
 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 
 

 

2.1 Manajemen  

 

 

Manajemen adalah proses penataan dengan memberdayakan sumber-sumber 

potensial, baik yang bersifat manusia maupun non manusia dalam rangka 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal tersebut seperti yang dikemukakan  

Imron (2003:4) bahwa ada beberapa unsur dalam pengertian manajemen, yaitu: 

(1) adanya suatu proses yang menunjukkan adanya tahapan yang harus dilakukan, 

(2) adanya penataan, yang berarti bahwa makna dari manajemen sesungguhnya 

adalah penataan, pengaturan dan pengelolaan, (3) terdapat sumber-sumber 

potensial yang harus dilibatkan (manusia dan non manusia), (4) adanya tujuan 

yang hendak dicapai, dan (5) pencapaian tujuan tersebut diupayakan agar secara 

efektif dan efisien. 

 

Dari pengertian tersebut pada intinya ada dua jenis pekerjaan, ialah pekerjaan 

manajerial di satu pihak dan pekerjaan teknis di sisi lain. Menurut Imron (2003:4) 

yang dimaksud pekerjaan manajerial adalah suatu pekerjaan yang proses 

penyelesaiannya menggunakan tangan orang lain, sedangkan pekerjaan teknis 

adalah suatu pekerjaan yang proses penyelesaiannya menggunakan tangan sendiri.  
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Pengertian lain manajemen adalah manajemen dalam arti luas dan manajemen 

dalam arti sempit. Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (P4) sumberdaya organisasi 

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen dalam arti sempit 

adalah manajemen sekolah/madrasah yang meliputi: perencanaan program 

sekolah/madrasah, pelaksanaan program sekolah/madrasah, kepemimpinan kepala 

sekolah/madrasah, pengawasan/evaluasi program sekolah/madrasah, dan sistem 

informasi sekolah/madrasah (Usman, 2006:5). 

 

Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian merupakan suatu 

sistem yang terpadu, antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara utuh. 

Perencanaan harus diorganisasikan, diarahkan dan dikendalikan. Demikian 

seterusnya, dan akhirnya pengendalianpun harus direncanakan, diorganisasikan 

dan diarahkan serta dikendalikan. 

 

Sementara itu menurut Suryosubroto (2004:5) manajemen adalah penggunaan 

efektif sumber-sumber tenaga manusia dan bukan manusia serta bahan-bahan 

materiil lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang disebut dengan manajemen adalah suatu 

proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien dengan memberdayakan 

sumber daya, kemampuan dan keahlian tertentu yang dalam pelaksanaannya 

berdasarkan metode ilmiah dengan kekhasan dan gaya manajer dalam 

mendayagunakan kemampuan orang lain. Manajemen merupakan kekuatan utama 

dalam organisasi untuk mengatur atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan, sub-

sub sistem dan menghubungkannya dengan lingkungan. Manajemen merupakan 

proses dimana sumber-sumber yang semula tidak berhubungan satu dengan 

lainnya lalu diintegrasikan menjadi suatu sistem menyeluruh untuk mencapai 

tujuan organisasi. Manajer bertanggung jawab mengintegrasikan unsur-unsur 
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manusia, mesin dan uang dan lain-lain menjadi produktif. Manajer berupaya 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kearah pencapaian tujuan-tujuan sistem 

organisasi. 

 

2.2 Proses Manajemen 

 

Para ahli menggunakan proses manajemen dengan istilah fungsi manajemen. 

Adapun fungsi manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan/pengendalian.  

 

2.2.1 Perencanaan 

 

Perencanaan merupakan inti dari kegiatan manajemen, karena tanpa adanya suatu 

perencanaan kegiatan organisasi tidak akan berjalan sebagaimana yang 

diharapkan. Menurut Handoko (2003) dalam Usman (2006:66) perencanaan 

meliputi (1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, (2) penentuan 

strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan 

standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

 

Sementara itu Suryosubroto (2004:22) mengemukakan bahwa ada beberapa 

tahapan dalam perencanaan, yaitu: (1) identifikasi masalah, (2) perumusan 

masalah, (3) penetapan tujuan, (4) identifikasi alternatif, (5) pemilihan alternatif 

dan (6) elaborasi alternatif. Proses perencanaan harus dilaksanakan secara 

kolaboratif, artinya mengikutsertakan semua personel organisasi dalam semua 

tahapan. Pengikutsertaan ini akan menimbulkan perasaan ikut memiliki (sense of 
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belonging) yang dapat memberikan dorongan kepada seluruh anggota organisasi 

untuk berusaha agar rencana berhasil.  

 

Usman (2006:66) mendefinisikan bahwa perencanaan sebagai kegiatan yang 

dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Dari definisi 

tersebut, perencanaan mengandung unsur-unsur: (1) sejumlah kegiatan yang 

ditetapkan sebelumnya, (2) adanya proses, (3) adanya hasil, (4) menyangkut masa 

depan dalam waktu tertentu. Pengawasan dalam perencanaan dilakukan secara 

preventif dan represif. Perencanaan preventif merupakan pengawasan yang 

melekat dengan perencanannya, sedangkan perencanaan represif merupakan 

pengawasan fungsional atas pelaksanaan rencana. 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan atas 

beberapa pilihan tentang sasaran dan cara bagaimana melaksanakannya dalam 

mencapai tujuan yang dikehendaki. Dikatakan suatu proses karena adanya 

kegiatan yang berkesinambungan antara waktu sekarang, di masa mendatang dan 

adanya penetapan kebutuhan untuk mencapai apa yang dikehendaki. Perencanaan 

tidak dapat dilepaskan dari unsur pelaksanaan dan pengawasan termasuk 

pemantauan, penilaian dan pelaporan. Pengawasan diperlukan dalam perencanaan 

agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Perencanaan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah perencanaan program Lembaga Bursa Kerja Khusus 

SMK Negeri 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. 
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2.2.2 Pengorganisasian 

 

Pengorganisasian dapat diartikan sebagai keseluruhan proses memilih dan 

memilah orang-orang atau personel dan sarana prasarana dalam rangka mencapai 

tujuan yang ditetapkan sebuah organisasi. Menurut Suryosubroto (2004:24) 

kegiatan pengorganisasian ini adalah penetapan tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang orang-orang tersebut serta mekanisme kerjanya sehingga dapat 

menjamin tercapainya tujuan organisasi. 

