agustus 2021 

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa penduduk usia kerja cenderung 

meningkat, dan sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja. BPS 

juga menyebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2021 

sebanyak 7, 34 juta orang, naik sebesar 330 ribu orang dibandingkan dengan 

Agustus 2020. Namun, tedapat 21,32 juta orang (10,32 persen penduduk usia kerja) 

yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (1,82 
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juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (700 ribu orang), 

sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1,39 juta orang), dan penduduk bekerja 

yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (17,41 juta orang). 

 Pemerintah menjadi suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan 

bermasyarakat pada hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk 

dalam keluarga. Masyarakat merupakan suatu gabungan dari sistem sosial, akan 

senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia 

seperti keselamatan, istirahat, pakaian, dan makanan. Dalam memenuhi segala 

kebutuhan tersebut, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang 

lain dengan institusi sosial sebagai pemberi pedoman dan kontrol masyarakat. Dari 

pernyataan ini muncul pemahaman bahwa kehadiran pemerintahan adalah bentuk 

manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi 

kepentingan masyarakat. Peran pemerintahan sangat luas dan kompleks sehingga 

menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Selain 

dibutuhkan sumber daya yang mumpuni, dibutuhkan dukungan lingkungan dan 

institusi dengan aparat yang kuat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai 

dan norma yang berlaku di masyarakat dan pemerintahan.  

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terdapat urusan 

pemerintahan yang dikenal dengan istilah urusan pemerintah konkuren yang tediri 

atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara 

Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Disebutkan 

dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat 

ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. Kemudian pada pasal 17 

disebutkan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk 
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menyelengarakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Masih 

dalam Undang-Undang yang sama, pada pasal 21 dikatakan bahwa dibentuklah 

Dinas untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah.  

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

salah satu pasalnya yakni pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan pembangunan 

ketenagakerjaan adalah mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan 

menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional 

serta daerah. Perwujudan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja akan menjadi 

tugas dari Dinas Tenaga Kerja untuk mengoptimalkan dan mendistribusikan 

kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Melihat dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang 

menyatakan bahwa “setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Namun seperti saat ini pada 

kenyataannya di Kabupaten Mojokerto hal tersebut masih menjadi permasalahan 

yang disebabkan oleh banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak terserap oleh 

lapangan kerja yang tersedia di Kabupaten Mojokerto. Penciptaan kesempatan kerja 

adalah langkah yang tepat, mengingat penawaran tenaga kerja yang lebih tinggi dari 

permintaannya. Kelebihan tenaga kerja ini kebanyakan adalah tenaga kerja yang 

tidak memiliki keahlian khusus, sehingga membutuhkan perluasan investasi pada 

proyek-proyek padat karya.  

Jika mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah, maka pemerintah daerah yang bertugas mengurangi 

pengangguran adalah Dinas Tenaga Kerja sebagai unsur pelaksana tugas teknis dan 

otonomi daerah dari pusat maupun daerah dengan berdasarkan asas otonomi daerah 

dan tugas perbantuan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya serta Dinas 

Tenaga Kerja merupakan lembaga pemerintah daerah yang dominan dalam 

mengatasi pengangguran. Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto No. 84 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, terdapat Bidang Perluasan Kerja dan 

Penempatan Tenaga Kerja yang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas 
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dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja meliputi penempatan 

tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan transmigrasi. 

Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER, 2019) menjelaskan dalam Rancangan 

Akhir Perubahan Rencana Strategis (RAPRS) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2016-2021 terdapat bidang perluasan kerja dan penempatan 

tenaga kerja yang menjalankan fungsi kerja sebagai berikut: 

a. Melaksanakan bursa kerja 

b. Penyuluhan dan bimbingan jabatan 

c. penginformasian pasar kerja 

d. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengendalian dan pelayanan penggunan 

tenaga kerja asing 

e. Pelaksanaan dan fasilitas program penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. 

Disebutkan pula program peningkatan kesempatan kerja yang dilakukan 

oleh bidang perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto antara lain yaitu: 

a. Job Fair dan Bursa Kerja 

b. Informasi Pasar Kerja 

c. Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri 

d. Tenaga Kerja Migran  

e.  Pelatihan Kerja 

Berdasarkan observasi peneliti, selama masa pandemi sangat banyak 

masyarakat yang mengalami kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Terlebih lagi 

maraknya pemutusan hubungan kerja dalam skala besar kepada masyarakat 

Kabupaten Mojokerto yang mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta. 

Berdasarkan berita resmi statistik mengenai keadaan ketenagakerjaan Kabupaten 

Mojokerto tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Mojokerto, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto bertambah sebanyak 

1,53 persen dibanding tahun 2019 atau bertambah 9.319 orang menjadi 620.390 

orang. Jumlah angkatan kerja yang mengalami peningkatan ini tidak selaras dengan 

penyerapan angkatan kerja di lapangan yang mengakibatkan melonjaknya Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT).  
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Berdasarkan data statistik BPS Kabupaten Mojokerto, TPT yang semula 

pada tahun 2019 berada pada level 3,5 persen, menjadi 5,75 persen di tahun 2020 

yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 Data Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mojokerto 

Jenis Kegiatan Utama 2019 2020 Perubahan 

1. Penduduk Usia Kerja (Usia 15 tahun atau lebih) 879.737 888.970 5.682 

2. Angkatan Kerja 611.071 620.390 9.319 

          Bekerja 588.987 584.689 -4.298 

          Pengangguran  22.084 35.701 13.617 

3. Bukan Angkatan Kerja  268.666 268.580 -86 

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 69,46% 69,79% 0,33% 

5. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,61% 5,75% 2,14% 

Sumber: Sakernas, Agustus 2019-2020 

Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja hingga 0,33% di tahun 

2020 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Mojokerto 

semakin meningkat, tapi meningkatnya angka penduduk usia kerja tidak diimbangi 

dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Berdasarkan tabel di atas, jumlah 

pengangguran bertambah hingga 13.617 orang pada tahun 2020, dan angkatan kerja 

yang bekerja mengalami penurunan sebanyak 4.298 orang. Angka ini juga diikuti 

dengan bertambahnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,14% dari 3,61% di 

tahun 2019 menjadi 5,75% di tahun 2020. Banyak pengusaha yang mengurangi 

pegawai atau jumlah pekerja karena pandemi Covid-19, terutama pengusaha 

manufaktur yang beralih ke kategori jasa atau petanian.  

Secara empiris, terdapat kurangnya komunikasi antara penyedia kerja 

dengan masyarakat pencari kerja di kenyataan sehingga menyebabkan kesempatan 

kerja yang ada menjadi tidak termanfaatkan dengan baik dan jumlah masyarakat 

yang tidak memiliki pekerjaan semakin meningkat. Tenaga kerja yang berproduksi 

akan memperoleh balas jasa atau imbalan yang berupa upah atau gaji, sehingga 

semakin banyak tenaga kerja yang berproduksi berarti akan semakin banyak warga 
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masyarakat yang memperoleh penghasilan. Dalam kenyataannya seringkali 

berbeda, dan hal ini menjadi beban pemerintah dan masyarakat Kabupaten 

Mojokerto dalam mengatasi tenaga kerja yang kompleks. Penyerapan tenaga kerja 

selain berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh penghasilan bagi tenaga 

kerja, juga berkaitan dengan pendapatan nasional, sebab jumlah barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh penduduk suatu bangsa akan mempengaruhi pendapatan 

nasional suatu negara. Jika pendapatan nasional suatu negara meningkat akibat 

barang dan jasa, maka kemungkinan dilakukannya tabungan yang bisa untuk 

investasi juga semakin tinggi. Adanya investasi juga berarti memperbesar 

kebutuhan penyerapan tenaga kerja. Selain itu pendidikan juga menjadi salah satu 

faktor yang penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan 

keterampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja dan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Dalam observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti, permasalahan 

utama ketanagakerjaan yang masih dihadapi Kabupaten Mojokerto adalah 

pengangguran, yang antara lain disebabkan oleh: 

a. Pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja tidak seimbang 

b. Kesempatan kerja yang terbatas akibat pertumbuhan ekonomi 

c. Kualitas angkatan kerja yang rendah 

d. Terdapat kesenjangan antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga 

kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. 

e. Rendahnya motivasi untuk menciptakan lapangan kerja baru 

Dari fenomena di atas, peneliti memakai konsep peran yang dikemukakan 

oleh Ryaas Rasyid mengenai peran pemerintah yang dalam penelitian ini yaitu 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto untuk membangun dan memberdayakan 

masyarakat khususnya pada penelitian ini yaitu tenaga kerja. Menurut Ryaas Rasyid 

(1997) pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah beracuan pada dua 

sasaran utama yakni melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta 

mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk melihat 

pelaksanaan pemberdayaan tersebut dapat dianalisis dengan tiga cara yakni peran 
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pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator yang lebih jauh akan 

dijelaskan pada penelitian ini.  

Di dalam mempermudah masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak 

untuk mengurangi jumlah pengganguran yang ada maka terselenggara Peraturan 

Menteri No. 07 Tahun 2008 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan secara 

konvensional bahwa merupakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja kepada 

masyarakat agar masyarakat memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam 

pengisian lowongan kerja sesuai dengan minat, bakat, kemampuan dan menjelaskan 

informasi tentang lowongan pekerjaan, pelatihan, penyuluhan, bimbingan jabatan 

dan perantara kerja.  

Dengan adanya ketentuan-ketentuan di atas, maka pemerintah khususnya 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto harus berperan aktif dalam 

menanggulangi permasalahan kemungkinan meningkatnya kasus pengangguran di 

masyarakat Kabupaten Mojokerto. Namun, dalam kenyataannya yang diperoleh 

berdasarkan observasi peneliti kepada masyarakat, masih terdapat ketimpangan 

dalam menjalankan program-program perluasan kesempatan kerja yang 

dirumuskan oleh Dinas Tenaga Kerja. Masyarakat masih merasa kurang terfasilitasi 

mengenai informasi ataupun komunikasi antara penyedia kerja dengan masyarakat 

pencari kerja, sehingga jumlah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan masih 

sama dan bahkan meningkat.  

Menurut penuturan mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto kepada media Sindo News, per November 2020 masih terdapat 585 

buruh yang menjadi korban praktik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak 

yang dilakukan oleh perusahaan terhadap tenaga kerja. Program-program yang 

dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja terkadang tidak tepat sasaran atau target program. 

Sebagai contoh, kegiatan pelatihan yang pada akhirnya tidak diimplementasikan 

dengan baik oleh peserta pelatihan atau program pelatihan yang kurang dibutuhkan 

perusahaan pada saat itu. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

kurangnya SDM dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yang sesuai 

dengan konsep rancangan program yang akan dilakukan, kurangnya budgeting 

untuk menjalankan kegiatan, dan kurangnya observasi lokasi pelaksanaan kegiatan. 
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Realitas yang tertulis di atas memunculkan pertanyaan bagaimanakah proses dan 

pelaksanaan peran Dinas Tenaga Kerja yang sebenarnya untuk memperluas 

kesempatan kerja di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan uraian permasalahan 

diatas, maka peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan menggunakan 

judul Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Perluasan Kesempatan Kerja Masyarakat di 

Kabupaten Mojokerto.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

“Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang mencari suatu 

jawaban melalui pengumpulan data dan juga penelitian, yang mana penelitian 

tesebut dapat dilakukan berdasarkan tingkat eksplanasi yang telah diperoleh 

seorang peneliti” (Sugiyono, 2020). Berdasarkan uraian dari latar belakang yang 

telah dijelaskan oleh peneliti, maka rumusan masalah yang terdapat dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Memperluas 

Kesempatan Kerja di Kabupaten Mojokerto?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dijelaskan oleh Sugiyono (2020) yaitu 

“penggambaran, pembuktian, pengembangan, penemuan, dan untuk penciptaan”. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan peneliti, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dinas Tenaga 

Kerja dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kabupaten Mojokerto.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi 

peneliti maupun pihak lain yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun manfaat 

penelitian yang diharapkan oleh peneliti, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis Bagi Kepentingan Ilmu Pengetahuan  

Manfaat teoritis yang diharapkan peneliti dari adanya penelitian ini yaitu dapat 

menabah wawasan ilmu pengetahuan dan literatur penelitian mengenai Peran 

suatu lembaga dalam Perluasan Kesempatan Kerja. 
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b. Manfaat Bagi Pemerintah 

Manfaaat yang diharapkan bagi lembaga pemerintah yang tekait dalam 

penelitian ini adalah memberikan informasi tekait peran Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi dalam perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Mojokerto 

serta dapat dijadikan saran positif dan referensi bagi semua pihak untuk 

memaksimalkan pelaksanaan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

dalam memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Mojokerto.  

c. Manfaat Bagi Masyarakat  

Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah dan 

memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca atau masyarakat luas, terkait 

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Perluasan Kesempatan 

Kerja di Kabupaten Mojokerto. 

d. Manfaat Bagi Peneliti 

Manfaat yang diharapkan bagi peneliti yaitu sebagai sarana untuk 

memperdalam ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik khususnya 

Program Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah serta agar mendapatkan 

pengalaman penelitian mengenai Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

dalam Perluasan Kesempatan Kerja. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Administrasi Publik  

2.1.1 Pengertian Administrasi Publik 

Administration yang berasal dari bahasa Inggris sering kita sebut sebagai 

administrasi, menurut Darmanto (2008) yakni “rangkaian dari beberapa kegiatan 

penataan dalam suatu usaha kerja sama”. Menurut Syafri (2012) dalam pengertian 

Administrasi terkandung hal-hal berikut. 

a. Kelompok orang (manusia), yakni berkumpulnya dua orang atau lebih dalam 

suatu perkumpulan (organisasi), organisasi sipil, atau militer, negeri atau 

swasta, organisasi besar atau kecil. 

b. Kegiatan, yakni berupa sejumlah aktivitas yang harus dikerjakan baik secara 

individual, namun masih terkait dengan kegiatan orang lain, ataupun bersama- 

sama mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

c. Kerja sama, yakni antar individu dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan karena pekerjaan tidak dapat diselesaikan/dituntaskan seorang diri. 

d. Tujuan, yakni sesuatu yang ingin didapatkan/dicapai oleh kelompok orang 

yang bekerjasama tersebut dan biasanya berupa kebutuhan bersama yang tidak 

bisa diraih seorang diri. 

e. Efisiensi, yakni perbandingan terbaik antara masukan (input) dan keluaran 

(output). 

Soewarno (2002), menyebutkan bahwa “administrasi secara sempit berasal 

dari kata Administratie yang dalam bahasa Belanda berarti kegiatan catat-mencatat, 

surat-menyurat, pembukaan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang 

bersifat teknis ketatausahaan (clerical work)”. Sedangkan The Liang Gie (2009), 

menyebutkan bahwa “administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan 

tertentu”. 
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Siagian (2008) menjelaskan bahwa “administrasi merupakan satu 

keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan 

atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. 

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli diatas mengenai 

pengertian administrasi, bahwa pada hakikatnya administrasi merupakan kegiatan 

yang melalui proses kerjasama di dalam suatu organisasi dalam mencapai suatu 

tujuan tertentu. 

Siagian (2008) berpendapat bahwa “administrasi Negara adalah kegiatan 

yang dijalankan oleh seluruh pelaksana pemerintahan dari suatu negara dalam 

rangka mengusahakan tujuan dari sebuah negara. Administrasi publik di Indonesia 

lebih dikenal dengan istilah administrasi Negara”. Administrasi publik merupakan 

salah satu disiplin ilmu administrasi sebagai salah satu aspek dari kegiatan 

pemerintahan. Kasim (1994) menyatakan bahwa “administrasi publik sangat 

berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula 

pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi 

untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan 

politik”.  

Administrasi publik dianggap sebagai organisasi dan administrasi dari unit-

unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. Dimana 

tujuan kenegaraan tersebut meliputi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat 

melalui penyediaan barang-barang publik dan memberikan pelayanan publik 

(Kristiadi, 1994). Menurut Suradinata (1993) “berdasarkan perkembangan 

paradigma administrasi, administrasi publik berasal dari ilmu politik yang ditujukan 

agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan”.  

 

2.1.2  Paradigma Administrasi Publik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma merupakan model 

yang digunakan dalam teori ilmu pengetahuan. Ratna (2011) menyebutkan bahwa 

“paradigma dalam penelitian merupakan suatu pandangan dan keyakinan yang 

mendasar sebagai tuntunan tindakan manusia yang telah disetujui bersama”. Dalam 
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perkembangan ilmu administrsai publik, terdapat beberapa pergantian cara pandang. 

Henry dalam Keban (2008), menyatakan bahwa telah terjadi lima paradigma 

Administrasi Negara, antara lain: 

a. Paradigma I (1900-1926) dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan 

Administrasi.  

Tokoh yang terlibat dalam paradigma tersebut adalah Frank J. Goodnow dan 

Leonard D. White. Frank J. Goodnow dalam tulisannya yang berjudul “Politics and 

Administration” pada tahun 1900 mengatakan bahwa politik harus memusatkan 

perhatian atau fokus pada kebijakan atau kehendak rakyat, sedangkan administrasi 

memberi perhatiannya terhadap pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau 

kehendak rakyat.  

b. Paradigma II (1927-1937) dikatakan sebagai paradigma Prinsip-Prinsip 

Administrasi.  

Prinsip dalam Administrasi tersebut dituangkan dalam apa yang dipaparkan 

oleh Gulick dan Urwick yaitu PODSCORB (Planning, Organizing, , Directing 

Staffing, Coordinating, Reporting, and Budgeting) dimana ketujuh prinsip tersebut 

dapat diterapkan dimana saja atau bersifat universal. Sedangkan lokus atau tempat 

dari Administrasi publik tidak pernah dikatakan secara jelas karena banyak yang 

beranggapan prinsip dapat berlaku dimana saja termasuk di organisasi pemerintah. 

Dengan demikian pada paradigma ini fokus memegang peran yang penting 

dibandingkan lokus. 

c. Paradigma III (1950-1970) Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik 

Fase paradigma ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali 

hubungan secara konseptual antara Administrasi dengan Ilmu Politik. Umar (2004) 

menyatakan bahwa pada fase ini Administrasi Negara telah berkembang menjadi 

bagian dari Ilmu Politik.  Paradigma III memiliki dua perkembangan baru, yaitu: 

Pertama, tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai sarana yang bersifat 

epistimolois. Kedua, timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi 

sebagai salah satu bagian dari ilmu administrasi. Selanjutnya, Dwight Waldo 

memprotes perlakuan Ilmu Politik terhadap Ilmu Administrasi yang mengatakan 

bahwa administrasi tidak lagi dianggap sebagai Ilmu Politik berdasarkan Laporan 
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Komisi Ilmu Politik sebagai suatu disiplin dari APSA (American Political Science 

Association) dengan menulis bahwa sarjana Ilmu Politik tidak lagi mengidentifikasi 

keberadaannya dengan Administrasi Negara yaitu besikap tidak memperdulikan 

dan memusuhi.  Selanjutnya sarjana Administrasi Negara merasa tidak senang dan 

dianggap sebagai warga kelas kedua.  

d. Paradigma IV (1954-1970) Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi 

Administrasi Negara telah berkembang sebagai Ilmu Administrasi. 

Perkembangan ini diawali dengan ketidaksenangan bahwa ilmu administrasi yang 

dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu politik. Sebagai suatu paradigma, 

pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan fokus, tetapi tidak pada lokusnya. 

Usaha pengembangan, terutama diperoleh oleh pengaruh fakultas administrasi 

perusahaan yang mempercepat proses mencari alternative paradigma ilmu 

administrasi. Pada tahun 1956 muncul jurnal Administrative Science Quarterly, 

sebagai suatu sarana yang sangat penting untuk dapat menyuarakan pendapat dan 

konsep dari paradigma ini. 

e. Paradigma V (1970) Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara 

Pada fase ini terjadi setelah tahun 1970, Administrasi Negara telah 

berkembang menjadi Ilmu Administrasi Negara, yaitu membuka ke arah Teori 

Organisasi, Ilmu Kebijakan, dan Ekonomi Politik. Dalam waktu singkat, 

Administrasi Negara sebagai suatu bidang kajian yang menunjukkan warnanya atau 

hidupnya sendiri. beberapa departemen, fakultas dan akademi baru administrasi 

Negara dan Public Affairs bermunculan. Salah satu trend dari pertumbuhan 

Administrasi Negara adalah terbentuknya asosiasi Nasional dari fakultas-fakultas 

tersebut (The National Association of School of Public Affairs and Administration). 

Pada tahun 1980 asosiasi ini telah memiliki anggota lebih dari 200 institusi dan 

lebih dari 25.000 mahasiswa baik yang penuh ataupun yang part time terdaftar 

dalam program MPA (Master of Public Administration) pada akhir tahun 1970. 

 Administrasi Negara yang menjadi suatu titik utama dari teori organisasi 

pada masa ini yaitu bagaimana dan mengapa suatu organisasi bekerja, bagaimana 

dan mengapa orang bertindak atau berbuat, bagaimana dan mengapa keputusan 

dibuat. Dari kelima paradigma di atas, administrasi publik merupakan perjalanan 
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dan sudut pandang dari fase ke fase, dimana setiap fasenya memiliki fokus dan 

lokus yang berbeda. Penelitian ini merujuk pada Paradigma V bahwa Administrasi 

Publik mulai merambah pada teori organisasi, ilmu kebijakan (policy science) dan 

ekonomi politik. Teori organisasi menjadi salah satu cabang Ilmu Administrasi 

yang digunakan dalam penelitian kali ini yang diimplementasikan dalam 

Pemerintahan Daerah.  

 

2.2 Teori Organisasi 

 Organisasi menurut Siagian (2003) disebutkan sebagai proses interaksi 

antara orang-orang di dalam organisasi yakni organisasi sebagai proses 

menimbulkan dua jenis hubungan di dalam organisasi yaitu hubungan formal yang 

menimbulkan organisasi formal dan hubungan informal yang menimbulkan 

organisasi informal. Dengan demikian, makna organisasi dipandang dari segi 

proses dapat menimbulkan dinamika organisasi.  

 Siagian (2008) menyebutkan sebagai berikut: 

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih 

yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian 

suatu tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan di mana terdapat seorang 

atau beberapa orang yang di sebut atasan dan seseorang atau beberapa orang 

yang disebut bawahan. 

 

Manullang (2012) menjelaskan bahwa “pelaksanaan organisasi harus 

berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi, yaitu prinsip perumusan tujuan, 

prinsip pembagian kerja, prinsip pendelegasian kekuasaan/wewenang, prinsip 

tingkat pengawasan, prinsip rentan manajemen, prinsip kesatuan perintah, dan 

prinsip koordinasi”. Penjelasan prinsip-prinsip menurut Manullang (2012) adalah 

sebagai berikut: 

a. Prinsip perumusan tujuan  

Sebelum suatu organisasi/badan/lembaga, langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah membuat tujuan dibentuknya organisasi tesebut. Tujuan yang 

dibuat haruslah sangat jelas karena tujuan tersebut yang akan menentukan hal-hal 

yang harus diperbuat atau dilakukan oleh organisasi yang telah tebentuk tesebut.  
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b. Prinsip pembagian kerja 

Dalam penataan dan pelaksanaan kegiatan organisasi perlu untuk 

melakukan pembagian tugas untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan 

yang menumpuk dan kelalaian dalam unit kerja organisasi. 

c. Prinsip pendelegasian kekuasaan/wewenang 

Suatu unit harus diberi kekuasaan serta wewenang untuk melaksanakan 

tugas-tugasnya dengan baik dan benar agar dapat dimintai pertanggung jawaban. 

d. Prinsip tingkat pengawasan 

Untuk memastikan berjalannya suatu organisasi dalam mencapai tujuan 

yang telah ditentukan, wajib sifatnya untuk melaksanakan sistem pengawasan, 

karena jika sistem pengawasan tidak ada maka tidak mungkin sebuah organisasi 

dapat mencapai tujuan secara maksimal.  

e. Prinsip rentan manajemen 

Dalam suatu organisasi perlu memperhatikan suatu efektivitas dan sebuah 

efisiensi seorang pemimpin yang mampu membawahi beberapa orang yang 

dipimpin secara efektif, efisien, dan maksimal serta dapat melaksanakan tugas 

pengawasan secara optimal.  

f. Prinsip kesatuan perintah 

Dalam menjalankan organisasi, seorang bawahan mempunyai seorang 

atasan, dari jabatan tesebutlah harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan pekerjaan kita. 

g. Prinsip koordinasi 

Prinsip organisasi terdapat usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-

unit organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit-unit kerja 

tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk 

memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, 

koordinasi diperlukan agar dapat tehindar dari sebuah konflik. 

Wursanto (2003) menyusun jenis-jenis organisasi dari aspek pimpinan, 

aspek kersmian, aspek tujuan, aspek kewilayahan, dan aspek kebutuhan sosial. 

