
70

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Data hasil penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data

kuantitatif berupa angka/skor diperoleh dari kuosioner yang diisi oleh pengelola

BKK, kuosioner yang diisi oleh alumni, dan lembar observasi mengenai

kelembagaan BKK. Penilaian dengan menggunakan kuosioner pada penelitian ini

menggunakan rentang skor 1 sampai dengan 4. Skor 1 merupakan penilaian

terendah dan skor 4 merupakan penilaian tertinggi. Apabila respondenya lebih dari

satu, maka hasilnya diperoleh dari rata-rata.

Data kuantitatif berupa skor kemudian dilengkapi dengan data kualitatif.

Data kualitatif dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara, observasi dan studi

dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di SMK N 2 Yogyakarta,

SMK N 3 Yogyakarta, SMK Piri 1 Yogyakarta, dan SMK Muhammadiyah 3

Yogyakarta didapatkan data dari masing-masing BKK SMK sebagai berikut:

1. Data Kuantitatif

a. Peran Bursa Kerja Khusus

Deskripsi data kuantitatif dari aspek peran Bursa Kerja Khusus diuraikan

berdasarkan peran BKK menurut pengurus dan peran BKK menurut alumni. Peran

BKK menurut pengurus diuraikan dalam 5 tinjauan, yang meliputi:  (1) pelayanan

informasi pasar kerja (IPK), (2) pelayanan bimbingan jabatan, (3) pelayanan

perantara kerja, (4) kerjasama dengan DU/DI, dan (5) penelusuran lulusan. Peran

BKK menurut alumni diuraikan dalam 3 tinjauan yang meliputi: (1) pelayanan
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informasi pasar kerja, (2) pelayanan bimbingan jabatan, dan (3) pelayanan

perantara kerja. Penjelasan lebih lanjut mengenai tinjauan aspek peran BKK

sebagai berikut:

1) Peran Bursa Kerja Khusus menurut Pengurus

a) Pelayanan Informasi Pasar Kerja

Data pelayanan informasi pasar kerja diperoleh dari angket pengurus yang

terdiri dari 4 indikator, yaitu: (1) indikator data pencari kerja, (2) indikator

penyampaian informasi, (3) indikator pembaharuan informasi, dan (4) indikator

sumber informasi. Jumlah butir pelayanan IPK sebanyak 13 butir, sehingga skor

minimum yang dapat diraih sebesar 13, skor maksimum 52, nilai rerata 32,5, dan

simpangan baku 6,5. Kecenderungan data pelayanan Informasi Pasar Kerja yang

diperoleh dari angket pengurus BKK dapat dilihat pada Tabel 9. Rincian

penghitungan pelayanan Informasi Pasar Kerja dapat dilihat pada lampiran 5.A.

Tabel 9. Data Pelayanan Informasi Pasar Kerja menurut Pengurus

Keterangan:
Sekolah A = SMK N 2 Yogyakarta Sekolah C = SMK Piri 1 Yogyakarta
Sekolah B = SMK N 3 Yogyakarta Sekolah D = SMK Muh. 3 Yogyakarta

Tabel 9, dapat diketahui bahwa masing-masing sekolah memperoleh

kecenderungan data dan skor yang berbeda-beda. Pelayanan IPK BKK SMK N 2

Yogyakarta termasuk dalam kategori Sangat Baik 69,2%; SMK N 3 Yogyakarta

termasuk dalam kategori Baik 100%; SMK Piri 1 Yogyakarta termasuk dalam

No. Kategori
Sekolah (%)

Total (%)
A B C D

1 Sangat Baik 69,2 0 23,1 0 23,1
2 Baik 15,4 100 23,1 76,9 53,8
3 Cukup Baik 15,4 0 38,5 23,1 19,3
4 Kurang Baik 0,0 0 15,4 0 3,8
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kategori kurang Baik 38,5%; dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta termasuk

dalam kategori Baik 76,9%. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa

pelayanan Informasi Pasar Kerja BKK SMK di Kota Yogyakarta termasuk dalam

kategori Baik 53,8%.

b) Pelayanan Bimbingan Jabatan

Data pelayanan bibingan jabatan peroleh dari angket pengurus yang terdiri

dari 4 indikator yaitu: (1) indikator bimbingan pemilihan karir, (2) indikator

bimbingan softskill, (3) indikator bimbingan dunia kerja, dan (4) indikator

bimbingan tes kerja. Jumlah butir pelayanan bimbingan jabatan sebanyak 5 butir,

sehingga skor minimum yang dapat diraih sebesar 5, skor maksimum 20, nilai rerata

12,5, dan simpangan baku 2,5. Kecenderungan data pelayanan bimbingan jabatan

yang diperoleh dari angket pengurus BKK dapat dilihat pada Tabel 10. Rincian

penghitungan pelayanan bimbingan jabatan dapat dilihat pada lampiran 5.A.

Tabel 10. Data Pelayanan Bimbingan Jabatan menurut Pengurus

Keterangan:
Sekolah A = SMK N 2 Yogyakarta Sekolah C = SMK Piri 1 Yogyakarta
Sekolah B = SMK N 3 Yogyakarta Sekolah D = SMK Muh. 3 Yogyakarta

Tabel 10, dapat diketahui bahwa masing-masing sekolah memperoleh

kecenderungan data dan skor yang berbeda-beda. Pelayanan bimbingan jabatan

BKK SMK N 2 Yogyakarta termasuk dalam kategori Sangat Baik 100%; SMK N

3 Yogyakarta termasuk dalam kategori Baik 100%; SMK Piri 1 Yogyakarta

No. Kategori
Sekolah (%)

Total (%)
A B C D

1 Sangat Baik 100 0 0 0 25,0
2 Baik 0 100 40,0 40,0 45,0
3 Cukup Baik 0 0 60,0 60,0 30,0
4 Kurang Baik 0 0 0 0 0
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termasuk dalam kategori Cukup Baik 60%; dan SMK Muhammadiyah 3

Yogyakarta termasuk dalam kategori Baik 60%. Berdasarkan uraian di atas, dapat

disimpulkan bahwa pelayanan bimbingan jabatan BKK SMK di Kota Yogyakarta

termasuk dalam kategori Baik 45,0%.

c) Pelayanan Perantara Kerja

Data pelayanan perantara kerja diperoleh dari angket pengurus yang terdiri

dari 4 indikator yaitu: (1) indikator pencocokan data, (2) indikator pendampingan,

(3) indikator rekrutmen, dan (4) indikator pelaporan. Jumlah butir pelayanan

perantara kerja sebanyak 5 butir, sehingga skor minimum 5, skor maksimum 20,

nilai rerata 12,5, dan simpangan baku 2,5. Kecenderungan data pelayanan perantara

kerja yang diperoleh dari angket pengurus BKK dapat dilihat pada Tabel 11.

Rincian penghitungan pelayanan perantara kerja dapat dilihat pada lampiran 5.A.

Tabel 11. Data Pelayanan Perantara Kerja menurut Pengurus

Keterangan:
Sekolah A = SMK N 2 Yogyakarta Sekolah C = SMK Piri 1 Yogyakarta
Sekolah B = SMK N 3 Yogyakarta Sekolah D = SMK Muh. 3 Yogyakarta

Tabel 11, dapat diketahui bahwa masing-masing sekolah memperoleh

kecenderungan data dan skor yang berbeda-beda. Pelayanan perantara kerja BKK

SMK N 2 Yogyakarta termasuk dalam kategori Sangat Baik 100%; SMK N 3

Yogyakarta termasuk dalam kategori Baik 100%; SMK Piri 1 Yogyakarta termasuk

dalam kategori Cukup Baik 60%; dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

No. Kategori
Sekolah (%)

Total (%)
A B C D

1 Sangat Baik 100 0 20,0 0 30,0
2 Baik 0 100 20,0 100 55,0
3 Cukup Baik 0 0 60,0 0 15,0
4 Kurang Baik 0 0 0 0 0
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termasuk dalam kategori Baik 100%. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan

bahwa pelayanan perantara kerja BKK SMK di Kota Yogyakarta termasuk dalam

kategori Baik 55,0%.

d) Kerjasama dengan Dunia Industri

Data kerjasama dengan dunia industri didapatkan dari angket pengurus yang

terdiri dari 2 indikator yaitu: (1) indikator data & komunikasi, dan (2) indikator

kerjasama penyaluran lulusan. Jumlah butir kerjasama dengan dunia industri

sebanyak 4 butir, sehingga skor minimum 4, skor maksimum 16, nilai rerata 10,

dan simpangan baku 2. Kecenderungan data kerjasama dengan dunia industri yang

diperoleh dari angket pengurus BKK dapat dilihat pada Tabel 12. Rincian

perhitungan kerjasama dengan dunia industri dapat dilihat pada lampiran 5.A.