 

Pengorganisasian menurut Handoko (2003) dalam Usman (2006:146) ialah 

pengaturan kerja bersama sumberdaya keuangan, fisik, dan manusia dalam 

organisasi. Ditambahkan pula oleh Handoko pengertian pengorganisasian itu 

sebagai berikut: (1) cara manajemen merancang struktur  formal untuk 

penggunaan yang paling efektif terhadap sumberdaya keuangan, fisik, bahan 

baku, tenaga kerja organisasil (2) bagaimana organisasi mengelompokkan 

kegiatannya, dimana setiap pengelompokan diikuti penugasan seorang manajer 

yang diberi wewenang untuk mengawasi kelompoknya; (3) hubungan antara 

fungsi, jabatan dan tugas karyawan; (4) cara manajer membagi tugas yang harus 

dilaksanakan dalam departemen dan mendelegasikan wewenang untuk 

mengerjakan tugas. Pengorganisasian harus mampu membawa orang-orang atau 

personel ke arah tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.  

 

Dengan demikian yang dimaksud pengorganisasian adalah tahap menentukan 

sumberdaya dan jenis kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

organisasi, merancang dan mengembangkan organisasi, pemberian tugas dan  
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tanggung jawab tertentu kepada personel organisasi, dan pendelegasian 

wewenang kepada personel untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 

Pengorganisasian dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan struktur organisasi 

yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumberdaya yang dimilikinya, dan 

lingkungan yang melingkupinya. Pengorganisasian yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah penyusunan struktur organisasi, pemberian tugas dan 

tanggung jawab serta pendelegasian wewenang kepada pengelola Lembaga Bursa 

Kerja Khusus SMK Negeri 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. 

 

2.2.3 Pengarahan 

 

Pengarahan sebagai suatu usaha untuk menjaga agar apa yang direncanakan dapat 

berjalan seperti yang dikendaki. Pengarahan merupakan petunjuk, penjelasan, 

pertimbangan dan bimbingan kepada personel yang terlibat dalam pencapaian 

tujuan suatu organisasi. Kegiatan pengarahan menurut Arikunto (1988) dalam 

Suryosubroto (2004:25) dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:        

(1) melaksanakan orientasi tentang pekerjaan yang akan dilakukan individu atau 

kelompok, (2) memberikan petunjuk umum dan khusus, baik secara lisan maupun 

tertulis, secara langsung maupun tidak langsung.  

 

Kegiatan pengarahan tidak lepas dari pengkoordinasian, yaitu usaha 

menyatupadukan kegiatan-kegiatan anggota organisasi atau unit-unit organisasi 

agar kegiatannya sejalan dengan anggota dan unit lainnya sehingga tujuan 

organisasi dapat dicapai sesuai yang dikehendaki. Menurut Suryosubroto usaha 

pengkoordinasian dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: (1) melaksanakan 
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penjelasan singkat (briefing), (2) mengadakan rapat kerja, (3) memberikan 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, dan (4) memberikan balikan tentang 

hasil suatu kegiatan. 

 

Fungsi pengarahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengarahan dalam 

pelaksanaan program Lembaga Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 1 Kalianda 

Kabupaten Lampung Selatan. Permasalahan yang banyak terjadi dalam organisasi 

adalah akibat kurangnya pengarahan dan pengkoordinasian sehingga terjadi 

keseragaman kerja atau tumpang tindihnya pekerjaan yang mengakibatkan 

kesalahpahaman anggota dalam memahami pekerjaannya. Hal inilah yang 

membuat gagalnya tujuan atau bahkan awal hancurnya sebuah organisasi. 

 

2.2.4 Pengawasan/Pengendalian 

 

Pengawasan/pengendalian merupakan bagian akhir dari fungsi manajemen. 

Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian itu sendiri. Menurut Usman (2006:503) 

pengendalian adalah pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna 

penyempurnaan lebih lanjut. 

 

Perbedaan antara pengendalian dan pengawasan terletak pada wewenang dan 

pengembang kedua istilah tersebut. Menurut Lanri (2003) dalam Usman 

(2006:504) pengawasan adalah kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah 

pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai rencana semula. Kegiatan pengawasan 

pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. 
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Pengendalian adalah apabila dalam pengawasan ternyata ditemukan adanya 

penyimpangan atau hambatan, maka segera diambil tindakan atau koreksi. 

 

Pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh 

pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran sedangkan tindak lanjutnya 

dilakukan oleh pengendali. Jadi pengendalian lebih luas daripada pengawasan. 

Pengawasan tidak disertai tindak lanjut, tetapi cukup melaporkan saja, sedangkan 

pengendalian disertai tindak lanjut dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian 

antara perencanaan dan pelaksanaan. Penggunaan kedua istilah pengawasan dan 

pengendalian di lingkungan pemerintahan adalah WASDAL.  

