
 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

6.1.1 Pengelolaan LBKK SMK Negeri 1 Kalianda meliputi:  

Perencanaan program berdasarkan petunjuk teknis ditetapkan tujuan, 

analisis kebutuhan dan penetapan sasaran serta pembagian tugas pada 

masing-masing bidang tugas. Pelaksanaan program dimulai dengan 

mencari informasi tentang lowongan kerja, pembuatan dan 

penandatanganan MOU (kerjasama) dengan pengguna selanjutnya adalah 

bimbingan kerja kepada alumni yang telah terdaftar, rekrutmen dengan 

melalui tes tertulis, tes kesehatan dan wawancara, setelah itu 

penandatangan perjanjian kerja yang telah diterima dan akhirnya 

pengantaran dan penempatan  tenaga kerja ke perusahaan. Monitoring atau 

pengawasan LBKK SMK Negeri 1 Kalianda dilakukan oleh Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Lampung Selatan sebagai pembina. Monitoring 

dilakukan dalam bentuk pelaporan dari LBKK kepada Disnakertrans 

secara berkala pada saat mengirim calon tenaga kerja ke DU/DI pengguna 

tenaga kerja; juga dilakukan monitoring terhadap alumni di perusahaan, 

yaitu menjalin komunikasi secara langsung dengan alumni yang bekerja 

baik melalui telepon atau kunjungan langsung ke perusahaan di Batam. 
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6.1.2 Peran LBKK SMK Negeri 1 Kalianda adalah: (1) membantu peningkatan 

mutu sekolah dan mempengaruhi kelanjutan perkembangan pendidikan di 

SMK, hal ini dikarenakan LBKK mampu memenuhi permintaan 

kebutuhan  tenaga kerja  di dunia usaha/industri (DU/DI) industri; (2) 

membantu sekolah dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat 

untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMK Negeri 1 Kalianda; (3) 

mampu menjembatani antara sekolah dengan DU/DI sebagai pengguna 

tenaga kerja; (4) mampu menjembatani sekolah dengan wali murid dalam 

memecahkan permasalahan ketenagakerjaan; (6) mampu membantu 

alumni yang belum mendapatkan pekerjaan untuk dapat bekerja. 

 

6.1.3 Fungsi LBKK di SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan adalah (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) membantu 

usaha pengembangan dan penyempurnaan program pendidikan di sekolah. 

 

6.1.4 Keberhasilan pelaksanaan program yang telah dijalankan oleh LBKK 

adalah besarnya jumlah alumni yang telah bekerja atau diterima di dunia 

usaha/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 
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6.1.5 Faktor penghambat pelaksanaan program 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 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. 

 

6.2 Implikasi 

 

6.2.1 Perlu disusun SOP dalam pengelolaan LBKK berdasarkan proses atau 

fungsi manajemen. Proses perencanaan perlu dilaksanakan secara 

kolaboratif sehingga akan menimbulkan perasaan ikut memiliki (sense of 

belonging) kepada seluruh personel. Pada proses pengorganisasian perlu 

dibuat stuktur organisasi sesuai dengan petunjuk teknis Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab, 

serta pendelegasian wewenang kepada personelnya menjadi. Selanjutnya, 

ada beberapa cara yang dapat dilakukan LBKK dalam proses pengarahan, 

yaitu: 1) melaksanakan penjelasan singkat (breafing) kepada personel, 2)  

mengadakan rapat kerja dan 3) memberikan petunjuk pelaksanaan dan 
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petunjuk teknis. Terakhir proses pengawasan/pengendalian, pada proses 

ini perlu dilakukan pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna 

penyempurnaan lebih lanjut di waktu yang akan datang. 

 

6.2.2 Keberadaan LBKK di SMK Negeri 1 Kalianda harus dapat menjadi media 

yang efektif dan efisien dalam pengelolaan ketenagakerjakan di sekolah. 

 

6.2.3 Perlunya komunikasi dan koordinasi dengan pengelola sekolah dalam hal 

ini bidang humas untuk membuat daftar keterserapan alumni di DU/DI 

secara berkala dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Lampung Selatan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung 

Selatan. 

 

6.2.4 Perlunya meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, 

agar pengelolaan LBKK tidak menemukan banyak hambatan dan lebih 

meningkatkan peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah. 

 

6.2.5 Dijalankan kerjasama yang lebih efektif dan efisien antara LBKK dengan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta DU/DI 
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6.3 Saran 

 

Saran yang dapat peneliti berikan dari hasil laporan penelitian Eksistensi, Peran 

dan Fungsi Lembaga Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 1 Kalianda Kabupaten 

Lampung Selatan ini adalah sebagai berikut: 

 

6.3.1 Bagi Sekolah 

 

6.3.1.1 Sosialisasi peran dan fungsi LBKK SMK Negeri 1 Kalianda perlu 

dilakukan agar LBKK lebih dipahami oleh masyarakat sehingga dapat 

melaksanakan tugas sesuai peran dan fungsinya  

6.3.1.2 Pembentukan kepengurusan LBKK hendaknya disesuaikan dengan 

petunjuk teknis Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan menengah. 

 

6.3.2 Bagi LBKK 

 

6.3.2.1 Melakukan pengelolaan lembaga berdasarkan fungsi-fungsi manajemen 

pada setiap tahapan dan memperhatikan petunjuk teknis Departemen 

Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi). 

6.3.2.2 Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait dalam 

pengelolaan ketenagakerjaan sehingga akan tercipta hubungan yang 

harmonis dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah kejuruan. 

 

6.3.3 Bagi Peneliti 

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan 

tentang eksistensi, peran dan fungsi LBKK, sehingga direkomendasikan 

variabel lain yang dapat digunakan sebagai kajian penelitian. 


