
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang  

 

 

Proses globalisasi akan terus merebak. Tidak ada satu wilayahpun yang dapat 

menghindari dari kecenderungan perubahan yang bersifat global tersebut, dengan 

segala berkah, problem dan tantangan-tantangan yang menyertainya. Salah satu 

dampak globalisasi tersebut adalah tingkat persaingan untuk mendapatkan 

pekerjaan. Dewasa ini pertumbuhan angkatan kerja mengikuti deret eksponensial. 

Setiap tahun jumlahnya selalu berlipat ganda. Hal ini sejalan dengan masih 

besarnya angka pertambahan penduduk dan angka pertambahan sekolah.  

 

Apabila dikaji dari semakin membengkaknya angka pengangguran, maka 

keperluan mempertemukan kepentingan dunia pendidikan dengan dunia kerja 

semakin mendesak. Penelitian Blaug dan Faure dalam Usman (2006:75) 

menyimpulkan bahwa pengangguran di kalangan terdidik dapat ditekan dengan 

memperbaiki sistem dan perencanaan pendidikan. 

 

Berdasarkan situasi demikian, maka pendidikan seharusnya berorientasi pada 

aspirasi masyarakat dan mampu mengenali siapa pelanggannya. Dari pengenalan 

pelanggan ini pendidikan akan memahami apa aspirasi dan kebutuhannya. Tujuan 

akhir suatu proses pendidikan adalah dunia kerja, baik sektor formal maupun non 
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formal. Salah satu jalur pendidikan formal yang menyiapkan tamatannya untuk 

siap memasuki dunia kerja adalah pendidikan menengah kejuruan. 

Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) adalah bentuk satuan pendidikan kejuruan 

yang mempunyai tugas membekali peserta didik dengan keterampilan profesional 

yang memadai untuk dapat menembus peluang kerja. Sekolah kejuruan dirancang 

untuk menyiapkan tamatan yang siap kerja dan mengembangkan profesionalisme 

di bidang kejuruan. Setiap bidang kejuruan mempersiapkan peserta didik agar 

lebih mampu bekerja pada bidang pekerjaannya dan sebagai bekal menguasai 

kecakapan vokasional yang diperlukan di dunia kerja.  

 

Seiring perkembangan zaman, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi oleh 

tamatan sekolah menengah kejuruan sebagai tenaga kerja tingkat menengah. 

Hingga saat ini di sekolah-sekolah tertentu, masih dijumpai pengembangan 

kurikulum yang dilakukan oleh guru, hanya sebatas keperluan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran saja, yaitu berupa silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang masih bersifat standar dan umum. Pengembangan kurikulum 

belum melibatkan Dunia Usaha/Dunia Industri sebagai pengguna lulusan. 

 

Pendidikan menengah kejuruan seperti tertuang dalam PP No.17 tahun 2010 pasal 

76 ayat 2c dinyatakan bahwa pendidikan menengah kejuruan berfungsi 

membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta kecakapan kejuruan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah 

menginginkan SMK menjalankan peran ujung tombak penyedia tenaga kerja.  
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Menurut Hargiyarto dan Sukardi (2007), mutu pendidikan di SMK terletak pada 

banyaknya peserta didik yang diserap oleh dunia kerja. Bagi tenaga kerja tingkat 

menengah, keterampilan adalah yang utama dibutuhkan oleh dunia kerja. Oleh 

karena itu, sekolah harus mampu memenuhi tantangan itu dengan memberikan 

kualitas pelayanannya yang terbaik. Lapangan pekerjaan merupakan indikator 

penting tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus indikator keberhasilan 

penyelenggaraan pendidikan kejuruan. 

 

Keadaan ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) menurut tingkat pendidikan adalah jumlah pengangguran pada Agustus 

2012 mencapai 7,2 juta orang dengan  TPT cenderung menurun, dimana TPT 

Agustus 2012 sebesar 6,14 persen turun dari TPT Februari 2012 sebesar 6,32 

persen dan TPT Agustus  2011 sebesar 6,56 persen. Pada Agustus 2012, TPT 

untuk pendidikan menengah masih tetap menempati posisi tertinggi, yaitu TPT 

Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 9,87 persen dan TPT Sekolah Menengah 

Atas sebesar 9,6 persen. Jika dibandingkan keadaan Agustus 2011, TPT pada 

hampir semua tingkat pendidikan cenderung turun, kecuali TPT untuk tingkat 

pendidikan SD kebawah naik sebesar 0,08 persen (Badan Pusat Statistik, 2012).  