Jenis-jenis organisasi tesebut yaitu: 
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a. Jenis organisasi dari aspek pimpinan 

Organisasi dilihat dari aspek pimpinan, terdiri dua jenis yakni 

organisasi tunggal dan organisasi jamak. Organisasi tunggal, apabila pucuk 

pimpinan organisasi tersebut berada ditangan satu orang. Nama pimpinan yang 

dipergunakan tergantung dari jenis kegiatan organisasi tersebut. misalnya dalam 

pemerintahan, nama itu bisa presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat 

dan lain-lain. Dalam bidang kemiliteran nama pimpinan bisa panglima, komandan, 

kapolri, kapolda dan lainnya. Dalam bidang pendidikan bisa rektor, dekan, ketua 

program studi, ketua departemen. Atau dalam bidang kearsipan nama pimpinan bisa 

kepala, sekretaris, deputi, kepala bidang, kepala seksi, dan linnya. Organisasi jamak 

apabila pucuk pimpinan berada di tangan beberapa orang. Jenis organisasi ini 

biasanya berbentu Presidium, Dewan, Komite, Majelis dan lainnya. Contoh 

presidium misalnya presidium kabinet ampera. Contoh dewan misalnya Dewan 

Pempinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Direksi dan lain-

lain. Masing-masing pimpinan di dalam presidium, dewan, komite, majelis dan 

lainnya itu dipimpin oleh beberapa orang dan masing-masing memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang berbeda-beda dalam satu koordinasi kerja. 

b. Jenis organisasi dari aspek keresmian 

Organisasi dilihat dari aspek keresmian terdiri dari dua yaitu organisasi 

formal dan organisasi informal. Organisasi formal apabila kegiatan dilakukan oleh 

beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok secara sadar dikoordinasi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Orang-orang yang tergabung dalam 

kelompok itu mempunyai struktur organisasi yang jelas. Organisasi informal, 

organisasi disusun secara bebas dan spontan dan keanggotaannya diperoleh secara 

sadar atau tidak sadar. 

c. Jenis organisasi dari aspek tujuan 

Organisasi ini dilihat dari tujuan utama organisasi. Contoh dari jenis 

organisasi ini misalnya organisasi niaga yang mempunyai tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kegiatan yang dilakukan adalah 

untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Organisasi niaga ini 

dapat dibedakan lagi menjadi organisasi swasta dan pemerintah. 
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d. Jenis organisasi dari aspek kewilayahan 

Organisasi jenis ini dilihat dari jangkauan luas aktivitas kewilayahan 

organisasi. Umumnya organisasi jenis ini dikelompokkan ke dalam satuan 

kewilayahan seperti organisasi daerah (local organization), organisasi regional 

(regional organization), organisasi nasional (national organization), dan organisasi 

internasional (international organization). Bentuknya dapat bermacam-macam 

tergantung dari tujuan organisasi 

e. Jenis organisasi dari aspek kewilayahan 

Organisasi jenis ini dilihat dari kebutuhan kemasyarakatan. Organisasi atau 

perhimpunan jenis ini dibentuk atas kesadaran dan secara sukarela oleh anggota 

masyarakat. Misalnya koperasi, perhimpinan petani, perhimpunan profesi, dan 

lainnya. 

 Dilihat dari aspek kewilayahan yang telah dikemukakan oleh Wursanto 

(2003), organisasi dikelompokkan ke dalam satuan kewilayahan seperti organisasi 

daerah, organisasi regional, organisasi nasional, dan organisasi intenasional. Dalam 

penelitian ini organisasi yang dipilih yaitu organisasi daerah yaitu pemerintah 

daerah yang merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan 

dan merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil. 

Pemerintah daerah berperan sebagai penyelenggara dan pelaksana organisasi 

daerah dalam mewujudkan tujuan pemberian otonomi daerah dan melaksanakan 

pelayanan publik. 

 

2.3 Pemerintahan Daerah  

 Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan 

pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.  Tata cara serta susunan penyelenggaraan 
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pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

 Menurut Rahayu (2017) menyatakan bahwa “penyelenggaraan pemerintah 

daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”. Rahayu (2017) juga menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan 

Republik Indonesia terbagi atas daerah- daerah provinsi yang kemudian dibagi 

kembali atas daerah kabupaten dan daerah kota”. Pada setiap daerah provinsi, 

daerah kabupaten dan daerah kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dengan 

undang-undang. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya 

kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai peran sebagai sebuah organisasi 

dengan basis organisasi multi fungsi dengan tujuan melayani kepentingan publik 

yang pada hakekatnya menyangkut eksternalitas yang tidak disediakan oleh 

organisasi swasta.  

 

2.3.1 Organisasi Pemerintahan Daerah 

Menurut Wasistiono (2003) menyatakan bahwa: 

Organisasi merupakan sebuah organisme yang memiliki siklus hidup yang 

mengalami masa-masa layaknya manusia seperti lahir, tumbuh, dewasa, tua, 

dan mati. Namun, organisasi dapat senantiasa diperbaharui. Pada saat 

siklusnya mulai menurun, organisasi harus segera berbenah dan beradaptasi 

dengan lingkungannya agar dapat sejalan dengan perkembangan zaman.  

 

Setiap organisasi, temasuk organisasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, 

mengkoordinasi agar visi dan misinya tecapai secara memuaskan serta 

organisasinya senantiasa mampu/beradaptasi dengan perubahan lingkungan 

internal dan eksternal yang dinamis.  

Menurut Ramandei (2009) “organisasi Pemerintahan Daerah merupakan 

lembaga yang menjalankan roda pemrintah dimana sumber legitimasinya berasal 
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dari masyarakat”. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat 

kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, 

sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada 

masyarakat. Menurut Stewart (1988) “organisasi pemerintahan daerah sebagai 

suatu organisasi kemudian membentuk dinas-dinas daerah sebagai unit 

operasional”. Dilihat dari aspek kelembagaan menurut Stewart (1988), fungsi-

fungsi Pemerintah Daerah dilembagakan dalam bentuk dinas-dinas sebagai unit-

unit pelaksana. Namun, ssampai sekarang belum ada kriteria yang jelas yang dapat 

dipakai sebagai pedoman untuk melembagakan suatu fungsi ke dalam dinas di luar 

aspek legalitas. Akibatnya, tidak ada keseragaman mengenai jenis dan jumlah dinas 

yang ada antar daerah yang relatif sama. 

Menurut Hays (1991), dilihat dari aspek kelembagaan, sebagaian fungsi-

fungsi Pemerintah Daerah dilembagakan dalam bentuk dinas-dinas sebagi unit 

pelaksana. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yang merupakan subjek 

penelitian yang diambil oleh peneliti merupakan salah satu Organisasi Perangkat 

Daerah di Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang melakukan kegiatan pelayanan 

tekait dengan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja memiliki 

tugas pokok dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan daerah tekait 

dengan ketenagakerjaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto memiliki 5 (lima) bidang yang tediri dari: 

a. Bidang Sekretariat 

b. Bidang Pelatihan 

c. Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja  

d. Bidang Hubungan Industrial 

e. Bidang Perlindungan dan Keselematan Kerja  

Faozan dan Mansoer (2008) menyatakan bahwa “organisasi pemerintahan 

daerah merupakan suatu hal yang sifatnya krusial dan tidak bisa diabaikan 

keberadaannya dalam rangka menjalankan amanah untuk mengembangkan 

pemberdayaan masyarakat”. Mengingat pentingnya organisasi pemerintahan 

daerah, maka konsep organisasi itu sendiri harus dilihat dari perspektif yang benar 

dan dipahami dengan baik. Berdasarkan yang disampaikan oleh Faozan dan 
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Mansoer (2008), dalam rangka melaksanakan reorganisasi dan relokasi diperlukan 

beberapa pertimbangan dengan hati-hati mengacu pada kewenangan yang 

dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu bentuk 

realisasinya yaitu dengan melakukan pemetaan pada urusan yang dimiliki oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari pemetaan urusan tersebut diharapkan 

nantinya akan memunculkan penataan organisasi pemerintahan daerah yang lebih 

efisien. 

 

2.3.2 Kewenangan Pemerintah Daerah 

 Istilah kewenangan pada berbagai literatur sering disamakan dengan istilah 

kekuasaan dan wewenang, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah 

kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan 

juga dengan wewenang. Menurut Budiarjo (1998) “kekuasaan biasanya merupakan 

hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang 

diperintah”. Ridwan (2008) menjelaskan bahwa “kewenangan berasal dari kata 

tejemahan bahasa Inggris yaitu authority yang merupakan keseluruhan aturan-

aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan 

oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”. Sedangkan 

Syafrudin (2000) mengatakan bahwa “ada perbedaan antara pengertian 

kewenangan dan wewenang. Kewenangan (authority) merupakan kekuasaan 

formal, kekuasaan yang berasal dari undang-undang. Sedangkan wewenang 

(competence) hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan”.  

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang yang merupakan 

lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, yang tidak 

hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi 

wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta 

distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 pasal 2 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan, terdapat tiga tingkatan pemerintahan di dalam menjalankan 

urusan pemerintahan, yaitu pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
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pemerintah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan 

fiscal nasional, serta agama.  

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

kewenangan terbagi atas klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana tercantum 

pada Pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bahwa urusan pemerintahan terdiri atas 

urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan 

pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah 

urusan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah propinsi, serta daerah 

kabupaten/kota yang jika diserahkan ke daerah akan menjadi dasar pelaksanaan 

Otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

Urusan pemerintahan konkuren nantinya akan menjadi kewenangan daerah terdiri 

atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.  

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar yang meliputi: 

a. pendidikan 

b. kesehatan 

c. pekerjaan umum dan penataan ruang 

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman 

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan  

f. sosial.  

Sedangkan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan 

dasar meliputi:  

a. tenaga kerja 

b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

c. pangan 

d. pertanahan 

e. lingkungan hidup 

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa 
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h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana  

i. perhubungan  

j. komunikasi dan informatika 

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah 

l. penanaman modal 

m. kepemudaan dan olah raga 

n. statistik 

o. persandian 

p. kebudayaan 

q. perpustakaan, dan  

r. kearsipan.  

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan sebagai bagian dari urusan 

pemerintahan konkuren yaitu: 

a. kelautan dan perikanan 

b. pariwisata 

c. pertanian 

d. kehutanan 

e. energi dan sumber daya mineral 

f. perdagangan 

g. perindustrian, dan 

h. transmigrasi. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 di atas, urusan 

ketenagakerjaan termasuk urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar. Menurut Undang-Undang tersebut, otonomi tidak lagi bertumpu 

pada daerah Kabupaten/Kota, karena sebagian kewenangan daerah yang 

sebelumnya dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota saat ini banyak yang ditarik ke 

tingkat provinsi dan juga pusat, sehingga kewenangan darah kabupaten/kota 

semakin menyempit, sementara daerah provinsi bertambah kewenangannya, 

padahal bebannya cukup berat, karena disamping menjadi daerah otonom, daerah 

provinsi juga merupakan wakil pemerintah pusat, sehingga daerah provinsi berada 

pada posisi dua kaki.  
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Menurut pasal 13 ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah 

tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut: 

a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota 

b. Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota 

c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam 

daerah kabupaten/kota  

d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 

dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. 

Pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah daerah dalam kriteria urusan 

pemerintahan konkuren atas dasar kewilayahan, baik dilihat dari penggunaan, 

dampak, maupun efektivitas dan efisiensinya akan berkaitan dengan terbentuknya 

peran pemerintah daerah. 

Sesuai dengan struktur organisasi tesebut dan berdasarkan Peraturan Bupati 

Mojokerto Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, berikut 

uraian tugas dan fungsi bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja yang 

menjadi lokus penelitian ini. Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksnakan sebaian tugas Dinas 

Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang 

Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan perencanaan program dan kegiatan. 

b. Pelaksanaan informasi pasar kerja. 

c. Pelaksanaan bursa kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan. 

d. Pelaksanaan pelayanan antar kerja dalam negeri dan luar negeri. 

e. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan lembaga penempatan tenaga kerja dan 

Bursa Kerja Khusus (BKK). 

f. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengendalian dan pelayanan penggunaan 

tenaga kerja asing. 

g. Pelaksanaan dan fasilitas program penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. 

h. Pelaksanaan fasilitas transmigrasi. 
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i. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan. 

j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Dari pelaksanaan wewenang dan kemampuan untuk menjalankan urusan 

pemerintahan, dijelaskan pula pada Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 bahwa 

merupakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja kepada masyarakat agar 

masyarakat memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan 

kerja sesuai dengan minat, bakat, kemampuan dan menjelaskan informasi tentang 

lowongan pekerjaan, pelatihan, penyuluhan, bimbingan jabatan dan perantara kerja 

yang topiknya sesuai dengan fokus penelitian yang diambil peneliti. Dengan adanya 

ketentuan-ketentuan di atas, maka pemerintah daerah memegang peranan untuk 

menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah 

khususnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto harus berperan aktif dalam 

menanggulangi permasalahan kemungkinan meningkatnya kasus pengangguran di 

masyarakat Kabupaten Mojokerto.  

 

2.4 Konsep Peran 

Peran menurut Soekanto (2002) yakni “suatu aspek dinamis kedudukan atau 

status yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

ketentuan, maka ia disebut menjalankan suatu peranan”. Pada sebuah organisasi 

masing-masing anggota memiliki karakteristik yang berbeda dalam menjalankan 

tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sudah menjadi beban tiap organisasi 

atau lembaga. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian 

perilaku tertentu yang penyebab timbulnya adalah suatu jabatan tertentu. 

Karakteristik seseorang juga mempengaruhi jalannya peran tesebut. Peran yang 

dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat eksekutif, menengah, atau bawah akan 

mempunyai peran yang sama.  

Komponen peran menurut Sutarto (2009) tediri dari tiga hal yaitu: 

a. Konsepsi peran, yang merupakan kepercayaan seseorang tentang apa yang 

dilakukan dengan situasi tetentu. 

b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki 

posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak. 
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c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada 

pada suatu posisi tertentu. Jika ketiga komponen tesebut berlangsung selaras, 

maka terdapat interaksi sosial yang akan terjalin secara berkesinambungan. 

 Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku organisasi sesuai 

dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran 

adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan 

organisasi yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial. 

Dengan demikian, kaitan teori dengan penelitian ini sesuai dengan tujuan peneliti 

secara umum, dimana peneliti akan melihat sejauh mana peran dari Dinas Tenaga 

Kerja dalam memperluas kesempatan kerja masyarakat Kaupaten Mojokerto. 

Untuk melihat peran dari Disnaker, berdasarkan teori peran ini dimana kewajiban 

dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan didalam 

status tertentu dimanapun dia berada dan mengikuti kaedah-kaedah atau peraturan 

tertentu, baik itu nilai moral maupun lainnya. 

 Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2002) dibagi menjadi tiga, 

yaitu: 

a. Peran Aktif 

Peran aktif merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena 

kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, 

pejabat, dan lainnya sebagainya. 

b. Peran Partisipatif 

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada 

kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok 

itu sendiri.  

c. Peran Pasif 

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang besifat pasif, dimana 

anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-

fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.  

 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah 

pola prilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sebagai 

wujud dari suatu kedudukan untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai 
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dengan apa yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat. Peranan 

(role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia 

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa 

kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.  

Adapun syarat-syarat peran dalam Soekanto (2002) mencakup tiga hal 

penting yaitu :  

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan.  

b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-

individu dalam masyarakat sebagai organisasi.  

c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat. 

 Situmorang (1994) menjelaskan bahwa peran pemerintah dapat diartikan 

sebagai tindakan-tindakan hukum dan perbuatan materiil yang dilakukan oleh 

penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan tersebut.   

Menurut Ryaas (1997), fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok 

yang seharusnya dijalankan oleh pemerintahan baik pemerintaha pusat maupun 

pemerintah daerah, yaitu. 

a. Fungsi Pelayanan (Servicing Function). Fungsi pelayanan dilakukan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan 

tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi 

ini pemerintah tida pilih kasih, melankan semua orang memiliki hak yang sama, 

yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, dan diberi kesempatan atau 

kepercayaan.  

b. Fungsi Pengaturan (Regulating Function). Fungsi ini memberikan penekanan 

bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. 
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Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan 

masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga 

negara.  

c. Fungsi Pemberdayaan (Empowering Function). Fungsi ini dijalankan 

pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, 

menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau 

menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya 

sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan 

keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. 

Pemberdayaan masyarakat secara umum berpangkal pada dua sasaran 

utama yaitu, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta 

mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk sampai kepada 

sasaran tersebut, maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui 

tia tahapan, yaitu inisial, partisipatoris, dan emansipatori. Inisial diartikan dari 

pemerintah bersama masyarakat, olehpemerintah bersama masyarakat, untuk 

rakyat. Sedangkan emansipatori diartikan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan 

didukung oleh pemerintah bersama rakyat. Dengan demikian peran serta dan fungsi 

pemerintah dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat sangat 

diperlukan. 

Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan 

membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus 

globalisasi yang cepat. Peningkatan kreatifitas masyarakat miskin dalam melihat 

prospek ekonomi didasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin 

membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas 

masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat dibutuhkan.  

Ryaas (1997) juga menjelaskan bahwa “pemerintah memiliki dua fungsi 

dasar, yaitu fungsi primer atau pelayanan, dan fungsi sekunder atau pemberdayaan. 

Fungsi primer secara terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan 

keberdayaan yang diperintah”. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka 

semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya fungsi sekunder 
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berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin 

berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. 

Sebaliknya fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang 

diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi 

sekunder pemerintah dari rowing (pengaturan) ke steering (pengendalian). Fungsi 

sekunder atau pemberdayaan secara perlahan dapat diserahkan kepada masyarakaat 

untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah berkewajiban untuk secara 

terus-menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan 

keberdayaannya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk 

hidup secara mandiri dan telepas dari capur tangan pemerintah. Oleh sebab itu, 

pemberdayaan mampu mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan 

akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.  

Fungsi pemerintah dan kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan 

masyarakat kemandirian dan pembangunan demi teciptanya kemakmuran, tidak 

serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang 

secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran 

pemerintah yang dimaksud oleh Ryaas (1997) antara lain. 

1. Pemerintah sebagai regulator 

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk 

menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-

peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada 

masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan 

pemberdayaan. Pemerintah sebagai regulator menyusun aturan dasar berupa 

kerangka yang nantinya akan digunakan sebagai landasan dasar guna 

mengimplementasikan program pembangunan sehingga pelaksanaan kegiatan-

kegiatan pembangunan tersebut lebih terarah untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Maka peran Dinas Tenaga Kerja dalam Perluasan Kesempatan Kerja di 

Kabupaten Mojokerto yakni membuat bahan regulasi dalam bentuk persyaratan 

yang berhak mendapatkan program-program dalam bentuk upaya perluasan kerja. 
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2. Pemerintah sebagai dinamisator 

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi 

masyarakat jika tejadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk 

mendorong dan memlihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan 

melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada 

masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyulu 

maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Agar pembangunan yang idel 

dapat berlangsung, maka pemerintah, swasta, dan masyarakat harus dapat 

bersinergi dengan baik. Maka peran Dinas Tenaga Kerja dalam Perluasan 

Kesempatan Kerja di Kabupaten Mojokerto yakni pemberian dan pelaksanaan 

sosialisasi, pemberian informasi, dan pelaksanaan koordinasi baik internal maupun 

eksternal untuk memaksimalkan upaya perluasan kesempatan kerja. 

3. Pemerintah sebagai fasilitator 

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang 

kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai 

kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai 

fasilitator, pemerintah bergerak di bidang perdampingan melalui pelatihan, 

pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau 

permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang 

diberdayakan. Pemerintah sebagai fasilitator juga memberikan kerangka referensi 

tugas-tugas yang memungkinkan untuk dilakukan masyarakat. Maka peran 

pemerintah untuk memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat dalam 

pengoptimalan perluasan kesempatan kerja yakni fasilitasi pelatihan berbasis 

kompetensi dan pengadaan bursa kerja. 

Peran pemerintah di atas juga tertera pada Peraturan Bupati No. 84 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Disnaker Kab. Mojokerto yang menjelaskan peran yang harus dilakukan oleh Dinas 

Tenaga Kerja Kab. Mojokerto dalam pasal 8 tentang bidang pelatihan dan pasal 9 

tentang bidang perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja. 
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2.5.1 Peran Pemerintah Daerah 

Menurut Siagian (2000) mengatakan bahwa: 

pemerintah memainkan peranan yang dominan, yakni sebagai stabilitator, 

yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial. 

Sebagai inovator yang merupakan salah satu produk dari kreativitas ditinjau 

dari administrasi pembangunan, inovasi berarti penemuan baru, metode 

baru, sistem baru, dan yang tepenting cara berfikir yang baru. Sebagai 

modernisator untuk menggiring masyarakat kearah kehidupan modern. 

Sebagai pelopor harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. 

Pemerintah masih dituntut untuk memainkan peranan selaku pelaksana 

sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bahwa makin maju suatu 

masyarakat makin kurang pula identitas peranan tesebut.  

 

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Siagian (2000) pada 

umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi 

perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan 

hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Pendapat para 

ahli di atas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara 

pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki. 

 Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah daerah beperan 

dan mempunyai urusan pemerintahan wajib yang salah satunya yaitu urusan 

ketenagakerjaan yang didalamnya temasuk pelatihan kerja, peningkatan 

produktivitas kerja, serta perluasan kesempatan kerja.  

 

2.5 Konsep Ketenagakerjaan 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri ataupun kepada masyarakat. Subri (2003) mengemukakan bahwa “tenaga 

kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang berusia 15-64 tahun atau jumlah 

seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika 

ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam 

aktivitas tesebut”. Hamalik (2007) mengemukakan bahwa “tenaga kerja adalah 

sumber daya manusia yang memiliki potensi, kemampuan, yang tepat guna, 
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berdaya guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk beekerja dan berperan serta 

dalam pembangunan, sehingga berhasil guna bagi dirinya dan masyarakat secara 

keseluruhan”.  

Suroso (2004) juga menyebutkan bahwa “tenaga kerja berarti tenaga kerja 

manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi, 

yang disebut juga sebagai sumber daya manusia”. Pada pasal 8 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan mengenai 

perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan yang meliputi kesempatan 

kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi 

lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.  

 Tujuan bidang ketenagakerjaan dimuat dalam pasal 27 ayat 2 Undang-

Undang Dasar 1945, yaitu tiap-tiap warga negaara berhak atas pekerjaan dan 

kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian sat ini, tedapat Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaaan. Berhubungan dengan 

masalah perencanaan tenaga dijelaskan kembali pada Undang-Undang Nomor 13 

tahun 2003 Pasal 7 ayat 2, Perencanaan tenaga kerja meliputi perencanaan tenaga 

kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro. Sedangkan menurut Siregar (1983) 

menyatakan bahwa “dalam pendekatan perencanaan tenaga kerja ada beberapa 

dimensi yang perlu diperhatikan yaitu dimensi watu, dimensi nasional, dan dimensi 

regional”.  

 Salah satu permasalahan ketenagakerjaan mendasar yang hingga kini masih 

dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah pengangguran. Pemerintah telah 

mengupayakan berbagai cara untuk mengurangi tingkat pengangguran setiap 

tahunnya. Menurut Batubara (2016), dalam dunia ketenagakerjaan terdapat 

permasalahan yang timbul sebagai berikut: 

a. perluasan lapangan pekerjaan 

b. peningkatan mutu dan kemampuan kerja 

c. penyebaran tenaga kerja 

d. perlindungan tenaga kerja. 
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Siregar (1983) menyebutkan sebagai berikut: 

Sebenarnya untuk menghilangkan pengangguran adalah suatu hal yang tida 

mungkin, namun untuk memperkecil tingkat pengangguran dapat 

diusahakan dengan berbagai strategi yakni memperbesar jumlah pendidikan 

keterampilan yang dibutuhkan, utamanya melalui lembaga-lembaga sosial, 

investasi pada bidang-bidang kegiatan ekonomi sejauh mungkin diarahkan 

pada padat karya, peningkatan mobilitas tenaga kerja antara daerah dan 

antar negara.  

 

Di dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan, harapannya yaitu 

pemerintah dapat merencanakan seta mengimplementasikan perencanaan tenaga 

kerja. Jika melihat dari pengertian ketenagakerjaan seacara umum di atas dan dalam 

rangka pembangunannya, salah satu unsur penting dari perencanaan 

ketenagakerjaan adalah kesempatan kerja.  

 

2.6 Konsep Perluasan Kesempatan Kerja 

 Terdapat banyak cara dalam mengurangi pengangguran, salah satunya 

adalah melakukan perluasan kesempatan kerja. Terciptanya kesempatan kerja baik 

secara langsung maupun tidak langsung diharapkan mampu diisi oleh tenaga kerja. 

Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia jika 

lapangan pekerjaan yang ada mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga 

kerja yang ada. Dengan kata lain, kesempatan kerja disini tidak menunjukkan pada 

potensi tetapi pada fakta jumlah orang yang bekerja. Sagir (1995) menyebutkan 

bahwa “kesempatan kerjamerupakan jumlah penduduk atau orang yang bekerja 

atau yang sudah memperoleh pekerjaan”. 

 Soeroto (1986), mengatakan bahwa “kesempatan kerja dan jumlah serta 

kualitas orang yang digunakan dalam pekerjaan mempunyai fungsi yang 

menentukan dalam pembangunan”. Ini bukan hanya karena tenaga kerja tersebut 

merupakan pelaksana pembangunan, akan tetapi juga karena mereka bekerja atau 

pekerjaan merupakan sumber utama bagi masyarakat. Perluasan akan kesempatan 

kerja selain akan memberikan pendapatan sekaligus akan mengurangi tingkat 

kemiskinan dan mengurangi kesenjangan atas lapisan masyarakat. Sebaliknya 

jumlah angkatan kerja yang tinggi bila tidak diikuti dengan perluasan kesempatan 
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kerja, otomatis akan menjadi beban bagi pembangunan. Sehingga yang terjadi yaitu 

peningkatan angka pengangguran, yang juga akan berpengaruh terhadap 

pendapatan per kapita suatu masyarakat. 

 Menurut Sunindhia (1987) menyatakan bahwa “perluasan kesempatan kerja 

hanya dapat terlaksana dengan jalan meluaskan dasar kegiatan ekonomi, tetapi 

perluasan dasar ekonomi ini harus disertai dengan usaha meningkatkan 

produktivitas, baik di bidang kegiatan yang baru maupun di bidang tradisional”. 

Hal ini disebabkan karena salah satu faktor yang pada umumnya menghambat 

produksi di negara-negara berkembang adalah produktivitas yang rendah disertai 

dengan kurangnya penggunaan secara penuh terhadap angkatan kerja. Dari 

pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa perluasan kesempatan kerja hanya dapat 

dilakukan dengan jalan memperluas kegiatan ekonomi yang disertai dengan 

produktivitas tenaga kerja yang tinggi, sehingga pemerataan kesempatan kerja bagi 

penduduk dapat terlaksana. Dengan memperoleh kesempatan kerja, masyarakat 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pendapatan yang diterima dari 

pekerjaan tersebut. Ini berarti melibatkan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi dan 

mempertinggi pertumbuhan ekonomi. Apabila pendapatan bertambah, orang 

cenderung membelanjakan kebutuhannya lebih meningkat dari pendapatan 

sebelumnya. Dengan demikian dapat memperluas pasar barang dan jasa.  

Tenaga kerja mempunyai fungsi sebagai sumber energi yang diperlukan di 

dalam proses produksi dan kekuatan yang dapat menimbulkan pasar, seperti yang 

dikemukakan oleh Soeroto (1986) bahwa “tenaga kerja mempunyai dua fungsi, 

sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan 

jasa, kedua sebagai searan untuk menimbulkan dan mengembangkan pasar”. Dari 

berbagai penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk memberikan 

kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang ada, adalah melalui perluasan 

kesempatan kerja dengan cara menambah kegiatan ekonomi yang disertai dengan 

usaha meningkatkan produktivitas pada seluruh sektor perekonomian yang ada. 

Perluasan kesempatan kerja produktif bukan berarti hanya menciptakan 

lapangan usaha baru. Melainkan pula usaha peningkatan produktivitas kerja yang 

pada umumnya disertai dengan pemberian upah yang sepadan dengan apa yang 
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telah dikerjakan oleh setiap pekerja. Pada dasarnya ada dua cara yang dapat 

ditempuh untuk memperluas kesempatan kerja seperti yang dijelaskan oleh 

Anggoro (2015) yakni “pengembangan industri terutama padat karya yang dapat 

menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam proses produksi, dan melalui berbagai 

proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan jembatan 

dan sebagainya”. 

Model kesempatan kerja dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu dari 

teori klasik dan teori Keynes. Teori klasik mengemukakan pandangan mereka 

mengenai kesempatan kerja, yaitu bahwa tingkat output dan harga keseimbangan 

hanya bisa dicapai kalau perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja 

penuh (full employment). Sementara, keseimbangan dengan tingkat kesempatan 

kerja penuh (equilibrium with full employment) hanya bisa dicapai melalui 

bekerjanya mekanisme pasar bebas. Jadi, adanya mekanisme pasar yang bekerja 

secara bebas tanpa campur tangan pemerintah itu merupakan necessary condition 

bagi tercapainya keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh. Keseimbangan 

dengan kesempatan kerja penuh tersebut menurut kaum klasik merupakan kondisi 

yang ideal atau normal dari suatu perekonomian. Jika sampai terjadi pengangguran 

di dalam perekonomian, maka hal tersebut hanyalah gejala atau fenomena yang 

bersifat sementara, bahwa dalam jangka panjang akan hilang dengan sendirinya 

melalui bekerjanya secara bebas mekanisme pasar. Dalam pandangan klasik, 

perekonomian tidak akan kekurangan permintaan agregat, yang berarti segala 

barang yang diproduksikan akan dapat dijual, sedangkan tingkat produksi nasional 

dan kegiatan ekonomi ditentukan oleh faktor produksi yang digunakan. Atas dasar 

tersebut jumlah produksi sebagai dasar untuk menentukan kesempatan kerja. 

Fungsi produksi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara jumlah 

produksi yang akan dihasilkan dengan jumlah faktor produksi yang digunakan 

dalam suatu proses produksi.  

Sedangkan kesempatan kerja menurut pandangan Keynes, berbeda dengan 

klasik. Menurut Keynes, kegiatan perekonomian tergantung pada segi permintaan, 

yaitu tergantung kepada perbelanjaan atau pengeluaran agregat yang dilakukan 

perekonomian pada suatu waktu tertentu. Diartikan dengan pengeluaran agregat 
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adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan 

oleh sesuatu perekonomian dalam suatu periode tertentu, dan hanya bisa diukur 

untuk suatu tahun tertentu. 

 Pemerintah menciptakan kebijakan mengenai perluasan kesempatan kerja 

yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 

tentang perluasan kesempatan kerja. Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa 

Perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan 

lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang 

tersedia. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

adalah lembaga pemerintahan yang berhak untuk menetapkan kebijakan perluasan 

kesempatan kerja di setiap sektor sesuai dengan kewenangannya. Kebijakan 

perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan atas 

perencanaan tenaga kerja nasional dan daerah di setiap sektor sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 9 juga dijelaskan bahwa 

pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pola sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 melalui kegiatan, yaitu: 

a. Permodalan 

b. Penjaminan 

c. Pendampingan 

d. Pelatihan 

e. Konsultasi 

f. Bimbingan teknis 

g. Penyediaan data dan informasi 

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 39 dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan 

kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Dalam hubungan 

kerja, pemerintah khususnya dalam penelitian ini yaitu Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto berperan untuk memberikan dan memfasilitasi informasi dari 

pemberi kerja kepada calon tenaga kerja. Sedangkan perluasan kesempatan kerja di 

luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan 

berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya 

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



38 

 

 

 

manusia dan teknologi tepat guna. Penciptaan kegiatan tersebut dilakukan dengan 

pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat 

karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela 

atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.  
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2.7 Kerangka Pemikiran Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Operasional 

Kerangka operasional penelitian disusun berdasarkan payung keilmuan 

administrasi publik yang kemudian diturunkan pada teori organisasi yang 

merupakan salah satu cabang ilmu administrasi dimana penggunaan teori organisasi 

dalam penelitian ini diimplementasikan dalam Pemerintah Daerah.  

Berdasarkan dasar hukum Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2013 tentang Perluasan 

Kesempatan Kerja, peneliti mengaitkan topik penelitian dengan Peraturan Bupati 

No. 84 Tahun 2021 mengenai Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto yang didalamnya memuat peranan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja 

dalam melaksanakan Perluasan Kesempatan Kerja.  

UU No.13 Tahun 

2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

Peraturan Bupati 

Mojokerto No. 84 

Tahun 2021 Tentang 

Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja 

DISNAKER Kab. 

Mojokerto 

Administrasi Publik 

Teori Organisasi 

Pemerintah Daerah 

PP No.33 Tahun 

2013 tentang 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Peran Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto 

Perluasan Kesempatan Kerja 

Analisis berdasarkan 

Konsep Peran Menurut 

Ryaas Rasyid 
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2.8 Penelitian Terdahulu  

 Salah satu peranan penting dari hasil penelitian yaitu penelitian yang telah 

dilakukan dapat mendukung teoritis keilmuan bagi peneliti lain dan peneliti 

selanjutnya. Penelitian tedahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: 

a. Agus Olester, Alfi Rahman, Helmi (2021) dengan judul “PERAN DINAS 

TENAGA KERJA DALAM MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA DI 

KOTA BANDA ACEH”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mengkaji peran Dinas Tenaga Kerja dalam memperluas kesempatan kerja di 

Kota Banda Aceh. Hasil peneilitiannya menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja 

Kota Banda Aceh memiliki dua (2) peranan yang penting yakni sebagai 

fasilitator dna komunikator.  

b. Bayu Prakoso (2006) dengan judul “KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA 

DAN TRANSMIGRASI DALAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI 

YOGYAKARTA”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam perluasan kesempatan kerja di 

Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan program 

perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah 

Istimewa Yogyakarta masih tebatas dan belum efektif pengimplementasiannya. 

c. Friska Prastya Harlis, Mohammad Benny Alexandri (2019) dengan judul 

“PERBANDINGAN KEBIJAKAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI 

INDIA DAN DI INDONESIA (STUDI KASUS: KABUPATEN SUMEDANG). 

Tujuan dari penelitian tersebut yakni untuk mengetahui perbandingan kebijakan 

perluasan kesempatan kerja di India dan di Indonesia. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kebijakan perluasan kesempatan kerja di India berbeda 

dengan di Indonesia dalam hal penekanan program. Jika di India mengeluarkan 

suatu kebijakan perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan aset di 

pedesaan berbeda dengan di Indonesia yang lebih menekankan pada kualitas 

sumber daya manusianya.  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Tahun Lembaga Rumusan 

Masalah 

Tujuan 

Penelitian 

Landasan Teori Hipotesis Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan Penelitian 

Agus Olester 

Sitorus, Alfi 

Rahman, Helmi 

Peran Dinas Tenaga 

Kerja Dalam 

Memperluas 

Kesempatan Kerja 

di Kota Banda Aceh 

2021 Universitas 

Syiah Kuala 

Bagaimanakan 

peran Dinas Tenaga 

Kerja dalam 

memperluas 

kesempatan kerja di 

Kota Banda Aceh? 

Untuk 

mengetahui dan 

mengkaji peran 

Dinas Tenaga 

Kerja dalam 

memperluas 

kesempatan kerja 

di Kota Banda 

Aceh. 

Teori yang 

digunakan yaitu 

teori peran yang 

dikemukakan 

oleh Wijaya 

(2015). 

Peran Dinas Tenaga 

Kerja Kota Banda 

Aceh terdapat dua, 

yaitu sebagai 

fasilitator dan 

sebagai 

komunikator. 

Peran Dinas 

Tenaga Kerja 

dalam 

memperluas 

Kesempatan 

Kerja 

Lokasi penelitian, 

waktu pelaksanaan dan 

konsep penelitian 

Bayu Prakoso Kebijakan Dinas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Dalam 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

di Yogyakarta 

2006 Univesitas 

Gadjah Mada 

Bagaimanakan 

kebijakan Dinas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

Dalam Perluasan 

Kesempatan Kerja 

di Yogyakarta? 

Untuk 

mengetahui 

kebijakan Dinas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

Dalam Perluasan 

Kesempatan 

Kerja di 

Yogyakarta 

Teori yang 

digunakan yaitu 

konsep kebijakan 

perluasan 

kesempatan kerja 

yang 

dikemukakan 

oleh Soeroto 

(1992). 

Kebijakan 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

yang dilakukan oleh 

Dinas Tenaga Kerja 

masih terbatas 

akibat perencanaan 

kesempatan kerja 

yang tidak sesuai. 

Fokus Penelitian 

pada perluasan 

kesempatan 

kerja 

Objek Penelitian, 

Lokasi Penelitian, 

Konsep dan Teori yang 

digunakan dalam 

penelitian 
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Nama Judul Tahun Lembaga Rumusan 

Masalah 

Tujuan 

Penelitian 

Landasan Teori Hipotesis Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan Penelitian 

Friska Prastya 

Harlis, 

Mohammad 

Benny 

Alexandri 

Perbandingan 

Kebijakan Perluasan 

Kesempatan Kerja 

di India dan di 

Indonesia (Studi 

Kasus: Kabupaten 

Sumedang) 

2019 Universitas 

Padjajaran 

Bagaimanakan 

Perbandingan 

Kebijakan 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

di India dan di 

Indonesia? 

Untuk 

mengetahui 

Perbandingan 

Kebijakan 

Perluasan 

Kesempatan 

Kerja di India dan 

di Indonesia 

Konsep 

MGNREGA oleh 

Samik Shome 

(2011) 

Kebijakan 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

di India dan 

Indonesia tedapat 

perbedaan 

penekanan program 

Fokus Penelitian 

pada perluasan 

kesempatan 

kerja 

Objek Penelitian, 

Lokasi penelitian, 

waktu pelaksanaan, 

teori dan konsep 

penelitian 
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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian menurut Darmadi (2014) merupakan “metode atau 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tetentu”. Pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian 

deskriptif kuantitatif berdasarkan konsep Ryaas Rasyid. Menurut Bungin (2005) 

yaitu “pendekatan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu proses atau 

kondisi dan digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan 

berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut 

kejadian sebagaimana adanya. Yang nantinya dianalisis secara kualitatif yang dapat 

dipotret, diwawancara, diobservasi, serta dapat diungkapkan melalui bahan-bahan 

dokumenter”.  

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai peran Dinas Tenaga Kerja 

dalam memperluas Kesempatan Kerja di Kabupaten Mojokerto secara mendalam 

dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat 

diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam perluasan kesempatan 

kerja.  

 

3.2 Penentuan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menurut Muchtar (2015) yakni tempat dimana peneliti 

memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah 

tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik 

yang dipilih. Penentuan Lokasi dalam Penelitian merupakan suatu hal yang urgent 

dalam setiap penelitian. Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk memperjelas 

arah dan untuk membatasi ruang lingkup kajian agar selama berjalannya proses 

penelitian tidak akan melebar, sehingga menyebabkan kesulitan terhadap 
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keberlangsungan penelitian. Penelitian tentang peran Dinas Tenaga Kerja dalam 

memperluas kesempatan kerja ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Mojokerto yang berlokasi di Jl. Pemuda No. 55 A, Seduri, 

Mojosari, Bulanan, Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, 

Provinsi Jawa Timur. Menurut Singarimbun dan Sofian Effendi (1995) menyatakan 

bahwa “metode penentuan lokasi penelitian secara sengaja, yaitu dengan cara 

pengambilan suatu daerah penelitian dan mempertimbangkan alasan yang diketahui 

dari daerah penelitian tersebut”. Penggunaan metode ini dilakukan dengan adanya 

dasar suatu pertimbangan, yaitu tingkat pegangguran terbuka di Kabupaten 

Mojokerto yang tinggi mencapai 5,75% dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2020. 

Selain itu Kabupaten Mojokerto memiliki potensi lingkungan yang tinggi untuk 

dapat melaksanakan program-program perluasan kesempatan kerja.  

 

3.3 Obyek dan Fokus Penelitian 

3.3.1 Obyek Penelitian  

Obyek penelitian menurut Sugiyono (2007) dapat dinyatakan sebagai situasi 

sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada obyek 

penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-

orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu. Objek penelitian juga 

merupakan suatu fenomena atau masalah penelitian yang telah diabstraksikan 

menjadi suatu konsep atau variabel. Obyek dari penelitian ini adalah perluasan 

kesempatan kerja di Kabupaten Mojokerto.  

 

3.3.2 Fokus Penelitian 

 Menurut Moleong (2004) Fokus Penelitian berarti membatasi terkait studi 

kualitatif sekaligus membatasi penelitian dalam memiliki data yang relevan dan 

data tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif didasarkan dalam tingkat 

kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Fokus penelitian 

berguna untuk pembaca dalam mengikuti bagaimana perkembangan suatu 

penelitian. Dalam suatu penelitian fokus atau perhatian perlu dipertimbangkan 

dengan tujuan pembahasan tidak melebar dan relevan dengan rumusan masalah 
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yang akan dibahas. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis Peran Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kabupaten 

Mojokerto. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Bungin  (2003), menjelaskan metode pengumpulan data adalah “dengan 

cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil 

akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliable”. Arikunto 

(2002), berpendapat bahwa “metode penelitian adalah berbagai cara yang 

digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Cara yang dimaksud 

adalah wawancara, dan studi dokumentasi.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Metode Wawancara  

Menurut Anas (1996) wawancara adalah “cara menghimpun bahan 

keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak 

berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan”. Ada 

beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya 

pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, 

data diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya 

secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih 

bermakna. Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi terstruktur kepada 

informan penelitian yang telah dipilih oleh peneliti dengan pedoman yang telah di 

buat. Teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang bentuk 

peran Dinas Tenaga Kerja terhadap Kesempatan Kerja yang ada di Kabupaten 

Mojokerto.  

Pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan mengajukan ijin 

terlebih dahulu, yang kemudian setelah mendapatkan ijin dari Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto, peneliti melakukan pendekatan dengan informan kunci 

yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto. Wawancara dilakukan 

setelah adanya kesepakatan dengan informan kunci tentang waktu dan tata cara 

wawancara, yaitu wawancara dapat direkam menggunakan alat perekam.  
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Pada saat pra wawancara, peneliti memberikan poin-poin pertanyaan yang 

berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan fokus 

penelitian tersebut, peneliti selalu mengembangkan pertanyaan, namun tetap 

berpedoman pada fokus penelitian. Pada saat pasca wawancara dengan informan 

kunci, kegiatan wawancara dilanjutkan kepada Kepala Bidang Perluasan 

Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, Perwakilan Bidang 

Kepegawaian, beberapa staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, perwakilan 

perusahaan swasta, dan beberapa masyarakat pencari kerja serta peserta bursa kerja.  

b. Metode Dokumentasi  

Suharsimi Arikunto (2002) metode dokumentasi adalah “mencari data yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan sebagainya”. Nawawi (2005) menyatakan bahwa “studi dokumentasi 

adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-

arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan 

masalah penyelidikan”. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip 

kegiatan dari bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan 

produktivitas tenaga kerja serta pengembangan teknologi. Dokumen yang 

didapatkan yaitu arsip foto, rencana serta laporan program, data ketenagakerjaan 

Kabupaten Mojokerto, pedoman pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain. 

c. Metode Observasi  

Widoyoko (2014) mengatakan bahwa “observasi merupakan pengamatan 

dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak 

dalam suatu gejala pada objek penelitian”. Sedangkan Sugiyono (2007) 

menyatakan bahwasanya “observasi adalah berbagai proses biologis dan psikologis 

yang menyusun suatu proses yang kompleks”. Tujuan digunakannya observasi 

sebagai metode penelitian yaitu untuk mengetahui peran seperti apa yang 

dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk memperluas kesempatan kerja yang ada 

di Kabupaten Mojokerto. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mendatangi 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto secara langsung dalam periode yang 

telah ditentukan peneliti untuk mengamati dan mencatat unsur-unsur pada objek 

penelitian yang dirasa diperlukan. 
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3.5 Penentuan Informan 

 Informan penelitian menurut Bungin (2010) yaitu “subjek penelitian yang 

mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan 

mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi 

yang bermanfaat”. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap 

data penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah para pelaku yang 

tekait langsung dengan permasalahan yang diangkat.  

 Menurut pendapat Spradley (1997) informan harus memiliki beberapa 

kriteria yang dapat dipertimbangkan. Diantaranya yaitu: 

a. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan 

aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya 

ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu 

yang ditanyakan.  

b. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan 

yang menjadi sasaran atau penelitian. 

c. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai 

informasi.  

d. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau 

dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan 

informasi.  

Dalam penelitian ini, informan kunci yang dipilih adalah Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yaitu Bapak Bambang Purwanto S.H. MH. 

Dalam pelaksanaan penelitian nantinya akan terdapat informan tambahan atau 

pendukung yang mempunyai keterlibatan dalam pelaksanaaan perluasan 

kesempatan kerja di Kabupaten Mojokerto yakni: 

1. Bapak Dwi Yatno selaku Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan 

Penempatan Tenaga Kerja 

2. Bapak Edi selaku Perwakilan Bidang Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto 

3. Ibu Renny Yulianti selaku Staf Bidang Pelatihan Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto 
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4. Bapak Ricky Rachmadhani selaku HRD PT. Mitra Semen Asia  

5. Srikah selaku masyarakat peserta pelatihan 

6. Miftahul selaku masyarakat pencari kerja dan peserta bursa kerja 

7. Anis selaku masyarakat pencari kerja dan peserta bursa kerja 

 

3.6 Keabsahan Data 

 Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu 

keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui 

keabsahan data kredibilitas atau kepercayaan penelitian kualitatif dapat tercapai. 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan 

triangulasi. Adapun triangulasi menurut Moleong (2007) adalah “teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. 

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi 

dengan sumber dan teknik. Menurut Moleong (2007) “triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”. 

Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu 

membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Triangulasi 

teknik dilakukan dengan beragam teknik untuk mengungkap data yang dilakukan 

kepada sumber data. Triangulasi teknik dilakukan oleh peneliti untuk 

memverifikasi data/informasi antara hasil wawancara dengan dokumen. 

 

3.7 Analisis Data  

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat 

uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan 

dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.  

Menurut Moleong (2007), analisis data adalah “proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi 

tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data 
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dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah 

menemukan teori dari data.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang 

dikemukakan oleh Miles, Hubberman, dan Saldana (2014) sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pada proses pengumpulan data dari metode yang dilakukan yaitu observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara 

umum, analisisnya tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari 

peneliti.  

2. Kondensasi Data (Data Condensation) 

Dalam Kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada 

catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

a. Pemilihan (Selecting) 

Peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi apa saja yang 

harus diprioritaskan, hubungan mana yang bisa lebih berarti, dan sebagai 

konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. 

b. Pengerucutan (Focusing) 

Memfokuskan dan merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti 

memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. 

Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya 

membatasi data yang berdasarkan dari rumasan masalah.  

c. Peringkasan (Abstracting) 

Tahap membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan 

yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada tahap ini, data yang 

telah terkumpul dievaluasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan 

cakupan data.  

d. Penyederhanaan dan Tranformasi (Data Simplifying and Transforming) 

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam berbagai cara yakni melalui seleksi yang ketat melalui 
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ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih 

luas, dan sebagainya.  

3. Penyajian Data (Display Data) 

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. 

Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.  

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification)  

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa 

kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara 

display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. 

Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang 

dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai 

rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, 

dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang 

ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

kemudian diambil intisarinya saja.  

 

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Kualitatif  

Sumber: Miles Hubberman, dan Saldana (2014) 

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut 

dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang 

ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, 
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dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang 

didukung dengan studi dokumentasi. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian ini berisi sajian keseluruhan data yang diperoleh peneliti 

selama proses penelitian berlangsung yang disertai deskripsi dan penjelasan. 

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Mojokerto. Gambaran mengenai Kabupaten 

Mojokerto akan dibahas berdasarkan letak dan keadaan geografis dan 

demografisnya.  

 

4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis 

 

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Mojokerto 

Sumber: mojokertokab.go.id 

 Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Kabupaten yang ada di 

Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah secara keseluruhan yaitu 969.360 Km² 

atau sekitar 2,09% berdasarkan data Bappeda Kabupaten Mojokerto. Secara 
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administratif wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 229 desa, 

dan 5 kelurahan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai 

berikut:   

a. Sebelah Utara: Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik 

b. Sebelah Timur: Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan 

c. Sebelah Selatan: Kabupaten Malang dan Kota Batu 

d. Sebelah barat: Kabupaten Jombang 

e. Sedangkan di tengah terdapat wilayah Kota Mojokerto. 

Letak wilayah Kabupaten Mojokerto teletak antara 111º20’13” s/d 

111º40’47” Bujur Timur dan antara 7º18’35” s/d 7º47’30” Lintang Selatan. Secara 

geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan langsung dengan pantai atau 

perairan, hanya bebatasan dengan wilayah kabupaten lainnya.  

Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung ditengah-

tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan bagian 

pegunungan yang subur, bagian tengah merupakan bagian dataran, dan bagian utara 

merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur. Pada umumnya 

ketinggian di wilayah Mojokerto rata-rata berada kurang dari 500 meter diatas 

permukaan laut, dan hanya Kecamatan Pacet dan Trawas yang merupakan daerah 

terluas yang memiliki daerah dengan ketinggian lebih dari 70 meter diatas 

permukaan laut. Kabupaten Mojokerto mempunyai sungai sebanyak 41 buah. 

Sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten Mojokerto adalah Sungai Brantas 

dengan debit air ± 10.031 lite/detik dan Sungai Marmoyo dengan debit ± 262 

liter/detik.  

Kabupaten Mojokerto memiliki potensi pengembangan wilayah antara lain 

sebagai kawasan industri dan kawasan pariwisata. Pengembangan kawasan industri 

tedapat di Kecamatan Ngoro dengan kawasan seluas 200 Ha, Kecamatan 

Mojoanyar dengan kawasa seluas ± 500 Ha, dan pengembangan kawasan Industri 

Utara Sungai dengan luas ± 10.000 Ha. Kemudian pengembangan wisata budaya 

peninggalan sejarah kerajaan Majapahit di Kecamatan Trowulan, dan 

pengembangan wisata alam di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Trawas.  
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4.1.2 Letak dan Keadaan Demografis 

 Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto berdasarkan sensus penduduk 

Tahun 2020 sebesar 1.119.209 jiwa. Dengan luas wilayah 692,15 km², kepadatan 

penduduk Kabupaten Mojokerto berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 

1.617 jiwa per km². berdasarkan jenis kelamin hasil sensus penduduk Tahun 2020, 

jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan, 

jumlah penduduk laki-laki 562.947 jiwa dan jumlah penuduk perempuan 556.262 

jiwa, dengan sex ratio sebesar 101,2.   

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis  

Kelamin 

 2018 2019 2020 

Laki-Laki 553.878 558.375 562.947 

Perempuan 554.840 559.313 556.262 

Jumlah 1.108.718 1.117.688 1.119.209 

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto 2018-2020 

Menurut sensus penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten 

Mojokerto terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam 

jangka watu sepuluh tahun terakhir yakni periode 2010-2020, jumlah penduduk 

Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 mengalami penambahan sekitar 93.766 

jiwa atau naik sebesar 9,14 persen dari jumlah penduduk tahun 2010 yang hanya 

sebanyak 1.025.443 jiwa.  

Kondisi kependudukan adalah suatu hal yang vital dan sangat berpengaruh 

tehadap kondisi suatu wilayah baik tehadap aktivitas utamanya ataupun terhadap 

perkembangan wilayah tesebut.  Dengan mengetahui aspek kependudukan, maka 

perkembangan wilayah Kabupaten Mojokerto juga dapat diprediksi dan ditelaah 

lebih jauh kedepannya. 
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Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Tiap Periode Sensus 

Penduduk 

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto  

 Persebaran penduduk Kabupaten Mojokerto dilihat dari 2 cara yang 

dihimpun dari Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. Cara tersebut yaitu 

meninjau kepadatan bruto aatau kepadatan netto. Kepadatan penduduk bruto 

merupakan pertambahan penduduk yang dapat dilihat dari angka perbandingan 

antara jumlah penduduk total kabupaten dengan jumlah luas total wilayah 

kabupaten, sedangkan kepadatan netto merupakan kepadatan penduduk yang 

dihitung dari perbandingan antara jumlah penduduk total dengan jumlah luasan 

lahan terbangun. Di Kabupaten Mojokerto, kondisi persebaran atau distribusi 

penduduk bisa dilihat dari persebaran kepadatan penduduk pada tiap kecamatan di 

Kabupaten Mojokerto.  

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, penduduk di 

Kabupaten Mojokerto hingga Tahun 2032 mempunyai perseberan penduduk yang 

tidak merata dengan kepadatan penduduk (bruto) yang timpang antar kecamatan 

yang berkisar antara inteval 2,73 jiwa/Ha hingga 15,63 jiwa/Ha. Kepadatan bruto 

tertinggi terdapat di Kecamatan Sooko dan kepadatan terendah terdapat di 

Kecamatan Trawas. Kecamatan Sooko menjadi wilayah dengan kepadatan tertinggi 
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karena di Kecamatan ini berada hampir semua sarana dan prasarana perkotaan. 

Sedangkan untuk kepadatan netto, interval kepadatan di Kabupaten Mojokerto 

antara 40,20 jiwa/Ha hingga 103,84 jiwa/Ha. Kepadatan netto tertinggi terdapat di 

Kecamatan Mojosari sedangkan kepadatan netto terendah berada di Kabupaten 

Trawas. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang ada bermukim pada areal 

tertentu saja sehingga kepadatan bersih yang didapatkan berdasarkan perhitungan 

yang telihat paling tinggi. Sebaliknya yang terjadi pada Kecamatan Trawas, 

penduduk yang ada lokasinya tersebar sehingga kepadatan penduduk yang 

didapatkan paling rendah jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain di 

Kabupaten Mojokerto.  

Tabel 4. 2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Mojokerto Sampai Tahun 2032 

No. Kecamatan Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Luas 

Wilayah 

(Ha) 

Luas 

Terbangun 

(Ha) 

Bruto Netto 

1 Jatirejo 2.714 7.673 714 48,42 4,51 

2 Gondang 3.390 10.240 390 67,69 2,58 

3 Pacet 2.618 8.020 618 37,92 2,92 

4 Trawas 2.540 6.715 540 68,23 3,44 

5 Ngoro 3.742 9.133 742 83,54 6,79 

6 Pungging 3.864 7.964 864 61,04 6,62 

7 Kutorejo 2.947 8.156 947 47,78 5,55 

8 Mojosari 4.472 8.454 472 80,30 4,48 

9 Bangsal 3.803 6.150 2.803 49,58 6,47 

10 Mojoanyar 1.068 5.881 1.068 81,18 14,74 

11 Dlanggu 2.686 4.593 686 41,13 6,14 

12 Puri 3.767 6.166 767 78,37 9,75 

13 Trowulan 2.280 3.759 280 97,95 7,30 

14 Sooko 2.602 4.504 602 80,32 6,74 

15 Gedeg 2.788 8.234 897 83,54 6,79 

16 Kemlagi 3.665 6.789 876 61,04 6,62 

17 Jetis 6.782 13.997 1.917 47,78 5,55 

18 Dawarblandong 5.335 12.786 1.997 80,30 4,48 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto 
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Potensi unggulan yang berkembang di Kabupaten Mojokerto sebagai 

berikut:   

a. Sektor industri besar: Ngoro Industri Persada (NIP), Industri Esta te Mojokerto 

(di Kecamatan Mojoanyar), dan Industri Estate Jetis (di Kecamatan Jetis) 

b. Sektor industri kecil: Alas Kaki (Kecamatan Sooko, Trowulan dan Puri), Patung 

Batu (Kecamatan Trowulan), Cor Kuningan (Kecamatan Trowulan), Gerabah 

(Kecamatan Puri), Kripik kedelai, Ubijalar, Ubikayu (Kec. Gondang, Pacet) 

c. Sektor Seni Budaya: Grebeg Suro Mojopahit, Grebeg dan Haul Syeh Jumadil 

Kubro, Kesenian Bantengan, Tari Klasik, Mocopat, Karawitan.  

d. Wisata Alam: Pemandian Ubalan Pacet, Padusan Air Panas, Air Terjun Coban 

Canggu, Air Terjun Dlundung, Taman Hutan Rakyat R. Soeryo, Watu Blorok.  

e. Wisata Religi/Agama: Troloyo, Makam Syeh Jumadil Kubro, Makam Vihara, 

Makam Tirim, Makam Mendhek, Makam Krapyak. 

f. Wisata Budaya/Peninggalan Majapahit: Petirtaan Jolotundo, Candi Bangkal, 

Candi Bajangratu, Candi Brahu, Candi Gentong, Candi Minakjinggo, Candi 

Jedong, Candi Kedaton, Candi Sumur Gantunga, Candi Grinting, Candi Tikus, 

Candi Kasimantengah, Candi Siti Hinggil, Kolam Segaran.  

Berdasarkan RTRW Mojokerto Tahun 2012-2032, perkembangan tata 

ruang wilayah-wilayah di Jawa Timur tedapat lima 5 (lima) kelompok wilayah yaitu 

wilayah tengah, barat, barat daya, timur dan kepulauan menunjukkan tingkat 

perkembangan perkotaan yang berbeda-beda. Berdasarkan tingkatannya tersebut, 

wilayah tengah menunjukkan perkembangan perkotaan yang sangat cepat 

dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Kecenderungan pengembangan perkotaan 

yang relatif kuat tejadi di wilayah Barat dan Barat Daya. Kecenderungan 

perkembangan perkotaan di wilayah Tengah, Barat, dan Barat Daya tersebut 

umumnya menunjukkan gejala terjadinya perkembangan yang melebihi wilayah 

administrasinya, sedangkan wilayah-wilayah lainnya (timur dan kepulauan) 

umumnya menunjukkan kegiatan perkotaan yang mandiri. Kabupaten Mojokerto 

termasuk dalam pola perkembangan wilayah tengah.  
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Sistem transportasi regional yang rutenya melewati wilayah Mojokerto 

menyebabkan kondisi perkembangan wilayah yang terus meningkat dari waktu ke 

waktu. Kegiatan perkotaanpun juga ikut mempengaruhi peningkatan 

perkembangan wilayah di Mojokerto sehingga adanya perubahan terhadap pola 

penggunaan lahan. Aktivitas yang tampak cukup padat, hal itu terbukti dari 

beragamnya kegiatan perkotaan di bidang pendidikan, perdagangan dan jasa, pusat 

pemerintahan dan pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya.  

Transportasi regional yang menghubungkan Jombang-Mojokerto dengan 

Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur juga menjadi salah satu pemicu 

perkembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto. Perkembangan ynan kuat terlihat 

pada sepanjang koridor jalan arteri primer. Selain itu, perkembangan yang ada 

dipengaruhi juga oleh kedekatannya dengan Kota Mojokerto yang juga memiliki 

perkembangan cukup pesat.  

Pembagian kawasan di wilayah Kabupaten Mojokerto meliputi: 

a. Kawasan Permukiman 

Kawasan permukiman terdapat permukiman perkotaan dan perdesaan. 

Perkembangan dari kawasan permukiman perkotaan dilihat dari semakin besar dan 

padat jumlah suatu penduduk dari sebuah kawasan perkotaan, maka semakin besar 

kecenderungan perkembangannya pada kawasan pinggiran dari perkotaan 

berangkutan. Pada perkembangan ini dapat dilihat pada kawasan sekitar perkotaan 

Ngoro, Mojosari, Bangsal, Puri, Trowulan, dan Sooko. Sedangkan perkembangan 

kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Mojokerto sangat besar peluangnya 

untuk terjadi karena secara geografis terletak dan dekat dengan pusat-pusat 

pertumbuhan atau kawasan perkotaan. Kawasan pedesaan yang cenderung 

memiliki perkembangan pemanfaatan lahan cukup lambat akibat rendahnya daya 

dukung sumber daya alam, sumber daya manusia, aksesibilitas, dan ketersediaan 

sarana prasarana pendukung, sehingga pola pemanfaatan lahannya juga 

berkembang secara lambat.  
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b. Kawasan Industri 

Perkembangan kawasan industri di Kabupaten Mojokerto yaitu industri 

kecil menengah yang sebagian besar tersebar dengan jenis produksi barang-barang 

kebutuhan rumah tangga. Potensi wilayah yang mempunyai kecenderungan sebagai 

perkembangan kawasan industri kecil menengah ini yaitu Kecamatan Gondang, 

Sooko, Mojosari, Puri, Kutorejo dan Dawarblandong dengan produk unggulan 

masing-masing. Sedangkan untuk industri besar dan menengah karakteristik 

perkembangannya terdapat pada kawasan yang dekat bahan baku dan pada kawasan 

dengan aksesibilitas yang tinggi sepanjang jalan arteri dan kolektor. Selain itu, 

faktor harga lahan dan kebijakan serta ketersediaan infrastruktur memberi dampak 

tehadap kecenderungan perkembangan industri yang ada di wilayah Kabupaten 

Mojokerto. Wilayah yang memiliki kecenderungan sebagai perkembangan 

kawasan industri besar dan menegah yaitu Kawasan Industri Estate Mojokerto 

(MIP) di Kecamatan Mojoanyar, Kawasan Industri Estate Jetis (JIP) di Kecamatan 

Jetis, dan Kawasan Industri Ngoro (NIP) di Kecamatan Ngoro.  

c. Kawasan Pertanian dan Perkebunan 

Perkembangan kawasan pertanian dan perkebunan dapat diusahakan 

melalui pengembangan sektor sebagai fokus utama yang diharapkan mendudukkan 

Mojokerto beserta kawasan penghasilnya sebagai supplier untuk memicu 

perkembangan sektor lainnya terutama sektor industri pengolahan makanan dan 

minuman. Hal ini tentunya membutuhkan akomodasi dalam keterkaitannya dengan 

pengembangan kawasan lain yang nantinya akan mengarah pada kawasan-kawasan 

yang memang sudah ditegaskan peruntukannya. Di Kabupaten Mojokerto, kawasan 

yang dimaksud memiliki peluang untuk diarahkan pada kawasan-kawasan di luar 

dari perkembangan perkotaan seperti pada bagian utara maupun selatan wilayah 

Kabupaten Mojokerto seperti Kecamatan Gondang, Jatirejo, Pacet, Trawas, 

Pungging, Kutorejo, Dlanggu, Trowulan, Kemlagi, Jetis, dan Dawar Blandong.  

d. Kawasan Agropolitan 

Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mengupayakan Kawasan 

Agropolitan sebagai salah satu agenda pada sub bidang pertanian yang diarahkan 

di kawasan pengembangan agropolitan Kecamatan Pacet. Penetapan Kecamatan 
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Pacet sebagai kawasan Agropolitan sesuai dengan surat Bupati Mojokerto nomor: 

050/3867/416/2002, tetanggal 3 Desember 2002 perihal lokasi Kawasan 

Agropolitan yang menetapkan “Kecamatan Pacet sebagai lokasi Kawasan 

Agropolitan” dari 20 desa yang ada dengan luas wilayah Kecamatan Pacet 45.404 

km², tepilih 7 desa sebagai kawasan Agropolitan di Kecamatan Pacet. 

e. Kawasan Perikanan dan Peternakan 

Pada wilayah Kabupaten Mojokerto, persebaran kawasan perikanan 

terkonsentrasi di Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi. Luasan kawasan perikanan 

yang paling kecil terdapat pada Kecamatan Trawas, Gedeg, Jatirejo, dan Kutorejo. 

Kegiatan petenakan di wilayah Kabupaten Mojokerto tersebar diseluruh wilayah 

kecamatan. Tiap-tiap kecamatan memiliki komoditas unggulan dari kegiatan 

peternakan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Untuk kawasan peternakan unggas 

tedapat di Kecamatan Trawas, Pungging, Kutorejo, dan Dawarblandong. Ternak 

kecil terdappat pada Kecamatan Pungging, Mojosari, Puri, Sooko, dan Kemlagi. 

Sedangkan tenak besar terdapat pada Kecamatan Jatirejo, Mojosari, dan Gedeg.  

Struktur kegiatan utama yang tedapat di Kabupaten Mojokerto tediri dari 6 

sektor yaitu: 

a. Industri  

Kegiatan industri di Kabupaten Mojokerto direncanakan dan dikembangkan 

dengan skala menengah hingga besar. Sehingga kegiatan dialokasikan dalam 

bentuk kawasan. Sedangkan rencana industri kecil tetap dikembangkan dalam 

bentuk sentra atau lokasi dan zona. Jenis industri yang dikembangkan di Kabupaten 

Mojokerto dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu industri manufaktur polutif yang meliputi 

industri bahan kimia, bahan makanan, dan pupuk. Yang kedua yaitu industri 

manufaktur non polutif yang meliputi industri sepatu, peralatan rumah tangga, 

kerajinan tangan, dan industri pakaian. Yang terakhir adalah Agro industri yang 

mengolah makanan dari hasil perkebunan dan pertanian.  

b. Perdagangan dan Jasa 

Perkembangan kegiatan perdagangan terdapat pada kawasan perkotaan 

yang berdekatan dengan Kota Mojokerto dan sekitar jalur utama seperti Kecamatan 

Sooko dan Mojosari.disamping perdagangan berskala regional, kawasan pusat kota 
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juga terdapat pusat perbelanjaan. Untuk hasil industri kecil, pertanian, perkebunan, 

dan hasil hutan yang diperdagangkan diarahkan pada Kecamatan Pacet. Pada 

Kecamatan Gondang akan diarahkan untuk pengembangan pasar agribis atau pasar 

induk hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan yang bersinergi dengan kawasan 

agropolitan dan industri. Sedangkan pada Kecamatan Trowulan dikembangkan 

pusat perdagangan dari hasil kerajinan dan industri kecil.  

c. Pertanian 

Di Kabupaten Mojokerto, rencana pengembangan kawasan pertanian terdiri 

dari lahan basah, pertanian lahan kering dan pertanian tanaman tahunan atau 

perkebunan. Pertanian lahan basah dengan jenis tanaman pangan produksi tebesar 

terdapat di Kecamatan Pungging, Kutorejo, Dlanggu, Pacet, dan Gondang. 

Kawasan pertanian lahan basah diarahkan pada wilayah Kecamatan 

Dawarblandong, Dlanggu, Kutorejo, dan sebagian Kecamatan Kemlagi yang 

merupakan sentra bagi produksi pangan wilayah Kabupaten Mojokerto dengan 

komditas produk unggulannya yaitu beras.  

d. Kehutanan dan Perkebunan 

Kawasan perhutanan yang ada di Kabupaten Mojokerto temasuk dalam 

kawasan hutan rakyat R.Soeryo dimana wilayah Kabupaten Mojokerto mempunyai 

luas kawasan utan seluas 14.000 Ha yan terdapat pada wilayah selatan Kabupaten 

Mojokerto yaitu Kecamatan Gondang, Pacet, Jatirejo, dan Trawas yang merupakan 

kawasan hutan produksi. Kawasan hutan produksi juga terdapat di Kecamatan 

Dawarblandong dan Kemlagi. Hutan produksi di Kabupaten Mojokerto dari kurun 

tahun 2003-2006 mengalami penabahan jumlah luas kawasan 30,25% dari total luas 

hutan yang ada, dengan pertumbahan 8% saat ini luas hutan produksi 7.815 Ha. 

Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan jatirejo diarahkan sebagai fungsi kawasan 

hutan lindung dalam rangka upaya pemanfaatan ruang dan sekaligus menjaga 

keseimbangan keruangan. 

e. Pariwisata 

Selain mengembangkan objek wisata yang terdapat di Kabupaten 

Mojokerto, rencana pengembangan kawasan wisata di wilayah Kabupaten 

Mojokerto adalah penetapan Kecamatan Trowulan sebagai kawasan wisata cagar 
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budaya serta pengembangan kawasan wisata agrowisata. Pengembangan taman 

wisata alam yang ada di Kabupaten Mojokerto yaitu berupa taman wisata buah yang 

tedapat di kawasan perkebunan yang teletak di Kecamatan Gondang dan Dlanggu. 

Agrowisata alam yang terdapat di Kecamatan Pacet dan Trawas berupa: Mangga, 

Durian, Sawo, dan Manggis.  

f. Transportasi 

Rencana pengembangan kegiatan transportasi regional di Kabupaten 

Mojokerto yang berkatan dengan sistem pengangkutan terpusat di Kecamatan 

Mojoanyar, Pungging, dan Mojosari dengan pengembangan yang ada yaitu terminal 

angkutan massal lingkup regional dan stasiun kereta api serta teminal kargo. 

 

4.1.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto 

 Menurut Berita Resmi Statistik No. 08/12/3516/Th.II, 27 Desember 2021 

mengenai Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto pada Agustus 2021 

yang diterbitkan oleh data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, jumlah 

angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 632.808 orang, bertambah 12.418 

orang dibanding Agustus 2020. Meski demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) Agustus 2021 turun sebesar 0,68 persen poin dibandingkan Agustus 

2020. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 5,54 persen, 

turun 0,22 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Penduduk yang bekerja 

sebanyak 597.775 orang, meningkat sebanyak 13.086 orang dari Agustus 2020. 3 

(tiga) lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase adalah Sektor 

Industri Pengolahan (Manufaktur) sebanyak 1,75 persen poin. Sementara yang 

mengalami penurunan adalah Sektor Jasa hingga 0,46 persen poin, dan sektor 

Pertanian sebanyak 1,29 persen. 

 Terdapat 109.106 orang sebanyak 12,15 persen penduduk usia kerja yang 

terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 sebanyak 

4.775 orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 sebanyak 1.965 

orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 3.514 orang, dan 

penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COID-19 

sebanyak 98.852 orang. 
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 Penduduk usia kerja menurut data yang disampaikan Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Mojokerto merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. 

Penduduk usia kerja di Kabupaten Mojokerto pada Agustus 2021 sebesar 897.979 

orang, mengalami kenaikan 9.009 orang dibandingkan Agustus 2020. Jumlah 

penduduk yang bekerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah 

penduduk di Kabupaten Mojokerto. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan 

angkatan kerja yaitu 632.808 orang atau sebanyak 70,47 persen, dan sisanya 

merupakan bukan angkatan kerja. Untuk data yang lebih jelas dapat diperhatikan 

pada tabel di bawah ini.  

Tabel 4.3 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja per Agustus 2020-Agustus 

2021 

Jenis Kegiatan Utama Satuan Agustus 2020 Agustus 2021 Perubahan 

(2020-2021) 

1. Penduduk Usia kerja (Usia 15 

tahun atau lebih)  

orang 888.970 897.979 9.009 

2. Angkatan Kerja orang 620.390 632.808 12.418 

Bekerja orang 584.689 597.775 13.086 

Pengangguran orang 35.701 35.033 -668 

3. Bukan Angkatan Kerja (BAK) orang 268.580 265.171 -3.409 

4. Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) 

orang  69,79 70,47 0,68 

5. Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) 

orang  5,75 5,54 -0,22 

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto 

 Jika dibandingkan dengan Agustus Tahun 2020, tejadi peningkatan jumlah 

angkatan kerja sebanyak 12.418 orang. Angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto 

pada Agustus 2021 tediri dari 597.775 orang bekerja dan 35.033 orang 

pengangguran. Penduduk bekerja juga mengalami peningkatan sebanyak 13.086 

orang dan penduduk dengan kategori pengangguran berkurang sebanyak 688 orang. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya presentase 

penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Secara jumlah 

angkatan kerja, di Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan pada Agustus 2021 

dibandingkan Agustus 2020, kenaikan angkatan kerja ini selaras dengan TPAK di 
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Kabupaten Mojokerto yang juga mengalami kenaikan sebasar 0,68 persen poin. 

Fenomena penurunan jumlah penduduk bukan angkatan kerja berakibat 

penambahan penduduk yang masuk kategori angkatan kerja di Kabupaten 

Mojokerto. 

 Berdasarkan data ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2021, disebutkan bahwa karakteristik peduduk yang bekerja di 

Kabupaten Mojokerto dilihat pada 3 faktor, yakni: 

a. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 

Didasarkan pada lapangan pekerjaan utama, komposisi penduduk yang 

bekerja mampu menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk 

masing-masing sektor. Melalui data Sakernas Agustus 2021, tiga lapangan 

pekerjaan di Kabupaten Mojokerto yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu 

pada sektor jasa antara lain jasa Perdagangan, Transportasi dan Pergudangan, 

Akomodasi dan Makan minum, Informasi dan Komunikasi, Keuangan dan 

Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Perorangan, 

Pendidikan dan Kesehatan, dan jasa lainnya. Penyerapan tenaga kerja pada sektor 

jasa sebesar 46,15 persen. Sektor kedua yang paling banyak menyerap tenaga kerja 

yaitu Manufaktur yang meliputi Pertambangan dan Penggalian, Industri 

Pengolahan, Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah dan 

Daur Ulang, Kontruksi. Sektor manufaktur menyerap tenaga kerja sebesar 37,10 

persen. Sektor terakhir yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu sektor 

Pertanian meliputi Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan yang menyerap 

tenaga kerja hingga 16,75 persen. Ketiga sektor ini mendominasi penyerapan 

tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto dan menunjukkan pola yang sama pada 2 

tahun terakhir.  

b. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 

Pada data BPS Kabupaten Mojokerto Agustus 2021, penduduk di 

Kabupaten Mojokerto yang bekerja mayoritas berstatus buruh/karyawan/pegawai 

dengan presentase 46,15 persen. Sedangkan yang paling sedikit berstatus berusaha 

dengan keterangan dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 3,78 persen. 

Dibandingkan Agustus 2020, status pekerjaan yang mengalami peningkatan 
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komposisi pola sebaran adalah buruh/karyawan/pegawai sebanyak 1,92 persen poin 

dan berusaha sendiri sebesar 1,67 persen poin, serta pekerja bebas di pertanian 

sebesar 0,74 persen poin. 

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja dapat 

dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di 

kegiatan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan 

buruh/karyawan/pegawai, sedangkan mereka yang berusaha sendiri, berusaha 

dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas 

(pertanian/nonpertanian), dan pekerja keluarga/tak dibayar dikategorikan kegiatan 

informal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.3 Presentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan 

Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020-Agustus 2021 

Sumber: BPS Kab. Mojokerto 

 Pada bulan Agustus 2021, penduduk Kabupaten Mojokerto yang bekerja di 

Kegiatan informal sebanyak 298.745 orang atau 49,98 persen, sedangkan yang 

bekerja di kegiatan formal sebanyak 299.030 orang atau sebanyak 50,02 persen.  