 

Tujuan pengawasan dan pengendalian adalah:  

1. menghentikan/meniadakan kesalahan, penyimpangan, pemborosan, hambatan 

dan ketidakadilan;  

2. mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, pemborosan, 

hambatan dan ketidakadilan;  

3. mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik; 

4. menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas; 

5. meningkatkan kelancaran operasi organisasi; 

6. meningkatkan kinerja organisasi; 

7. memberikan opini atas kinerja organisasi; 

8.  mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masala-masalah 

pencapaian kinerja yang ada; 

9. Mewujudkan terwujudnya pemerintahan yang bersih (Usman, 2006:503-504) 

 

 

Pengawasan dan pengendalian pada dasarnya menekankan langkah-langkah 

pembenahan atau koreksi yang obyektif jika terjadi penyimpangan antara 

pelaksanaan dengan perencanaan. Agar pengawasan dan pengendalian efektif 

maka pengawasan dan pengendalian tidak hanya dilakukan diakhir proses 

manajemen, melainkan pada setiap proses fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan/pengendalian itu 
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sendiri, sehingga pengawasan dan pengendalian memiliki nilai tambah bagi 

peningkatan kinerja organisasi. Makna pengawasan dan pengendalian dalam 

penelitian ini adalah pengarahan dan pengorganisasian operasional program 

Lembaga Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 1 Kalianda Kabupaten Lampung 

Selatan. 

 

2.3 Manajemen Pendidikan 

 

Manajemen pendidikan dapat diartiksn sebagai usaha kerja sama untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sangat dimulai dari tujuan yang sederhana 

hingga tujuan yang kompleks. Manajemen pendidikan menurut Imron (2003:5) 

adalah suatu proses penataan kelembagaan pendidikan dengan melibatkan 

sumber-sumber potensial, baik yang bersifat manusia maupun non manusia dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.  

 

Batasan yang dimaksud tersebut seperti tampak dalam gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Batasan Manajemen Pendidikan 

Sumber: Imron (2003:5) 

 

Proses penataan kelembagaan pendidikan tersebut meliputi perencanaan 

pendidikan, pengorganisasian pendidikan, pelaksanaan pendidikan dan 

pengawasan pendidikan dengan melibatkan sumberdaya pendidikan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.  

Proses 

Penataan 

Pelibatan Sumber 

Potensial: 

 Manusia 

 Non Manusia 

Tujuan Pendidikan: 

 Efektif 

 Efisien 

 



19 
 

 

Sementara itu Ambarita (2013:18) mengemukakan bahwa ada tiga hal penting 

tentang manajemen pendidikan, yaitu : (1) manajemen pendidikan merupakan 

suatu kegiatan yang berkesinambungan, (2) manajemen pendidikan 

memanfaatkan berbagai sumber daya dan (3) manajemen pendidikan berupaya 

untuk mencapai tujuan pendidikan.  

 

Dari pengertian tersebut di atas, maka dapat dituliskan bahwa manajemen 

pendidikan merupakan sistem yang saling berkaitan secara utuh, artinya jika 

perencanaan tidak dapat dilaksanakan maka perencanaan harus direncanakan 

kembali. Jika pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan maka perencanaan harus 

ditinjau ulang, dan apabila pengendalian tidak dapat dilaksanakan maka 

pengendalian harus direncanakan dan dilaksanakan kembali. Dengan demikian 

diharapkan dapat terwujud perencanaan yang kuat, pengorganisasian yang sehat 

dan pengendalian yang ketat demi terwujudnya tujuan pendidikan secara efektif 

dan efisien.   

 

Manajemen pendidikan didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola 

sumberdaya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara Usman (2003:12). 

 

 

Dari uraian di atas, tampak bahwa manajemen pendidikan pada dasarnya 

merupakan bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan 

memanfaatkan sumberdaya (manusia, uang, sarana prasarana dan waktu). Tujuan 

umum yang akan dicapai dalam kerjasama tersebut adalah pembentukan 
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kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tingkat 

perkembangannya pada usia pendidikan. 

 

Menurut Sutjipto, dkk dalam Suryosubroto (2004:15) pengertian manajemen 

pendidikan meliputi delapan makna, yaitu:  

(1) Manajemen pendidikan mempunyai pengertian kerjasama untuk mencapai 

tujuan pendidikan mulai dari tujuan sederhana sampai tujuan yang kompleks, 

tergantung lingkup dan tingkat pendidikan 

(2) Manajeman pendidikan mengandung pengertian proses untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Proses dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pemantauan dan penilaian 

(3) Manajemen pendidikan dapat dilihat dengan kerangka berpikir sistem, yaitu 

keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian dan bagian-bagian tersebut 

berinteraksi dalam suatu proses untuk mengubah masukan menjadi keluaran 

(4) Manajeman pendidikan dilihat dari efektifitas pemanfaatan sumber yang 

berupa manusia, uang, sarana dan prasarana maupun waktu 

(5) Manajemen pendidikan dilihat dari kepemimpinan, yaitu bagaimana 

pemimpin mampu menggerakkan orang lain untuk bekerja lebih giat dengan 

mempengaruhi dan mengawasi, bekerja bersama-sama dan memberi contoh 

(6) Manajemen pendidikan dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan 

(7) Manajemen pendidikan dapat dilihat dari segi komunikasi 

(8) Manajemen pendidikan diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan, yaitu 

kegiatan rutin catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, surat-menyurat 

dan mempersiapkan pelaporan.   
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Pada intinya, beberapa ahli menyatakan bahwa yang membedakan manajemen 

pendidikan dengan manajemen lainnya bukanlah pada prosesnya, melainkan pada 

substansinya. Seiring dengan perubahan dan makin bertambahnya tuntutan 

masyarakat, maka substansi manajemen mengalami perluasan.  

 

2.4 Proses Manajemen Pendidikan 

 

Proses manajemen pendidikan tidak berbeda dengan manajemen lain, yaitu  

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.  