Tabel 12. Data Kerjasama dengan Dunia Industri menurut Pengurus

Keterangan:
Sekolah A = SMK N 2 Yogyakarta Sekolah C = SMK Piri 1 Yogyakarta
Sekolah B = SMK N 3 Yogyakarta Sekolah D = SMK Muh. 3 Yogyakarta

Tabel 12, dapat diketahui bahwa masing-masing sekolah memperoleh

kecenderungan data dan skor yang berbeda-beda. Kerjasama dengan dunia industri

BKK SMK N 2 Yogyakarta termasuk dalam kategori Sangat Baik 100%; SMK N

3 Yogyakarta termasuk dalam kategori Baik 100%; SMK Piri 1 Yogyakarta

termasuk dalam kategori Cukup Baik 75%; dan SMK Muhammadiyah 3

Yogyakarta termasuk dalam kategori Baik 100%. Berdasarkan uraian di atas, dapat

No. Kategori
Sekolah (%)

Total (%)
A B C D

1 Sangat Baik 100 0 0 0 25,0
2 Baik 0 100 0 100 50,0
3 Cukup Baik 0 0 75,0 0 18,8
4 Kurang Baik 0 0 25,0 0 6,2
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disimpulkan bahwa kerjasama dengan dunia industri BKK SMK di Kota

Yogyakarta termasuk dalam kategori Baik 50%.

e) Penelusuran Lulusan

Data penelusuran lulusan diperoleh dari angket pengurus yang terdiri dari 2

indikator, yaitu: (1) indikator data alumni/lulusan, dan (2) indikator komunikasi

dengan alumni. Jumlah butir penelusuran lulusan sebanyak 6 butir, sehingga skor

minimum yang dapat diperoleh 6, skor maksimum 24, nilai rerata 15, dan

simpangan baku 3. Kecenderungan data penelusuran lulusan yang diperoleh dari

angket pengurus BKK dapat dilihat pada Tabel 13. Rincian perhitungan

penelusuran lulusan dapat dilihat pada lampiran 5.A.

Tabel 13. Data Penelurusan Lulusan menurut Pengurus

Keterangan:
Sekolah A = SMK N 2 Yogyakarta Sekolah C = SMK Piri 1 Yogyakarta
Sekolah B = SMK N 3 Yogyakarta Sekolah D = SMK Muh. 3 Yogyakarta

Tabel 13, dapat diketahui bahwa masing-masing sekolah memperoleh

kecenderungan data dan skor yang berbeda-beda. Penelusuran lulusan BKK SMK

N 2 Yogyakarta termasuk dalam kategori Sangat Baik 83,3%; SMK N 3 Yogyakarta

termasuk dalam kategori Baik 100%; SMK Piri 1 Yogyakarta termasuk dalam

kategori Sangat Baik 66,7%; dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta termasuk

dalam kategori Baik 100%. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa

No. Kategori
Sekolah (%)

Total (%)
A B C D

1 Sangat Baik 83,3 0 66,7 0 37,5
2 Baik 16,7 100 16,7 100 58,4
3 Cukup Baik 0 0 16,7 0 4,2
4 Kurang Baik 0 0 0 0 0
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pelayanan penelusuran lulusan BKK SMK di Kota Yogyakarta termasuk dalam

kategori Sangat Baik 58,4%.

Selanjutnya data dari setiap setiap tinjauan di atas digabungkan sehingga

diperoleh data lengkap mengenai aspek peran BKK SMK di Kota Yogyakarta

menurut pengurus. Jumlah butir aspek peran BKK sebanyak 33 butir, sehingga

diperoleh skor minimum 33, skor maksimum 132, nilai rerata 82,5, dan simpangan

baku 3. Kecenderungan data peran BKK yang diperoleh dari angket pengurus BKK

dapat dilihat pada Tabel 14. Rincian perhitungan peran BKK dapat dilihat pada

lampiran 5.A.

Tabel 14. Data Peran Bursa Kerja Khusus menurut Pengurus

Keterangan:
Tinjauan 1 = Pelayanan IPK Tinjauan 4 = Kerjasama DU/DI
Tinjauan 2 = Pelayanan bimbingan jabatan Tinjauan 5 = Penelusuran lulusan
Tinjauan 3 = Pelayanan perantara kerja

Berdasarkan Tabel 14, dapat diketahui bahwa kecenderungan data peran

BKK SMK di Kota Yogyakarta menurut pengurus BKK termasuk dalam kategori

Baik 52,4%.

2) Peran Bursa Kerja Khusus menurut Alumni

a) Pelayanan Informasi Pasar Kerja

Data pelayanan informasi pasar kerja diperoleh dari angket alumni yang

berisi indikator informasi lowongan pekerjaan.  Jumlah butir pelayanan IPK

No. Kategori
Tinjauan (%)

Total (%)
1 2 3 4 5

1 Sangat Baik 23,1 25,0 30,0 25,0 37,5 28,1
2 Baik 53,8 45,0 55,0 50,0 58,4 52,4
3 Cukup Baik 19,3 30,0 15,0 18,8 4,2 17,5
4 Kurang Baik 3,8 0 0 6,2 0 2,0
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sebanyak 4 butir, sehingga skor minimum sebesar 4, skor maksimum 16, nilai rerata

10, dan simpangan baku 2. Kecenderungan data pelayanan Informasi Pasar Kerja

yang diperoleh dari angket alumni dapat dilihat pada Tabel 15. Rincian perhitungan

pelayanan Informasi Pasar Kerja dapat dilihat pada lampiran 5.B.

Tabel 15. Data Pelayanan Informasi Pasar Kerja Menurut Alumni

Keterangan:
Sekolah A = SMK N 2 Yogyakarta Sekolah C = SMK Piri 1 Yogyakarta
Sekolah B = SMK N 3 Yogyakarta Sekolah D = SMK Muh. 3 Yogyakarta

Tabel 15, dapat diketahui bahwa masing-masing sekolah memperoleh

kecenderungan data yang berbeda-beda. Pelayanan IPK BKK SMK N 2 Yogyakarta

termasuk dalam kategori Sangat Baik 50,0%; SMK N 3 Yogyakarta diantara

kategori Baik dan Sangat Baik masing-masing 50%; SMK Piri 1 Yogyakarta

termasuk dalam kategori Baik 100%; dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

termasuk dalam kategori Baik 75,0%. Berdasarkan uraian di atas, dapat

disimpulkan bahwa pelayanan Informasi Pasar Kerja BKK SMK di Kota

Yogyakarta menurut alumni termasuk dalam kategori Baik 62,5%.

b) Pelayanan Bimbingan Jabatan

Data pelayanan bibingan jabatan peroleh dari angket alumni yang terdiri dari

4 indikator yaitu: (1) bimbingan softskill, (2) bimbingan pemilihan karir, (3)

bimbingan dunia kerja, dan (4) bimbingan tes kerja. Jumlah butir pelayanan

bimbingan jabatan sebanyak 4 butir, sehingga skor minimum yang dapat diraih

No. Kategori
Sekolah (%)

Total (%)
A B C D

1 Sangat Baik 50,0 50,0 0 0 25,0
2 Baik 25,0 50,0 100 75,0 62,5
3 Cukup Baik 25,0 0 0 25,0 12,5
4 Kurang Baik 0 0 0 0 0
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sebesar 4, skor maksimum 16, nilai rerata 10, dan simpangan baku 2.

