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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan bagian penting dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.Pada umumnya pembangunan ekonomi 

diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk 

mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, 

perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin 

tinggi dan teknologi semakin meningkat.Sebagai implikasi dari perkembangan ini 

diharapkan kesempatan kerja semakin bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan 

kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2006). 

 Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga akan berpengasruh terhadap jumlah 

angkatan kerja yang akan berpartisipasi dalam pembangunan atau dapat dikatakan 

jumlah angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja akan semakin bertambah. 

Bertambahnya angkatan kerja yang tidak diikuti dengan tersedianya lapangan dan 

kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran. Jumlah penduduk Kabupaten 

Aceh Timur sudah mencapai 368.720 jiwa (BPS : 2012), laju pertumbuhan penduduk 

yang semakin pesat dewasa ini menimbulkan berbagai masalah baru. Pertumbuhan 

penduduk akan mempengaruhi tingkat pendapatan ekonomi masyarakat yang di 

nyatakan sebagai pendapatan rata-rata perkapita. Pertumbuhan penduduk yang pesat 

itu akan mempertajam kepincangan dalam pembagian pendapatan diantara golongan-

golongan masyarakat.Kebutuhan akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan 

kesehatan menjadi sangat banyak. Dalam keadaan demikian salah satu hal yang 

penting yang harus diperhatikan adalah masalah pemerataan kesempatan kerja bagi 

masyarakat. Jika masalah ini tidak tertangani dengan baik, maka masalah baru yang 

akan timbul adalah peningkatan angka pengangguran yang sangat tinggi dalam 

masyarakat. 
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 Pertumbuhan penduduk disuatu negara secara otomatis berpengaruh pada 

pertambahan angkatan kerja, yang langsung menyangkut masalah kesempatan kerja 

dan tingkat pengangguran.Pertambahan penduduk dan tingkatan kerja mempengaruhi 

masalah pengangguran dan perluasan kesempatan kerja. Pertambahan angkatan kerja 

yang terus-menerus dapat menimbulkan masalah dalam perluasan dasar ekonomi 

persoalan yang antara lain harus ditangani adalah seberapa jauh pertumbuhan 

angkatan kerja yang kebanyakan mendapatkan nafkah disektor pertanian dapat di 

alihkan dan di serap dalam kegiatan di luar pertanian. Di negara berkembang dewasa 

ini jumlah penduduk yang berkecimpung di sector pertanian masih berkisar 75 % atau 

lebih. Hal ini berarti kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja diluar sektor pertanian 

harus tumbuh dengan pesat untuk menyerap tenaga kerja, kalau tidak pertambahan 

penduduk dan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan lapangan kerja yang 

tersedia akan menambah tingkat pengangguran dalam masyarakat. Jika pemerintah 

tidak menangani dengan serius, maka masalah ini akan menjadi tekanan yang berat 

bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang akan datang. Memang pengangguran 

pada dasarnya merupakan gejala umum yang terdapat di Negara-negara yang sedang 

berkembang khususnya Negara-negara yang mata pencaharian pokok penduduknya di 

sector pertanian. 

 Pendidikan merupakan upaya dapat mempercepat pengembangan potensi 

manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya.Jadi, 

pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang semakin penting agar generasi 

Indonesia bisa bersaing dalam persaingan lokal maupun Internasional. Tetapi di 

Indonesia pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu masih 

menjadi masalah utama dalam sektor pendidikan, sedangkan pendidikan yang 

berkualitas tentunya akan membentuk SDM yang berkualitas juga. Dewasa ini 

banyak lontaran kritik terhadap sistem pendidikan yang pada dasarnya mengatakan 

bahwa perluasan kesempatan belajar cenderung telah menyebabkan bertambahnya 

pengangguran tenaga terdidik daripada bertambahnya tenaga produktif yang sesuai 

dengan kebutuhan lapangan kerja.Kritik ini tentu saja beralasan karena data sensus 
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penduduk memperlihatkan kecenderungan yang menarik bahwa proporsi jumlah 

tenaga penganggur dari lulusan pendidikan yang lebih tinggi ternyata lebih besar 

dibandingkan dengan proporsi tenaga penganggur dari lulusan yang lebih rendah 

(Sensus Penduduk, 1990). Dengan kata lain, persentase jumlah penganggur tenaga 

sarjana (tamatan perguruan tinggi) lebih besar dibandingkan dengan persentase 

jumlah penganggur lulusan SMA atau jenjang pendidikan yang lebih rendah. 