 

Di sisi lain, pertambahan lapangan pekerjaan di Indonesia tidaklah sebanding 

dengan laju pertambahan penduduk. Dalam kurun waktu satu tahun maksimal satu 

perusahaan berskala besar (karyawan lebih dari 1000 orang) dibuka, sementara itu 

pertambahan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya meningkat dengan pesat. Hal 

ini jelas memperlihatkan bahwa daya serap tenaga kerja baru adalah sangat rendah 

dibanding jumlah angkatan kerja. Kemampuan daya serap dunia kerja terhadap 
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angkatan kerja begitu rendah dan sangat mustahil untuk bisa menyeimbangkannya 

dalam jangka pendek. Ditambah dengan situasi politik dan ekonomi saat ini akan 

berdampak pada tingkat persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. 

 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai sub sistem pendidikan nasional yang 

bertanggungjawab dalam penyiapan sumberdaya manusia tingkat menengah yang 

handal dan berorientasi kepada kebutuhan pasar harus mampu mengembangkan 

inovasi untuk mempengaruhi perubahan kebutuhan pasar sehingga dapat 

mewujudkan kepuasan pencari kerja.  

 

Atas dasar kenyataan tersebut di atas, maka perlunya satuan pendidikan SMK 

membentuk lembaga yang menangani tentang ketenagkerjaan, hal ini sesuai 

dengan peraturan pemerintah Departemen Tenaga Kerja RI (1994:9) disetiap 

Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan 

Kerja dapat mendirikan Bursa Kerja Khusus (BKK). Pendirian BKK dilakukan 

dengan menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor 

Departemen Tenaga Kerja Kabupaten/Kota domisili BKK yang akan didirikan. 

 

Dasar hukum tentang Pembentukan Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah 

dan Panduan Penyelenggaraan Bursa Kerja tertuang dalam Keputusan Bersama 

antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Tenaga Kerja No. 

076/M/1993, No.Kep.215/MEN/1993 tanggal 27 Febuari 1993, serta Keputusan 

Bersama antara Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Dirjen Binapenta 

No.001/Kep/M/1994, No.02/BP/1994 (Departemen Tenaga Kerja RI, 1994:2). 
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SMK Negeri 1 Kalianda berupaya untuk membantu mewujudkan tujuan 

pendidikan kejuruan dengan membentuk Lembaga Bursa Kerja Khusus pada 

tahun 1996. Lembaga tersebut berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan 

Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Lampung Selatan. SMK Negeri 1 

Kalianda merupakan satu-satunya sekolah kejuruan yang telah memiliki Lembaga 

Bursa Kerja Khusus untuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Keberadaan 

Lembaga Bursa Kerja Khusus diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa 

ide, pemikiran, tenaga dan dorongan spiritual demi kemajuan penyelenggaraan 

pendidikan kejuruan.  

 

Lembaga Bursa Kerja Khusus SMK di SMK Negeri 1 Kalianda ini dipimpin oleh 

seorang Ketua yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah. Langkah-

langkah dalam operasionalnya adalah: 1) pada setiap akhir pembelajaran selalu 

memberikan bimbingan tentang kerja bagi siswa yang berminat, 2) membuka 

jejaring informasi tentang lowongan kerja kepada alumni, 3) mencari lowongan 

kerja di dunia kerja/dunia industri, 4) melakukan negosiasi dengan perusahaaan 

pengguna calon tenaga kerja, 5) melakukan administrasi, dan 6) melakukan tes 

rekrutmen bagi calon tenaga kerja. Hal tersebut dilakukan untuk membantu 

sekolah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan sekolah kejuruan yaitu 

diantaranya: 1) mencetak atau mempersiapkan lulusan SMK yang siap kerja dan 

2)  salah satu indikator keberhasilan sekolah. 

 

Keberadaan Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 1 Kalianda ini memberikan peran 

dan fungsi yang sangat penting dalam pelayanan ketenagakerjaan bagi seluruh 

siswa dan alumni, yaitu: 1) memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan 
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kepada lulusan dan pencari kerja, 2) membina dan mengembangkan hubungan 

kerjasama dengan lembaga pemerintah atau swasta dalam pengadaan  informasi 

ketenagakerjaan, 3) melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan rekruitmen dan 

seleksi bagi calon pekerja, 4) membina hubungan dengan alumni yang telah 

bekerja dan berhasil dalam bidang usaha untuk membantu memberi peluang 

menyalurkan dan menempatkan alumni baru.  

 

1.2 Fokus Penelitian 

 

Sejak berdirinya hingga sekarang lembaga ini masih tetap konsisten 

melaksanakan kegiatannya membantu pencari kerja mendapatkan pekerjaan, 

walaupun pada operasionalnya menemui banyak hambatan. Salah satu hambatan 

yang ada adalah kepercayaan masyarakat dalam hal ini orang tua siswa belum 

sepenuhnya percaya yakin tentang keberadaan LBKK ini sebagai lembaga sekolah 

yang mengelola ketenagakerjaan secara jelas dan bertanggung jawab, mereka 

menganggap bahwa LBKK sebagai calo tenaga kerja.  