 

Substansi yang menjadi garapan manajemen pendidikan sebagai proses atau 

disebut juga sebagai fungsi manajeman adalah: 

(1) Perencanaan 

(2) Pengorganisasian 

(3) Pengarahan (motivasi, kepemimpinan, kekuasaan, pengambilan keputusan, 

komunikasi, koordinasi negosiasi, manajemen konflik, perubahan organisasi, 

keterampilan interpersonal, membangun kepercayaan, penilaian kinerja dan 

kepuasan kerja) 

(4) Pengendalian, meliputi pemantauan (monitoring), penilaian dan pelaporan 

(Usman, 2006:15). 

 

 

Perencanaan diartikan sebagai proses pemilihan sejumlah alternatif untuk 

penetapan tujuan dan memperkirakan sumberdaya yang dapat dipergunakan 

dalam mencapai tujuan. Pengorganisasian merupakan proses memilih personil dan 

sarana prasarana untuk pelaksanaan tugas dalam pencapaian tujuan. Pengarahan 

diartikan sebagai usaha untuk menjaga apa yang telah direncanakan dapat berjalan 

seperti yang dikendaki. Pengendalian dapat dilakukan dengan penilaian dan 

penelitian atau pengamatan dalam lembaga. 

 

Proses dalam manajemen pendidikan menurut Imron (2003:6) meliputi empat 

kegiatan, yaitu: (1) perencanaan pendidikan, (2) pengorganisasian pendidikan, (3) 
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penggerakan pendidikan dan (4) pengawasan pendidikan. Jika digambarkan dalam 

siklus, proses manajemen pendidikan tampak dalam gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Siklus Proses Manajemen Pendidikan 

Sumber: Imron  (2003:6) 

 

Manajemen pendidikan merupakan proses (siklus) penyelenggaraan pendidikan 

yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan (pengarahan dan 

pelaksanaan), pengawasan (pemantauan dan penilaian) tentang usaha lembaga 

pendidikan dalam pencapaian tujuan. Perencanaan pendidikan dibuat sebelum 

tindakan dilaksanakan.  

 

Pengorganisasian dan pengkoordinasian diartikan sebagai pembagian tugas 

kepada orang yang terlibat dalam kerjasama dan menjaga agar tugas-tugas yang 

telah dibagi dapat dikerjakan sesuai dengan yang ditetapkan. Penggerakan dan 

pengarahan diperlukan agar kegiatan yang dilakukan tetap sesuai yang telah 

ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui 

sejauh mana kegiatan dilaksanakan dan untuk mengetahui hambatan atau 

kesulitan yang ditemui. 
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Adapun tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Usman (2006:13) 

adalah sebagai berikut: 

(1) Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang Aktif, Kreatif, 

Efektif, Menyenangkan dan Bermakna (PAIKEMB) 

(2) Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya 

(3) Terpenuhinya salah satu dari lima kompetensi tenaga kependidikan 

(kompetensi manajerial tenaga kependidikan sebagai manajer) 

(4) Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien 

(5) Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses atau tugas 

manajemen pendidikan 

(6) Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan dan 

akuntabel 

(7) Meningkatkan citra positif pendidikan 

 

Sekolah sebagai bentuk organisasi pendidikan harus mampu melaksanakan 

manajemen pendidikan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Agar pencapaian 

tujuan berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, maka perlu adanya 

aturan, karena orang yang bekerja serta situasi kerja berbeda dari satu tempat 

dengan tempat lain, maka akan terjadi suasana yang berlainan pula.  

 

2.5 Manajemen Sumberdaya Manusia 

 

Manajemen sumberdaya manusia harus mampu memberikan dan mempengaruhi 

kesuksesan organisasi dalam persaingan. Manajemen sumberdaya manusia 

menurut Handoko (2001:4) merupakan proses rekrutmen, seleksi, pengembangan 
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pemeliharaan dan penggunaan sumberdaya manusia untuk mencapai baik tujuan-

tujuan individu maupun organisasi. Definisi tersebut menekankan pada 

pengelolaan sumberdaya manusia, bukan yang lainnya. Keberhasilan pengelolaan 

organisasi sangat ditentukan kegiatan pendayagunaan sumberdaya manusia. 

 

Sementara itu Burhanuddin (2003:68) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

manajemen sumberdaya manusia adalah bentuk pengakuan pentingnya anggota 

organisasi (personel) sebagai sumberdaya yang mendukung tercapainya tujuan 

organisasi secara efektif demi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat. 

 

Sumberdaya manusia dalam organisasi menjadi sangat penting karena organisasi 

itu diciptakan oleh manusia. Melalui usaha manusia maka organisasi dapat 

menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Untuk itu sumberdaya manusia ini 

perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat didayagunakan untuk 

kepentingan organisasi.  

 

Burhanuddin (2003:69) mengemukakan bahwa manajemen sumberdaya manusia 

secara garis besar memiliki fungsi dan aktivitas pokok, yaitu: (1) perencanaan 

kebutuhan sumberdaya manusia, (2) pengadaan sumberdaya manusia, (3) 

penilaian dan kompensasi, (4) pelatihan dan pengembangan, (5) penciptaan dan 

pembinaan hubungan kerja yang efektif  

 

Perencanan sumberdaya manusia merupakan fungsi yang menjadi dasar 

penyelenggaraan manajemen sumberdaya manusia yaitu kegiatan merencanakan 

sumberdaya manusia dan cara pemenuhannya. Pengadaan sumberdaya manusia 

merupakan pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan tipe pekerjaan, jumlah 
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dan karakteristik tenaga yang diperlukan. Pada proses penilaian dimaksudkan 

untuk analisis jabatan, seleksi, sistem penggajian, dan pelatihan yang dibutuhkan. 