Penduduk bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2021 naik sebesar 1,00 persen 

poin jika dibandingkan Agustus 2020 dan naik sebesar 0,36 persen poin jika 
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dibandingkan Februari 2021. Peningkatan penduduk Jawa Timur yang bekerja di 

kegiatan formal tersebut merupakan kontribusi status buruh/karyawan.  

c. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

 

Gambar 4.4 Presentase Penduduk bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang 

Ditamatkan, Agustus 2020-2021 

Sumber: BPS Kab. Mojokerto 

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat pada Agustus 2021, penduduk 

bekerja di Kabupaten Mojokerto masih didominasi oleh penduduk yang 

berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 33,04 persen. Sementara tenaga kerja 

yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 8,64 persen atau 

51.652 orang. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih 

menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2020. Dibandingkan dengan 

Agustus 2020, tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah, menunjukkan tren 

menurun. Sebaliknya, tenaga kerja dengan ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) menunjukkan tren meningkat.  

 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mojokerto per Agustus 

2021 sebesar 5,54 persen yang berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat 

sekitar 6 orang penganggur. Pada Agustus 2021, TPT mengalami penurunan 

sebesar 0,22 persen poin dibandingkan Agustus 2020. TPT ini akan menjadi 

indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh 

pasar kerja. Bedasarkan jenis kelamin, BPS Kabupaten Mojokerto menghimpun 

data bahwa TPT laki-laki sebesar 4,86 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT 
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perempuan yang sebesar 6,56 persen. Dibandingkan Agustus 2020, TPT laki-laki 

naik 0,05 persen poin dan TPT perempuan turun 0,69 persen poin.  

 Keadaan ketenagakerjaan di kabupaten Mojokerto selama 2 tahun terakhir 

juga terdampak Pandemi COVID-19. Penduduk usia kerja yang terdampak 

COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: 

a. Pengangguran Karena COVID-19  

b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 

c. Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19 

d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19 

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat dampak COVID-19 terhadap Penduduk 

Usia Kerja di Kabupaten Mojokerto. 

Tabel 4.4 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja 

Komponen Orang Persentase Terhadap PUK 

1. Penganggur karena 

pandemi COVID-19 

4.775 0,53 

2. BAK karena pandemi 

COVID-19 

1.965 0,22 

3. Sementara tak bekerja 

karena pandemi COVID-

19 

3.514 0,39 

4. Pengurangan jam kerja 

karena pandemi COVID-

19 

98.852 11,01 

Jumlah 109.106 12,15 

PUK Tahun 2021 897.979  

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto 
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4.1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja  

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Mojokerto. Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang 

transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto mempunyai visi dan misi dalam 

menyelenggarakan kegiatan organisasi agar lebih testruktur dan behasil guna serta 

berdaya guna yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Mojokerto, antara lain: 

a. Visi 

Visi Bupati Mojokerto yang diimplementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto tergambarkan dalam suatu bentuk yang menentang tentang 

keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, yaitu 

terwujudnya masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri, sejahtera, dan 

bermartabat melalui penguatan dan pengembangan basis perekonomian, 

pendidikan serta kesehatan.  

Untuk bisa memahami arti dari visi tesebut maka Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto meberikan penjelasan visi sebagai berikut: 

1. Terwujudnya yakni merupakan suatu realisasi tujuan tenaga kerja yang 

diinginkan, tenaga kerja disini dimaksudkan adalah penduduk usia kerja, para 

pencari kerja, orang yang bekerja dan penganggur 

2. Mandiri yakni masyarakat ataupun tenaga kerja yang mempunyai hak 

mengembangkan diri dan menentukan nasibnya sendiri dimana nantinya dengan 

kemandirian tersebut bisa mampu tersedia sumber daya manusia yang 

berkualitas 

3. Sejahtera yakni tingginya mutu SDM yang dapat diikuti dengan kelayakan 

tingkat ekonomi dalam keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan sosial 

kultural serta budaya 

4. Bermartabat yakni teciptanya tenaga kerja yang mampu menjunjung tinggi nilai-

nilai historis yang telah diperjuangkan para pendahulu 
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5. Penguatan merupakan proses pembentukan yang menjadi pondasi dalam 

pembangunan serta pilar dalam terciptanya SDM yang menyokong 

pembangunan Kabupaten Mojokerto. 

6. Pengembangan yakni proses peningkatan kemampuan dan kinerja khususnya 

tenaga kerja sebagai SDM yang berkualitas.  

7. Perekonomian yakni suatu manajemen sumber daya 

8. Pendidikan yaitu suatu usaha dan proses pembimbingan khususnya SDM untuk 

memperoleh pengetahuan dan pemahaman 

9. Kesehatan yakni kondisi yang stabil yang dimiliki oleh tenaga kerja khususnya 

SDM yang selaras dengan lingkungan sehingga memungkinkan setiap orang 

untuk hidup secara sosial dan ekonomis. 

b. Misi 

Demi mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi Bupati yang terdiri 

dari 7 misi yang merupakan penjabaraan dari visi dimana Dimana Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Mojokerto masuk ke dalam misi ke-3 yaitu membangun 

kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan 

kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada 

pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, Agrobisnis, Agroindustri dan 

Pariwisata. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Tenaga Kerja 

menjalankan fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan bidang 

transmigrasi 

d. pelaksanaan administrasi di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, 

dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan 

fungsinya.  
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Dalam penyelenggaraan organisasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto didukung struktur organisasi, SDM dan Sarana Prasarana sebagi berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 

Sumber: Peraturan Bupati No.84 Tahun 2021 

Sedangkan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 

sebagaimana Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 84 Tahun 

2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut: 
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a. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dan 

memimpin serta mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto. 

b. Sekretariat  

Sekretariat memiliki tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dalam mengkoordinasikan 

bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi 

urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan 

anggaran 

2. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, 

kepegawaian, dan keuangan 

3. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggan, tata laksana dan 

hubungan masyarakat 

4. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi 

5. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset 

6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan 

7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tediri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum serta 

kepegawaian 

b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, arsip, tatalaksana, 

kerumahtanggan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.  

c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi, dan pemeliharaan 

perlengkapan dan peralatan kantor.  
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d. Menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum serta 

kepegawaian, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan, dan 

melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.  

2. Sub Bagian Penyusunan Program 

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kerja, rencana program, 

kegiatan dan anggaran, bahan koordinasi dan laporan kinerja. 

b. Melaksanakan evaluasi, menyusun laporan, tugas-tugas kedinasan lain 

yang diberikan oleh Sekretaris. 

c. Melakukan pengelolaan data dan perencanaan program. 

3. Sub Bagian Keuangan  

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Menysusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan 

b. Melakukan pengelolaan dan pembinaa administrasi keuangan 

c. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan 

d. Menyusun laporan keuangan 

e. Menyusun bahan koordinasi di bidang keuangan 

f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan 

g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.  

c. Bidang Pelatihan 

Bidang Pelatihan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Tenaga Kerja meliputi uji keterampilan dan setifikasi, pelatihan 

ketenagakerjaan serta bina lembaga pelatihan. Dalam melaksanakan tugasnya, 

bidang pelatihan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan perencanaan program dan kegiatan 

2. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja, lembaga sertifikasi 

profesi (LSP), tempat uji kompetensi (TUK) dan lembaga lain dalam 

pelaksanaan uji keterampilan kerja (UKK) dan sertifikasi kompetensi kerja 

3. Pelaksanaan uji keterampilan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja 

4. Pelaksanaan program pelatihan kerja 
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5. Pelaksanaan program pemaganagan dalam dan luar negeri 

6. Pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan kerja meliputi pembinaan 

program latihan, pembinaan pengelola dan pembinaan prasarana dan sarana 

lembaga pelatihan kerja 

7. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan uji lembaga pelatihan kerja 

swasta 

8. Pelaksanaan pemberian tanda daftar lemaga pelatihan kerja di perusahaan 

9. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, dan 

10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Bidang Pelatihan tediri dari: 

1. Seksi Kerjasama Uji Keterampilan dan Sertifikasi 

Seksi Kerjasama Uji Keterampilan dan Sertifikasi mempunyai tugas dan 

fungsi sebagai berikut: 

a. Menyusun program kegiatan uji keteampilan kerja dan sertifikasi 

kompetensi kerja. 

b. Melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja, lembaga 

sertifikasi profesi (lSP) tempat uji kompetensi (TUK) dan lembaga lain 

dalam pelaksanaan uji keterampilan kerja (UJK) dan sertifikasi 

kompetensi kerja. 

c. Melakukan uji keterampilan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja, 

melaukan evaluasi dan menyusun laporan. 

d. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala 

bidang pelatihan.  

2. Seksi Bidang Pelatihan Ketenagakerjaan 

Seksi Bidang Pelatihan Ketenagakerjaan memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan kerja. 

b. Melakukan program pelatihan kerja. 

c. Melakukan penyelenggaraan program pemagangan dalam dan luar 

negeri. 

d. Melakukan pembinaan program pemagangan. 

e. Melakukan fasilitasi pengembangan kewirausahaan.  
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f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan.  

g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala 

bidang pelatihan.  

3. Seksi Bina Lembaga Pelatihan 

Seksi Bina Lembaga Pelatihan memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan inventarisasi sumber daya lembaga pelatihan kerja, 

b. Melakukan pembinaan lembaga pelatihan kerja meliputi pembinaan 

program latihan, pembinaan pengelola dan pembinaan prasarana dan 

sarana lembaga pelatihan kerja. 

c. Melakukan pemberian rekomendasi penerbitan izin lembaga pelatihan 

kerja swastaa dan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja di 

perusahaan. 

d. Menyusun bahan fasilitasi akreditasi/pemantauan status/tingkat/jenjang 

bagi lembaga pelatihan kerja. 

e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan. 

f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala 

bidang pelatihan. 

d. Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja 

Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas 

untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga 

Kerja yang meliputi penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan 

transmigrasi. Di dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perluasan Kerja dan 

Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan perencanaan program dan kegiatan 

2. Pelaksanaan informasi pasar kerja 

3. Pelaksanaan bursa kerja, peyuluan dan bimbingan jabatan 

4. Pelaksanaan pelayanan antar kerja dalam negeri dan luar negeri 

5. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan lembaga penempatan tenaga keja dan 

bursa kerja khusus (BKK) 

6. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengendalian, dan pelayanan pengguna 

tenaga kerja asing 
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7. Pelaksanaan dan fasilitasi program penciptaan dan perluasan kesempatan kerja 

8. Pelaksanaan fasilitasi transmigrasi 

9. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, dan 

10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaaga Kerja tediri dari: 

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja  

Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan pelayanan kartu AK-I kepada pencari kerja dan kartu AK-

III kepada pengguna tenaga kerja yang membutuhkan tenaga kerja. 

b. Menyusun, mengolah, menganalisa data pencari kerja dan data 

lowongan kerja serta penyebarluasan informasi pasar kerja 

c. Pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja. 

d. Melakukan kunjungan ke pengguna tenaga kerja untuk mendapatkan 

informasi lowongan kerja. 

e. Melakukan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi serta penempatan 

tenaga kerja di dalam dan di luar negeri. 

f. Melakukan pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan, dan 

bimbingan jabatan kepada pencari kerja, pengguna tenaga kerja, siswa 

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sederajat dan perguruan tinggi. 

g. Melakukan pembinaan BKK, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja 

Swasta (LPTKS) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

Swasta (PPTKIS). 

h. Pameran bursa kerja untuk mempertemukan pencari kerja dengan 

pengguna tenaga kerja. 

i. Melakukan rekomendasi passport calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

asal Kabupaten Mojokerto. 

j. Menyusun, mengolah serta menganalisa data calon TKI ke luar negeri. 

k. Melakukan pembinaan dan monitoring Tenaga Kerja Asing (TKA), TKI 

pendamping TKA dan pengelola tenaga kerja asing. 
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l. Melakukan pelayanan rekomendasi Izin Mempekerjakan TKA 

perpanjangan atau penerbitan IMTA perpanjangan yang lokasi kerjanya 

dalam wilayah Kabupaten Mojokerto. 

m. Melakukan pendataan, monitoring dan pengendalian penggunaan TKA. 

n. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan, dan 

o. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala 

Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja. 

2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja 

Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan pendataan atau identifikasi potensi Sumber Daya Alam 

(SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). 

b. Melakukan program perluasan kesempatan kerja melalui padat karya 

infrastruktur dan padat karya produktif. 

c. Melakukan bimbingan teknis dan pemanduan serta pembinaan Usaha 

Mandiri Sektor Informal (UMSI), Tenaga Kerja Sarjana/Sukarela (TKS) 

dan Kelompok Usaha Bersama (KUB).  

d. Melakukan bimbingan teknis kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 

bagi tenaga kerja. 

e. Melakukan pemanduan dan bimbingan lanjutan program perluasan 

kesempatan kerja. 

f. Melakukan fasilitasi perluasan kesempatan kerja dan pengembangan 

usaha ekonomi produktif. 

g. Melakukan penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah. 

h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan, dan  

i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja. 

3. Seksi Transmigrasi  

Seksi Transmigrasi mempunyai tugas sebagai berikut:  

a. Melakukan fasilitasi pelaksanaan transmigrasi yang meliputi informasi, 

pendaftaran dan seleksi, verifikasi, perpindahan dan pembinaan pasca 

penempatan. 
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b. Menyusun bahan penyiapan, pendaftaran serta pelayanan perpindahan 

dan penempatan transmigrasi.  

c. Melakukan penyebaran informasi, sosialisasi, penyuluhan dan 

pembekalan program perpindahan dan penempatan transmigrasi. 

d. Melakukan pendataan animo calon transmigran, menyusun bahan 

koordinasi dan kerjasama antar daerah dengan daerah tujuan 

transmigrasi. 

e. Melakukan peninjauan calon lokasi transmigrasi. 

f. Melakukan pendampingan dan pengawalan transmigran ke daerah 

tujuan. 

g. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan sosial ekonomi 

transmigran pasca penempatan. 

h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan. 

i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.  

e. Bidang Hubungan Industrial 

Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja meliputi persyaratan kerja 

dan pengupahan, kelembagaan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan. 

Dalam melaksnaaan tugasnya, Bidang Hubungan Industrial memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

1. Perumusan penyusunan perencanaan program dan kegiatan 

2. Pelaksanaan verifikasi dokumen syarat kerja dan pengupahan 

3. Pelaksanaan pelayanan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian 

kerja bersama, perusahaan penyedia jasa pekerja serta pemborongan 

pekerjaan 

4. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dari pemberdayaan lembaga kerjasama 

tripartit dan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan 

5. Pelaksanaan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh 

6. Pelaksanaan pelayanan perselisihan hubungan industrial 
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7. Pelaksanaan deteksi dini, mogok kerja, unjuk rasa dan penutupan 

perusahaan 

8. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, dan 

9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Bidang Hubungan Industrial terdiri dari: 

1. Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan 

Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis syarat keja pengupahan dan 

kesejahteraan pekerja/buruh. 

b. Menyusun bahan inventarisasi data perjanjian kerja, pengesahan 

peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama dan 

penyelenggaraan kesejahteraan pekerja/buruh. 

c. Menyusun bahan dan melaksanakan pemantauan dan pembinaan 

pelaksanaan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja 

bersama dan kesejahteraan pekerja/buruh.  

d. Melakukan penelitian dan menyusun bahan untuk pengesahan peraturan 

perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama, pendaftaran 

perjanjian penyedian jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian 

pemborongan pekerjaan.  

e. Menyusun bahan kerjasama dengan instansi /lembaga tekait baik 

pemerintah maupun swasta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

pekerja/buruh. 

f. Merancang rekomendasi, permintaan izin dan pencabutan izin 

operasional bagi perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh. 

g. Melakukan pembinaan dan pemantauan syarat kerja, upah dan 

kesejahteraan pekerja/buruh. 

h. Menyusun bahan analisa dan mengkaji kebutuhan hidup layak serta data 

lain sebagai bahan penetapan upah minimum. 

i. Menyusun bahan penetapan upah minimum kabupaten dan upah 

minimum sektoral kabupaten. 
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j. Melakukan sosialisasi penetapan upah minimum dan monitoring 

pelaksanaan upah minimum serta proses penangguhan upah minimum. 

k. Melakukan pembinaan struktur dan skala upah pada perusahaan. 

l. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan, dan 

m. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Hubungan Industrial 

2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas 

sebagai berikut:  

a. Melakukan pembinaan pencegahan perselisihan hubungan industrial, 

pemutusan hubungan kerja dan unjuk rasa atau pemogokan pekerja serta 

penutupan perusahaan. 

b. Memproses dan menyelesaikan kasus perselisihan antara pekerja 

dengan pengusaha pemutusan hubungan kerja serta kasus-kasus unjuk 

rasa atau mogok dan penutupan perusahaan. 

c. Melakukan pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di 

luar pengadilan. 

d. Menyusun dan melakukan formasi serta melakukan pembinaan 

mediator hubungan industrial. 

e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan, dan melakukan tugas-tugas 

kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial.  

f. Bidang Perlindungan dan Keselamatan Kerja 

Bidang Perlindungan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja meliputi 

monitoring prasarana dan sarana, keselamatan dan kesehatan kerja serta 

perlindungan jaminan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang perlindungan 

dan Keselamatan Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan perencanaan program dan kegiatan  

2. Pelaksanaan monitoring perlindungan norma ketenagakerjaan dan perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja 

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



81 

 

 

 

3. Pelaksanaan dan memfasilitasi penerbitan rekomendasi atau pengesahan 

terhadap obyek perlindungan ketenagakerjaan 

4. Pelaksanaan dan memfasilitasi penerapan perlindungan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja dan audit sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja 

5. Pelaksanaan pembinaan perlindungan ketenagakerjaan 

6. Pelaksanaan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan perlindungan 

ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja 

7. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kepesertaan jaminan sosial 

ketenagakerjaan dan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja/buruh 

8. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan 

9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang Perlindungan dan Keselamatan Kerja terdiri dari: 

1. Seksi Monitoring Prasarana dan Sarana 

Seksi Monitoring Prasarana dan Sarana mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan dan memfasilitasi monitoring prasrana dan sarana 

penggunaan pesawat uap, bejana tekan, mekanik listrik, instalasi 

kebakaran, konstruksi bangunan lift, instalasi penyalur petir, alat 

pelindung teadap penanganan bahan berbahaya dan beracun, pelayanan 

kesehatan dan alat keselamatan dan kesehatan kerja lainnya.  

b. Melakukan dan memfasilitasi monitoring persyaratan tempat kerja, 

peralatan dan tenaga ahli tehadap perusahaan jasa keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

c. Melakukan monitoring pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan. 

d. Melakukan inventarisasi data pelaporan ketenagakerjaan. 

e. Melakukan monitoring penggunaan tenaga kerja asing. 

f. Melakukan dan memfasilitasi penerbitan rekomendasi dan pengeshan 

obyek perlindungan ketenagakerjaan. 

g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan, dan 

h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perlindungan dan Keselamatan Kerja. 
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2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki tugas dan fungsi sebagai 

berikut: 

a. Melakukan pembinaan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3). 

b. Melakukan dan memfasilitasi pembinaan pembentukan panitia pembina 

K3. 

c. Melakukan dan memfasilitasi perlindungan terhadap pemakaian alat-

alat pelindung diri bagi pekerja di perusahaan. 

d. Melakukan perlindungan dan monitoring terhadap perusahaan yang 

memproduksi dan menggunakan bahan berbahaya. 

e. Melakukan dan memfasilitasi pelaksanaan pengujian kesehatan kerja, 

lingkungan kerja serta pemakaian alat keselamatan kerja.  

f. Melakukan pembinaan dan perlindungan tenaga kerja khusus (pelatihan 

tenaga kerja, penempatan tenaga kerja luar negeri dan dalam negeri, 

tenaga kerja asing, tenaga kerja penyandang cacat, tenaga kerja 

perempuan dan anak) pada perusahaan.  

g. Melakukan dan memfasilitasi pembinaan perlindungan sistem 

manajemen K3, pengusulan pemberian penghargaan nihil kecelakaan 

dan pembinaan terhadap tenaga kerja tengtang pencegahan HIV/AIDS 

di tempat kerja, dan penanganan masalah perlindungan K3.  

h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan, dan 

i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perlindungan dan Keselamatan Kerja. 

3. Seksi Perlindungan Jaminan Sosial  

Seksi Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas dan fungsi sebagai 

berikut: 

a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan yang belum 

mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

b. Melakukan kerjasama penegakan hukum dengan perangkat daerah 

terkait. 
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c. Melakukan dan memfasilitasi monitoring kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja pada perusahaan. 

d. Melakukan pembinaan kesepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 

dan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja/buruh. 

e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran 

yang bekaitan dengan badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs). 

f. Melakukan perlindungan tehadap waktu kerja dan upah kerja di 

perusahaan. 

g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan, dan  

h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perlindungan dan Keselamatan Kerja. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

 

4.1.5 Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Mojokerto 

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 

Tentang Perluasan Kesempatan Kerja, dijelaskan bahwa perluasan kesempatan 

kerja merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru 

dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang dimaksud 

dengan kesempatan kerja yaitu lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja 

dan pekerja yang sudah ada. Upaya perluasan kesempatan kerja di Kabupaten 

Mojokerto tidak hanya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, namun terdapat 

koordinasi dari sektor pemerintahan yang lain seperti Dinas Koperasi, Dinas 

Perindustrian serta Perdagangan, UPT Balai Latihan Kerja (BLK)  yang bersinergi 

serta berkolaborasi dalam pelaksanaannya.  Perluasan kesempatan kerja di 

Kabupaten Mojokerto dipengaruhi oleh kondisi ketenagakerjaannya termasuk 

jumlah penduduk usia kerja dan jumlah pengangguran. Angka ketenagakerjaan 

tesebut disampaikan oleh Bapak Bambang Purwanto selaku Kepala Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut: 
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“Tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto ini yang belum memperoleh 

kesempatan kerja itu 5,45 persen atau setara dengan 35.033 jiwa. Kemudian 

jumlah penduduk usia kerja itu sebanyak 897.979 jiwa” (B. Purwanto, 

komunikasi personal, 4 Agustus 2022).  

 

Dari pernyataan diatas menyatakan bahwa dari jumlah keseluruhan 

penduduk usia kerja di Kabupaten Mojokerto masih terdapat angka yang cukup 

besar bagi tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto yang belum memperoleh 

kesempatan kerja, baik tenaga kerja mandiri ataupun karyawan swasta. Sebanyak 

35.033 jiwa atau 5,45 persen angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto masih belum 

memperoleh hak mereka dalam mendapatkan kesempatan kerja. Oleh sebab itu 

Dinas Tenaga Kerja berusaha untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja 

dalam 2 tahun ke depan. Pernyataan tesebut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga 

Kerja sebagai berikut. 

“Dari pengangguran 35.033 jiwa tadi saat ini kami mendorong untuk 

terserap di lapangan kerja target kami 9.091 jiwa, sehingga nanti target kami 

di tahun 2024 itu tejadi penurunan sekitar 9.091 sehingga angka 

pengangguran kami bisa turun di angka 3,5 persen” (B. Purwanto, 

komunikasi personal, 4 Agustus 2022). 

 

Berdasarkan data yang dihimpun dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Mojokerto, ketidakmerataan kesempatan kerja tersebut akibat 

tingginya angka pengangguran di Kabupaten Mojokerto yang disebabkan oleh 

beberapa hal, antara lain: 

a. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja  

Selaras dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti, angka 

pertumbuhan aangkatan kerja di Kabupaten Mojokerto masih tidak seimbang 

dengan angka kesempatan kerja yang terpenuhi. Dari 897.979 jiwa penduduk usia 

kerja, masih terdapat 35.033 jiwa atau sebanyak 5,45 persen yang tidak 

memperoleh kesempatan kerja. 

b. Terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi upaya perluasan kesempatan 

kerja di suatu daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi membawa dampak 

terhadap penurunan jumlah pengangguran. Secara umum, pertumbuhan ekonomi 

yang dicapai belum mampu menciptakan lapangan kerja yang luas sehingga belum 
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berdampak pada penurunan jumlah pengangguran yang signifikan. Jika 

pertumbuhan ekonomi bertambah maka akan otomatis berdampak pada kesempatan 

kerja yang terus bertambah.  

c. Rendahnya kualitas angkatan kerja 

Kualitas angkatan kerja mengacu pada keterampilan dan pengetahuan yang 

melekat pada pekerja. Kualitas angkatan kerja juga akan menentukan produktivitas 

dari angkatan kerja. Meskipun penawaran tenaga kerja tidak berubah, tenaga kerja 

dapat menghasilkan output yang lebih besar ketika mereka lebih produktif. Kualitas 

angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto masih cukup rendah yang diakibatkan oleh 

pendidikan, dan kurikulum yang tidak sesuai dengan ketersediaan pekerja,  

d. Kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang 

sesuai 

Kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja 

yang sesuai ini juga diakibatkan oleh kualitas tenaga kerja yang rendah sehingga 

pekerjaan yang diminta oleh suatu organisasi tidak sesuai dengan harapan sehingga 

membuat tingkat produktivitas rendah dan upah yang diterima juga tidak sesuai 

dengan harapan pekerja.  

e. Motivasi serta jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru 

masih rendah 

Wirausaha membantu mengatasi kesulitan lapangan kerja dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat serta berdampak pada peningkatan 

ketahanan nasional, serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada bangsa 

asing. Masyarakat Kabupaten Mojokerto lebih tertarik untuk mencari pekerjaan 

dibanding berwirausaha, rendahnya kapasitas SDM pelaku wirausaha dan regulasi 

yang belum mampu mengatasi persoalan sehingga menghambat perkembangan 

dunia wirausaha.  