Kecenderungan data pelayanan bimbingan jabatan yang diperoleh dari angket

alumni dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Data Pelayanan Bimbingan Jabatan menurut Alumni

Keterangan:
Sekolah A = SMK N 2 Yogyakarta Sekolah C = SMK Piri 1 Yogyakarta
Sekolah B = SMK N 3 Yogyakarta Sekolah D = SMK Muh. 3 Yogyakarta

Tabel 16, dapat diketahui bahwa masing-masing sekolah memperoleh

kecenderungan data yang berbeda-beda. Pelayanan bimbingan jabatan BKK SMK

N 2 Yogyakarta termasuk dalam kategori Baik 75%; SMK N 3 Yogyakarta

termasuk dalam kategori Baik 100%; SMK Piri 1 Yogyakarta termasuk dalam

kategori Baik 75%; dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta termasuk dalam

kategori Baik 75%. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan

bimbingan jabatan BKK SMK di Kota Yogyakarta menurut alumni termasuk dalam

kategori Baik 81,3%.

c) Pelayanan Perantara Kerja

Data pelayanan perantara kerja diperoleh dari angket alumni yang berisi

indikator tes rekrutmen kerja. Jumlah butir pelayanan perantara kerja sebanyak 2

butir, sehingga skor minimum 2, skor maksimum 8, nilai rerata 5, dan simpangan

baku 1. Kecenderungan data pelayanan perantara kerja yang diperoleh dari angket

No. Kategori
Sekolah (%)

Total (%)
A B C D

1 Sangat Baik 25,0 0 25,0 0 12,5
2 Baik 75,0 100 75,0 75,0 81,3
3 Cukup Baik 0 0 0 25,0 6,3
4 Kurang Baik 0 0 0 0 0
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alumni dapat dilihat pada Tabel 17. Rincian perhitungan pelayanan perantara kerja

dapat dilihat pada lampiran 5.B.

Tabel 17. Data Pelayanan Perantara Kerja menurut Alumni

Keterangan:
Sekolah A = SMK N 2 Yogyakarta Sekolah C = SMK Piri 1 Yogyakarta
Sekolah B = SMK N 3 Yogyakarta Sekolah D = SMK Muh. 3 Yogyakarta

Tabel 17, dapat diketahui bahwa masing-masing sekolah memperoleh

kecenderungan data yang berbeda-beda. Pelayanan perantara kerja BKK SMK N 2

Yogyakarta dan SMK N 3 Yogyakarta diantara kategori Baik dan Sangat Baik

masing-masing 50%; BKK SMK Piri 1 Yogyakarta dan SMK Muhammadiyah 3

Yogyakarta termasuk dalam kategori Baik 100%. Berdasarkan uraian di atas, dapat

disimpulkan bahwa pelayanan perantara kerja BKK SMK di Kota Yogyakarta

termasuk kategori Baik 75,0%.

Selanjutnya data dari setiap setiap tinjauan di atas digabungkan sehingga

diperoleh data lengkap mengenai peran BKK SMK di Kota Yogyakarta menurut

alumni. Jumlah butir aspek peran BKK sebanyak 10 butir, sehingga diperoleh skor

minimum 10, skor maksimum 40, nilai rerata 25, dan simpangan baku 5.

Kecenderungan data peran BKK yang diperoleh dari angket alumni dapat dilihat

pada Tabel 18. Rincian perhitungan peran BKK dapat dilihat pada lampiran 5.B.

No. Kategori
Sekolah (%)

Total (%)
A B C D

1 Sangat Baik 50,0 50,0 0 0 25,0
2 Baik 50,0 50,0 100 100 75,0
3 Cukup Baik 0 0 0 0 0
4 Kurang Baik 0 0 0 0 0
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Tabel 18. Data Peran Bursa Kerja Khusus menurut Alumni

Keterangan:
Tinjauan 1 = Pelayanan IPK
Tinjauan 2 = Pelayanan bimbingan jabatan
Tinjauan 3 = Pelayanan perantara kerja

Berdasarkan Tabel 18, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan data peran

BKK SMK di Kota Yogyakarta menurut alumni termasuk dalam kategori Baik

72,9%.

b. Kelembagaan Bursa Kerja Khusus

Deskripsi data kuantitatif dari aspek kelembagaan Bursa Kerja Khusus

diuraikan berdasarkan kelembagaan BKK menurut pengurus dan kelembagaan

BKK menurut hasil observasi. Kelembagaan BKK menurut pengurus diuraikan

dalam 3 tinjauan, yaitu:  (1) kelengkapan lembaga, (2) sumber daya manusia, dan

(3) fasilitas BKK. Kelembagaan BKK menurut hasil observasi diuraikan dalam 2

tinjauan yaitu: (1) kelengkapan lembaga, dan (2) fasilitas BKK. Penjelasan lebih

lanjut mengenai tinjauan aspek kelembagaan BKK sebagai berikut:

1) Kelembagaan BKK menurut Pengurus

a) Kelengkapan Lembaga

Data kelengkapan lembaga diperoleh dari angket pengurus yang terdiri dari

2 indikator, yaitu: (1) indikator program kerja BKK, dan (2) indikator struktur

organisasi BKK. Jumlah butir kelengkapan lembaga sebanyak 3 butir, sehingga

No. Kategori
Tinjauan (%)

Total (%)
1 2 3

1 Sangat Baik 25,0 12,5 25,0 20,8
2 Baik 62,5 81,3 75,0 72,9
3 Cukup Baik 12,5 6,3 0 6,3
4 Kurang Baik 0 0 0 0
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skor minimum 3, skor maksimum 12, nilai rerata 7,5, dan simpangan baku 1,5.

Kecenderungan data kelengkapan lembaga yang diperoleh dari angket pengurus

dapat dilihat pada Tabel 19. Rincian perhitungan kelengkapan lembaga dapat dilihat

pada lampiran 5.A.

Tabel 19. Data Kelengkapan Lembaga menurut Pengurus

Keterangan:
Sekolah A = SMK N 2 Yogyakarta Sekolah C = SMK Piri 1 Yogyakarta
Sekolah B = SMK N 3 Yogyakarta Sekolah D = SMK Muh. 3 Yogyakarta

Tabel 19, dapat diketahui bahwa masing-masing sekolah memperoleh

kecenderungan data yang berbeda-beda. Kelengkapan lembaga BKK SMK N 2

Yogyakarta termasuk dalam kategori Sangat Baik 100%; SMK N 3 Yogyakarta

termasuk dalam kategori Baik 66,7%; SMK Piri 1 Yogyakarta diantara kategori

Sangat Baik, Baik, dan Cukup Baik masing-masing 33,3%; dan SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta termasuk dalam kategori Baik 100%. Berdasarkan

uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kelengkapan lembaga BKK SMK di Kota

Yogyakarta menurut pengurus termasuk dalam kategori Baik 50,0%.

b) Sumber Daya Manusia

Data sumber daya manusia diperoleh dari angket pengurus yang terdiri dari

4 indikator, yaitu: (1) indikator jumlah SDM, (2) indikator beban kerja, (3) indikator

pengalaman, dan (4) indikator kontribusi pengurus. Jumlah butir sumber daya

manusia sebanyak 6 butir, sehingga skor minimum 6, skor maksimum 24, nilai

No. Kategori
Sekolah (%)

Total (%)
A B C D

1 Sangat Baik 100 33,3 33,3 0 41,7
2 Baik 0 66,7 33,3 100 50,0
3 Cukup Baik 0 0 33,3 0 8,3
4 Kurang Baik 0 0 0 0 0
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rerata 15, dan simpangan baku 3. Kecenderungan data sumber daya manusia yang

diperoleh dari angket pengurus dapat dilihat pada Tabel 20. Rincian perhitungan

kelengkapan lembaga dapat dilihat pada lampiran 5.A.