Pelatihan dan pengembangan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan sumberdaya manusia dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan 

penciptaan dan pembinaan hubungan kerja dimaksudkan untuk menghargai dan 

mengakui hak-hak tenaga kerja. 

  

2.5.1 Perencanaan Kebutuhan Sumberdaya Manusia 

 

Fungsi perencanaan sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi 

karena berpengaruh langsung pada hampir semua fungsi manajemen sumberdaya 

manusia. Kegiatan perencanaan ini harus mampu memenuhi the right man on the 

right place, atau personil yang diperlukan dapat terpenuhi sesuai dengan waktu 

dan tempat di mana mereka akan bekerja. Secara spesifik Burhanuddin (2003:69) 

mengemukakan bahwa perencanaan sumberdaya manusia melibatkan kegiatan 

memperkirakan (forecasting) kebutuhan sumberdaya manusia dan merencanakan 

langkah-langkah pemenuhannya. 

 

Perencanaan sumberdaya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan 

organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Pandangan umum ini 

mengandung arti bahwa ada empat kegiatan yang saling berhubungan yang 

membentuk sistem perencanaan sumberdaya manusia yang terpadu (integrated): 

persediaan sumberdaya manusia sekarang, peramalan (forecasts) suplai dan 

permintaan sumberdaya manusia, rencana-rencana untuk memperbesar jumlah 

individu-individu yang “qualified’ dan berbagai prosedur pengawasan dan 

evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada sistem (Handoko, 2001:53). 
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Berdasarkan definisi tersebut di atas, perencanaan sumberdaya manusia berarti 

mengestimasi kebutuhan tenaga kerja di waktu yang akan datang. Dengan 

demikian, organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dengan 

cermat untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 

 

Pada dasarnya perencanaan sumberdaya manusia menurut Burhanuddin (2003:70) 

mempunyai dua tugas utama, meliputi: (1) merencanakan dan memperkirakan 

kebutuhan tenaga kerja organisasi untuk jangka panjang, dan (2) melakukan 

analisis jabatan untuk menentukan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan 

yang diperlukan sekaligus merancang jenis pekerjaan  

 

Perencanaan dapat diibaratkan sebagai inti manajemen, karena perencanaan 

membantu mengurangi ketidakpastian di waktu yang akan datang, dan oleh 

karena itu memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan 

sumberdaya-sumberdaya mereka yang terbatas secara efektif dan efisien. 

Perencanaan sumberdaya manusia (human resources planning) merupakan hal 

yang esensial bagi rekrutmen, seleksi, latihan dan pengembangan serta kegiatan-

kegiatan personalia lainnya dalam organisasi. 

 

2.5.2 Pengadaan Sumberdaya Manusia 

 

Pengadaan sumberdaya manusia dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan 

tenaga sesuai dengan tipe pekerjaan, jumlah dan karakteristik tenaga yang 

diperlukan. Aktivitas pokok pengadaan ini menurut Burhanuddin (2003:73) 

adalah: (1) pelaksanaan rekrutmen atau penarikan calon tenaga, (2) pelaksanaan 
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seleksi calon tenaga sesuai dengan jenis pekerjaan dan karakteristik tenaga yang 

diperlukan  

 

2.5.2.1 Rekrutmen Calon Tenaga Kerja 

Rekrutmen sangat penting dalam pengadaan sumberdaya manusia. Menurut 

Handoko (2001:69) rekrutmen (recruitment) adalah proses pencarian para calon 

karyawan (pelamar) yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini 

dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir apabila lamaran-lamaran 

(aplikasi) mereka diserahkan. Pelaksanaan rekrutmen biasanya merupakan 

tanggung jawab departemen personalia, atau oleh recruiters. Secara ringkas 

proses rekrutmen dapat digambarkan seperti terlihat dalam gambar 2.3 berikut ini: 

 

 

 

 

    

 

 

Gambar 2.3 Proses Rekrutmen Sumberdaya Manusia 

Sumber: Handoko (2001:70) 

 

Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja diketahui secara jelas apabila ada perencanaan 

sumberdaya manusia yang disusun dengan baik. Kegiatan mencari calon tenaga 

kerja atau rekrutmen diperlukan dalam rangka memperoleh sejumlah tenaga yang 

diperlukan. Dengan demikian kegiatan ini sangat penting dilakukan, karena tanpa 
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tenaga kerja maka suatu organisasi tidak akan dapat melaksanakan kegiatan dalam 

pencapaian tujuan. 

 

Sementara itu Burhanuddin (2003:74) mengemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan rekrutmen adalah usaha mencari calon-calon tenaga kerja yang potensial 

dengan jumlah dan mutu yang memadai sehingga organisasi dapat memilih tenaga 

yang benar-benar cocok dengan kebutuhan.  

 

Selain bersumber dari organisasi, proses pelaksanaan rekrutmen akan berhasil 

juga ditentukan oleh metode rekrutmen atau sering disebut sebagai saluran-

saluran (channels) rekrutmen. Tidak semua organisasi berhasil dalam proses 

rekrutmen, oleh karena itu sumber-sumber yang digunakan harus selalu dievaluasi 

atau dinilai sesuai persyaratan. Agar proses rekrutmen berhasil, organisasi harus 

mengetahui dan menyadari berbagai kendala yang mungkin akan ditemui. 