Dijelaskan dalam pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan 

sasaran pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto dalam Rancangan Akhir 

Perubahan Rencana Strategis (RAPRS) Kabupaten Mojokerto tahun 2021, masalah 

pokok yang dihadapi oleh Kabupaten Mojokerto antara lain: 
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a. Pencari kerja belum memiliki keterampilan dan kemampuan kerja  

Kepala Bidang Perluasan Kesempatan kerja dan Penempatan Tenaga Kerja 

menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut: 

“Memang kita dalam perluasan kerja ini kan sudah mengupayakan kemudian 

mengusahakan sekiranya pencari kerja bagaimana agar terpenuhi 

kebutuhannya melalui Dinas ini. Namun, kami juga tidak mampu secara 

langsung menutup seluruh kebutuhan keterampilan yang diinginkan 

perusahaan begitu. Tentu harus ada pelatihan kerja dulu, pelatihan kerja 

kemudian penyebaran informasinya juga dan yang terpenting harus ada minat 

lah dari tenaga kerja atau pencari kerja itu sendiri. Nah itu yang masih minim 

ya saat ini di Kabupaten Mojokerto”. (D. Yatno, komunikasi personal, 05 

Agustus 2022) 

 

Di Kabupaten Mojokerto masih banyak penduduk usia angkatan kerja yang 

belum mempunyai keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan 

di dunia industri dan wirausaha agar dapat bersaing di pasar bebas khususnya di 

era MEA (Masyarakat Ekonomi Asia). Akar permasalahannya yaitu masih 

minimnya kesempatan pelatihan kerja, kurangnya informasi pelatihan kerja dan 

minat serta kemauan dari pencari kerja.  

b. Angka tingkat pengangguran tebuka yang masih tinggi 

Tabel 4.5 Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja Tahun 2020 

No Jenis Kegiatan Utama Jumlah 

1 Penduduk Usia Kerja 888.970 

2 Angkatan Kerja 620.390 

 Bekerja 584.689 

 Belum Memperoleh Kesempatan Kerja 35.701 

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto 

Berdasarkan tabel di atas, tingginya angka penduduk khususnya usia 

angkatan kerja tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai 

sehingga tingkat pengangguran menjadi tinggi karena kurangnya kesempatan 

kerja dan pemberian informasi lowongan kerja serta syarat dari perusahaan yang 

terlalu tinggi bagi pencari kerja menjadi hal utama yang menyebabkan tingkat 

pengangguran di Kabupaten Mojokerto masih tinggi. 
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c. Banyaknya pemutusan Hubungan Kerja dan perusahaan tutup  

Tingginya angka Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Mojokerto 

menjadi faktor utama maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan 

tutupnya perusahaan karena tidak mampu atau berpindah lokasi di daerah yanga 

angka UMR Kabupatennya masih rendah. Berdasarkan observasi peneliti 

diperoleh database Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2020 sebanyak 300 buruh 

menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja dan 570 buruh dirumahkan 

sementara di Kabupaten Mojokerto.  

Menurut Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021, 

penetapan UMR yang terlalu tinggi tersebut dikarenakan Dewan Pengupahan 

masih banyak yang membawa kepentingan masing-masing tanpa adanya 

evaluasi dan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan masing-masing 

perusahaan di wilayah kabupaten Mojokerto, sehingga banyak perusahaan yang 

berpindah lokasi dari Kabupaten Mojokerto ke daerah lain yang angka UMR nya 

rendah dan atau apabila ada investor baru yang akan masuk, tidak jadi 

mendirikan perusahaannya. Lebih jelasnya penetapan UMR Kabupaten 

Mojokerto dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 4.6 Penetapan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten 

Mojokerto 

Tahun Inflasi Keperluan Hidup 

Minimal 

UMR 

2005 4.92 724,712 578,250 

2006 6.53 578,250 682,000 

2007 6.48 776,640 740,000 

2008 9.66 798,263 803,652 

2009 6.96 910,650 971,624 

2010 7.33 1,009,133 1,009,150 

2011 4.72 1,098,733 1,105,000 

2012 4.65 1,234,000 1,234,000 

2013 8.05 1,700,000 1,700,000 

2014 5.50 1,679,382 2,050,000 

2015 12.43 1,992,163 2,965,000 

2016 8.25 2,288,856 3,030,000 

2017 8.71 2,262,329 3,279,975 

2018 8.03 2,684,000 3,565,661 

2019 8.51 2,799,294 3,851,983 

Sumber: BPS Kab. Mojokerto 
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d. Banyaknya permasalahan internal pada perusahaan 

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada HRD PT. MITRA 

SEMEN ASIA menjelaskan bahwa umumnya pada perusahaan di Kabupaten 

Mojokerto masih terdapat perselisihan internal antara perusahaan dengan 

karyawan atau tenaga kerja yang didominasi dengan perselisihan pemutusan 

hubungan kerja. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada wawancara berikut. 

“Pada beberapa tahun terakhir bukan hanya di perusahaan kami, namun 

sudah umum bahwa banyak terjadi perselisihan antara perusahaan dengan 

karyawan utamanya mengenai PHK. Karena kan sedang pandemi juga jadi 

perusahaan rata-rata tidak bisa mengcover seperti keadaan sebelum 

pandemi”. (R. Rachmadani, komunikasi personal, 9 Agustus 2022)  

 

Masih banyak perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan hak dan 

kepentingan serta perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh yang 

merupakan perselisihan hubungan industrial antara pihak pengusaha dengan 

pihak pekerja, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan aturan syarat 

kerja sesuai Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

dengan baik dan benar, termasuk penerapan aturan keselamatan, kesehatan kerja 

bagi perlindungan tenaga kerja yang disebabkan oleh penyediaan sarana dan 

prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang belum merata di 

perusahaan di wilayah Kabupaten Mojokerto meskipun tertulis aturan yang jelas 

pada pasal 86 ayat 1 huruf a UU No. 13 Tahun 2003 bahwa negara telah 

menjamin hak tiap pekerja di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan atas 

K3. Beberapa hal diatas disebabkan oleh kurangnya pemahaman di tingkat 

perusahaan tentang aturan ketenagakerjaan dan pentingnya sarana hubungan 

industrial. 

e. Peserta BPJS ketenagakerjaan yang masih minim kepesertaan 

Di Kabupaten Mojokerto masih minim angka tenaga kerja yang diikut 

sertakan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai fasilitas wajib dalam 

hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang dijelaskan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.7 Data Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Berdasar 

dan Klasifikasi Tahun 2021 

No. Klasifikasi Jenis Usaha Jumlah 

Badan 

Usaha 

Peserta 

1 Klasifikasi Perusahaan/Industri 683 54.698 

2 Klasifikasi Perdagangan 256 2717 

3 Klasifikasi Jasa Kontruksi 85 250 

4 Klasifikasi Jasa Pengobatan dan Kesehatan 45 1170 

5 Klasifikasi Jasa Transportasi 22 728 

6 Klasifikasi Jasa 168 2999 

7 Klasifikasi Organisasi/Lembaga 3 3 

8 Klasifikasi Jasa Pemerintahan 158 1737 

9 Klasifikasi Jasa Pendidikan 57 550 

JUMLAH 1477 64.852 

Sumber: Database Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto Tahun 2021 

Kabupaten Mojokerto memiliki jumlah perusahaan yang cukup banyak 

dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten sekitarnya, yang diharapkan dapat 

mengurangi angka pengangguran masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut. 

“Kebetulan Mojokerto ini tercatat sekitar 932 perusahaan ini harapan kami 

bisa menekan angka pengangguran. Maka target kami di 2024 nanti bisa 

turun di angka 3,5 persen artinya sekitar ya 20 ribu 22 ribu lah yang harus 

kita dorong” (B. Purwanto, komunikasi personal, 4 Agustus 2022).   

Dari pernyataan di atas, menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun ke 

depan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto mengupayakan target perluasan 

kerja di Kabupaten Mojokerto dengan mengurangi angka pengangguran yang 

cukup signifikan. Salah satu caranya yaitu dengan mengoptimalkan perekrutan 

tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Mojokerto.  

Pada Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala 
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Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok 

jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya 

masing-masing. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan 

Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan 

melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya secara berjenjang.  

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto memiliki arah kebijakan yang telah 

disesuaikan dengan agenda pembangunan dan prioritas Kabupaten Mojokerto. 

Prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan program prioritas pembangunan 

di bidang ketenagakerjaan meliputi: 

a. Menorong teciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun 

formal 

b. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 

c. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ket 

enagakerjaan yang berkaitan rekrutmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta 

memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan 

d. Bidang ketransmigrasian, dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan 

upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah 

pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi 

hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan 

sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan 

kebijakan publik. 

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan di bidang ketenagakerjaan 

diwujudkan melalui program kegiatan sebagai berikut: 

a. Program Pelatihan 

Program Pelatihan bertujuan untuk mendorong pembentukan tenaga kerja 

yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan 
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persyaratan kerja, serta mengisi lapangan kerja di dalam maupun luar negeri 

melalui peningkatan kualitas SDM. Implementasi kegiatannya berupa 

pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi 

tenaga kerja serta penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis 

kompetensi seperti pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 Pembinaan/Pelatihan Yang Dilaksanakan Tahun 2020 

No KEGIATAN TEMPAT WAKTU PESERTA 

L P 

1. Peningkatan Keterampilan 

Kerja Bagi Masyarakat 

Melalui Pelatihan Menjahit 

Modes Srikandi 8 Hari - 16 

2. Peningkatan Keterampilan 

Kerja Bagi Masyarakat 

Melalui Pelatihan Teknik 

Sepeda Motor  

UPT. Pelatihan 

Kerja Mojokerto  

5 Hari 16 - 

3. Peningkatan Keterampilan 

dan Kompetensi Kerja 

Masyarakat Melalui UJI 

Keterampilan Kerja dan 

Sertifikasi Komputer 

UPT. Pelatihan 

Mojokerto  

4 Hari 15 1 

4. Peningkatan Keterampilan 

Kerja Bagi Masyarakaat 

Melalui Pelatihan 

Handycraft  

Yayasan Darul 

Falah 

5 Hari  - 16 

5. Peningkatan Keterampilan 

Kerja Bagi Masyarakat 

Melalui Pelatihan Las 

 UPT. Pelatihan 

Mojokerto 

8 Hari 16 - 

6. Pelatihan Sablon Desa Jembul, Kec. 

Gondang Mojokerto 

8 Hari 13 7 

 

7. Peningkatan Keterampilan 

Kerja Bagi Masyarakaat 

Melalui Pelatihan Teknisi 

Refrigerasi Komersial 

UPT. Pelatihan 

Mojokerto 

8 Hari 16 - 

8. Pembinaan Pemaganagan 

Dalam Negeri 

Hotel Spencer 

Baatu, Malang 

2 Hari 5 15 
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No KEGIATAN TEMPAT WAKTU PESERTA 

L P 

9. Pembinaan Kelembagaan 

Lembaga Pelatihan Kerja 

(LPK) 

Hotel Royal Trawas  2 Hari  21 9 

10. Pembinaan dan Pelatihan 

Keterampilan Kerja Melalui 

Pelatihan Pembuatan Aneka 

Kue Bagi Pencari Kerja  

LPK Bina Insani 

Fira’as, Kec/ 

Trowulan, 

Mojokerto  

6 Hari  - 16 

 

11. 

Pembinaan dan Pelatihan 

Keterampilan Kerja Bagi 

Tenaga Kerja dan 

Masyarakat Melalui 

Pembinaan/Pelatihan 

Kewirausahaan  

UPT. Pelatihan 

Kerja Mojokerto  

10 Hari  16 - 

12. Pembinaan dan Pelatihan 

Keterampilan Kerja bagi 

Tenaga Kerja dan 

Masyarakat Melalui 

Pelatihan Teknisi Komputer  

LPK Management 

and Business 

Education  

12 Hari 13 3 

13. Kegiatan Pembinaan dan 

Pelatihan Keterampilan 

Kerja Bagi Tenaga Kerja 

dan Masyarakat Melalui 

Pelatihan Teknisi 

Handphone   

Yayasan Darul 

Falah  

11 Hari 13 3 

Sumber: Database Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Pelatihan Kerja Tahun 2020 

 Kegiatan pelatihan ini merupakan kegiatan yang dirancang dan 

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja kepada masyarakat yang membutuhkan 

kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun karena keterbatasan 

SDM dan lokasi pelaksanaan pelatihan, maka Dinas Tenaga Kerja melakukan 

kerjasama dengan pihak lain seperti UPT BLK, Yayasan swasta, Dinas Koperasi 

serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.  
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b. Program Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja 

Program Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja bertujuan untuk 

menciptakan perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun sektor 

informal secara remuneratif, produktif, layak dan sejahtera, baik di dalam 

maupun di luar negeri, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan 

formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri.  

Implementasi kegiatannya berupa: 

1. Penciptaan lapangan kerja atau perluasan kerja 

2. Pembentukan Wirausaha Baru di Sektor Usaha Mandiri Sektor Informal 

(WUB-UMSI) 

3. Pengembangan terapan Teknologi Padat Karya (TPK) untuk kegiatan padat 

karya produktif dan infrastruktur 

4. Penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri 

5. Pengembangan dan peningkatan bimbingan jabatan, bursa kerja khusus, dan 

bursa kerja pemerintah dan swasta. 

c. Program Hubungan Industrial 

Program Hubungan Industrial bertujuan untuk perbaikan syarat kerja dan 

sistem pengupahan, pemberdayaan lembaga hubungan industrial serta fasilitasi 

penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial. Serta untuk 

peningkatan profesionalisme tenaga pengawas ketenagakerjaan, perlindungan 

tenaga kerja perempuan, tenaga kerja anak, pengawasan keselamatan dan 

kesehatan kerja.  

Implementasi kegiatannya berupa: 

1. Pemeliharaan dan pengembangan hubungan kerja yang harmonis antar 

pelaku produksi 

2. Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial 

secara adil, konsisten dan transparan.  

3. Mendorong pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga 

ketenagakerjaan. 

4. Perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan hak atas perundingan 

bersama. 
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5. Peningkatan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (tki). 

6. Peningkatan pencegahan terhadap eksploitasi dan berbagai bentuk pekerjaan 

terburuk anak dan pekerja perempuan. 

7. Peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, baik sektor pekerja 

formal maupun informal. 

d. Program Perlindungan dan Keselamatan Kerja 

Program Perlindungan dan Keselamatan Kerja bertujuan untuk 

perlindungan tenaga kerja baik laki-laki dan perempuan, tenaga kerja anak, 

pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dan keselamatan tenaga kerja, 

penciptaan kondisi norma kerja serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

Implementasi kegiatannya berupa: 

1. Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja melalui fasilitasi 

berupa pembinaan, sosialisasi dan monitoring bekerja sama dengan Pegawai 

Pengawas Provinsi Jawa Timur yang berada di tingkat Korwil dan 

Stakeholder lainnya.  

2. Perlindungan jaminan ketenagakerjaan di perusahaan yaitu fasilitasi 

pelayanan berupa pembinaan, sosialisasi dan monitoring bekerja sama 

dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto, Pegawai pengawas 

provinsi Jawa Timur yang berada di tingkat Korwil dan Stakeholder lainnya.  

3. Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak 

fasilitasi berupa pembinaan, sosialisasi dan monitoring bekerja sama dengan, 

Pegawai Pengawas Provinsi Jawa Timur yang berada di tingkat Korwil, 

Pemerhati perempuan dan anak, pengurusutamaan gender dan Stakeholder 

lainnya.  
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4.1.6 Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perluasan Kesempatan Kerja di 

Kabupaten Mojokerto  

Dalam melangsungkan upaya perluasan kesempatan kerja di Kabupaten 

Mojokerto, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran yang 

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan 

dilakukan secara operasional. Dinas Tenaga Kerja menetapkan rumusan sasaran 

yang diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional 

serta kegiatan pokok Dinas Tenaga Kerja dalam memperluas kesempatan kerja 

yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai yang dijelaskan 

dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto 2021.  

Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses 

perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian Sumber 

Daya Organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karena itu, penetapan sasaran 

harus memenuhi kriteria spesifik, terperinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Untuk 

memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran disertai dengan penetapan 

indikator sasaran tesebut yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat 

digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau 

dengan kata lain hal itu disebut sebagai tolak uku keberhasilan pencapaian sasaran.  

Dari makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 

2021, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto menetapkan indikator sasaran 

yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang disusun seperti pada gambar 

berikut. 
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Gambar 4.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat 

Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 

Sumber: Rancangan Akhir Perubahan Renstra DISNAKER Kab. Mojokerto 2021 

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto memiliki tujuan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan 

berdimensi kerakyatan yang sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. 

Sedangkan sasaran pelayanannya yaitu menurunnya masyarakat miskin, 

pengangguran dan kelompok masyarakat marginal lainnya sebagai akibat dari 

pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdimensi kerakyatan 

sesuai potensi daerah yang dimiliki dengan indikatornya yaitu Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT). Dari gambar tersebut juga menunjukkan bahwa 

target kinerja tujuan atau sasaran pada tiap tahunnya menunjukkan persentase yang 

berbeda. 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto menerapkan kebijakan dalam 

mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2021 

sebagai bentuk strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Dijelaskan dalam 

Rancangan Akhir Perubahan Renstra DISNAKER Tahun 2021, berikut adalah 

strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto berdasarkan sasarannya yaitu Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT).  
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a. Meningkatnya kualitas pencari kerja 

Strategi ini diarahkan dengan beberapa kebijakan yaitu meningkatkan 

pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi, meningkatkan informasi minat 

pencaker melalui screening peserta pelatihan, dan meningkatkan kerjasama aktif 

dengan balai latihan kerja dan lembaga pelatihan kerja swasta baik umum dan di 

perusahaan. 

b. Meningkatnya perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja 

Strategi yang kedua yaitu peningkatan perluasan keerja dan penempatan 

tenaga kerja yang diarahkan dengan kebijakan untuk meningkatkan penyebarluasan 

informasi lowongan kerja, meningkatkan media jejaring informasi lowongan kerja 

pada perusahaan, meningkatkan penyuluhan pemberdayaan kewirausahaan untuk 

menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan informasi bursa dan pasar 

kerja melalui jobfair.  

c. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan serta 

meningkatnya kesejahteraan pekerja 

Strategi yang ketiga diarahkan dengan kebijakan meningkatkan pembinaan 

hubngan industrial, meningkatkan penanganan kasus perselisihan untuk mencegah 

phk, meningkatkan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit. 

d. Meningkatnya pelaksanaan aturan ketenagakerjaan, k3 serta perlindungan 

pekerja/buruh 

Strategi teakhir diarahkan dengan kebijakan meningkatkan monitoring 

prasarana dan sarana k3 di perusahaan, meningkatkan kepesertaan jaminan sosial 

pekerja sebagai perlindungan pekerja/buruh, dan meningkatkan monitoring 

pelaksanaan aturan ketenagakerjaan di perusahaan.  

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto memiliki target utama serta 

rencana strategis untuk mendorong penyerapan tenaga kerja secara berkala melalui 

upaya-upaya kemandirian dalam berusaha dan penguatan Sumber Daya Manusia 

dalam program pembangunan masyarakat dalam hal perluasan kesempatan kerja 

masyarakat Kabupaten Mojokerto.  Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto berusaha meningkatkan kinerja secara 

profesional dan proporsional, sejalan dengan rencana strategis yang telah 
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ditetapkan. Peran Dinas Tenaga Kerja dalam perluasan kesempatan kerja 

merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah 

mewakili kewenangan dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri sesuai 

dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam 

menjalankan salah satu fungsi pemerintahan yakni pemberdayaan.  

Arah pemberdayaan masyarakat khususnya dalam perluasan kesempatan 

kerja berpangkal pada sasaran utamanya yaitu menurunnya masyarakat miskin, 

pengangguran dan kelompok masyarakat marginal lainnya sebagai akibat dari 

pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdimensi kerakyatan 

sesuai potensi daerah yang dimiliki dengan indikatornya yaitu Tingkat 

Pengangguran Terbuka. Pemberdayaan masayarakat merupakan bagian dari tiga 

fungsi pemerintahan yang diutarakan oleh Ryaas Rasyid (1997). Fungsi-fungsi 

pemerintahan yang dijalankan pada saat tetentu akan menggambarkan kualitas 

pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah selanjutnya menjalankan fungsinya 

dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik.  

Pemerintah memiliki peran untuk menyiapkan arah untuk menyeimbangkan 

penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai 

regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai 

instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Aturan atau 

mekanisme yang diciptakan pemerintah merupakan sebuah patokan yang dibuat 

oleh pemerintah untuk memberikan batasan-batasan setiap individu atau kelompok 

masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya, sehingga aturan yang diciptakan 

pemerintah baik berupa kebijakan ataupun aturan lainnya di ciptakan dengan tujuan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Kepala Bidang 

Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja menyatakan bahwa. 

“Kalau aturan secara khusus ya tidak ada. Kami berpatokan pada Peraturan 

Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam menjalankan 

peran perluasan ini” (D. Yatno, komunikasi personal, 5 Agustus 2022). 
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Terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perluasan 

dan Penempatan Tenaga Kerja yang telah diwawancarai oleh peneliti bahwa tidak 

ada aturan khusus yang mengatur mengenai perluasan kesempatan kerja di 

Kabupaten Mojokerto oleh Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja berpedoman 

pada Peraturan Bupati Mojokerto No. 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto dalam menjalankan perannya. Dalam wawancara yang sama, Kepala 

Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja juga 

menyatakan sebagai berikut.  

“Kalau dasar hukum ya kita pakai undang-undang itu. Undang-Undang 13 

itu sebagai dasar hukumnya kita menjalankan peran dalam perluasan 

kesempatan kerja” (D. Yatno, komunikasi personal, 5 Agustus 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa tidak adanya 

aturan khusus yang mengatur perluasan kesempatan kerja di kabupaten Mojokerto 

sehingga aturan yang berlaku sesuai dengan pola umum yang di turunkan dari pusat. 

Hampir sama seperti yang disampaikan Kepala Bidang Perluasan Kerja dan 

Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, hasil 

wawancara dengan tim HRD salah satu perusahaan di Mojokerto menyatakan 

sebagai berikut. 

“Untuk aturan yang khususnya mengatur perusahaan harus gimana dalam 

perluasan ini setau saya selama ini ya belum ada ya untuk bagaimana-

bagaimananya itu. Dari Dinas sendiri juga setahu saya tidak ada aturan 

khusus yang meregulasikan hal itu khusus hanya di Kabupaten 

Mojokertonya saja ya” (R. Rachmadani, komunikasi personal, 9 Agustus 

2022) 

Dari hasil wawancara dengan tim HRD pada salah satu perusahaan di 

Mojokerto tersebut menjelaskan bahwa perusahaan merasa tidak ada aturan di 

Kabupaten Mojokerto yang meregulasikan perluasan kesempatan kerja secara 

khusus termasuk aturan dari Dinas Tenaga Kerja sendiri. Perusahaan hanya 

memahami dan melaksanakan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di 

Indonesia dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap tenaga kerja. 
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Kemudian dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat pencari kerja 

selaku peserta bursa kerja yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja mengatakan 

bahwa. 

“Kalau aturan-aturan begitu saya tidak paham ya tidak tahu apa-apa dan 

kurang mengetahui informasi soal aturan yang terkait dengan perluasan 

kerja untuk orang-orang yang mencari kerja seperti saya tida ada informasi 

dari pemerintah juga kalau misal ada aturan atau apa saya ya hanya ikut aja” 

(Anis, komunikasi personal, 28 Juli 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu masyarakat peserta bursa kerja 

tersebut bahwa masyarakat tidak mengetahui informasi apapun soal aturan-aturan 

mengenai perluasan kesempatan kerja sehingga masyarakat hanya sekedar 

mengikuti program-program yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan yang 

dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa mengenai aturan/mekanisme serta 

kebijakan Dinas Tenaga Kerja tentang perluasan kesempatan kerja, peneliti 

menarik kesimpulan jika yang tejadi di masyarakat pada umumnya tidak 

mengetahui tentang aturan yang jelas untuk menjadi pedoman bagi masyarakat 

untuk diberdayakan dalam hal perluasan kesempatan kerja, dilihat dari keterangan 

yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan 

Penempatan Tenaga Kerja Dinas Kabupaten Mojokerto, bahwa pada kenyataannya 

bukan hanya masyarakat serta perusahaan swasta saja yang kurang paham 

mengenai regulasi yang berlaku, namun Dinas Tenaga Kerja selaku sektor 

pemerintah yang melaksanakan tugas perluasan ksesempatan kerja juga kurang 

memahami aturan yang berlaku.  

