
UAB I 

PENDAHULUAN 

Pcn.tiangunan cko11om1 mcrupakan suaru pro�es yang 1erjadi 1erus-r_nencru; 

11111uk mcnnikkan tin kut pcndupalan J>llr kapita dan berlangsung dulam jangka 

panjang. Dcngan earn ini akan mcwujudl..an peningkatun dulnm kel,iutnn ckonomi clan 

taral ke:.cjuhtera.'ln masn1raku1 duri satu tuhap pembangunan ke tnhap berikutnya. 

Sul..irno mcngatakw1. pcningka1m1 kcgiatan ckunomi mau sering discbut 

tingkat pc1t11mhuhan ,·k111111mi al.an 1,·1ccnnin pudu pct -.cntas<.: pc;rubuhun Produl. 

!Jnmc,111.. llnno {PDRB) utau ··Gross Domes1ik Produl.. (PDB)", yang merupakan 

hasil produksi barang <lan jasa dari tahun ke tahun dalam �uatu negara.1 

PembJngunan ckonomi yang mememingkan produksi schingga dap111 

mcningkatkan PDO. Tapi harus disadari bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi 

dun struktu1 uniur mudu :.angat mcmpengaruhi penycdiaan lapangan kcrja di masa

masa mcndatang. kar.:na salah satu aspek peningkaran produksi justru 

mengesampingkan pcrluasan kesemp:1111n kerja yang mcnjadi sasaran penting bugi 

pcmbangunan jangku panjang. 

Propinsi Summ<.:ra Utara khususnya, menurut data statistik yang bersumber 

dari Badun Pusat S1atistik Summera Ut.ira, diperoleh bahwa struktur umur penduduk 

di Sumatcra Utara tergolong usia muda. Oengan melihat kepada pertumbuhau angka-
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tan kerja periode lahun 1990-1995 scbesar 2,90/o menjadi 3,2% per tahun pada 

periode tahun 1995-2000, b<:ram tcrdapat peningkatw1 scb<:sar 0,3%. Sedangkan 

pc:rtumbuhan kesempatan kerja pada periode tahun 20lh-2005 scbesar 2,97% per 

tahun. Hal ini bcrurt1 laju pcrtumbuhnn angkatan kerja l:bih besar oaripada laju 

pertwnbuhan kesemp;itan kerja yang tersedia pada periode tahun yang sama. 

Dengan demit.ian. t.eadaan ini perlu dianalisis senr diatasi karena 

bcrdasarkan �1IUl.1ur umur p.:nduduk ynng ter�olong s1rut.1ur umur muda. maka laju 

angl..alan kcrja cc11tlcn111g nail.. dari tahun kc Ulhun. Atlapun pcrluUSM kc,,.;mpatun 

knju y1111g J1h111up!..1111 ''"" pc:1t11111h11h1111 cl..unumi (l'ro<lul.. Du111cs11k Rcg1m11•I llrutu) 

atau PDR.B sang;11 lt:rbaias. 

Dengan terbatasnya pcrluasan kesempatan kerja maka angka pengangguran 

juga semakin 1crbuka Jan hat 1crsebu1 dapal berakiba1 �ecara ncg:itif :ipabila 

dihubungkan dengan ungt..a1 p.:menuhan kebutuhan masyarakal itu sendiri khususnya 

para pencari kerja. 

Pasal I angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 lentang Ke1enagakerjaan 

mcnjelaskan bahwa ··1cnaga kcrja adalah setinp orang yang marnpu melakuk:-n 

pckcrjaan guna mcnghustlkw1 barang <!an/atau jasa baik unluk mcmenuhi kebutuhan 

Sl'11<Jiri maurun untuk 11msyarnk111'' 

Perihal pembangunan kt:lcnaga kerjaan adalah merupakan tugas pemerintah 

scbagaimana diamanaU..an oleh Pasal 7 oyat (I) Undang-Undang No. 13 Tohun 2003 

tentang Ketcnagakcrjaan yang berbunyi .. Dalam rangka r-embangunan 

ketenagakerjaan pemenritah menetapkan kebijakan dun menyusun perencanaan 
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