 

2.5.2.2 Seleksi dan Penempatan 

 

Seleksi adalah proses pengumpulan data untuk menilai dan memutuskan secara 

legal siapa yang dapat diangkat sebagai karyawan/pegawai untuk jangka pendek 

dan jangka panjang. Penempatan berhubungan dengan upaya menjamin bahwa 

kebutuhan jabatan/jenis pekerjaan cocok dengan keterampilan, pengetahuan, 

kemampuan dan kepribadian calon pegawai/karyawan (Burhanuddin, 2003:75).  
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Langkah-langkah konkret seleksi dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Langkah-langkah Teknis Seleksi 

Sumber: Burhanuddin (2003:76) 

 

 

Hasil akhir proses seleksi adalah penempatan orang yang diterima sebagai 

karyawan/pegawai baru. Bila proses seleksi dilakukan dengan seksama dan benar, 

maka para karyawan/pegawai baru merupakan sumberdaya manusia yang 

produktif. Karyawan produktif adalah bukti paling baik suatu proses seleksi yang 

efektif. 
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2.6 Bursa Kerja  

 

Bursa Kerja bertujuan menjadi mediator antara perusahaan dengan para alumni. 

Kegiatan rekrutmen calon tenaga kerja dan alumni melalui proses yang efisien dan 

efektif dengan pemberian informasi lowongan kerja kepada para calon tenaga 

kerja dan alumni sehingga dapat mengisi kesempatan kerja yang sesuai dengan 

kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.  

 

Lembaga yang menjalankan fungsi mempertemukan antara pencari kerja dan 

pengguna tenaga kerja untuk penempatan yang lebih dikenal dengan Bursa Kerja 

memiliki beberapa istilah dalam kegiatan operasionalnya, seperti yang ada dalam 

buku Petunjuk Teknis Departemen Tenaga Kerja RI (1994:4-6), yaitu:  

(1) Pencari kerja adalah setiap orang yang mencari pekerjaan baik karena 

menganggur, putus hubungan kerja maupun orang yang sudah bekerja tetapi 

iingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat 

dan kemampuannya 

(2) Pengguna tenaga kerja adalah Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik 

negara, Badan Usaha Milik Swasta dan Perorangan yang membutuhkan 

tenaga kerja 

(3) Antar Kerja adalah mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk 

memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya serta 

pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai 

dengan kebutuhan 

(4) Antar kerja Lokal (AKL) adalah antar kerja yang diselenggarakan untuk 

memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja yang 
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masing-masing berdomisili dalam satu daerah kerja Kantor Departemen 

Tenaga Kerja 

(5) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah antar kerja yang diselenggarakan 

untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang 

masing-masing berdomisili di daerah kerja Kantor Departemen Tenaga Kerja 

yang berlainan 

(6) Penyedia Tenaga Kerja adalah proses yang terdiri dari kegiatan-kegiatan 

pengumuman, penyuluhan, pendaftaran, wawancara, dan seleksi para pencari 

kerja sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja 

(7) Pemanduan Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus adalah suatu kegiatan 

penyuluhan dan bimbingan antar kerja yang diberikan kepada Guru 

Pembimbing dan Staf Sub Bagian Tata Usaha atau Guru yang ditunjuk pada 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, atau Dosen Pembimbing dan Staf Bagian 

Tata Usaha pada Pendidikan Tinggi, atau Pimpinan/Instruktur dan Staf 

Bagian Tata Usaha pada Lembaga Pelatihan. 

 

2.6.1 Lembaga Bursa Kerja Khusus (LBKK)  

 

Suatu kenyataan bahwa dari tahun ke tahun pencari kerja selalu meningkat, baik 

dalam jumlah maupun kualitasnya. Kesenjangan informasi untuk mendapatkan 

pekerjaan menyulitkan para pencari kerja untuk mengetahui dimana lowongan dan 

kesempatan kerja berada. 

 

Terbatasnya tenaga dan fasilitas yang tersedia di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dalam memberikan pelayanan antar kerja baik kepada para pencari 
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kerja maupun pengguna tenaga kerja, maka menurut Departemen Tenaga Kerja 

RI, (1994:1) dipandang perlu untuk mengikutsertakan masyarakat yang bergerak 

dibidang pendidikan dan latihan kerja untuk berperan serta dalam pelayanan antar 

kerja sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang menjadi 

tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat  

 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai sub system pendidikan nasional 

yang bertanggungjawab dalam penyiapan SDM tingkat menengah yang handal, 

berorientasi kepada kebutuhan pasar harus mampu mengembangkan inovasi untuk 

mempengaruhi perubahan kebutuhan pasar sehingga dapat mewujudkan kepuasan 

pencari kerja. Bursa  Kerja Khusus SMK adalah Bursa Kerja Khusus di satuan 

pendidikan menengah kejuruan yang melakukan kegiatan memberikan informasi 

pasar kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan karir serta penyaluran dan 

penempatan tamatan. Bursa Kerja Khusus SMK merupakan salah satu komponen 

penting dalam mengukur keberhasilan pendidikan di SMK. 

 

Bursa Kerja adalah Lembaga yang menjalankan fungsi mempertemukan antara 

pencari kerja dan pengguna tenaga kerja untuk penempatan. Bursa Kerja Khusus 

adalah Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah, di Satuan Pendidikan Tinggi 

dan di Lembaga Pelatihan Kerja yang melakukan kegiatan memberikan informasi 

pasar kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan karir serta penyaluran dan 

penempatan pencari kerja (Departemen Tenaga Kerja RI, 1994:4). 

  

 

Bursa Kerja Khusus SMK merupakan lembaga yang dibentuk di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan 

pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan 

penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  
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2.6.2 Tujuan Pendirian Lembaga Bursa Kerja Khusus (LBKK)  

 

Bursa Kerja Khusus SMK merupakan salah satu komponen penting dalam 

mengukur keberhasilan pendidikan di SMK, karena Bursa Kerja Khusus menjadi 

lembaga yang berperan mengoptimalkan penyaluran tamatan SMK dan sumber 

informasi untuk pencari kerja.  