Tabel 20. Data Sumber Daya Manusia menurut Pengurus

Keterangan:
Sekolah A = SMK N 2 Yogyakarta Sekolah C = SMK Piri 1 Yogyakarta
Sekolah B = SMK N 3 Yogyakarta Sekolah D = SMK Muh. 3 Yogyakarta

Tabel 20, diketahui bahwa masing-masing sekolah memperoleh

kecenderungan data yang berbeda-beda. Kelengkapan lembaga BKK SMK N 2

Yogyakarta termasuk dalam kategori Sangat Baik 83,3%; SMK N 3 Yogyakarta

termasuk dalam kategori Baik 66,7%; SMK Piri 1 Yogyakarta termasuk kategori

Cukup Baik 50,0%; dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta termasuk dalam

kategori Baik 100%. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber

daya manusia BKK SMK di Kota Yogyakarta menurut pengurus termasuk dalam

kategori Baik 54,2%.

c) Fasilitas Bursa Kerja Khusus

Data fasilitas BKK diperoleh dari angket pengurus yang terdiri dari 2

indikator, yaitu: (1) indikator sekretariat & fasilitas pendukung, (2) indikator

alokasi dana. Jumlah butir fasilitas BKK sebanyak 3 butir, sehingga skor minimum

3, skor maksimum 12, nilai rerata 7,5, dan simpangan baku 1,5. Kecenderungan

No. Kategori
Sekolah (%)

Total (%)
A B C D

1 Sangat Baik 83,3 0 0 0 20,8
2 Baik 16,7 66,7 33,3 100 54,2
3 Cukup Baik 0 33,3 50,0 0 20,8
4 Kurang Baik 0 0 16,7 0 4,2
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data  fasilitas BKK yang diperoleh dari angket pengurus dapat dilihat pada Tabel

21. Rincian perhitungan fasilitas BKK dapat dilihat pada lampiran 5.A.

Tabel 21. Data Fasilitas BKK menurut Pengurus

Keterangan:
Sekolah A = SMK N 2 Yogyakarta Sekolah C = SMK Piri 1 Yogyakarta
Sekolah B = SMK N 3 Yogyakarta Sekolah D = SMK Muh. 3 Yogyakarta

Tabel 21, diketahui bahwa masing-masing sekolah memperoleh

kecenderungan data yang berbeda-beda. Fasilitas BKK SMK N 2 Yogyakarta

termasuk dalam kategori Sangat Baik 100%; SMK N 3 Yogyakarta termasuk dalam

kategori Sangat Baik 66,7%; SMK Piri 1 Yogyakarta termasuk dalam kategori

Kurang Baik 66,7%; dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta termasuk dalam

kategori Baik 66,7%. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas

BKK SMK di Kota Yogyakarta menurut pengurus termasuk dalam kategori Sangat

Baik 41,7%.

Selanjutnya data dari setiap setiap tinjauan di atas digabungkan sehingga

diperoleh data lengkap mengenai kelembagaan BKK SMK di Kota Yogyakarta

menurut pengurus. Jumlah butir aspek kelembagaan BKK sebanyak 12 butir,

sehingga diperoleh skor minimum 12, skor maksimum 48, nilai rerata 30, dan

simpangan baku 6. Kecenderungan data kelembagaan BKK yang diperoleh dari

angket pengurus dapat dilihat pada Tabel 22. Rincian perhitungan kelembagaan

BKK dapat dilihat pada lampiran 5.A.

No. Kategori
Sekolah (%)

Total (%)
A B C D

1 Sangat Baik 100 66,7 0 0 41,7
2 Baik 0 33,3 0 66,7 25,0
3 Cukup Baik 0 0 33,3 33,3 16,7
4 Kurang Baik 0 0 66,7 0 16,7
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Tabel 22. Data Kelembagaan Bursa Kerja Khusus menurut Pengurus

Keterangan:
Tinjauan 1 = Kelengkapan lembaga
Tinjauan 2 = Sumber daya manusia
Tinjauan 3 = Fasilitas BKK

Tabel 22, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan data kelembagaan BKK

SMK di Kota Yogyakarta menurut pengurus BKK termasuk dalam kategori Baik

43,1%.

2) Kelembagaan BKK menurut Hasil Observasi

a) Kelengkapan Lembaga

Data kelengkapan lembaga diperoleh dari lembar observasi yang terdiri dari

3 indikator, yaitu: (1) indikator program kerja BKK, (2) indikator buku kerja BKK,

dan (3) indikator struktur organisasi BKK. Jumlah butir kelengkapan lembaga

sebanyak 3 butir, sehingga skor minimum 3, skor maksimum 12, nilai rerata 7,5,

dan simpangan baku 1,5. Kecenderungan data kelengkapan lembaga yang diperoleh

dari lembar observasi dapat dilihat pada Tabel 23. Rincian perhitungan kelengkapan

lembaga dapat dilihat pada lampiran 5.C.

Tabel 23. Data Kelengkapan Lembaga menurut Hasil Observasi

No. Kategori
Tinjauan (%)

Total (%)
1 2 3

1 Sangat Baik 41,7 20,8 41,7 34,7
2 Baik 50,0 54,2 25,0 43,1
3 Cukup Baik 8,3 20,8 16,7 15,3
4 Kurang Baik 0 4,2 16,7 6,9

No. Kategori
Sekolah (%)

Total (%)
A B C D

1 Sangat Baik 66,7 33,3 0 66,7 41,7
2 Baik 33,3 66,7 66,7 33,3 50,0
3 Cukup Baik 0 0 33,3 0 8,3
4 Kurang Baik 0 0 0 0 0
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Keterangan:
Sekolah A = SMK N 2 Yogyakarta Sekolah C = SMK Piri 1 Yogyakarta
Sekolah B = SMK N 3 Yogyakarta Sekolah D = SMK Muh. 3 Yogyakarta

Tabel 23, dapat diketahui bahwa masing-masing sekolah memperoleh

kecenderungan data yang berbeda-beda. Kelengkapan lembaga BKK SMK N 2

Yogyakarta termasuk kategori Sangat Baik 66,7%; SMK N 3 Yogyakarta termasuk

kategori Baik 66,7%; SMK Piri 1 Yogyakarta termasuk dalam kategori Baik 66,7%;

dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta termasuk dalam kategori Sangat Baik

66,7%. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kelengkapan lembaga

BKK SMK di Kota Yogyakarta menurut hasil observasi termasuk dalam kategori

Baik 50,0%.

b) Fasilitas Bursa Kerja Khusus

Data fasilitas BKK diperoleh dari lembar observasi yang berisi indikator

sekretariat & fasilitas pendukung BKK. Jumlah butir fasilitas BKK sebanyak 8

butir, sehingga skor minimum 8, skor maksimum 32, nilai rerata 20, dan simpangan

baku 4. Kecenderungan data  fasilitas BKK yang diperoleh dari lembar observasi

dapat dilihat pada Tabel 24. Rincian perhitungan fasilitas BKK dapat dilihat pada

lampiran 5.C.

Tabel 24. Data Fasilitas BKK menurut Hasil Observasi

Keterangan:
Sekolah A = SMK N 2 Yogyakarta Sekolah C = SMK Piri 1 Yogyakarta
Sekolah B = SMK N 3 Yogyakarta Sekolah D = SMK Muh. 3 Yogyakarta

No. Kategori
Sekolah (%)

Total (%)
A B C D

1 Sangat Baik 37,5 50,0 0 50,0 34,4
2 Baik 50,0 37,5 75,0 37,5 50,0
3 Cukup Baik 0 12,5 0 0 3,1
4 Kurang Baik 12,5 0 25,0 12,5 12,5
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Tabel 24, dapat diketahui bahwa masing-masing sekolah memperoleh

kecenderungan data yang berbeda-beda. Fasilitas BKK SMK N 2 Yogyakarta

termasuk dalam kategori Baik 50,0%; SMK N 3 Yogyakarta termasuk dalam

kategori Sangat Baik 50,0%; SMK Piri 1 Yogyakarta termasuk dalam kategori Baik

75%; dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta termasuk dalam kategori Sangat

Baik 50,0%. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas BKK

SMK di Kota Yogyakarta menurut hasil observasi termasuk kategori Baik 50,0%.

