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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyaluran kerja lulusan SMK belum tercapai secara optimal. Data Badan

pusat Statistik (2017) menunjukkan jumlah penduduk usia kerja adalah 128,06 juta

orang pada bulan Agustus 2017. Sebanyak 7,04 juta orang belum bekerja atau

menganggur. Lulusan SMK menjadi penyumbang Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) terbesar yaitu sebanyak 11,41%. TPT lulusan SMK lebih besar jika

dibandingkan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan TPT sebesar 8,29%. Lulusan

SMK seharusnya dapat langsung bekerja setelah lulus. Besarnya TPT lulusan SMK

menunjukkan bahwa penyaluran kerja lulusan perlu menjadi perhatian sekolah.

Lulusan SMK yang belum terserap ke dunia kerja masih cukup banyak.

Widayanto (2017) menyatakan bahwa pada bulan April 2017, sebanyak 70%

lulusan SMK terserap di dunia kerja. Jumlah SMK di DIY tercatat ada 203 sekolah

yang terdiri dari 152 sekolah swasta dan 52 sekolah negeri. SMK di DIY rata-rata

meluluskan 22 ribuan siswa setiap tahun. Sekitar 30% atau 6.600 orang lulusan

SMK belum terserap di dunia kerja pada tahun 2017. Data tersebut menunjukan

keterserapan lulusan SMK ke dunia kerja belum sesuai dengan tujuan SMK.

Ada ketidaksesuaian antara kompetensi keahlian yang dimiliki lulusan

dengan bidang pekerjaan yang didapatkan. Mardiana (2017) menyatakan bahwa

dari total angkatan kerja, sekitar 37% nya bekerja sesuai dengan jurusan pendidikan

yang ditekuni dan 63% orang Indonesia bekerja tidak sesuai dengan jurusannya.

Data ini berarti dari 10 orang lulusan pendidikan formal, hanya 3-4 orang yang
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bekerja sesuai (match) dengan jurusannya. Data tersebut belum sesuai dengan

harapan agar BKK dapat menyalurkan lulusan SMK ke dunia kerja sesuai dengan

kompetensi yang dimiliki.

Sumber daya kelembagaan BKK belum memadai. Pambayun (2014: 255)

menyampaikan bahwa BKK SMK Negeri Bidang Keahlian Teknologi dan

Rekayasa di Kabupaten Sleman secara umum memiliki sumber daya lembaga yang

masih rendah. Kriteria penilaian sumber daya dilihat dari segi anggaran, sumber

daya manusia, dan fasilitas penunjang BKK. Hal tersebut berpengaruh terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi Bursa Kerja Khusus dalam penyaluran kerja lulusan

SMK.

Berbagai kendala dialami BKK dalam penyaluran kerja lulusan, sehingga

hasilnya belum optimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah lulusan SMK

cenderung pilih-pilih pekerjaan. Andreas (2018) menyatakan bahwa lulusan SMK

saat ini cenderung lebih ingin diakui sehingga ekspektasi kepada lapangan kerja

pun semakin tinggi. Lulusan SMK saat ini lebih selektif dalam urusan mencari kerja

ketimbang mereka yang lulusan SD. Pendapat tersebut selaras dengan pernyataan

Nugroho (2018) bahwa lulusan SMK memiliki Tingkat Pengangguran paling tinggi

karena mereka cenderung pilih-pilih pekerjaan.

Penyaluran lulusan memasuki dunia kerja merupakan bagian penting dalam

penilaian keberhasilan penyelenggaraan SMK. Penyaluran kerja lulusan bukan

tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi perlu ada upaya dari SMK untuk

mendukung hal tersebut. SMK berupaya memberikan pelayanan antar kerja bagi

siswa maupun tamatanya melalui Bursa Kerja Khusus (BKK). BKK diharapkan
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dapat menjalankaan tugas dan fungsinya secara optimal untuk menyalurkan lulusan

ke dunia kerja sesuai dengan minat dan kompetensi lulusan. Diperlukan berbagai

upaya dalam menjalankaan tugas tersebut, mulai dari menyiapkan siswa, menjalin

kerjasama dengan dunia kerja, memfasilitasi proses  rekruitmen tenaga kerja, dan

melakukan pendataan terhadap lulusan serta upaya lain yang dirasa perlu.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut

terkait penyaluran kerja lulusan SMK melalui BKK di Kota Yogyakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa

masalah sebagai berikut:

Penyaluran kerja lulusan SMK belum tercapai secara optimal. Pengurus

BKK SMK N 3 Yogyakarta menyampaikan sekitar 50% lulusan telah bekerja dari

total 500 orang, dan sisanya melanjutkan ke perguruan tinggi atau sedang dalam

masa tunggu. Lulusan SMK seharusnya bisa langsung bekerja setelah lulus, karena

proses pendidikan di SMK mempersiapkan lulusannya untuk bekerja.

Lulusan SMK yang belum terserap ke dunia kerja masih cukup banyak.