 Muhammad Nazar (Wakil Gubernur Aceh Periode 2006-2011) pernah 

mengatakan Konflik berkepanjangan masa lalu di Provinsi  Aceh, kini masih 

menyisakan empat persoalan buruk. Empat persoalan itu adalah kemiskinan, 

kebodohan, cepat marah, malas bekerja, dan sikap saling curiga yang 

berlebihan. Padahal, sifat buruk itu bukanlan karakter asli masyarakat Serambi 

Mekah.Itu terbentuk secara tidak sengaja selama koflik berkepanjangan sehingga 

menumbuhkan harapan-harapan yang tidak pasti.Dan menurut catatan Muhammad 

Nazar Aceh telah berperang selama 115 tahun dan baru hidup dalam damai 13 tahun 

itupun termasuk setelah adanya Mou Helsinky. Menurut ilmu teoristis untuk 

mengembalikan karakter masyarakat kepada mulanya, dibutuhkan waktu sama 

dengan seberapa lama daerah tersebut berperang. 

 Dari sudut pandang manapun terlihat tidak ada yang mengatakan bahwa 

bangsa aceh sebagai sebuah negeri yang dihuni oleh orang orang malas, namun 

kenapa saat ini banyak masyarakat non aceh yang mengatakan bahwa orang aceh 

malas malas, melihat dari kisah perjalanan aceh perlu kita telusuri dimana bahwa 

perubahan karakter telah terjadi selama ratusan tahun, yaitu aceh tidak pada kondisi 

yang aman dan damai, konflik berkepanjangan telah mengubah karakter rakyat aceh 

jauh dari wujud aslinya.(http://srabahyudi.blogspot.co.id) 

Pertumbuhan makro ekonomi yang cukup kuat selama lebih dari satu dekade 

ini secara berlahan telah mampu menurunkan angka pengangguran di Indonesia. 

Namun, dengan kira-kira dua juta penduduk Indonesia yang tiap tahunnya terjun ke 

dunia kerja, adalah tantangan yang sangat besar buat pemerintah Indonesia untuk 

menstimulasi penciptaan lahan kerja baru supaya pasar kerja dapat menyerap para 
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pencari kerja yang tiap tahunnya terus bertambah; pengangguran muda (kebanyakan 

adalah mereka yang baru lulus kuliah) adalah salah satu kekhawatiran utama dan 

butuh adanya tindakan yang cepat. 

Gambar 1. Ketenagakerjaan Provinsi Aceh 

 

 

Dengan jumlah total penduduk sekitar 255 juta orang, Indonesia adalah 

negara berpenduduk terpadat keempat di dunia (setelah Cina, India dan Amerika 

Serikat). Selanjutnya, negara ini juga memiliki populasi penduduk yang muda karena 

sekitar setengah dari total penduduk Indonesia berumur di bawah 30 tahun. Jika 

kedua faktor tersebut digabungkan, indikasinya Indonesia adalah negara yang 

memiliki kekuatan tenaga kerja yang besar, yang akan berkembang menjadi lebih 
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besar lagi ke depan, maka menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja dalam 

perekonomian terbesar di Asia Tenggara. (www.indonesia-investments.com) 

Tabel 1. Tenaga Kerja Indonesia 

dalam juta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tenaga Kerja 116.5 119.4 120.3 120.2 121.9 122.4 127.8 

- Bekerja 108.2 111.3 113.0 112.8 114.6 114.8 120.8 

- Menganggur   8.3   8.1   7.3   7.4   7.2   7.6   7.0 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

ACEH dianggap sebagai daerah yang sukses dalam pembangunan 

infrastruktur, namun belum mampu menyelesaikan masalah tingginya angka 

pengangguran.Penduduk Aceh yang menganggur berjumlah 10,3%, lebih tinggi dari 

rata-rata Nasional yang berkisar pada angka 5,94%.Aceh sebenarnya memiliki segala 

keistimewaan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik dari kewenangan 

khusus melalui UUPA, maupun jumlah anggaran belanja yang melimpah. 

Jika kita menelisik ke belakang, selain pembangunan infrastruktur, 

Pemerintah Aceh telah berhasil menerapkan kebijakan pelayanan kesehatan dan 

bantuan pembiayaan pendidikan.Hal tersebut memang sangat membantu 

masyarakat.Namun pemerintah tak cukup hanya berpuas diri dengan capaian tersebut. 

