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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional jangka panjang 

yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur,Negara Indonesia giat 

melaksanakan pembangunan disegala bidang baik yang menyangkut 

pembangunan materiil dan aspek pembangunan spiritual. Usaha-usaha pencapaian 

tujuan pembangunan nasional ini ditetapkan didalam garis-garis besar haluan 

Negara (GBHN) dan pelaksananya dituangkan dalam program tahap-tahap 

pembangunan lima tahun (PELITA). 

Sejak repelita I pembangunan di Indonesia bertumpu pada trilogi 

pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan hasil 

pembangunan, dan stbilitas nasional yang mantap.Untuk mewujudkan hal tersebut 

sasaran pembangunan nasional adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan 

mencapai struktur ekonomi yang seimbang dengan titik berat pada kekuatan 

industri yang maju dengan didukung oleh pertanian yang tangguh. 

Didaerah tingkat II bojonegoro sebagian besar masyarakatnya bekerja di 

sektor pertanian namun pada akhirnya karena adanya pertambahan penduduk dan 

semakin sempitnya luas lahan yang subur yang dikarenakan makin banyaknya 

pemukiman dan pembangunan disektor industri baik itu industri kecil maupun 

industri besar akhirnya masyarakat berpindah dari sektor pertanian kesektor 

industri karena tidak adanya pekerjaan yang mereka kerjakan, dan dipandang 
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bekerja disektor industri bisa rutin dibandingkan mereka bekerja disektor 

pertanian yang sifatnya musiman yaitu apabila musim panen mereka bekerja dan 

apabila musim panen telah selesai mereka menganggur selama musim panen tiba. 

Hal itu juga ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang berpendidikan yang 

enggan untuk bekerja disektor pertanian, mereka lebih memilih untuk bekerja 

dibidang yang sesuai dengan pendidikan yang mereka tempuh dan dipandang 

sektor industri akan lebih cepat dalam tingkat pengembalian pendidikan yang 

telah ditempuhnya. 

Jadi proses pembangunan ekonomi mengalami perombakan dan 

modernisasi dalam struktur perekonomian, dimana kesempatan kerja dari sektor 

pertanian berbalik kesektor industri. Hal inidikarenakan makin sempitnya luas 

lahan pertanian yang menyebabkan menurunya pendapatan petani dipedesaan. 

Namun hal tersebut tdak berarti sektor pertanian di abaikan, akantetapi diharapkan 

sektor pertanian tetap merupakan sektor yang tangguh dalam menunjang 

perkembangan sektor industri.Dengan adanya industrialisasi diharapkan akan 

mampu untuk memcahkan masalah-masalah ekonomi khususnya masalah 

ketenagakerjaan, yaitu terdapatnya kelebihan pekerja disektor pertanian. 

Lapangan pekerjaan dibidang pertanian sangat terbatas atau secara relatif jumlah 

pekerjanya lebih banyak daripada sumber daya alam dan faktor-faktor produksi 

lainnya, sehingga kebanyakan pekerja disektor pertanian menjadi setengah 

pengangguran. 

 



3 

Di Indonesia masalah perluasan kesempatan kerja tampaknya dapat di 

terima sebagai suatu dasar pemikiran yang memang menampakkan relefansinya 

dengan masalah kependudukan dan ketenagakerjaan yang rawan dan kronis. 

Penyerapan tenaga kerja yang besar akan sangat membantu pemerintah untuk 

mengurangi pengangguran yang semakin tinggi di Indonesia. Seperti di sektor 

indistri pada Negara Indonesia saat ini memperlihatkan sifat yang relatif sangat 

rendah terhadap gejolak umum perekonomian, baik berasal dari dalam maupun 

luar negeri. (Santi Mariyana Prayogo;2001) 

Selama kurun waktu 1960-an hingga 1990-an Indonesia mengalami 

pertunbuhan ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini 

menyebabkan peningkatan pendapatan perkapita, yang diikuti oleh perubahan 

taraf hidup, pemenuhan kebutuhan pokok dan pola konsumsi dari masyarakat 

Indonesia. Mengingat penduduk sebagai tenaga kerja, maka paling tidak akan 

terdapat kualitas dalam menyediakan lapangan pekerjaan, maka hal ini akan 

meningkatkan kesejahteraannya tetapi kalau tidak memperoleh pekerjaan maka 

akan menekan standar hidupnya lebih rendah. Penduduk yang selalu berkembang 

menuntut adanya perkembangan ekonomi yang terus menerus. 

Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi. 

Sebagai sarana produksi tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi yang 

lain seperti bahan mentah, tanah, air, dan sebgainya. Karena manusialah yang 

menggerakan semua sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang 

(Simanjuntak, P.J 19981). 
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Penyediaan tenaga kerjapun sifatnya terbatas karena tidak semua 

penduduk sebagai tenaga kerja, hanya penduduk yang telah mencapai umur 

minimum tertentu baru bisa dianggap sebagai tenaga kerja potensial atau angkatan 

kerja. Di indonesia misalnya, hanya mereka yang telah mencapai umur 10 tahun 

atau lebih yang dianggap sebagai angkatan keja. Sedangkan dinegara maju 

angkatan kerja adalah semua penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih.Selain 

itu tidak semua angkatan kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi.Yang terlibat 

dalam kegiatan ekonomi hanyalah mereka yang bekerja. 

Pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang seperti Indonesia 

masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sudah lama dialami dalam 

perekonomian Indonesia.Penduduk Kabupaten Bojonegoro mayoritas mereka 

bermata pencaharian atau bekerja disektor pertanian, karena minimnya pendidikan 

dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki.hal ini disebabkan karena bekerja 

disektor pertanian bersifat musiman dan upah bekerja tidak rutin, mereka hanya 

bekerja pada saat panen tiba setelah itu mereka manganggur selama musim tanam. 

 Namun mereka juga mencari alternatif lain agar selama musim tidak 

panen mereka bisa bekerja ataupun menanam jenis tanaman yang lain yang bisa 

manambah pendapatan mereka, walaupun pendapatan yang mereka dapat tidak 

maksimal dengan pendapatan mereka waktu musim panen. Dari uraian di atas dan 

kontribusinya bagi hasil PERTANIAN nasional maka peneliti tertarik dan ingin 

meneliti permasalahan yang terjadi, dengan judul kajian ketenagakerjaan di sektor 

pertanian 2006-2010 di kabupaten Bojonegoro. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

masalah yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut : 

1.Bagaimana gambaran umum penyerapan tenaga kerja di tinjau dari 

jumlah penduduk dan tenaga kerja tahun 2006-2010 di kabupaten 

Bojonegoro? 

2. Bagaimana penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tahun 2006-

2010 di kabupaten Bojonegoro? 

3. Bagaimana kondisi luas panen tanaman padi dan palawija mulai tahun 

2006-2010 di kabupaten Bojonegoro? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 TujuanPenilitian. 

1. Untuk mengetahui gambaran umum penyerapan tenaga kerja di tinjau dari 

jumlah penduduk dan tenaga kerja tahun 2006-2010 di kabupaten Bojonegoro? 

2. Untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tahun 2006-

2010 di kabupaten Bojonegoro? 

3. Untuk mengetahui kondisi luas panen tanaman padi dan palawija mulai 

tahun 2006-2010 di kabupaten Bojonegoro? 
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1.4.1Kegunaan Penelitian. 

a. Bagi Instansi Pemerintah 

Dapat digunakan sebagai bahan pemikiran bagi perencanaan pembangunan 

daerah Kabupaten  Bojonegoro yang lebih baik dan terarah untuk menentukan 

kebijakan terhadap sektor pertanian 

b. Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini diharapkan penulis bisa mendapatkan pengetahuan 

yang lebih, dimana pengetahuan ini tidak diperoleh dibangku kuliah atau 

sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan yang pernah diperoleh dimasa 

kuliah 

c. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan sebagai bahan refrensi dan untuk dijadikan bahan bacaan    

sebagai sarana untuk   menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya khususnya 

yang berhubungan dengan masalah diatas 

 

 

 


