
 
 

 

 

 

 

 

BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 

 

 

Dalam bab ini membahas hasil penelitian Eksistensi, Peran dan Fungsi Lembaga 

Bursa Kerja Khusus di Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus di SMK Negeri 

1 Kalianda) yang pembahasannya disesuaikan dengan fokus penelitian, meliputi: 

(1) Pengelolaan Lembaga Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 1 Kalianda 

Kabupaten Lampung Selatan, (2) Peran Lembaga Bursa Kerja Khusus di SMK 

Negeri 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, (3) Fungsi Lembaga Bursa Kerja 

Khusus SMK Negeri 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, (4) Keberhasilan 

Lembaga Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 1 Kalianda Kabupaten Lampung 

Selatan dan (5) Hambatan dan kiat-kiat mengatasi hambatan operasional Lembaga 

Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. 

 

5.1 Pengelolaan Lembaga Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 1 Kalianda 

 

Manajemen merupakan proses penataan dengan memberdayakan sumber-sumber 

potensial baik manusia maupun non manusia dalam rangka mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien. Menurut Imron (2003:5) pengelolaan atau manajemen 

dalam lembaga pendidikan, atau disebut manajemen pendidikan 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. 
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Manajemen sumberdaya manusia menekankan pada pengelolaan manusia, bukan 

yang lain. Keberhasilan pengelolaan organisasi menurut Burhanuddin (2003:69) 

sangat ditentukan pendayagunaan sumberdaya manusia. Pengelolaan sumberdaya 

manusia merupakan kekuatan utama untuk mengatur sumberdaya-sumberdaya 

dalam organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.  

 

Berdasarkan teori-teori yang ada di Bab II dan paparan data  di Bab IV, yaitu pada 

struktur organisasi SMK Negeri 1 Kalianda tampak kedudukan LBKK, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa kedudukan LBKK di SMK Negeri 1 Kalianda 

belum sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus di 

satuan pendidikan menengah. Pada buku petunjuk teknis BKK jelas dijelaskankan 

bahwa LBKK bertanggung jawab dengan memberikan laporan secara berkala 

setiap minggu, setiap bulan, triwulan dan tahunan kepada Kepala Kantor 

Departemen Tenaga Kerja setempat (dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan). 

 

5.1.1 Perencanaan Program LBKK 

 

Pengelolaan ketenagakerjaan adalah bentuk pengelolaan sumberdaya manusia 

yang sangat penting, karena tanpa adanya sumberdaya manusia apapun bentuk 

kegiatan tidak akan dapat terwujud. Salah satu proses dalam kegiatan pengelolaan 

adalah perencanaan.  

 

Menurut Handoko (2003) dalam Usman (2006:66) perencanaan meliputi (1) 

pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, (2) penentuan strategi, 
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kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

 

Perencanaan LBKK SMK Negeri 1 Kalianda meliputi; perumusan tujuan; 

kepengurusan, analisis kebutuhan, dan penentuan sasaran. Perumusan tujuan 

dibentuknya LBKK ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis tentang Bursa Kerja 

Khusus yang ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja RI, yaitu memberikan 

pelayanan pengembangan karir kepada para siswa/alumni dan pelayanan jasa 

ketenagakerjaan sebagai pelayanan antar kerja kepada para siswa/alumni. 

 

Kepengurusan LBKK SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan ditunjuk dan 

ditetapkan oleh kapala sekolah. Selanjutnya, merencanakan kesepakatan 

kerjasama (MOU) dengan DU/DI sebagai pengguna tenaga kerja dan melakukan 

analisis kebutuhan tenaga kerja. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tenaga kerja 

dapat ditentukan sasaran pencari kerja dengan cara penyebaran informasi 

lowongan kerja melalui pengumuman, pemberitahuan langsung melalui telepon 

kepada alumni, melalui siswa, dan guru. 

 

LBKK SMK Negeri 1 Kalianda dalam penyusunan rencana belum melibatkan 

semua pengurus. Pengikutsertaan semua pengurus penting karena akan 

menimbulkan perasaan ikut memiliki (sense of belonging) yang dapat 

memberikan dorongan kepada seluruh pengurus untuk berusaha agar rencana 

berhasil.   
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5.1.2 Pengorganisasian Program LBKK 

 

Personil atau pengurus di LBKK SMK Negeri 1 Kalianda masih sangat terbatas, 

apabila dibandingkan dengan tugas yang harus dilakukan oleh LBKK dalam 

pengelolaan ketenagakerjaan, hal ini bisa dilihat dalam susunan pengurus yang 

rangkap jabatan atau rangkap tugas.   

 

Sementara itu, kegiatan yang dilakukan Lembaga Bursa Kerja Khusus dalam 

operasionalnya berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Departemen Tenaga Kerja RI 

(1994:12-13) adalah sebagai berikut: 

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; 

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. 