Selanjutnya data dari setiap setiap tinjauan di atas digabungkan sehingga

diperoleh data lengkap mengenai kelembagaan BKK SMK di Kota Yogyakarta

menurut hasil observasi. Jumlah butir aspek kelembagaan BKK sebanyak 11 butir,

sehingga diperoleh skor minimum 11, skor maksimum 44, nilai rerata 27,5, dan

simpangan baku 5,5. Kecenderungan data kelembagaan BKK yang diperoleh dari

lembar observasi dapat dilihat pada Tabel 25. Rincian perhitungan kelembagaan

BKK dapat dilihat pada lampiran 5.C.

Tabel 25. Data Kelembagaan Bursa Kerja Khusus menurut Hasil Observasi

Keterangan:
Tinjauan 1 = Kelengkapan lembaga
Tinjauan 2 = Fasilitas BKK

Tabel 25, dapat disimpulkan bahwa kencenderungan data kelembagaan

BKK SMK di Kota Yogyakarta menurut hasil observasi termasuk dalam kategori

Baik 50,0%.

No. Kategori
Tinjauan (%)

Total (%)
1 2

1 Sangat Baik 41,7 34,4 38,0
2 Baik 50,0 50,0 50,0
3 Cukup Baik 8,3 3,1 5,7
4 Kurang Baik 0 12,5 6,3
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2. Data Kualitatif

a. Peran Bursa Kerja Khusus

Deskripsi data kualitatif aspek peran Bursa Kerja Khusus diuraikan

berdasarkan 5 tinjauan, yang meliputi:  (1) pelayanan informasi pasar kerja (IPK),

(2) pelayanan bimbingan jabatan, (3) pelayanan perantara kerja, (4) kerjasama

dengan DU/DI, dan (5) penelusuran lulusan. Penjelasan lebih lanjut mengenai

tinjauan aspek peran BKK sebagai berikut:

1) Pelayanan Informasi Pasar Kerja

a) BKK SMK N 2 Yogyakarta

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dilakukan oleh pengurus BKK SMK N

2 Yogyakarta meliputi pengelolaan data pencari kerja/calon tenaga kerja,

pengelolaan data lowongan pekerjaan, dan penyampaian informasi lowongan

pekerjaan. Pengurus BKK menyampaikan pada saat wawancara bahwa pengelolaan

data calon tenaga kerja dilakukan semenjak siswa berada di kelas XII.  Pengurus

BKK mengumpulkan data siswa berdasarkan jurusan, jenis kelamin, prestasi yang

dimiliki. Data calon tenaga kerja tersebut diperlukan untuk memudahkan pengurus

BKK dalam memenuhi permintaan tenaga kerja dari industri, dan

merekomendasikan siswa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pengurus BKK SMK N 2 Yogyakarta melakukan pendataan mengenai

minat bekerja siswa. Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui siapa saja siswa

yang sudah memutuskan untuk bekerja setelah lulus. Pendataan minat bekerja bagi

siswa kelas XII dilaksanakan oleh pengurus BKK bekerjasama dengan guru
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Bimbingan dan Konseling. Pengurus BKK dapat memberikan informasi lowongan

pekerjaan secara tepat sasaran dengan mengetahui data tersebut.

Informasi lowongan kerja paling banyak diperoleh pengurus BKK SMK N

2 Yogyakarta dari dunia industri. Dunia Industri/perusahaan yang memerlukan

calon tenaga kerja biasanya menghubungi pengurus BKK atau sekolah melalui

telepon, media sosial, surat, maupun hadir secara langsung ke Sekolah. Pengurus

BKK juga mencari informasi dengan menghubungi industri yang pernah

memberikan informasi lowongan, selain menunggu informasi dari industri tersebut.

Informasi lowongan pekerjaan lainya diperoleh dari instansi terkait seperti

Disnakertrans, dan infromasi dari BKK lain. Pertukaran informasi dengan intansi

lain dilaksanakan dalam berbagai kegiatan atau pertemuan yang diselenggarakan

oleh disnakertrans, maupun melalui grup media sosial.

Informasi lowongan pekerjaan terdiri dari informasi mengenai perusahaan

dan spesifikasi lowongan pekerjaan yang tersedia. Informasi perusahaan meliputi

nama perusahaan perusahaan, alamat perusahaan, serta bidang pekerjaan. Informasi

spesifikasi lowongan pekerjaan meliputi informasi posisi lowongan pekerjaan,

kompetensi yang dibutuhkan, persyaratan administrasi maupun ketrampilan,

persyaratan fisik, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, informasi penempatan

pekerjaan, informasi fasilitas yang akan didapatkan sebagai tenaga kerja, serta

informasi pelaksanaan rekrutmen.

Informasi lowongan pekerjaan dari berbagai sumber tersebut kemudian

dikelola oleh pengurus BKK. Pengurus BKK akan berupaya untuk melengkapi dan

menanyakan kepada pemberi informasi, jika ada data yang kurang lengkap.
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Informasi lowongan pekerjaan yang sudah lengkap disajikan dalam bentuk gambar

sesuai format khusus dari sekolah, ataupun format gambar/file langsung dari

industri. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan publikasi

melalui berbagai media.

Penyampaian informasi lowongan dilakukan dalam bentuk cetak pada

papan pengumuman yang tersedia di setiap jurusan melalui masing-masing

koordinator jurusan. Informasi lowongan pekerjaan juga disampaikan melalui

berbagai media online, diantaranya: website humas SMK N 2 Yogyakarta di laman

www.humas.smk2-yk.sch.id, melalui aplikasi BKK SMK N 2 Yogyakarta yang

tersedia di smartphone, media sosial facebook, serta melalui grup whatsapp alumni.

Pengurus BKK juga menginformasikan lowongan melalui Forum BKK Kota

Yogyakarta, dan Forum BKK se-DIY & Jateng jika industri menghendaki

pelaksanaan seleksi bersama di SMK N 2 Yogyakarta. Tampilan laman humas

BKK SMK N 2 Yogyakarta  sebagai media penyampaian informasi dapat dilihat

pada gambar 4.

Gambar 4. Tampilan Website Humas SMK N 2 Yogyakarta
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b) BKK SMK N 3 Yogyakarta

Pengelolaan informasi pasar kerja dilakukan oleh pengurus BKK SMK N 3

Yogyakarta meliputi pengelolaan terhadap informasi pencari kerja dan informasi

lowongan kerja. Informasi pencari kerja diperoleh dari basis data siswa SMK N 3

Yogyakarta yang sudah dimiliki oleh sekolah mengenai nama, jenis kelamin,

jurusan, alamat, serta data prestasi siswa. Data pencari kerja tersebut dapat

dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan dalam penyampaian informasi lowongan

pekerjaan. Data pencari kerja juga diperoleh melalui Portal Karir (Skagata Career

Center) BKK SMK N 3 Yogyakarta di laman www.bursakerjasmk.sch.id. Pencari

kerja dapat mendaftar dan memiliki akun pada laman tersebut secara gratis. Pencari

kerja dapat mengisikan informasi diri atau Curricullum Vitae (CV) pada akun yang

dimiliki, sehingga mempermudah pengurus BKK megelola data pencari kerja.

Berdasarkan keterangan dari Bapak FM selaku koordinator BKK pada saat

wawancara, informasi lowongan pekerjaan diperoleh paling banyak dari dunia

industri. Informasi lain diperoleh dari dinas tenaga kerja dalam berbagai

kesempatan atau pertemuan, dan ada pula informasi yang diberikan oleh alumni.

Pengurus BKK juga memperoleh informasi lowongan pekerjaan yang sering di

broadcast atau beredar di media sosial, namun kebenaranya harus pastikan terlebih

dahulu sebelum disebarkan kepada pencari kerja.