Upaya penciptaan lapangan kerja tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dalam 

kompetisi di tengah minimnya ketersediaan lapangan kerja.Atau membiarkan 

masyarakat bertarung secara mandiri dalam dunia usaha, baik kecil maupun 

menengah, sesuai mekanisme pasar.Pemerintah dalam hal ini perlu turun langsung 

dengan menciptakan program penyediaan lapangan kerja. 
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Gambar 2. Data APBD 2017 

 

 

Hasil kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) mengungkapkan 

tingkat pengangguran Aceh masih tertinggi dari seluruh provinsi di Sumatera.Hal itu 

mengacu data kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dipublikasi BPS RI, 5 Mei 2017. 

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk yang bekerja 

menurut pendidikan tertinggi setingkat SD ke bawah merupakan yang paling banyak 

dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Lulusan SD yang bekerja pada Agustus 

2017 yaitu sebanyak 655.000 orang (30,64%) diikuti tingkat pendidikan SMA Umum 

sebanyak 582.000 orang (27,24%). 

Selanjutnya tingkat pendidikan SMP sebesar 444.000 orang (20,75%), lalu 

tingkat diploma dan universitas sebanyak 363.000 orang (16,98%) dan terakhir 

tingkat pendidikan SMK sebanyak 94.000 orang (4,39%). Berdasarkan data tersebut, 

terlihat sebagian besar tenaga kerja di Provinsi Aceh masih didominasi oleh tenaga 
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kerja dengan pendidikan yang rendah yaitu setingkat SD ke bawah. 

(finance.detik.com) 

Sektor pertanian tetap berada di posisi teratas dalam hal penyerapan tenaga 

kerja.Tabel di bawah ini memperlihatkan empat sektor terpopuler yang menyerap 

paling banyak tenaga kerja di tahun 2011 dan setelahnya. 

Tabel 2. Tenaga Kerja per Sektor 

dalam juta 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹ 

Pertanian  42.5 39.9 39.2 39.0 37.8 38.3 

Pedagang Grosir, Pedagang Ritel,  

Restoran dan Hotel 
23.2 23.6 24.1 24.8 25.7 28.5 

Jasa masyarakat, Sosial dan Pribadi 17.0 17.4 18.5 18.4 17.9 19.8 

Industri Manufaktur 13.7 15.6 15.0 15.3 15.3 16.0 

 

Pekerjaan rentan (tenaga kerja yang tidak dibayar dan pengusaha) baik untuk 

pria maupun wanita angkanya lebih tinggi di Indonesia daripada di negara-negara 

maju atau berkembang lainnya.Dalam satu dekade terakhir ini tercatat sekitar enam 

puluh persen untuk pria Indonesia dan tujuh puluh persen untuk wanita.Banyak yang 

merupakan 'pekerja rentan' adalah mereka yang bekerja di sektor informal. 

Pekerjaan merupakan hal penting untuk kesejahteraan manusia.Di samping 

memberikan penghasilan, pekerjaan juga membuka jalan menuju perbaikan ekonomi 

dan sosial yang lebih luas, yang pada gilirannya memperkuat individu, keluarga dan 

masyarakat.Namun kemajuan ini bergantung pada pekerjaan yang bersifat 

layak.Pekerjaan layak merupakan rangkuman dari berbagai aspirasi masyarakat 

dalam kehidupan pekerjaan mereka.Ia melibatkan peluang untuk memperoleh 

pekerjaan yang produktif dan memperoleh penghasilan yang adil, keamanan di 

tempat kerja dan perlindungan sosial untuk keluarga mereka. 
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Pekerjaan layak berarti prospek yang lebih baik untuk pengembangan 

pribadi dan integrasi sosial, serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan 

kekhawatiran mereka, berorganisasi dan berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.Ini membutuhkan adanya 

kesetaraan peluang dan perlakuan bagi semua perempuan dan laki-laki.Pekerjaan 

layak pun merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan.Karenanya, penciptaan 

pekerjaan layak harus dimasukkan dalam kebijakan pembangunan. 

 

 Kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dinilai tidak 

maksimal dalam menyerap lapangan pekerjaan.Kondisi ekonomi makro Indonesia 

yang cukup ideal pun nilai tak bisa membuat industri menyerap lapangan pekerjaan 

dengan optimal.Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan jumlah 

pengangguran di Indonesia bertambah 10.000 orang atawa menjadi 7,04 juta orang 

pada Agustus 2017. 