 

Berdasarkan petunjuk teknis penyelenggaraan BKK tersebut dapat dilihat bahwa 

tugas yang harus dilakukan oleh pengelola atau pengurus LBKK akan menjadi 

lebih sistematis dan terarah apabila dilakukan pembagian tugas berdasarkan 

struktur organisasi yang ada pada Buku Petunjuk Teknis BKK tersebut, pada 

kenyataannya LBKK SMK Negeri 1 Kalianda belum membuat kepengurusan 
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dalam bentuk struktur LBKK, sehingga pembagian tugas pada masing-masing 

bidang tugas tidak jelas. 

  

5.1.3 Pelaksanaan Program LBKK 

 

Burhanuddin (2003:73) mengungkapkan, pengadaan sumberdaya manusia dapat 

diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan tipe pekerjaan, 

jumlah dan karakteristik tenaga yang diperlukan. Aktifitas pokok dalam 

pengadaan ini, adalah (1) pelaksanaan rekrutmen atau penarikan calon tenaga, (2) 

pelaksanaan seleksi calon tenaga sesuai dengan jenis pekerjaan dan karakteristik 

tenaga yang diperlukan.  

 

Seperti pernyataan Burhanuddin di atas, maka hal yang paling penting dalam 

pelaksanaan operasional LBKK di SMK Negeri 1 Kalianda adalah rekrutmen dan 

penempatan alumni di DU/DI. Tugas dimulai dengan mencari informasi tentang 

lowongan kerja, adanya surat permintaan kerjasama dari pengguna tenaga kerja 

(PT Hanindo Batam), pembuatan dan penandatangana MOU (kerjasama) dengan 

pengguna tenaga kerja, penyebaran informasi lowongan kerja kepada 

alumni/siswa, selanjutnya adalah bimbingan kerja kepada alumni yang telah 

terdaftar, rekrutmen dengan melalui tes tertulis, tes kesehatan dan wawancara, 

setelah itu penandatangan perjanjian kerja kepada para alumni /pencari kerja yang 

telah diterima untuk selanjutnya pengantaran dan penempatan  tenaga 

kerja/alumni ke perusahaan. 
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Berikut adalah pengadaan calon tenaga kerja di LBKK SMK Negeri 1 Kalianda: 

 

a. Rekrutmen Calon Tenaga Kerja di LBKK SMK Negeri 1 Kalianda 

 

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 (Burhanuddin, 2003:69). Proses rekrutmen 

sangat penting dalam pengadaan sumberdaya manusia dalm hal ini calon tenaga 

kerja. Calon tenaga kerja LBKK SMK Negeri 1 Kalianda adalah para alumni. 

 

Proses rekrutmen di LBKK SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan dalam 

pengadaan tenaga kerja adalah: (1) perencanaan tenaga kerja dan permintaan 

tenaga kerja dari DU/DI pengguna tenaga kerja; (2)  lowongan kerja yang tersedia 

dari DU/DI pengguna tenaga kerja; (3) analisis informasi lowongan kerja dan 

kebutuhan tenaga kerja dari DU/DI pengguna tenaga kerja; (4) penentuan 

persyaratan pekerjaan; (5) rekrutmen dengan tes tertulis, tes kesehatan dan tes 

wawancara; (6) penandatanganan perjanjian kerja; (7) pengantaran dan 

penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. 

 

b. Seleksi dan Penempatan Calon Tenaga Kerja LBKK SMK Negeri 1 Kalianda  

 

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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Proses seleksi dan penempatan calon tenaga kerja ini LBKK SMK Negeri 1 

Kalianda bekerjasama dengan pihak DU/DI sebagai pengguna tenaga kerja. 

Seleksi dimaksudkan agar penempatan calon tenaga kerja di perusahaan sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. Penempatan disesuaikan dengan kemampuan calon 

tenaga kerja, yang diperoleh dari hasil seleksi dengan tes tertulis, tes kesehatan 

dan tes wawancara. Tes wawancara digunakan untuk menggali bakat, minat, sikap 

dan kepribadian calon tenaga kerja terhadap pekerjaan. 

 

5.1.4 Monitoring Program LBKK 

 

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. Direktorat 

Penyaluran Tenaga Kerja menghimpun dan mengolah laporan untuk 

pengembangan BKK dan pembinaan serta pengendalian (Departemen Tenaga 

Kerja RI, 1994:15). 

 

Monitoring atau pengawasan operasional LBKK SMK Negeri 1 Kalianda adalah: 

(1) monitoring dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung Selatan 

sebagai pembina terhadap pelaksanaan operasional LBKK. Monitoring ini 

dilakukan dalam bentuk pelaporan dari LBKK kepada Disnakertrans secara 
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berkala pada saat LBKK mengirim calon tenaga kerja ke DU/DI pengguna tenaga 

kerja; (2) monitoring LBKK terhadap alumni di perusahaan, yaitu menjalin 

komunikasi secara langsung dengan alumni yang bekerja baik melalui telepon 

atau kunjungan langsung ke perusahaan di Batam. 