Sementara regulasi tentang perluasan kesempatan kerja telah diatur pada 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 Tentang 

Perluasan Kesempatan Kerja, yang kemudian lebih difokuskan lagi ruang 

lingkupnya dalam pelaksanaan peran perluasan kesempatan kerja pada Peraturan 

Bupati Mojokerto No. 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.  

Kurangnya perhatian pemerintah kepada masyarakat pencari kerja dan 

perusahaan swasta sebagai pihak ketiga selaku penerima tenaga kerja untuk 
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memberikan pemahaman tentang aturan dasar yang berlaku bagi pelaksanaan 

perluasan kesempatan kerja juga menjadi kendala yang rumit sehingga masayarakat 

minim akan pengetahuan mengenai aturan-aturan serta mekanisme yang mengatur 

mengenai perluasan kesempatan kerja. Hal ini juga bisa menjadi permasalahan yang 

utama bagi masyarakat yang kurang informasi mengenai perluasan kesempatan 

kerja di Kabupaten Mojokerto. Dengan kurangnya pengetahuan masayarakat serta 

keterbatasan media bagi masyarakat dengan kualifikasi pendidikan yang rendah 

mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencari informasi pekerjaan. Sehingga 

masyarakat yang ikut dalam program-program perluasan kerja hanya sekedar ikut 

tanpa ada pembekalan pengetahuan mengenai aturan dan kebijakan pemerintah 

yang menyangkut hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.  

Dari pihak Dinas Tenaga Kerja sendiri selaku sektor pemerintahan yang 

memegang kendali utama atas perluasan kesempatan kerja pun belum mampu untuk 

menjelaskan kepada masyarakat tentang aturan atau kebijakan pemerintah yang 

berlaku dalam proses perluasan kerja di Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan fakta 

berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di 

atas.  

Kemudian pemerintah mempunyai peran untuk menggerakkan partisipasi 

masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk 

mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan 

melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada 

masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial di masyarakat itu 

sendiri. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah 

maka bimbingan, arahan dan masukan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam 

memelihara dinamika pemerintah di masyarakat melalui lembaga pemerintah 

tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memberikan arahan 

bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.  

Dinas Tenaga Kerja melakukan upaya untuk mengkomunikasikan dan 

menerjemahkan segala kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. 

Pada dasarnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto melaksanakan sosialisasi 

kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto melalui pertemuan-pertemuan yang 
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dilakukan dengan Pejabat Desa yang telah menjadi sasaran sosialisasi. Hal itu 

disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagai 

berikut.  

“Banyak masyarakat yang memang masih perlu di edukasi bagaimana 

membangun komunikasi dengan dinas sebagai agen informasi terkait 

dengan lapangan kerja. Keluhan-keluhan itu agar tidak terjadi maka kami 

berikan informasi sosialisasi baik itu melalui sistem yang ada di 

pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun di tingkat desa melalui 

lembaga-lembaga yang ada” (B. Purwanto, komunikasi personal, 4 Agustus 

2022). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto menyatakan bahwa pihak mereka memberikan sosialisasi 

tekait informasi lowongan kerja baik melalui sistem yang ada di pemerintahan 

setempat baik di tingkat kecamatan atu di tingkat desa dengan penyaluran informasi 

melalui lembaga-lembaga yang ada. Lebih jauh, Kepala Dinas Tenaga Kerja juga 

menyampaikan sebagai berikut. 

“Jadi memang kami berikan ruang untuk bisa komunikatif efektif dengan 

dinas. Eee sudah saya sampaikan ke perangkat yang ada bahwa memang 

kita upaya untuk bahasa ekstrimnya itu saya akan nyeles untuk 

mempromosiikan pencari kerja itu ke perusahaan-perusahaan. Dan nama-

nama by name by addres by phone itu insyaallah sudah dikantongi oleh 

perusahaan-perusahaan yang ada di Mojokerto temasuk perusahaan 

pengerah tenaga kerja yang minggu-minggu depan ini akan kami 

kumpulkan untuk memberikan informasi” (B. Purwanto, komunikasi 

personal, 4 Agustus 2022). 

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja 

mempunyai inisiatif untuk menyediakan ruang secara khusus agar masyarakat bisa 

berkomunikasi efektif dengan Dinas Tenaga Kerja mengenai permasalahan tenaga 

kerja yang sedang mereka hadapi. Dinas Tenaga Kerja juga melakukan 

rekomendasi tenaga kerja tehadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten 

Mojokerto sebagai bentuk upaya perluasan kesempatan kerja yang dilakukan. 

Menjawab pertanyaan masyarakat selama ini yang tidak mengetahui harus kemana 

jika membutuhkan informasi persoalan tenaga kerja, maka Kepala Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Mojokerto menyampaiakan sebagai berikut.  
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“Sehingga kalau ada kemarin yang menanyakan sampai sejauh mana harus 

lebih sering berdiskusi dengan temen-temen yang ada disini. Nanti akan 

saya tugaskan khusus bidang perluasan kesempatan kerja itu untuk 

menanggapi hal ini saya briefingnya bagaimana untuk memberikan 

informasi kepada masarakat memang tida serta merta eee kemarin pencari 

kerja dengan jumlah sekian itu langsung terakomodir ee pada waktu yang 

bersamaan” (B. Purwanto, komunikasi personal, 4 Agustus 2022). 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto menerangkan bahwa 

pihaknya akan menugaskan secara khusus bidang perluasan kesempatan kerja untuk 

menanggapi masyarakat yang butuh bantuan dan informasi meskipun tidak bisa 

telaksana dalam waktu singkat untuk mengakomodir dan melayani masyarakat 

dalam jumlah yan banyak. 

Dinas Tenaga Kerja berusaha untuk mengkoordinasikan setiap bidangnya 

agar tujuan perluasan kesempatan kerja bisa tercapai. Hal itu disampaikan Kepala 

Dinas Tenaga Kerja secara langsung dalam wawancara sebagai berikut.  

“Saya briefing secara berkala dan berkelanjutan. Nah dengan adanya 

informasi bahwa kemarin temen-temen harus mencari dimana nanti saya 

siapkan eee di front office itu untuk eee menerima masyarakat untuk 

memperoleh informasi. Memang kita berproses lagi. Insyaallah lah dengan 

adanya potensi ini harapan kami juga bisa membantu masyarakat nantinya” 
(B. Purwanto, komunikasi personal, 4 Agustus 2022)  

Dengan adanya koordinasi internal yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja 

tehadap bidang-bidang di dalamnya maka tujuan perluasan kesempatan keja akan 

teroptimalisasi secara otomatis sejalan dengan tugas-tugas yang telah 

dikoordinasikan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto juga melakukan 

koordinasi dengan sektor pemerintahan lain di Kabupaten Mojokerto dalam upaya 

perluasan kesempatan kerja. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto sebagai berikut.  

“Iya jadi untuk mengurangi atau untuk mendorong menuju SDM yang 

berkualitas SDM yang punya kompetensi ada pelatihan-pelatihan itu yang 

tidak hanya kami yang melaksanakan pelatihannya. Ada dinas lain itu 

temasuk disperindag itu melakukan pelatihan sesuai dengan bidang kalau di 

industri itu ya bagaimana berproduksi menuju industri yang kreatif itu ada 

dari BLK, disperindag termasuk juga dinas koperasi” (B. Purwanto, 

komunikasi personal, 4 Agustus 2022). 
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Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menelaah lebih jauh bahwa Dinas 

Tenaga Kerja melakukan koordinasi dengan UPT Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas 

Koperasi dan Dinas Perindustrian serta Perdagangan untuk melakukan pelatihan-

pelatihan. UPT BLK membantu memfasilitasi SDM dan Lokasi yang tidak bisa 

disediakan oleh Disnaker, Dinas Koperasi memberikan pendidikan pelatihan usaha 

seperti usaha sektor-sektor dagang. Sedangkan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan memberikan pelatihan berbasis industri kreatif. Bentuk sinergi dan 

kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap sektor pemerintahan 

yang lain dijalankan dalam bentuk yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagai berikut.  

“Kalau pendidikan pelatihan yang dilakukan oleh Disperindag dan Diskop 

itu pada level dasar, tapi kalai disini adalah level yang sudah lanjutan karena 

menuju kompetensi. Untuk pelatihan-pelaihan yang dasar itu mendorong 

mereka untuk berwirausaha secara mandiri di sektor industri maupun di 

sektor usaha. Jadi tugas kita dengan dinas yang lain tentu harus kita 

tingkatkan bersama-sama karena kita gak bisa kita sendiri temasuk ee 

dengan perijinan itu” (B. Purwanto, komunikasi personal, 4 Agustus 2022). 

Berdasarakan wawancara di atas, pendidikan pelatihan yang dilakukan oleh 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan pendidikan pelatihan pada level 

dasar, sedangkan pada Dinas Tenaga Kerja merupakan pendidikan latihan level 

lanjut yang sudah berbasis kompetensi. Pelatihan-pelatihan dasar yang 

dilaksanakan oleh Dinas Peindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi 

mendorong masyarakat untuk berwirausaha secara mandiri di sektor industri 

maupun sektor usaha baik jasa dan barang.  

 Lebih jauh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto juga 

menyebutkan bahwa pihaknya tengah mengusahakan peningkatan kemudahan 

investasi dan usaha demi meningkatkan angka perluasan kerja. Hal itu disampaikan 

dalam wawancara sebagai berikut. 

“Dengan banyaknya investasi yang masuk tentu membutuhkan tenaga kerja 

yang dibutuhkan disitu. Saya dengan perijinan itu juga harus mendorong di 

tingkat kemudahan-kemudahan investasi dan usaha kemudiaan ada 

pembinaan perusahaan-perusahaan yang ada itu dengan begitu maka tentu 

perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja di sektor industri perdagangan 

itu juga ee ada pembinaan terhadap BKM, UKM, dan sebagainya itu bagian 
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dari serangkaian rencana tenaga kerja mandiri disana” (B. Purwanto, 

komunikasi personal, 4 Agustus 2022).  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas mengenai pengarahan, 

sosialisasi, dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto sudah direncanakan dengan cukup baik, namun pengarahan dan 

koordinasi masih belum bisa dilaksanakan dan dilihat hasilnya dalam waktu dekat. 

Sosialisasi yang dilakukan juga tanpa adanya jadwal yang teratur sehingga 

masyarakat masih sulit untuk berkembang dan hasil yang didapat dari kegiatan 

sosialisasi tersebut pun hanya sekedar kegiatan program DISNAKER yang 

dijalankan kemasyarakatan tanpa masyarakat pencari kerja memahami nilai dari 

kegiatan sosialisasi atau pengarahan tersebut. masalah atau kendala dari masyarakat 

juga belum bisa di atasi secara berkelanjutan di kegiatan sosialisasi Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Mojokerto.  

Pemerintah juga mempunyai peran untuk menciptakan kondisi yang 

kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai 

kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai 

fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, 

pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau 

permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yaang 

diberdayakan.  

Dinas Tenaga Kerja memberikan pelatihan berbasis kompetensi kepada 

masyarakat pencari kerja seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Mojokerto sebagai berikut.  

“Upaya untuk agar pencari kerja ini bisa terserap di dunia kerja maupun 

kemandirian dalam berusaha maka harus SDM-nya ini diperkuat, SDM-nya. 

Oleh sebab itu peran dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja ini untuk 

memberikan pelatihan yang berbasis kompetensi. Kemudian meningkatkan 

peran serta lembaga-lembaga pelatihan kerja baik dari pemerintah maupun 

swasta. Ini harus kita dorong karena pelatihannya itu berbasis kompetensi 

sehingga output dari peserta didik ini bisa dipertanggungjawabkan punya 

lisensi yang diakui oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga 

kerja” (B. Purwanto, komunikasi personal, 4 Agustus 2022).  
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Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja 

aktif melakukan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat yang 

membutuhkan lowongan kerja untuk meningkatkan kualifikasi mereka di mata 

perusahaan atau penerima tenaga kerja, salah satunya dengan program magang 

yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 Data Pekerja Magang Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 

No. Perusahaan Pelaksana 

Pemagangan 

Pemagang 

L P Jumlah 

1. PT. SAI 36 934 970 

2. CV. Hasil Karya 41 0 41 

3. King Halim 22 72 94 

4. PT. Pakerin 18 0 18 

Jumlah 117 1.006 1.123 

Sumber: Database Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Pelatihan Kerja Tahun 2020 

Selain pelatihan berbasis kompetensi. Dalam upaya melaksanakan 

perluasan kesempatan kerja, Dinas Tenaga Kerja melakukan pelatihan yang 

diselenggarakan dengan tujuan membekali, meningkatkan, serta mengembangkan 

kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan 

kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan fungsional pada pasar kerja dan 

dunia usaha. Hal ini berlaku baik di dalam hubungan kerja ataupun di luar hubungan 

kerja yang diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada 

standar kompetensi kerja dan bisa dilakukan secara berjenjang. 

Pelatihan kerja diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto sebagai pencetus program dan implementator dari program-program 

pelatihan yang telah dirancang dengan bantuan serta kerjasama dari lembaga 

pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta serta 

diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja serta dapat bekerja sama 

dengan swasta. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan 

pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan yang berorientasi ke arah peningkatan 

relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas 

yang dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan 
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efisiensi kegiatam ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional. Untuk 

lebih jelasnya berikut peneliti cantumkan Database Disnaker Pelatihan Kerja Tahun 

2022. 

Tabel 4.10 Data Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan BLK 

Komunitas Tahun 2019 

No. Nama Kejuruan 

1 Management & Bussines Education 

(MBE) 

a. Perhotelan 

b. Kom. Administrasi Kantor  

c. Komputer 

d. Komputer Akuntansi Perpajakan 

2 MPU Tantular  Komputer 

3 Institut Pembangunan (IP) a. Bahasa Inggris  

b. Komputer 

4 Al-Anwar College Medical  a. Komputer 

b. Akuntansi 

5 Binas Insani Firaas a. Komputer 

b. Menjahit 

6 Media Prima Komputer 

7 Fuji Bijak Prestasi Metodologi Pelatihan Kerja 

8 Sanggar Bhagaskara a. Seni Budaya  

b. Pariwisata 

c. Industri Kreatif  

9 Gema Mojopahit Institute  a. Kerajinan Fiber Glass 

b. Pupuk Organik 

c. Pakan Ternak  

d. Budidaya Pertanian 

10 Al-Hidayah a. Komputer  

b. Tata Boga   

11 Fedora Computer Education (FCE)  Komputer 

12 PKBM Roudlotul Hidayah  a. Komputer 

b. Menjahit 

13 LPP Sabillilah  a. Komputer 

b. Hantaran, Handycraft  

14 Khadijah English Course (KENS)  a. Bahasa Inggris 

b. Komputer 
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No. Nama Kejuruan 

15 Modes Srikandi a. Tata Bussana 

b. Teknik Bordir Sulam Pita  

c. Hantaran  

16 Sekolah Herbalis Muslim (SHM)  a. Keterampilan Herbal  

17 Modes Surya Buana  Menjahit/ Tata Busana 

18 Nagasaki  Bahasa Jepang  

19 Griya Kriya Indonesia  a. Tata Boga  

b. Merajut 

c. Kerajinan 

20 Komunitas Darul Hikmah  Komputer 

21 Komunitas Hidayatul Muwaffiq  Teknologi Informasi  

22 Komunitas Sabillilah Menjahit  

23 Komunitas Majma’al Bahroin Pengolahan Hasil Pertanian  

24 Komunitas Riyadlul Qur’an Teknologi Informasi 

Sumber: Database Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Pelatihan Kerja Tahun 2020 

Program-program pelatihan tersebut merupakan program yang telah 

dirancang oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dengan sasaran 

masyarakat pencari kerja atau tenaga kerja yang membutuhkan kompetensi dan 

sertifikasi keahlian tertentu seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dalam wawancara sebagai berikut. 

“Sebagaimana saya sampaikan tadi biar tidak banyak pengangguran maka 

lulusan ini harus mempunyai kompetensi keahlian tertentu di bidangnya. 

Perusahaan itu sudah membangun jejaring dengan lembaga-lembaga 

pendidikan maupun lembaga pelatihan swasta. Sehingga masyarakat itu 

sudah siap untuk memasuki dunia kerja karena sudah kita dorong untuk 

kerjasama perusahaan dan lembaga pendidikan termasuk pelatihan kerja. 

Sehingga ini punya peran strategis yang sesuai dengan sasaran kami untuk 

mempersiapkan tenaga kerja yang terlatih tenaga kerja yang siap memasuki 

dunia kerja” (B. Purwanto, komunikasi personal, 4 Agustus 2022). 

 

Program-program perluasan kesempatan kerja tersebut dilaksanakan dengan 

menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja swasta atau balai latihan kerja. 

Hal ini dijelaskan oleh salah satu staf bidang pelatihan Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto dalam wawancara sebagai berikut.  
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“Iya kita punya program-program pelatihan itu tiap tahunnya selalu kita 

evaluasi memang kurangnya dimana, yang bisa dioptimalkan dimana. Kita 

pun menjalin kerjasama dengan LPKS sama BLK untuk istilahnya ikut 

membantu lah dalam program pelatihan yang akan kita laksanakan. Karena 

kalau bicara SDM kita juga sangat kurang sekali untuk melaksanakan 

program-program ini seorang diri. Kemudian dari BLK atau LPKS ini juga 

membantu memfasilitasi hal yang tidak bisa kita sediakan seperti lokasi atau 

ya SDM itu tadi” (R. Yulianti, komunikasi personal, 14 Oktober 2022) 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga 

Kerja berperan sebagai pencetus, implementator, sekaligus eksekutor dari program-

program pelatihan yang telah dilaksanakan. Namun karena keterbatasan beberapa 

hal contohnya SDM dan lokasi, maka Dinas Tenaga Kerja melaksanakan kerjasama 

dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan UPT Balai Latihan Kerja untuk 

melancarkan program-program pelatihan. Sebagai penguat data dari pernyataan 

yang diberikan oleh narasumber di atas, peneliti melakukan studi dokumentasi 

dengan meminta contoh bentuk surat perjanjian kerjasama Dinas Tenaga Kerja 

dengan LPKS atau BLK kepada Dinas Tenaga Kerja yang disertakan pada lampiran.  

Sasaran utama dari program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Mojokerto yakni masyarakat pencari kerja atau calon tenaga kerja 

yang membutuhkan kompetensi khusus atau sertifikasi keahlian untuk dapat masuk 

pada suatu perusahaan. Peneliti melakukan wawancara dengan Srikah salah satu 

peserta program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai 

berikut.  

“Itu tahun 2020 kalau tidak salah waktu baru covid saya ikutnya mbak, 

waktu itu mau ada lowongan di pabrik tempat saya sekarang di bagian jahit 

sepatu. Kemudian dapat info kalau ada pelatihan di dinas jadi saya mulainya 

disitu ngawalinya kemudian baru pelan-pelan saya pelajari sendiri sampai 

masuk kerja sekarang sudah setahun lebih, paling tidak ya ilmunya sangat 

terpakai buat saya” (Srikah, komunikasi personal, 13 Oktober 2022) 

 

Dinas Tenaga Kerja juga melakukan Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri 

seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 

sebagai berikut. 

“Di samping itu, kita dorong juga mereka pelatihan-pelatihan yang 

membangung kemandirian jadi tidak harus yang kita latih itu harus 
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memasuki dunia kerja tapi juga harus bekerja secara mandiri” (B. Purwanto, 

komunikasi personal, 4 Agustsus 2022). 

Dari wawancara di atas, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 

menerangkan bahwa pihaknya juga mengupayakan pembekalan tenaga kerja 

mandiri sebagai bentuk dari upaya perluasan kesempatan kerja di Kabupaten 

Mojokerto. Program perluasan kerja yang selama ini telah Dioptimalkan 

pelaksanaannya oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu Job Fair dan Pembekalan Tenaga 

Kerja Mandiri (PTKM). Disampaikan oleh Kepala Bidang Perluasan Kerja Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagai berikut.  

“Selama ini kalau program kita untuk perluasan ya Job Fair ya kan 

kemudian sosialisasi pembekalan TKM itu” (D. Yatno, komunikasi personal, 

5 Agustsus 2022). 

Berdasarkan pernyataan Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto di atas, dijelaskan bahwa program perluasan yang selama ini didorong 

untuk optimalisasi pelaksanaannya yaitu Job Fair dan Pembekalan Tenaga Kerja 

Mandiri. Namun Dinas Tenaga Kerja juga mengharapkan bahwa masyarakat agar 

bisa mendorong kratifitas mereka untuk mampu menciptakan lapangan kerja sendiri 

seperti dalam wawancara yang disampaikan Kepala Bidang Perluasan Kerja dan 

Penempatan Tenaga Kerja berikut.  

“Tidak seimbang ini antara penerimaannya dengan pencari kerjanya. Kan 

Cuma berapa persen itu ya. diharapkan muncul inovasi baru misalnya 

menciptakan tenaga kerja sendiri salah satunya untuk tracker diluar itu ya 

pengembangan TKM itu. Jadi bisa merekrut sendiri. Jadi harapan kita itu ya 

tidak njagakno nantinya” (D. Yatno, komunikasi personal, 5 Agustus 2022). 

 Dari pernyataan Kepala Bidang Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto tersebut menjelaskan bahwa pihak Disnaker mengharapkan 

agar masyarakat dapat mandiri dalam menghadapi dunia kerja dengan cara 

mengembangkan diri secara mandiri. Lebih lanjut, Kepala Bidang Perluasan Kerja 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto juga menjelaskan kendala dari upaya-

upaya ini yang dijelaskan dalam wawancara berikut. 

“Kalau PTKM ini kita ya ndak rutin juga. Kita kan Cuma kecil juga ya kan 

jadi kita terkaIt dengan anggaran juga kecil, jadi disesuaikan dengan 

kemampuan dinas. SDM kita juga terbatas dalam artian pegawai kita juga 
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sangat minim sekali untuk bisa melakukan sosialisasi juga dibutuhkan skill 

dan SDM tenaga kita” (D. Yatno, komunikasi personal, 5 Agustus 2022).  

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto memiliki kendala dalam melaksanakan Program Pembekalan 

Tenaga Kerja Mandiri yaitu kurangnya SDM dan anggaran. Selain itu juga 

disampaikan kendala lain sebagai berikut. 

“Kemarin pada saat Job Fair itu pencaker sampai tembus 10.000 lebih 

berarti kan menunjukkan antusiasnya besar tapi disini lita juga keterbatasan 

untuk mengundang perusahaan. Karena juga keterbatasan dana jadi belum 

bisa maksimal, berharapnya jika ada tambahan tentunya begitu, jadi 

mungkin waktu juga. Kemudian membutuhkan tenaganya bisa ditambah 

lagi. Dan semakin besar yang mengikuti Job Fair kan juga peluangnya 

semakin tinggi gitu” (D. Yatno, komunikasi personal, 5 Agustus 2022).  

Dari wawancara di atas, informan menyatakan bahwa pelaksanaan Job Fair 

berjalan dengan antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat, namun tidak 

diimbangi dengan jumlah perusahaan yang sepdan. Hal itu juga dipengaruhi oleh 

keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan 

kegiatan tersebut.  

 Berdasarkan wawancara dengan Miftahul selaku masyarakat yang 

mengikuti kegiatan Job Fair, dihimpun fakta sebagai berikut. 

“Pelaksanaan Job Fair tahun ini kacau menurut saya karena pesertanya 

membludak. Mungkin karena habis pandemi itu mbak dua tahun ga ada Job 

Fair jadinya ya membludak tahun ini. Terus yang ikut perusahaannya juga 

dikit dan kebanyakan CV yang promosi usaha barunya gitu. Jadi terkesan 

sebagai ajang promosi” (Miftahul, komunikasi personal, 30 Juli 2022).  

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Job Fair tidak 

berjalan dengan optimal karena masyarakat merasa jumlah antara peserta dengan 

perusahaan penerima kerja sangat jauh tidak seimbang. Hampir sama dengan 

Miftahul, informan lain yaitu Anis selaku masayarakat yang juga mengikuti kegiata 

Job Fair juga menyatakan hal serupa sebagai berikut. 