 Hampir setiap tahun, tenaga kerja atau buruh di Indonesia selalu turun ke 

jalan. Masalah yang dibawa selalu sama yakni soal kesejahteraan. Mereka selalu 

menuntut kesejahteraan yang lebih baik.Padahal, setiap tahun pemerintah selalu 

menaikkan upah minimum provinsi (UMP) yang dijadikan rujukan menentukan 

besaran upah bagi buruh.Tapi kenyataannya, buruh selalu meminta kenaikan gaji 

yang lebih besar. 

Persoalan terkait ketenagakerjaan tidak hanya terjadi di sumber daya manusia 

(SDM).Hasil kajian Bank Dunia dan CSIS memberi gambaran nyata mengenai 

persoalan dalam penyediaan lapangan pekerjaan.Tingginya angka tenaga kerja tidak 

berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.Akibatnya, angka 

pengangguran di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. (merdeka.com) 

Persoalan pengangguran di Indonesia dipicu tiadanya kesesuaian antara 

jenjang pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja.Kondisi ini memicu tenaga kerja 
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terdidik, justru mengambil lahan pekerjaan kelompok tidak terampil. Berdasarkan 

data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan pendidikan tinggi baru 5 

persen dari total angkatan kerja. Alhasil, mayoritas pasar buruh diisi oleh alumnus 

pendidikan dasar dan menengah.Fenomena ini imbas dari kegagalan lulusan 

pendidikan tinggi, khususnya para sarjana, yang juga menganggur dan akhirnya 

mengambil jatah lulusan SMA. Jumlah lulusan perguruan tinggi yang menganggur 

saat ini lima kali lipat pengangguran dewasa. Hal ini masih ditambah adanya 

kekurangan mendasar dari mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Kebanyakan mereka 

hebat dan tekun dalam hal teknis pekerjaan 

Program ILO Aceh memanfaatkan keahlian internasional ILO di bidang 

ketenagakerjaan untuk menangani pembangunan segera yang menyangkut persoalan 

ketenagakerjaan. Tumbuh dari serangkaian langkah awal setelah bencana tsunami, 

pengembangan program ini didasarkan pada upaya antarlembaga dalam melakukan 

kajian terhadap kerugian yang terjadi dan perencanaan strategis untuk menanggapi 

keadaan gawat darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Hasil-hasil kajian tersebut 

kemudian menjadi masukan bagi keseluruhan kerangka kerja pemulihan dan 

rekonstruksi. Selama tahap pemulihan dan rekonstruksi, ILO melaksanakan suatu 

program terpadu untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan mata 

pencaharian yang mencakup upaya-upaya di bidang layanan ketenagakerjaan, 

infrastruktur perdesaan, pencegahan pekerja anak, pembangunan keterampilan, 

pengembangan ekonomi setempat, dan pengembangan usaha bagi perempuan dan 

tenaga kerja muda. Program tersebut dilaksanakan melalui kemitraan dengan badan-

badan PBB serta organisasi- organisasi internasional maupun nasional. (www.ilo.org) 

 

Bentuk bantuan ILO aceh 2005: 

a. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan  

berkelanjutan 

1. Pengarusutamaan ketenagakerjaan dalam kebijakan ekonomi  makro, tenaga kerja 

dan sosial melalui perangkat dan analisis pasar tenaga kerja yang baik. 
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2. Peningkatan kebijakan dan program untuk lebih melengkapi  perempuan dan laki-

laki muda memasuki dunia kerja. 

3. Pengoptimalan hasil-hasil lapangan kerja dari investasi publik dan  masyarakat. 

4. Peningkatan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan, bisnis dan 

koperasi untuk menciptakan lapangan kerja termasuk inklusi keuangan. 

5. Keterampilan tenaga kerja ditingkatkan melalui pelatihan berbasis permintaan dan 

kompetensi untuk lebih memenuhi keperluan pasar tenaga kerja. 

  

Pengangguran merupakan masalah pokok dalam suatu masyarakat modern. 

Jika tingkat pengangguran tinggi, sumber daya menjadi terbuang percuma dan tingkat 

pendapatan masyarakat akan merosot. Situasi ini menimbulkan kelesuan ekonomi 

yang berpengaruh pula pada emosi masyarakat dan kehidupan keluarga sehari-

hari.Pengangguran berdampak besar terhadap pembangunan nasional. 

Krisis Keuangan Asia (Krismon) yang terjadi pada akhir tahun 1990-an 

merusak pembangunan ekonomi Indonesia (untuk sementara) dan menyebabkan 

angka pengangguran di Indonesia meningkat menjadi lebih dari 20 persen dan angka 

tenaga kerja yang harus bekerja di bawah level kemampuannya (underemployment) 

juga meningkat, sementara banyak yang ingin mempunyai pekerjaan full-time, hanya 

bisa mendapatkan pekerjaan part-time. 