    

5.2 Peran Lembaga Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 1 Kalianda 

 

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.  

 

Keberadaan LBKK dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK sangat membantu 

peningkatan mutu SMK dan mempengaruhi kelanjutan perkembangan pendidikan 

di SMK, hal ini dikarenakan LBKK mampu memenuhi permintaan kebutuhan  

tenaga kerja  di dunia usaha/dunia industri. LBKK membantu sekolah dalam 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya 

di SMK Negeri 1 Kalianda, karena mereka tidak perlu khawatir setelah lulus tidak 

mendapatkan pekerjaan. 

 

Selain kedua hal tersebut di atas, peran LBKK di SMK Negeri 1 Kalianda adalah: 

(1) LBKK mampu menjembatani antara sekolah dengan DU/DI sebagai pengguna 

tenaga kerja; (2) LBKK mampu menjembatani sekolah dengan wali murid dalam 

memecahkan permasalahan ketenagakerjaan; (3) LBKK mampu membantu 

alumni yang belum mendapatkan pekerjaan untuk dapat bekerja. 
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5.3 Fungsi Lembaga Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 1 Kalianda 

 

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). 

 

Fungsi LBKK di SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan adalah melaksanakan 

tugas yang diemban oleh BKK di satuan pendidikan menengah, yaitu:                

(1) memberikan layanan informasi ketenagakerjaan kepada siswa/alumni;           

(2) membina hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga 

swasta;  (3) melaksanakan rekrutmen calon tenaga kerja; (4) membina hubungan 

dengan alumni yang telah bekerja dan berhasil; (5) untuk membantu usaha 

pengembangan dan penyempurnaan program pendidikan di sekolah menengah. 

 

Fungsi LBKK dalam penempatan tenaga kerja di perusahaan mempengaruhi 

pengelolaan sekolah. Melalui sekolah yang pengelolaannya diarahkan kepada 

terbentuknya sumberdaya-sumberdaya yang mampu bekerja dengan memiliki 

keterampilan, pengetahuan dan sikap yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.  
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5.4 Keberhasilan Lembaga Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 1 Kalianda 

 

Keberhasilan pelaksanaan program yang telah dijalankan oleh LBKK adalah 

besarnya jumlah alumni yang telah bekerja atau diterima di dunia usaha/dunia 

industri. Keberhasilan LBKK dalam menempatkan alumni di dunia kerja 

merupakan indikator keberhasilan sekolah kejuruan. SMK merupakan pendidikan 

kejuruan yang menyiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga kerja tingkat 

menengah yang siap kerja.  

 

Pendidikan sekolah kejuruan dikatakan berhasil salah satu indikatornya adalah 

alumni atau lulusannya mampu bersaing dan diterima di duni kerja. SMK Negeri 

1 Kalianda telah menunjukkan hal tersebut dengan keberhasilan BKK selama ini 

dengan penempatan tenaga kerja di DU/DI. Keterserapan lulusan SMK di DU/DI 

yang besar telah menunjukkan bahwa sekolah kejuruan telah berhasil 

menciptakan lulusan yang siap kerja. Keberhasilan SMK Negeri 1 Kalianda dalam 

penempatan tenaga kerja adalah keberhasilan BKK. 

 

5.5 Hambatan Lembaga Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 1 Kalianda 

 

Faktor penghambat pelaksanaan progrman LBKK adalah: (1) minimnya 

pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi BKK di satuan pendidikan, 

masyarakat beranggapan bahwa LBKK adalah calo tenaga kerja; (2) rendahnya 

pemahaman aparat pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan tentang BKK di satuan pendidikan, 

sehingga pada saat pengantaran alumni ke DU/DI terhambat pada pemberkasan 

dokumen alumni sebagai calon tenaga kerja; (3) pendanaan, yaitu dana 
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operasional BKK tidak didukung oleh sekolah dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan; (4) keterbatasan informasi peluang 

kerja/jejaring kerja yang dimiliki oleh pengelola BKK; (5) tidak sesuainya antara 

kemampuan dan keterampilan pencari kerja dengan spesifikasi lowongan kerja. 

 

Untuk mengatasi hambatan ini, pengurus LBKK telah melakukan beberapa 

langkah antisipasi, yaitu: (1) sosialisai kepada masyarakat dalam hal ini orang 

tua/wali siswa tentang peran dan fungsi BKK disatuan pendidikan, (2) membuat 

anggaran dana operasional BKK dalam RAPBS dan RAPBD, (3) mengadakan 

pelatihan kerja bagi calon tenga kerja, dengan bekerjasama dengan DU/DI sebagai 

pengguna tenaga kerja.  

 

Program LBKK akan dapat berjalan apabila sekolah, pemerintah (Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi), masyarakat dan DU/DI  bersama-sama mengelolanya 

dengan kesungguhan demi terwujudnya penyelenggaraan pendidikan SMK yang 

bermutu dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. 