Informasi lowongan kerja dikelola dan disampaikan melalui portal Bursa

Kerja Online di laman www.bursakerjasmk.sch.id. Pengurus BKK dapat

memperbarui informasi lowongan kerja pada laman tersebut. Pembaruan informasi

juga dapat dilakukan oleh dunia industri yang telah melakukan registrasi akun.
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Portal karir yang diberi nama Skagata Career Center ini dapat digunakan oleh

pencari kerja untuk melamar secara langsung pada lowongan yang diinginkan.

Portal tersebut juga digunakan oleh pencari kerja untuk mengirimkan data diri (CV)

kepada dunia industri. Tampilan portal BKK SMK N 3 Yogyakarta dapat dilihat

pada gambar 5 berikut.

Gambar 5. Portal BKK Online SMK N 3 Yogyakarta

Informasi lowongan pekerjaan yang ditampilkan di portal BKK online di

atas telah melalui proses verifikasi terlebih dahulu oleh pengurus BKK, sehingga

kebenaranya dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi informasi lowongan

pekerjaan melalui web dilakukan dengan 2 cara, yaitu verifikasi perusahaan dan

verifikasi lowongan kerja. Verifikasi perusahaan dilakukan ketika perusahaan

tersebut mendaftar untuk membuat akun. Perusahaan tersebut diminta untuk

mengirimkan informasi perusahaan, foto indoor dan outdoor kantor/perusahaan,

dan foto serta data diri penanggung jawab perusahaan. Setelah data tersebut

diterima, admin dari BKK baru akan menyetujui pembuatan akun perusahaan di

portal BKK online. Verifikasi lowongan pekerjaan dilakukan dengan melihat profil
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dan bidang kerja perusahaan, apakah sesuai dengan lowongan pekerjaan yang akan

di posting atau tidak. Informasi lowongan disetujui untuk ditampilkan, setelah

proses verifikasi dilakukan..

Informasi lowongan juga disampaikan melalui media sosial diantaranya

instagram, facebook, line, twitter, serta grup whatsapp alumni SMK N 3

Yogyakarta. Berdasarkan keterangan dari Bapak FM, ada 3 grup whatsapp dengan

total sekitar 600 alumni di dalam grup tersebut. Menurut Bapak FM, BKK SMK N

3 Yogyakarta memiliki papan pengumuman lowongan pekerjaan, akan tetapi dinilai

sudah tidak efektif untuk menyampaikan informasi lowongan. Papan informasi

lowongan tidak dapat menjangkau pencari kerja khususnya alumni yang mengalami

keterbatasan hadir ke sekolah hanya untuk melihat informasi lowongan. BKK SMK

N 3 Yogyakarta berupaya untuk mengoptimalkan penyampaian informasi

lowongan pekerjaan melalui portal BKK online dan media sosial.

c) BKK SMK Piri 1 Yogyakarta

Pengelolaan informasi pasar kerja meliputi pengelolaan data pencari kerja

dan data lowongan pekerjaan. Data pencari kerja serta data klasifikasi siswa tidak

dipersiapkan secara khusus oleh pengurus BKK SMK Piri 1 Yogyakarta. Pengurus

BKK memanfaatkan data siswa yang sudah dimiliki oleh sekolah. Pengurus BKK

akan meminta data kepada bagian tata usaha jika diperlukan untuk kepentingan

penyaluran lulusan.

Informasi lowongan pekerjaan diperoleh dari dunia industri. Dunia industri

mengirimkan surat kepada sekolah pada saat mereka membutuhkan karyawan atau

tenaga kerja. Surat yang sudah diterima dan disetujui oleh kepala sekolah,
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diteruskan ke waka urusan hubungan industri dan selanjutnya kepada koordinator

BKK. Berdasarkan surat tersebut, koordinator BKK akan mempelajari informasi

lowongan pekerjaan dan persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Informasi

lowongan pekerjaan juga diperoleh dari alumni SMK Piri 1 Yogyakarta yang sudah

bekerja dan dari Dinas Tenaga Kerja. Informasi dari alumni disampaikan melalui

grup media sosial atau melalui kontak koordinator BKK. Menurut Bapak RP selaku

koordinator BKK, belum ada alumni yang datang langsung dan memberikan

informasi lowongan pekerjaan. Informasi lowongan kerja diperoleh dari Disnaker

Kota Yogyakarta pada beberapa kesempatan seperti rapat dan workshop. Pada

pertemuan tersebut, perwakilan dari industri menyampaikan profil perusahaan

sekaligus memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada pengurus BKK.

Informasi lowongan pekerjaan disampaikan oleh pengurus BKK kepada

siswa atau alumni melalui media offline dan online. Penyampaian informasi

lowongan pekerjaan secara offline dilakukan dengan memanfaatkan papan

pengumuman BKK yang telah disediakan di beberapa titik di sekolah. BKK SMK

Piri 1 Yogyakarta memiliki 2 buah papan pengumuman, namun pada prinsipnya

semua papan pengumuman yang ada di sekolah dapat digunakan untuk

menyampaikan informasi lowongan. Informasi lowongan pekerjaan disampaikan

pula kepada wali kelas atau ketua jurusan yang sesuai dengan kebutuhan lowongan

kerja. Informasi lowongan yang diberikan meliputi informasi mengenai perusahaan

yang membutuhkan, bidang pekerjaan, informasi posisi yang dibutuhkan, informasi

persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan, pelaksanaan seleksi, informasi
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mengenai rencana penempatan serta informasi mengenai fasilitas maupun

ketentuan lain.

Informasi lowogan pekerjaan disampaikan pula melalui media sosial

diantaranya grup WA alumni, grup kelas, serta melalui instagram. BKK SMK Piri

1 Yogyakarta memang saat ini tidak memanfaatkan website maupun aplikasi

khusus untuk penyampaian informasi lowongan pekerjaan. Hal tersebut

dikarenakan keterbatasan sumber daya pengelola BKK, sebagaimana disampaikan

dalam wawancara oleh Bapak RP selaku koordinator BKK.

d) BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Informasi lowongan pekerjaan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

diperoleh dari dunia industri. Informasi lowongan pekerjaan diterima oleh sekolah

melalui surat maupun kunjungan langsung dari perwakilan dunia

indutri/perusahaan. Informasi lowongan pekerjaan diperoleh pula dari grup

whatsapp forum BKK SMK di Kota Yogyakarta. Adapun informasi lowongan

pekerjaan yang diperoleh dari alumni yang sudah bekerja jumlahnya hanya sedikit

cukup jarang.

Informasi kebutuhan tenaga kerja dan ketentuan terkait lowongan pekerjaan

yang diterima oleh pengurus BKK, kemudian di cocokkan dengan data siswa yang

dimiliki terkait data fisik siswa, jurusan, serta data lain. Koordinator BKK SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta menyampaikan bahwa terkadang industri

menentukan kriteria calon tenaga kerja diutamakan yang pernah menjuarai Lomba

Kompetensi Siswa (LKS), sehingga pengurus BKK perlu melihat data siswa yang

memiliki prestasi tersebut. Pengurus BKK akan berkoordinasi dengan wali kelas
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apabila data yang dimiliki belum cukup untuk mendapatkan calon tenaga kerja

sesuai persyaratan dunia industri.

Informasi lowongan pekerjaan yang tidak memerlukan persyaratan khusus,

disampaikan melalui papan pengumuman BKK dan papan pengumuman sekolah.

Informasi tersebut dapat dibaca oleh siswa maupun alumni yang datang ke sekolah.

Penyampaian informasi lowongan kerja dilakukan pula melalui grup whatsapp

masing-masing kelas. Apabila informasi tersebut diperuntukan bagi

alumni/lulusan, informasi juga disampaikan melalui wali kelas terdahulu agar

diteruskan kepada lulusan dari kelas yang dulu pernah diampu. Pemanfaatan

teknologi untuk penyampaian informasi lowongan pekerjaan di SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta belum terlalu maksimal. Sekolah memiliki website

dengan alamat www.smkmuh3-yog.sch.id namun tidak ada admin dari pengurus

BKK sehingga tidak leluasa untuk menampilkan informasi lowongan pekerjaan

melalui laman tersebut.