Program Pekerjaan Layak Nasional (DWCP) 2012 berfungsi sebagai kerangka 

program jangka menengah untuk program kegiatan ILO di Indonesia dengan 

keterlibatan penuh dari para konstituen ILO. Hal ini termasuk pembangunan kapasitas 

kelembagaan, saran kebijakan dan implementasi program di tingkat nasional dan 

provinsi dalam konteks desentralisasi. Hal ini sejalan dengan RPJMN dan UNPDF 

dalam mewujudkan desentralisasi dengan mempersempit kesenjangan pembangunan 

di daerah melalui kebijakan dan intervensi program. DWCP 2012 kembali 

menegaskan tiga bidang prioritas berikut: Penciptaan Lapangan Kerja, Hubungan 

Industrial dan Perlindungan Sosial, dengan hasil, strategi, indikator dan target yang 

sesuai dengan masing-masing prioritas tersebut. Hal ini mencerminkan konteks sosial 
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ekonomi saat ini, prioritas nasional Indonesia, dan mandat ILO serta prioritas para 

Konstituen ILO. 

Dalam memaksimalkan kesempatan kerja, pemerintah dan para  mitra sosial 

berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan program-program 

keirausahaan serta memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk memulai dan 

mengembangkan bisnis di daerah-daerah mereka. Untuk itu, ILO akan mendukung 

inisiatif dari instansi-instansi pemerintah terkait dan mitra sosial untuk 

mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta kewirausahaan 

terutama dengan terfokus pada masyarakat yang kurang beruntung dan pemberdayaan 

kewirausahaan perempuan. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam 

mengembangkan program kewirausahaan di negeri ini, ILO berada dalam posisi yang 

dapat mendukung inisiatif-inisiatif pengembangan kewirausahaan dari para 

konstituen di Aceh.Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan di 

atas, maka dalam penelitian ini difokuskan pada “Peran International Labour 

Organization (ILO) Dalam membantu lapangan  Lapangan Kerja Di Aceh 

Perode 2012-2017”. 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka munculah sebuah rumusan masalah yaitu 

“Bagaimana Peran International Labour Organization (ILO) Dalam Membantu 

Lapangan Kerja Di Aceh Perode 2012-2017?” 

I.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan Penelitian ini adalah: 

a. Untuk memahami apa yang dilakukan International Labour Organization 

dalam upaya menciptakan lapangan kerja di Aceh 

b. Untuk menganalisis implementasi program International Labour 

Organization (ILO) dalam menanggulangi masalah lapangan kerja dan 

pengangguran di Aceh. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

memberikan pengetahuan informasi ataupun data dalam perkembangan 

studi HI yang berkaitan dengan International Labour Organization (ILO) 

dalam membantu lapangan pekerjaan dalam bidang wirausaha. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapan dapat memberikan wawasan dan 

informasi mengenai impelementasi International Labour Organization 

(ILO) dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Aceh dalam bidang 

wirausaha. 

I.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yang disesuaikan 

dengan pembahasan yang dilakukkan. Sistemtika penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

 Pada Bab I, penulis akan membahas mengenai latar belakanng masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

 Pada Bab II, penulis akan membahas mengenai literature review, kerangka 

pemikiran yang terdiri dari teori-teori dan konseptual,alur pemikiran dan asumsi/ 

hipotesis 

 

BAB III : Metode Penelitian   

 Pada Bab III, penulis akan membahas mengenai jenis penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, tenik analisa data serta waktu dan lokasi penelitian. 
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BAB IV : INTERNASIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)  

 Pada Bab IV penulis akan menjelaskan tentang latar belakang ILO dan awal 

munculnya ILO di Indonesia maupun Di Aceh. Pada Bab IV penulis juga 

menjelaskan apa saja struktur keanggotaan ILO 

 

BAB V : PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION DALAM 

MEMBANTU LAPANGAN PEKERJAAN DI ACEH PERIODE 2012-2017 

 Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan umum ILO, peran 

ILO di Aceh, menganalisa peran ILO dalam membantu lapangan pekerjaan di Aceh, 

kemudian membahas tentang hambatan dan dampak dari peran ILO dalam 

menciptakan lapangan pekrjaan di Aceh. 

 

BAB VI : Kesimpulan dan Saran 

 Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang akan menjawab 

pertanyaan penelitian dan saran guna masukan terkait akan permasalahan yang 

diangkat oleh penulis. 
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