 

Fokus penelitian adalah hambatan Lembaga Bursa Kerja Khusus Sekolah 

Menengah Kejuruan dalam operasional kegiatannya, dengan sub fokus penelitian: 

1.1.1 Pengelolaan Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 1 Kalianda 

1.1.2 Peran Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 1 Kalianda 

1.1.3 Fungsi Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 1 Kalianda 

1.1.4 Keberhasilan Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 1 Kalianda 

1.1.5 Kiat-kiat mengatasi hambatan Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 1 

Kalianda. 
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Dalam rangka mendalami keberadaan Lembaga Bursa Kerja Khusus tersebut, 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi, Peran dan Fungsi 

Lembaga Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 1 Kalianda Kabupaten Lampung 

Selatan”. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 

1.3.1 Bagaimanakah pengelolaan Bursa Kerja Khusus di SMK N 1 Kalianda? 

1.3.2 Bagaimanakah peran Bursa Kerja Khusus di SMK N 1 Kalianda? 

1.3.3 Bagaimanakah fungsi Bursa Kerja Khusus di SMK N 1 Kalianda? 

1.3.4 Bagaimanakah keberhasilan Bursa Kerja Khusus di SMK N 1 Kalianda? 

1.3.5 Bagaimanakah kiat-kiat mengatasi hambatan dalam operasional Bursa 

Kerja Khusus di SMK Negeri 1 Kalianda? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan: 

1.4.1 Pengelolaan Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 1 Kalianda 

1.4.2 Peran Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 1 Kalianda 

1.4.3 Fungsi Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 1 Kalianda 

1.4.4 Keberhasilan Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 1 Kalianda 

1.4.5 Kiat-kiat mengatasi hambatan Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 1 

Kalianda 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk: 

1.5.1.1 Memperkaya konsep tentang Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK yang 

seharusnya dalam menunjang kemajuan pendidikan kejuruan, khususnya 

dalam penempatan tamatan di dunia kerja. 

1.5.1.2 Bahan kajian teoritis bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian 

mengenai Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dalam membantu 

peningkatan mutu pendidikan kejuruan, khususnya penempatan tamatan 

di dunia kerja. 

 

1.5.2 Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk: 

1.5.2.1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam peningkatan mutu 

pendidikan kejuruan melalui pelayanan dan pengelolaan LBKK di 

sekolah . 

1.5.2.2 Lembaga Bursa Kerja Khusus (LBKK) dalam pengelolaan lembaga guna 

peningkatan pelayanan ketenagakerjaan, sehingga mampu mewujudkan 

tujuan LBKK secara efektif dan efisien. 

1.5.2.3 Masyarakat (stakeholders) yang berkepentingan dengan peningkatan 

mutu pendidikan khususnya pendidikan kejuruan. 

1.5.2.4 Para peneliti atau instansi terkait menindaklanjuti penelitian ini dalam 

meningkatkan mutu layanan pendidikan kejuruan yang didukung oleh 

berbagai faktor akademik. 
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1.6 Definisi Istilah 

 

1.6.1 Eksistensi Lembaga Bursa Kerja Khusus adalah keberadaan dari Lembaga 

Bursa Kerja Khusus yang mampu memberikan informasi pasar kerja, 

memenuhi kebutuhan pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan serta 

penyaluran dan penempatan pencari kerja di dunia kerja. 

1.6.2 Peran Bursa Kerja Khusus SMK dalam dunia kerja dan pendidikan 

merupakan cara untuk menyatakan dalam pelaksanaan pelayanan 

ketenagakerjaan dalam institusi pendidikan dan dapat mengembangkan 

asuhan ketenagakerjaan dalam membina kerjasama dengan Dunia 

Usaha/Dunia Industri serta dapat memenuhi kebutuhan pencari kerja dalam 

mendapatkan pekerjaan 

1.6.3 Fungsi Lembaga Bursa Kerja Khusus dalam kedudukannya sebagai 

Lembaga Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan 

yang bertugas memberikan pelayanan ketenagakerjaan di institusi 

pendidikan,  mengembangkan asuhan ketenagakerjaan, membina kerjasama 

dengan Dunia Usaha/Dunia Industri serta  memenuhi kebutuhan pencari 

kerja dalam mendapatkan pekerjaan 

1.6.4 Lembaga Bursa Kerja Khusus SMK adalah Bursa Kerja di Sekolah 

Menengah Kejuruan yang melakukan kegiatan memberikan informasi pasar 

kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan karir, memenuhi kebutuhan 

pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan serta penyaluran dan 

penempatan pencari kerja di dunia kerja.  