2) Pelayanan Bimbingan Jabatan

a) BKK SMK N 2 Yogyakarta

Bimbingan jabatan/karier dilaksanakan oleh BKK SMK N 2 Yogyakarta

melalui program pekan karir. Kegiatan pekan karir diperuntukan bagi siswa  kelas

XII setiap tahunnya secara rutin. Kegiatan tersebut dimanfaatkan pengurus BKK

untuk melakukan penggalian informasi mengenai minat siswa untuk bekerja

maupun melanjutkan studi. Pengurus BKK juga memberikan dorongan dan

motivasi bagi para siswa untuk meningkatkan minat bekerja siswa melalui program
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pekan karir. Kegiatan pekan karir dilaksanakan 2 hari untuk setiap jurusan,

sehingga memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu untuk seluruh kelas XII.

Pengurus BKK memberikan bimbingan terkait dunia kerja dan informasi

lowongan pekerjaan bagi siswa yang berminat untuk bekerja, berdasarkan data yang

diperoleh pada pekan karir. Bimbingan karier dilaksanakan dengan memberikan

materi dalam kelas besar, serta bimbingan kepada siswa yang ingin berkonsultasi

mengenai dunia kerja secara pribasi. Bimbingan mengenai dunia kerja diberikan

kepada siswa meliputi informasi mengenai suasana di dunia kerja, pertimbangan

dalam memilih pekerjaan, tips-tips dalam menghadapi tes rekrutmen, serta berbagai

informasi lainya.

b) BKK SMK N 3 Yogyakarta

Kegiatan bimbingan jabatan di SMK N 3 Yogyakarta merupakan tugas dari

petugas Penyuluhan & Bimbingan Jabatan, Analisis Jabatan. Bimbingan jabatan

dilaksanakan melalui briefing sebelum siswa maupun lulusan mengikuti tes

rekrutmen tenaga kerja. Pada saat pelaksanaan briefing, petugas memberikan tips-

tips bagi calon peserta tes agar mereka mengetahui dan memahami hal-hal yang

harus dilakukan, serta bagaimana menghadapi tes wawancara. Kegiatan bimbingan

jabatan didukung dengan program job matching yang dilaksanakan setiap tahun.

Siswa/lulusan diajak untuk mengenal potensi diri serta mencari pekerjaan yang

sesuai dengan kompetensi dan minat yang dimiliki melalui kegiatan job matching.

Berdasarkan keterangan dari Bapak FM, bimbingan jabatan diberikan pula

bagi siswa yang ingin berkonsultasi secara pribadi terkait dunia kerja, maupun tes

rekrutmen kerja. Pengurus BKK memberikan saran terkait permasalahan yang
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dihadapi oleh siswa/calon tenaga kerja. Salah satu contoh permasalahan yang sering

dikonsultasikan oleh siswa adalah mengenai persyaratan usia minimal bagi calon

pendaftar yaitu 18 tahun, sedangkan ada siswa kelas XII maupun yang baru saja

lulus belum memenuhi syarat tersebut. Pengurus BKK membuka kesempatan bagi

siswa/alumni untuk memilih berkonsultasi dengan siapa yang mereka kehendaki,

meskipun ada petugas khusus untuk bimbingan jabatan.

c) BKK SMK Piri 1 Yogyakarta

Bimbingan karir dilaksanakan secara perseorangan bagi siswa SMK Piri 1

Yogyakarta. Bimbingan dilaksanakan bagi siswa yang datang untuk bertemu dan

berkonsultasi terkait informasi lowongan pekerjaan maupun informasi dunia kerja

dengan koordinator BKK. Bimbingan karir dalam kelas besar dilakukan dengan

menghadirkan Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta sebagai narasumber. Materi

yang disampaikan mengenai dunia kerja dan lapangan kerja secara umum kepada

siswa kelas XII. Bimbingan secara khusus mengenai kiat-kiat menghadapi tes kerja

belum dapat dilaksanakan oleh pengurus BKK SMK Piri 1 Yogyakarta.

d) BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Program khusus bimbingan karir belum dilaksanakan oleh BKK SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Bimbingan bagi siswa dilaksanakan oleh pengurus

BKK pada saat mengajar di kelas. Bimbingan dilaksanakan dengan menyisipkan

pembinaan mengenai pemilihan karir dan dunia kerja, sebagaimana disampaikan

oleh Bapak Priaduana dalam wawancara yang dilakukan. Selaku koordinator BKK,

beliau berharap agar kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh pengurus BKK yang lain

sehingga tujuan dari bimbingan karir ini dapat tercapai. Pelaksanaan bimbingan
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karir belum dapat terlaksana dengan maksimal, dikarenakan susunan pengurus

BKK yang baru dan masih dalam proses penyesuaian.

3) Pelayanan Perantara Kerja

a) BKK SMK N 2 Yogyakarta

Pelayanan perantara kerja di SMK N 2 Yogyakarta dilaksanakan bagi

pencari kerja maupun pemberi kerja. Pelayanan kepada pencari kerja diberikan

dalam bentuk informasi mengenai lowongan kerja, fasilitasi pendaftaran untuk

mengikuti tes kerja, serta bimbingan untuk menghadapi tes kerja. Pelayanan kepada

pemberi kerja dilaksanakan dengan menyebarluaskan informasi mengenai

lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja, menerima pendaftaran,

menyampaikan data pendaftar kepada pemberi kerja, serta memfasilitasi

pelaksanaan tes rekrutmen di sekolah.

Prosedur pelayanan perantara kerja dilaksanakan dengan menyampaikan

informasi lowongan kerja kepada pencari kerja. Informasi lowongan pekerjaan

disampaikan dengan mencocokkan data pencari kerja dan persyaratan lowongan

pekerjaan. Data pencari kerja meliputi data jurusan, status sebagai siswa/alumni,

jenis kelamin, serta data lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari pemberi

lowongan. Pencocokan data ini dilakukan agar informasi yang diberikan tepat

sasaran.

Pendaftaran tes rekrutmen dilaksanakan secara mandiri oleh siswa/alumni

yang berminat untuk mengikuti rekrutmen. Pengurus BKK menyediakan fasilitas

loket pendaftaran mandiri yang dapat diakses oleh siswa/pencari kerja untuk

melakukan pendaftaran. Pencari kerja mengisi form yang telah disediakan, dan
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akan tercatat sebagai pelamar. Loket pendaftaran mandiri yang disediakan oleh

pengurus BKK dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6. Loket Pendaftaran Kerja Mandiri

Data pelamar yang telah terkumpul diberikan kepada pemberi kerja/industri

untuk tahap seleksi administrasi. Data pelamar yang dinyatakan lolos seleksi

kemudian diumumkan kembali. Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi

akan mengikuti tahapan tes selanjutnya yang dilakukan oleh industri. Tes rekrutmen

dapat dilaksanakan di sekolah apabila industri menghendaki.

Setelah proses seleksi selesai, data pelamar yang dinyatakan lolos seleksi

akan kembali diumumkan oleh sekolah melalui papan pengumuman dan

menghubungi pelamar secara langsung apabila memungkinkan. Pelamar yang

dinyatakan lolos akan menunggu waktu untuk pemberangkatan dan penempatan ke

dunia industri. Beberapa industri yang berada di luar daerah menghendaki calon

tenaga kerja untuk dikumpulkan di sekolah kemudian berangkat bersama-sama

menggunakan kendaraan yang telah disediakan menuju ke tempat kerja.