“Pelaksanaan Job Fair ya ide yang bagus untuk orang yang mencari 

pekerjaan. Namun, Job Fair ini tekadang kesannya menjadi ajang promosi 

bagi perusahaan gitu mbak yang iktu pelaksanaan Job Fair itu jadi juga agak 

sedikit peluangnya buat lolos” (Anis, komunikasi personal, 28 Juli 2022). 
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 Sejalan dengan informan sebelumnya, Anis juga menyatakan bahwa 

pelaksanaan Job Fair yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto terkesan sebagai ajang promosi perusahaan-perusahaan yang baru 

merintis dan mempengaruhi tingkat keberhasilan masyarakat untuk lolos screening.  

 Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti dari Staf  Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokero bahwa terkait dengan peran untuk memfasilitasi, Disnaker 

telah mampu memberikan peran sebagai fasilitator kepada masyarakat dengan 

memberikan fasilitas pelaksanaan program bursa kerja dan pengadaan pelatihan 

kepada masyarakat pencari kerja yang benar-benar terealisasi sesuai dengan hasil 

wawancara peneliti dengan beberapa informan baik dari Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto ataupun masyarakat selaku peserta bursa kerja dan pelatihan 

meskipun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang menimbulkan 

ketidakpuasan masyarakat. 

 Lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto selaku sektor pemerintahan yang bertugas dalam perluasan kesempatan 

kerja di Kabupaten Mojokerto sudah mampu memfasilitasi masyarakat pencari 

kerja dengan baik, dengan demikian masyarakat sudah merasakan berbagai bentuk 

bantuan Disnaker dalam upaya perluasan kesempatan kerja tersebut.   

 

4.2 Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Analisis Hasil Penelitian Berdasarkan Konsep Peran Ryaas Rasyid 

Peran pemerintah daerah berkaitan dengan segala sesuatu yang dilakukan 

dalam bentuk cara bertindak dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai 

suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto merupakan sektor pemerintahan 

yang bertugas untuk melaksanakan perluasan kesempatan kerja. Peran Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten menjadi hal yang krusial dalam upaya perluasan 

kesempatan kerja di Kabupaten Mojokerto. Jika Dinas Tenaga Kerja mampu 

melaksanaan hak dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan maka dapat 
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dikatakan mampu untuk menjalankan suatu peranan dengan baik. Tiap bidang juga 

memiliki karakteristik dan tugas yang berbeda dalam menjalankan perannya.  

Dalam melangsungkan upaya perluasan kesempatan kerja di Kabupaten 

Mojokerto, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran yang 

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan 

dilakukan secara operasional. Dinas Tenaga Kerja menetapkan rumusan sasaran 

yang diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional 

serta kegiatan pokok Dinas Tenaga Kerja dalam memperluas kesempatan kerja 

yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai.  

Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses 

perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian Sumber 

Daya Organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karena itu, penetapan sasaran 

harus memenuhi kriteria spesifik, terperinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Untuk 

memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran disertai dengan penetapan 

indikator sasaran tesebut yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat 

digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau 

dengan kata lain hal itu disebut sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. 

Dari makna penetapan sasaran tersebut maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto menetapkan indikator sasaran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT). 

Dengan bantuan Dinas Tenaga Kerja diharapkan mampu mengatasi masalah 

ketenagakerjaan dari masyarakat Kabupaten Mojokerto, khususnya yaitu perluasan 

kesempatan kerja. Banyaknya kebutuhan masyarakat terkait cara yang solutif dalam 

menyikapi perluasan kesempatan kerja, membuat Dinas Tenaga Kerja secara aktif 

menggagas dan mengkaji kegiatan-kegiatan yang dinilai dapat berpengaruh untuk 

meningkatkan perluasan kesempatan kerja.  

Analisis penelitian kali ini berdasarkan pada hasil wawancara, observasi, 

dan studi dokumentasi selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan peran dan fungsi pemerintahan yang disampaikan oleh Ryaas Rasyid. 

Fungsi pemerintahan dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan 

masyarakat kemandirian dan pembangunanan demi terciptanya kemakmuran, tidak 
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serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang 

secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat. 

Beberapa aspek berkontribusi pada peran Dinas Tenaga Kerja dalam 

perluasan kerja menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid yang 

menggambarkan fungsi pemerintahan dalam tiga bagian yakni peran pemerintah 

sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Berikut ini analisis terkait penelitian 

peran Dinas Tenaga Kerja dalam perluaasan kesempatan kerja di Kabupaten 

Mojokerto menggunakan fungsi pemerintahan menurut Ryaas Rasyid, sebagai 

berikut. 

a. Dinas Tenaga Kerja Mojokerto dalam Pembuatan Regulasi   

Pemerintah sudah seharusnya memberikan acuan dasar kepada masyarakat 

sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. 

Aturan atau mekanisme yang diciptakan pemerintah merupakan sebuah patokan 

yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan batasan-batasan setiap individu 

atau kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya, sehingga aturan yang 

diciptakan pemerintah baik berupa kebijakan ataupun aturan lainnya di ciptakan 

dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh. 

Dinas Tenaga Kerja tidak memiliki atau tidak mengetahui adanya aturan 

khusus yang mengatur mengenai perluasan kesempatan kerja di Kabupaten 

Mojokerto oleh Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada 

Peraturan Bupati Mojokerto No. 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto dalam menjalankan perannya. Tidak ada aturan khusus perluasan 

kesempatan kerja di kabupaten Mojokerto sehingga aturan yang berlaku sesuai 

dengan pola umum yang di turunkan dari pusat. Dari hasil wawancara dengan tim 

HRD pada salah satu perusahaan di Mojokerto juga menjelaskan bahwa perusahaan 

merasa tidak ada aturan di Kabupaten Mojokerto yang meregulasikan perluasan 

kesempatan kerja secara khusus temasuk aturan dari Dinas Tenaga Kerja sendiri. 

Dari masyarakat peserta bursa kerja, masyarakat tidak mengetahui informasi 

apapun soal aturan-aturan mengenai perluasan kesempatan kerja sehingga 

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



115 

 

 

 

masyarakat hanya sekedar mengikuti program-program yang diselenggarakan 

Dinas Tenaga Kerja. 

Masyarakat pada umumnya pun tidak mengetahui tentang aturan yang jelas 

untuk menjadi pedoman bagi masyarakat untuk diberdayakan dalam hal perluasan 

kesempatan kerja. Pada kenyataannya bukan hanya masyarakat serta perusahaan 

swasta saja yang kurang paham mengenai regulasi yang berlaku, namun Dinas 

Tenaga Kerja selaku sektor pemerintah yang melaksanakan tugas perluasan 

ksesempatan kerja juga kurang memahami aturan yang berlaku.  

Sementara regulasi tentang perluasan kesempatan kerja telah diatur pada 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 Tentang 

Perluasan Kesempatan Kerja, yang kemudian lebih difokuskan lagi ruang 

lingkupnya dalam pelaksanaan peran perluasan kesempatan kerja pada Peraturan 

Bupati Mojokerto No. 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.  

 Kurangnya perhatian pemerintah kepada masyarakat pencari kerja dan 

perusahaan swasta sebagai pihak ketiga selaku penerima tenaga kerja untuk 

memberikan pemahaman tentang aturan dasar yang berlaku bagi pelaksanaan 

perluasan kesempatan kerja juga menjadi kendala yang rumit sehingga masayarakat 

minim akan pengetahuan mengenai aturan-aturan serta mekanisme yang mengatur 

mengenai perluasan kesempatan kerja. Hal ini juga bisa menjadi permasalahan yang 

utama bagi masyarakat yang kurang informasi mengenai perluasan kesempatan 

kerja di Kabupaten Mojokerto. Dengan kurangnya pengetahuan masayarakat serta 

keterbatasan media bagi masyarakat dengan kualifikasi pendidikan yang rendah 

mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencari informasi pekerjaan. Sehingga 

masyarakat yang ikut dalam program-program perluasan kerja hanya sekedar ikut 

tanpa ada pembekalan pengetahuan mengenai aturan dan kebijakan pemerintah 

yang menyangkut hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.  

Dari pihak Dinas Tenaga Kerja sendiri selaku sektor pemerintahan yang 

memegang kendali utama atas perluasan kesempatan kerja pun belum mampu untuk 

menjelaskan kepada masyarakat tentang aturan atau kebijakan pemerintah yang 

berlaku dalam proses perluasan kerja di Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan fakta 
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berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di 

atas. Sehingga jika dilihat dari indikator peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid, 

Dinas Tenaga Kerja belum mampu untuk melaksanakan peran sebagai regulator.  

b. Dinas Tenaga Kerja Melaksanakan Sosialisasi, Pemberian Informasi, dan 

Koordinasi 

Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah 

maka bimbingan, arahan dan masukan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam 

memelihara dinamika pemerintah di masyarakat melalui lembaga pemerintah 

tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memberikan arahan 

bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat. Dinas Tenaga Kerja melakukan 

upaya untuk mengkomunikasikan dan menerjemahkan segala kegiatan untuk 

menciptakan dialog dengan masyarakat. Pada dasarnya Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten 

Mojokerto melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan Pejabat Desa 

yang telah menjadi sasaran sosialisasi. Dinas Tenaga Kerja memberikan sosialisasi 

tekait informasi lowongan kerja baik melalui sistem yang ada di pemerintahan 

setempat baik di tingkat kecamatan atu di tingkat desa dengan penyaluran informasi 

melalui lembaga-lembaga yang ada. 

Dinas Tenaga Kerja mempunyai inisiatif untuk menyediakan ruang secara 

khusus agar masyarakat bisa berkomunikasi efektif dengan Dinas Tenaga Kerja 

mengenai permasalahan tenaga kerja yang sedang mereka hadapi. Dinas Tenaga 

Kerja juga melakukan rekomendasi tenaga kerja tehadap perusahaan-perusahaan 

yang ada di Kabupaten Mojokerto sebagai bentuk upaya perluasan kesempatan 

kerja yang dilakukan. Disnaker berupaya menugaskan secara khusus bidang 

perluasan kesempatan kerja untuk menanggapi masyarakat yang butuh bantuan dan 

informasi meskipun tidak bisa telaksana dalam waktu singkat untuk mengakomodir 

dan melayani masyarakat dalam jumlah yan banyak. Pengkoordinasian juga 

dilakukan disetiap bidangnya agar tujuan perluasan kesempatan kerja bisa tercapai. 

Dengan adanya koordinasi internal yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja 

tehadap bidang-bidang di dalamnya maka tujuan perluasan kesempatan keja akan 

teroptimalisasi secara otomatis sejalan dengan tugas-tugas yang telah 
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dikoordinasikan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto juga melakukan 

koordinasi dengan sektor pemerintahan lain di Kabupaten Mojokerto dalam upaya 

perluasan kesempatan kerja. Peneliti menelaah lebih jauh bahwa Dinas Tenaga 

Kerja melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian serta 

Perdagangan untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Dinas Koperasi memberikan 

pendidikan pelatihan usaha seperti usaha sektor-sektor dagang. Sedangkan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan memberikan pelatihan berbasis industri kreatif. 

Bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap 

sektor pemerintahan yang lain dijalankan dalam bentuk yang berbeda. Pendidikan 

pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan 

pendidikan pelatihan pada level dasar, sedangkan pada Dinas Tenaga Kerja 

merupakan pendidikan latihan level lanjut yang sudah berbasis kompetensi. 

Pelatihan-pelatihan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Peindustrian dan 

Perdagangan serta Dinas Koperasi mendorong masyarakat untuk berwirausaha 

secara mandiri di sektor industri maupun sektor usaha baik jasa dan barang. 

Pengarahan, sosialisasi, dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Mojokerto sudah direncanakan dengan cukup baik, namun 

pengarahan dan koordinasi masih belum bisa dilaksanakan dan dilihat hasilnya 

dalam waktu dekat. Sosialisasi yang dilakukan juga tanpa adanya jadwal yang 

teratur sehingga masyarakat masih sulit untuk berkembang dan hasil yang didapat 

dari kegiatan sosialisasi tersebut pun hanya sekedar kegiatan program DISNAKER 

yang dijalankan kemasyarakatan tanpa masyarakat pencari kerja memahami nilai 

dari kegiatan sosialisasi atau pengarahan tersebut. masalah atau kendala dari 

masyarakat juga belum bisa di atasi secara berkelanjutan di kegiatan sosialisasi 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto. 

Dari analisis di atas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto berperan 

melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada 

masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial di masyarakat itu 

sendiri dan telah mampu melaksanakan peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid 

sebagai dinamisator.  
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c. Dinas Tenaga Kerja Melakukan Fasilitasi Pelatihan dan Bursa Kerja 

Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui 

pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan 

atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yaang 

diberdayakan. Dinas Tenaga Kerja memberikan pelatihan berbasis kompetensi 

kepada masyarakat pencari kerja. Disnaker aktif melakukan pelatihan-pelatihan 

berbasis kompetensi bagi masyarakat yang membutuhkan lowongan kerja untuk 

meningkatkan kualifikasi mereka di mata perusahaan atau penerima tenaga kerja. 

Selain pelatihan berbasis kompetensi. Dalam upaya melaksanakan 

perluasan kesempatan kerja, Dinas Tenaga Kerja melakukan pelatihan yang 

dselenggarakan dengan tujuan membekali, meningkatkan, serta mengembangkan 

kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan 

kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan fungsional pada pasar kerja dan 

dunia usaha. Hal ini berlaku baik di dalam hubungan kerja ataupun di luar hubungan 

kerja yang diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada 

standar kompetensi kerja dan bisa dilakukan secara berjenjang. 

Pelatihan kerja bisa diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja 

pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta serta diselenggarakan di 

tempat pelatihan atau tempat kerja serta dapat bekerja sama dengan swasta. 

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan 

kerja dan pemagangan yang berorientasi ke arah peningkatan relevansi, kualitas, 

dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas yang dilakukan 

melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi 

kegiatam ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional. 

 Dalam data yang diperoleh peneliti, Dinas Tenaga Kerja telah melakukan 

berbagai pelatihan dengan berbagai kapasitas serta bidang yang bebeda. Namun 

masih sangat kurang dalam sosialisasi dan intensitas kegiatan sehingga peserta 

pelatihan masih sangat sedikit. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 

menerangkan bahwa pihaknya juga mengupayakan pembekalan tenaga kerja 

mandiri sebagai bentuk dari upaya perluasan kesempatan kerja di Kabupaten 

Mojokerto. Program perluasan kerja yang selama ini telah Dioptimalkan 
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pelaksanaannya oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu Job Fair dan Pembekalan Tenaga 

Kerja Mandiri (PTKM).  

Program perluasan yang selama ini didorong untuk optimalisasi 

pelaksanaannya yaitu Job Fair dan Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri. Namun 

Dinas Tenaga Kerja juga mengharapkan bahwa masyarakat agar bisa mendorong 

kratifitas mereka untuk mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. pihak Disnaker 

mengharapkan agar masyarakat dapat mandiri dalam menghadapi dunia kerja 

dengan cara mengembangkan diri secara mandiri.  

Namun dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa kendala seperti kendala dalam 

melaksanakan Program Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri yaitu kurangnya SDM 

dan anggaran, kemudian pelaksanaan Job Fair berjalan dengan antusiasme yang 

sangat tinggi dari masyarakat, namun tidak diimbangi dengan jumlah perusahaan 

yang sepdan. Hal itu juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki 

oleh Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 

Terkait dengan sub indikator fasilitator Disnaker telah mampu memberikan 

peran sebagai fasilitator kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas 

pelaksanaan program bursa kerja dan pengadaan pelatihan kepada masyarakat 

pencari kerja yang benar-benar terealisasi sesuai dengan hasil wawancara peneliti 

dengan beberapa informan baik dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 

ataupun masyarakat selaku peserta bursa kerja dan pelatihan meskipun ada 

beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang menimbulkan ketidakpuasan 

masyarakat. 

 Dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto selaku 

sektor pemerintahan yang bertugas dalam perluasan kesempatan kerja di Kabupaten 

Mojokerto sudah mampu memfasilitasi masyarakat pencari kerja dengan baik dan 

menjalankan peran pemerintah sebagai fasilitator, dengan demikian masyarakat 

sudah merasakan berbagai bentuk bantuan Disnaker dalam upaya perluasan 

kesempatan kerja tersebut.   
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Dari data yang telah dipaparkan di atas, tahap analisis diperlukan dengan 

tujuan supaya data yang didapatkan memiliki fokus penelitian sesuai dengan 

rumusan dan tujuan masalah yang telah ditetapkan. Tahap analisis data merupakan 

proses dari penyederhanaan data yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan 

penelitian dimana data yang didapatkan berasal dari informan dalam memberikan 

jawaban atas pernyataan yang diajukan, diatur, dan disusun dengan menyesuaikan 

kondisi dan keadaan dari informan tersebut. Dari Analisis di atas dapat disimpulkan 

bahwa Dinas Tenaga Kerja telah mampu menjalankan dua peran pemerintahan 

yaitu peran sebagai dinamisator dan peran sebagai fasilitator. Sedangkan peran 

yang masih tidak mampu dijalankan yaitu peran sebagai regulator.  
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Tabel 4.12 Verifikasi Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Mojokerto 

No Variabel Dimensi Operasionalisasi Hasil Penelitian Analisis 

1.  Peran Pemerintah 

Daerah 

a. Regulator 
 

 

 

 

 

 

 

b. Dinamisator 
 

 

 

 

 

 

Pembuatan dan 

pelaksanaan regulasi 

perluasan 

kesempatan kerja 

 

 

 

 

 

 

Penggerak 

partisipasi 

masyarakat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arah yang seimbang 

dalam penerbitan 

peraturan dan bahan 

regulasi dalam bentuk 

persyaratan yang berhak 

mendapatkan program-

program upaya perluasan 

kesempatan kerja 

 

 

Penggerakan partisipasi 

masyarakat jika terjadi 

kendala-kendala dalam 

proses perluasan 

kesempatan kerja melalui 

pemberian bimbingan 

dan pengarahan secara 

intensif dan efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

Aturan dan pedoman secara 

khusus tidak ada dan tidak 

diterbitkan oleh Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto dalam perihal 

perluasan kesempatan kerja 

kepada perusahaan atau 

tenaga kerja 

 

 

Penggerakan partisipasi 

masyarakat dilakukan dengan 

memberikan sosialisasi 

terkait informasi kerja dengan 

penyaluran baik di tingkat 

kecamatan ataupun desa, 

pemberian rekomendasi 

tenaga kerja terhadap 

perusahaan, dan peningkatan 

kemudahan investasi usaha 

untuk meningkatkan angka 

perluasan kerja. 

 

Peran regulator tidak berhasil 

dijalankan karena masyarakat 

dan perusahaan merasa tidak 

mempunyai pengaturan dan 

informasi khusus mengenai 

hak-hak yang seharusnya 

mereka dapatkan dalam 

perluasan kesempatan kerja 

 

Peran Dinamisator sudah 

berhasil dijalankan karena 

memberikan solusi dari 

kendala-kendala yang dihadapi 

masyarakat dalam proses 

perluasan kesempatan kerja 

 

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



121 

 

 

 

No. Variabel Dimensi Operasionalisasi Hasil Penelitian Analisis 

 c. Fasilitator Memberikan 

fasilitas dalam 

peningkatan 

keterampilan 

 

Kondisi yang kondusif 

bagi pelaksanaan 

pembangunan untuk 

menjembatani 

kepentingan masyarakat 

melalui pelatihan, 

pendidikan, dan 

peningkatan 

keterampilan. 

Fasilitasi dilaksanakan dalam 

meningkatkan keterampilan 

tenaga kerja dengan 

pelaksanaan pelatihan 

berbasis kompetensi, 

pelaksanaan pembekalan 

tenaga kerja mandiri, dan 

bursa kerja dengan sasaran 

masyarakat pencari kerja 

Peran fasilitator berhasil 

dijalankan karena peningkatan 

keterampilan dalam upaya 

perluasan kesempatan kerja 

yang dilaksanakan oleh Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto dapat 

diimplementasikan kepada 

sasaran yakni pencari kerja 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mulai dari proses 

pembuatan proposal penelitian, pengkajian teori, pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam, observasi, serta studi kepustakaan hingga melakukan 

analisis data, peneliti melihat bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 

telah melaksanakan perannya sebagai pemerintah daerah dalam upaya perluasan 

kesempatan kerja dengan sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat 

pencari kerja menganai lowongan kerja dan program pelatihan, pelaksanaan 

koordinasi dengan pihak eksternal, memberikan fasilitas dalam pelatihan kerja dan 

pelaksanaan bursa kerja atau pembekalan tenaga kerja mandiri.  

 Berdasarkan konsep peran yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dan 

digunakan peneliti untuk menganalisis penelitian ini, peran pemerintah daerah 

dibagi menjadi tiga yakni peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah 

sebagai dinamisator, dan peran pemerintah sebagai fasilitator. Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto telah berhasil melaksanakan dua peran yakni peran 

dinamisator dan peran fasilitator, dan masih belum berhasil melaksanakan 1 peran 

lainnya yakni pemerintah sebagai regulator.  

Secara garis besar peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Mojokerto telah berhasil melaksanakan perannya sebagai pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan perluasan kesempatan kerja. Namun, masih terdapat 

peran yang harus diperbaiki dan perlu dikaji kembali dalam pelaksanaannya. 
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5.2 Saran 

 Setelah dilakukan penelitian secara langsung terkait Peran Dinas Tenaga 

Kerja Dalam Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Mojokerto, dan berdasarkan 

kesimpulan diatas peneliti memberikan saran kepada pelaku peran perluasan 

kesempatan kerja yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagai berikut. 

a. Dinas Tenaga Kerja sebagai regulator agar mampu menjadi penyedia yang 

memberikan arah yang baik bagi masyarakat melalui regulasi yang memihak 

kepada masyarakat untuk perkembangan dan kemajuan tenaga kerja. 

b. Dinas Tenaga Kerja sebagai dinamisator agar mampu memberikan arahan 

kepada masyarakat mengenai hal-hal yang mampu mengembangkan kondisi 

kehidupan masyarakat termasuk aktif pada portal internet temasuk website dan 

platform media sosial sebagai jembatan bagi masyarakat pencari kerja untuk 

mengakses informasi serta menugaskan SDM khusus untuk melayani 

masyarakat dalam pemberian informasi secara akurat di garis depan.  

c. Dinas Tenaga Kerja sebagai fasilitator agar menambah intensitas pelatihan dan 

pendampingan kepada calon tenaga kerja yang berpotensi mengikuti pelatihan 

berbasis kompetensi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran Pedoman Wawancara  

Pedoman Wawancara 01 

Untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 

1. Apa yang menjadi dasar perencanaan dan tujuan bidang perluasan 

kesempatan kerja?  

2. Bagaimana kondisi ketenagakerjaan secara umum di Kabupaten Mojokerto? 

3. Bagaimana langkah yang dirasa efektif oleh Dinas Tenaaga Kerja dalam 

meningkatkan perluasan kerja? 

4. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran upaya perluasan kesempatan kerja ? 

5. Apakah masyarakat pernah menyampaikan keluhan terkait masalah 

perluasan kesempatan kerja? 

6. Bagaimanakah koordinasi dari Dinas Tenaga Kerja terkait upaya perluasan 

kesempatan kerja baik Intenal maupun Eksternal? 

7. Apakah kendala dalam melaksanakan upaya perluasan kesempata kerja? 
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Pedoman Wawancara 02 

Untuk perusahaan pemberi kerja 

1. Adakah keterlibatan PT terhadap upaya perluasan kesempatan kerja di 

Kabupaten Mojokerto? 

2. Apakah PT memberikan informasi mengenai terbukanya lowongan kerja 

kepada Dinas Tenaga Kerja? 

3. Apakah PT dan Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dalam menyampaikan 

informasi kerja? 

4. Adakah kesulitan perihal koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto? 

 

Pedoman Wawancara 03 

Untuk Masyarakat Pencari Kerja 

1. Apakah anda termasuk salah satu korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

sepihak? 

2. Apakah anda pernah mencari informasi kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto? 

3. Apa pandangan anda mengenai adanya fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Mojokerto? 

4. Bagaimanakah menurut anda mengenai pelakssanaan Job Fair oleh Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto? 

5. Apakah anda berhasil mendapatkan pekerjaan ataupun direkrut oleh 

perusahaan? 

6. Tahukah anda bahwa Dinas Tenaga Kerja menyediakan informasi kerja bagi 

masyarakat? 

7. Dinas Tenaga Kerja berupaya untuk menurunkan angka pengangguran dalam 

rangka perluasan kesempatan kerja? Apakah anda merasakan dampaknya? 
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Lampiran Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember 
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 Lampiran Surat Rekomendasi Penelitian Dari BAKESBANGPOL 
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Surat Kerjasama Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dengan BLK 
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Lampiran Dokumentasi 

Dokumentasi dengan Staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 

 

Dokumentasi Wawancara 

 

Wawancara Dengan Kepala Bidang Perluasan Kerja 

 

Wawancara Dengan Kepala Dinas dan Kepala Bidang Hubungan Industrial 
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Wawancara Dengan Masyarakat  

Dokumentasi Kegiatan Job Fair 
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Dokumentasi Kegiatan Pelatihan 
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