 

Tujuan dibentuknya Lembaga Bursa Kerja Khusus seperti yang tertuang dalam 

Buku Petunjuk Teknis Departemen Tenaga Kerja RI (1994:2) adalah untuk 

melaksanakan tugas yang diemban Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi serta di lembaga pelatihan kerja adalah 

memberikan pelayanan pengembangan karir kepada para pelajar/ 

mahasiswa/siswa dan pelayanan jasa ketenagakerjaan sebagai pelayanan antar 

kerja kepada para pelajar/mahasiswa/siswa/alumni  

 

Secara lebih rinci tujuan pendirian Bursa kerja Khusus di satuan pendidikan 

(SMK) adalah (1) sebagai wadah dalam mempertemukan tamatan dengan pencari 

kerja; (2) memberikan layanan kepada tamatan sesuai dengan tugas dan fungsi 

masing-masing seksi yang ada dalam BKK; (3) sebagai wadah dalam pelatihan 

tamatan yangs sesuai dengan permintaan pencari kerja; dan (4) sebagai wadah 

untuk menanamkan jiwa wirausaha bagi tamatan melalui pelatihan. 

 

Tugas-tugas Lembaga Bursa Kerja Khusus dalam melaksanakan operasional 

kegiatannya tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 

02/MEN/1994 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 44/MEN/1994 

tanggal 17 Febuari 1994 tentang Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan ke luar 
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negeri. Secara garis besar tugas Bursa Kerja Khusus disatuan Pendidikan 

Menengah dan Pendidikan Tinggi serta Lembaga Pelatihan Kerja adalah sebagai 

berikut: 

a. Memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan kepada 

pelajar/siswa/mahasiswa dan alumni yang akan memasuki lapangan 

kerja/dunia kerja 

b. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan lembaga 

pemerintah dan swasta, termasuk dunia usaha dan alumni dalam pengadaan 

informasi ketenagakerjaan termasuk informasi tentang latihan kerja dan 

penyalurannya sebagai tenaga kerja 

c. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan rekruitmen dan seleksi calon 

pekerja/karyawan atas permintaan bantuan baik dari Depnaker/Lembaga 

Pemerintah lain atau Swasta atas bimbingan Departemen Tenaga Kerja  

d. Membina hubungan dengan alumni yang telah bekerja dan berhasil dalam 

bidang usaha untuk membantu memberi peluang menyalurkan, menempatkan 

alumni baru dan almamaternya yang memerlukan pekerjaan 

e. Membantu usaha pengembangan dan penyempurnaan program pendidikan dan 

memperhatikan tuntutan lapangan kerja serta meningkatkan peran tenaga 

pengajar dalam pembinaan karir pelajar/siswa/mahasiswa dan alumni. 

(Departemen Tenaga Kerja RI, 1994:2-3). 

 

Diharapkan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, baik di tingkat 

satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta lembaga pelatihan kerja 

dapat memahami prosedur, tugas dan tanggung jawabnya sehingga Bursa Kerja 

Khusus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam penyaluran tenaga kerja. 

 

2.6.3 Pendirian Lembaga Bursa Kerja Khusus (LBKK)  

 

Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan bagi alumni sekolah menegah, maka 

perlu diciptakan sistem atau mekanisme penyaluran pencari kerja/ lulusan ke 

dunia kerja sehingga lulusan dapat bekerja secara tepat, efektif dan terus menerus. 

Dengan sistem ini kepada lulusan perlu diberikan peran dan tanggung jawab yang 

cukup besar dalam upaya membantu mencarikan pekerjaan dan menempatkannya. 
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Berdasarkan pada Buku Petunjuk Teknis Departemen Tenaga Kerja RI (1994:9) 

dijelaskan bahwa disetiap Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan 

Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja dapat mendirikan Bursa Kerja Khusus 

(BKK). Pendirian LBKK dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan 

yang ditujukan kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten/Kota 

domisili LBKK yang akan didirikan.  

 

Keberadaan Bursa Kerja Khusus di sekolah akan membantu sekolah dalam 

menginformasikan dan mempromosikan profil kemampuan yang dimiliki tamatan. 

Selain itu juga mencatat, mendata para alumni untuk selanjutnya 

memasarkan/menawarkan kepada industri untuk dapat mengisi pekerjaan sesuai 

dengan kesempatan yang ada.  

 

Dasar hukum tentang Pembentukan Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah 

dan Panduan Penyelenggaraan Bursa Kerja ini seperti yang dijelaskan dalam 

Buku Petunjuk Teknis Departemen Tenaga Kerja RI (1994:2) 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.  

 

Pendirian BKK harus memiliki struktur organisasi yang jelas yang sekurang-

kurangnya terdiri dari pimpinan, urusan pendaftaran dan lowongan, urusan 

informasi pasar kerja dan tata usaha BKK.  
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Struktur organisasi Bursa Kerja Khusus dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Bursa Kerja Khusus (BKK) 

Sumber: Departemen Tenaga Kerja RI (1994:17) 

 

Berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Departemen Tenaga Kerja RI (1994:10) 

pengelola Bursa Kerja Khusus di satuan Pendidikan Menengah ditunjuk dan 

ditetapkan oleh Kepala Sekolah, sedangkan di satuan Pendidikan Tinggi ditunjuk 

dan ditetapkan oleh Rektor atau Pembantu Rektor. Sementara itu, untuk Bursa 

Kerja Khusus di Lembaga Pelatihan Kerja ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan 

Lembaga. 
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2.6.4 Ruang Lingkup Kegiatan Lembaga Bursa Kerja Khusus (LBKK) 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka ruang lingkup kerja Bursa Kerja 