Data observasi pendahuluan menunjukkan bahwa keterserapan lulusan ke dunia

kerja belum optimal di beberapa SMK. Pengurus BKK SMK Muhammadiyah 3

Yogyakarta menyampaikan bahwa sekitar 152 orang (38%) lulusan telah bekerja,

160 orang (40%) lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi, dan 80 orang (20%)

lulusan dalam masa tunggu/lain – lain dari total 400 lulusan pada tahun 2017.

Pengurus BKK SMK N 3 Yogyakarta menyampaikan sekitar 50% lulusan bekerja

dari total 500 orang, dan sisanya melanjutkan ke perguruan tinggi atau sedang
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dalam masa tunggu. Perlu ada upaya untuk meningkatkan jumlah lulusan yang

terserap ke dunia kerja.

Ada ketidaksesuaian antara kompetensi keahlian yang dimiliki lulusan

dengan bidang pekerjaan yang didapatkan. Hasil observasi pendahuluan

menunjukkan bahwa sebagian siswa yang telah bekerja, ternyata tidak

mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi jurusan yang ditempuh

selama di sekolah. Pengurus BKK SMK Piri 1 Yogyakarta menyampaikan bahwa

ada siswa lulusan Teknik Kendaraan Ringan menjadi pekerja di sentra batik,

lulusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik bekerja sebagai driver ojek online, dan

masih banyak lagi. Data tersebut menunjukkan bahwa BKK belum dapat

menyalurkan lulusan SMK ke dunia kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Sumber daya lembaga BKK SMK di Kota Yogyakarta tidak merata. Jumlah

pengurus BKK terbatas dan strukturnya tidak sama antara beberapa sekolah.

Pengurus BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta menyampaikan bahwa jumlah

pengelola BKK sangat terbatas yang hanya terdiri dari seorang ketua, dibantu oleh

1 orang sekretaris dan 1 orang staff. BKK SMK Piri 1 Yogyakarta hanya dikelola

oleh seorang Koordinator BKK. Kelembagaan BKK SMK di Kota Yogyakarta yang

berbeda-beda di beberapa sekolah menjadi indikator bahwa peraturan mengenai

penyelenggaraan BKK belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Berbagai kendala dihadapi oleh Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam

penyaluran lulusan ke dunia kerja. Pengurus BKK SMK Piri 1 Yogyakarta

menyampaikan bahwa ada beberapa siswa yang ini bekerja tetapi tidak diijinkan

oleh orang tua jika harus bekerja di luar kota. Beberapa siswa dan orang tua
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cenderung memilih-milih pekerjaan yang mempunyai pamor tinggi, dan tidak

berada di luar kota. Penyaluran lulusan SMK belum optimal karena adanya

berbagai kendala.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini

dibatasi pada permasalahan mengenai (1) Bursa Kerja Khusus SMK Bidang

Teknologi dan Rekayasa di Kota Yogyakarta di tinjau dari aspek kelembagaan, dan

faktor pendukung serta faktor penghambat BKK, (2) penyaluran kerja lulusan SMK

Bidang Teknologi dan Rekayasa di Kota Yogyakarta oleh BKK ditinjau dari peran

dalam pengelolaan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan, perantara kerja,

kerjasama dengan DU/DI dan penelusuran lulusan. Permasalahan meliputi peran

BKK dalam penyaluran kerja lulusan, penyelenggaraan kelembagaan BKK, serta

faktor pendukung dan faktor penghambat BKK.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang ada

maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran BKK dalam penyaluran kerja lulusan SMK di Kota

Yogyakarta?

2. Bagaimanakah kelembagaan BKK SMK di Kota Yogyakarta?

3. Faktor pendukung dan penghambat apakah yang dihadapi BKK dalam

penyaluran kerja lulusan SMK di Kota Yogyakarta?
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Peran BKK dalam penyaluran kerja lulusan SMK di Kota Yogyakarta.

2. Kelembagaan BKK SMK di Kota Yogyakarta.

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi BKK dalam

penyaluran kerja lulusan SMK di Kota Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain bagi:

1. Siswa

Siswa mengetahui informasi tentang bantuan apa saja yang dapat diperoleh siswa

terkait penyaluran kerja lulusan dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin.

2. Pengurus BKK

a. Pengurus BKK mendapatkan informasi sebagai bahan evaluasi untuk

meningkatkan kualitas pelayanan penyaluran kerja lulusan SMK.

b. Pengurus BKK mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kelembagaan

BKK di sekolah lain, serta bagaimana kelembagaan BKK yang semestinya

sehingga dapat melakukan perbaikan penyelengaraan lembaga BKK.

c. Pengurus BKK dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan BKK sehingga

dapat menentukan faktor apa saja yang perlu diperkuat untuk menunjang

pelaksanaan tugas BKK.
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3. Pimpinan Sekolah

a. Pimpinan sekolah mendapatkan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam

memberikan evaluasi dan masukan kepada pengurus BKK terkait penyaluran

kerja lulusan.

b. Pimpinan sekolah mendapatkan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan kebijakan dan memberikan fasilitas yang diperlukan dalam

rangka memperkuat kelembagaan BKK.

c. Pimpinan sekolah mendapatkan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam

mengambil kebijakan untuk memperkuat faktor yang dapat mendukung BKK

dan meminimalisir faktor yang menghambat BKK.