Khusus SMK adalah: (1) pendataan siswa lulusan SMK pencari kerja dan 

perusahaan pencari tenaga kerja dan penelusuran tamatan siswa SMK; (2) 

menjaring informasi tentang pasar kerja melalui iklan di media massa, internet, 

kunjunagan ke dunia usaha/industri maupun kerjasama dengan lembaga penyalur 

tenaga kerja dan Depnakertrans; (3) membuat leaflet informasi dan pemasaran 

lulusan SMK yang dikirim ke dunia usaha/industri yang terkait Depnakertrans;  

(4) penyaluran calon tenaga kerja lulusan SMK ke dunia usaha dan industri;      

(5) melakukan proses tindak lanjut hasil pengiriman dan penempatan tenaga kerja 

melalui kegiatan penjajakan dan verifikasi; (6) mengadakan program pelatihan 

ketrampilan tambahan/khusus bagi siswa dan lulusan SMK disesuaikan dengan 

bidang keahlian yang diperlukan; (7) mengadakan program bimbingan 

menghadapi tahapan proses penerimaan siswa dalam suatu pekerjaan;                

(8) memberikan informasi kepada para alumni ataupun para lulusan SMK lain 

yang membutuhkan informasi tentang lowongan kerja.  

 

Kegiatan yang dilakukan Bursa Kerja Khusus berdasarkan petunjuk Departemen 

Tenaga Kerja RI (1994:12-13) dalam operasionalnya adalah: 

1. Mendaftar dan mendata pencari kerja; 

2. Mendaftar dan mendata lowongan kesempatan kerja yang diterima; 

3. Melakukan penyuluhan bimbingan kepada pencari kerja untuk mengetahui 

bakat, minat dan kemampuannya sesuai kebutuhan pengguna tenaga kerja; 
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4. Mendata dan menghimpun pengguna tenaga kerja dan PJTKI (sebagai 

penyalur tenaga kerja) yang berada di wilayah kerja masing-masing; 

5. Melakukan penawaran mengenai persediaan tenaga kerja 

6. Melakukan pengiriman untuk memenuhi permintaan tenaga kerja 

7. Melakukan penyaluran dan penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan 

bekerjasama dengan PJTKI untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri; 

8. Mengadakan verifikasi sebagai tindak lanjut dari pengiriman dan penempatan 

yang telah dilakukan; 

9. Mencetak bentuk-bentuk formulir kartu antar kerja; 

10. Menerima informasi kesempatan kerja dari kantor wilayah atau kantor 

Departemen Tenaga Kerja; 

11. Melakukan kerjasama dengan pengguna tenaga kerja/perusahaan yang berada 

di wilayah kerjanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan 

yang akan datang.  

 

2.6.4 Pembinaan dan Pelaporan Lembaga Bursa Kerja Khusus (LBKK) 

 

Pembinaan fungsional Bursa Kerja Khusus seperti dijelaskan dalam buku 

petunjuk Departemen Tenaga Kerja RI (1994:15) dilakukan oleh Direktorat 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Cq Direktorat Penyaluran Tenaga Kerja 

Kanwil Departemen Tenaga Kerja dan bersama dengan instansi terkait. 

Pembinaan teknis operasional Bursa Kerja Khusus menjadi tanggung jawab 

kantor Departemen Tenaga Kerja, yang meliputi: (1) teknis antar kerja, (2) azaz 

antar kerja, dan (3) lain-lain yang dianggap perlu. 
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Berdasarkan buku petunjuk Departemen Tenaga Kerja RI (1994:15) pelaporan 

operasional kegiatan Lembaga Bursa Kerja Khusus (LBKK) dilakukan setiap 

minggu, bulan, triwulan dan tahunan kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga 

Kerja setempat, tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Tenaga Kerja dengan menggunakan formulir yang telah disediakan. 

Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setiap bulan 

melaporkan perkembangan LBKK diwilayahnya kepada Dirjen Pembinaaan 

Penempatan Tenaga Kerja Cq. Direktorat Penyaluran Tenaga Kerja.  

 

2.7 Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan yang relevan adalah: 

Peran Bursa Kerja Khusus Sebagai Upaya Penempatan Lulusan SMK dalam 

Rangka Terwujudnya Link and Match antara Sekolah dengan Dunia Industri 

(Sukardi dan Hargiyarnto, 2007) menyimpulkan bahwa Bursa Kerja Khusus di 

SMK dapat mencapai tujuan yaitu dapat menempatkan lulusan untuk bekerja 

dengan prosentase lebih dari 60, namun menemukan hambatan berupa hambatan 

manajerial seperti pendanaan, personel, komunikasi dan promosi.  

 

Selain itu, Sriati (2008) dalam penelitiannya dengan judul Peran Bursa Kerja 

Khusus Dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Siswa di SMK Negeri 1 Ngawi 

(Studi Naturalistik), menyimpulkan bahwa tujuan Bursa Kerja Khusus adalah 

menyiapkan kompetensi siswa agar siswa mempunyai kompetensi yang cukup 

untuk memasuki Dunia Usaha/Industri. 
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2.8 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa pentingnya eksistensi, peran dan 

fungsi Lembaga Bursa Kerja Khusus SMK. Penelitian yang dilakukan 

menekankan hambatan pada pengelolaan LBKK, peran dan fungsi LBKK beserta 

keberhasilan dan hambatan-hambatan yang ditemui LBKK dalam operasional 

penyelenggaraannya. 

 

Untuk lebih jelasnya dan berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan, maka 

peneliti menggambarkan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:   

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Feed Back (Umpan Balik) 

 

Gambar 2.5 Kerangka Pikir Penelitian 
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