Data pelamar yang diterima dikelola oleh pengurus BKK untuk dilaporkan

kepada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta. Pelaporan penempatan tenaga kerja dilaksanakan
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melalui e-mail secara rutin setiap 3 bulan sekali. Pengurus BKK tetap

menyampaikan laporan kepada dinas, meskipun tidak ada penempatan tenaga kerja

yang dilakukan selama 3 bulan terakhir. Dinas Tenaga Kerja biasanya menanyakan

kepada pengurus BKK, apabila dalam 3 bulan BKK belum memberikan laporan

penempatan tenaga kerja.

b) BKK SMK N 3 Yogyakarta

Pelayanan perantara kerja di SMK N 3 Yogyakarta dilaksanakan bagi

pencari kerja maupun pemberi kerja. Pelayanan kepada pencari kerja diberikan

dalam bentuk informasi mengenai lowongan kerja, fasilitasi pendaftaran untuk

mengikuti tes kerja, serta bimbingan untuk menghadapi tes kerja. Pelayanan kepada

pemberi kerja dilaksanakan dengan penyebaran informasi mengenai lowongan

pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja, menerima pendaftaran rekrutmen

kerja dan menyampaikan data pendaftar kepada pemberi kerja. BKK SMK N 3

Yogyakarta menyediakan  fasilitas bagi industri yang ingin melaksanakan tes

rekrutmen kerja di sekolah.

Informasi lowongan pekerjaan disampaikan kepada pencari kerja melalui

berbagai media, diantaranya papan pengumuman, media sosial whatsapp, facebook,

instagram dan laman portal karir online (career center) BKK SMK N 3 Yogyakarta.

Informasi disebarkan melalui berbagai, namun tetap merujuk pada portal karir BKK

sebagai media informasi utama. Pencari kerja dapat membuat akun dan mengisikan

data diri melalui laman tersebut dan mendaftar pada lowongan pekerjaan yang

diminati dengan cara klik tombol “lamar”. Secara otomatis data pelamar tersebut

akan langsung diterima oleh penyedia lowongan kerja/pemberi kerja.
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Tes rekrutmen kerja dapat dilaksanakan di SMK N 3 Yogyakarta, sesuai

dengan permintaan atau kesepakatan antara pemberi kerja dengan pengurus BKK.

Tes rekrutmen yang dilaksanakan di sekolah tetap menjadi kewenangan

sepenuhnya dari pemberi kerja. Pengurus BKK dapat membantu pelaksanaan

seleksi apabila pemberi kerja menghendaki. Bantuan yang diberikan oleh pengurus

BKK terbatas pelaksanaan screening atau penjaringan pelamar yang memenuhi

syarat tinggi badan, status sebagai siswa atau alumni, umur, atau jurusan. Tahapan

seleksi yang lebih lanjut dilaksanakan oleh pemberi kerja atau dikerjasamakan

dengan lembaga lain.

Data penempatan tenaga kerja dilaporkan oleh pengurus BKK kepada Dinas

Koperasi, usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Yogyakarta. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui e-mail secara rutin setiap

bulan. Laporan tetap disampaikan kepada dinas sebagai salah satu kewajiban BKK

sebagai binaan dari Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota, meskipun tidak ada

penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam bulan tersebut. Penyampaian

laporan penempatan kerja dilaksanakan agar Dinas Tenaga Kerja memiliki data

terkini mengenai perkembangan penempatan tenaga kerja di wilayah kerjanya.

c) BKK SMK Piri 1 Yogyakarta

Pelayanan perantara kerja dilaksanakan oleh pengurus BKK SMK Piri 1

Yogyakarta kepada pemberi kerja dan pencari kerja. pelayanan kepada pemberi

kerja dilaksanakan dengan menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan dari

dunia industri kepada siswa/alumni. Informasi tersebut disampaikan kepada siswa



102

maupun alumni SMK Piri 1 Yogyakarta melalui berbagai media, diantaranya:

papan pengumuman, media sosial, dan melalui guru pengampu/wali kelas.

Tes rekrutmen tenaga kerja bersama dengan dunia industri belum dapat

dilaksanakan di SMK Piri 1 Yogyakarta. Pengurus BKK memberikan informasi

lowongan pekerjaan kepada siswa maupun alumni, agar dapat mengikuti tes

penempatan rekrutmen yang diselenggarakan oleh industri bekerjasama dengan

BKK sekolah lain. Meski demikian, BKK SMK Piri 1 Yogyakarta membuka

kesempatan kepada dunia industri yang mau bekerjasama untuk pelaksanaan tes

rekrutmen tenaga kerja.

Laporan penempatan tenaga kerja disampaikan kepada Dinas Koperasi,

usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

secara rutin oleh pengurus BKK. Laporan penempatan tenaga kerja disampaikan

setiap bulan, maksimal tanggal 10 pada bulan tersebut. Pengrurus BKK

memberikan laporan dalam bentuk cetak dengan datang langsung ke kantor

Disnakertrans Kota Yogyakarta.

d) BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Pelayanan perantara kerja dilaksanakan oleh pengurus BKK bagi pencari

kerja maupun pemberi kerja. Pelayanan kepada pemberi kerja dilakukan dengan

menerima informasi lowongan pekerjaan, serta membuka kesempatan kerjasama

untuk pelaksanaan tes rekrutmen kerja. Pelayanan kepada pencari kerja diberikan

dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan, melayani pendaftaran untuk

mengikuti tes kerja, serta pendampingan untuk mengikuti tes kerja bagi siswa SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
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Pelaksanaan tes rekrutmen tenaga kerja di SMK Muhammadiyah 3

Yogyakarta yang bekerja sama dengan dunia industri selama ini dilakukan

sepenuhnya oleh industri. Pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja dapat pula

dikerjasamakan dengan pihak lain. Salah satu kerjasama rekrutmen tenaga kerja

yang pernah dilakukan oleh industri dengan lembaga lain adalah kerjasama dengan

jurusan Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Pengurus BKK memberikan  fasilitas

tempat dan peralatan pendukung pelaksanaan tes rekrutmen, serta menyiapkan

siswa atau alumni yang berminat untuk mengikuti tes rekrutmen kerja. Penyiapan

siswa dilaksanakan pengurus BKK meliputi penerimaan pendaftaran siswa, dan

pembekalan bagi siswa sebelum mengikuti tes rekrutmen. Pengurus BKK juga

mempersiapkan siswa untuk mengikuti tes rekrutmen kerja yang diselenggarakan

di perusahaan maupun bekerjasama dengan BKK sekolah lain.

Pengurus BKK mengelola data penempatan tenaga kerja yang telah

dilaksanakan. Data tersebut kemudian dilaporkan kepada Dinas Koperasi, usaha

Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Laporan

penempatan tenaga kerja disampaikan kepada Disnakertrans Kota Yogyakarta

setiap 3 bulan sekali dalam bentuk cetak mengenai penempatan yang dilakukan

untuk setiap jurusan atau kompetensi keahlian di SMK Muhammadiyah 3

Yogyakarta. Laporan tersebut disahkan dan diketahui oleh Kepala Sekolah.

Laporan penempatan tenaga kerja tetap disampaikan oleh BKK, meskipun tidak ada

penempatan tenaga kerja yang dilakukan pada masa 3 bulan tersebut.



104

4) Kerjasama dengan Dunia Industri

a) BKK SMK N 2 Yogyakarta

Pengurus BKK menjalin kerjasama dengan dunia industri melalui berbagai

program diantaranya: (1) Kunjungan Industri, (2) Praktik Kerja Lapangan, (3)

sinkronisasi kurikulum, (3) kelas berbasis industri, dan (4) kerjasama dalam

rekrutmen tenaga kerja. Kerjasama penyaluran kerja lulusan dilaksanakan oleh

BKK SMK N 2 Yogyakarta dengan menyampaikan profil sekolah sebagai bentuk

penawaran kepada dunia industri. Data mengenai jumlah siswa, macam kompetensi

keahlian, prestasi siswa, fasilitas sekolah dan beberapa informasi dicantumkan

dalam profil tersebut. Penyampaian profil sekolah diharapkan dapat memancing

minat dunia industri untuk menjalin kerjasama dengan sekolah khususnya

kerjasama rekrutmen tenaga kerja. Profil sekolah disampaikan kepada dunia

industri dalam berbagai kesempatan, diantaranya pada pelaksanaan kunjungan

industri, pada pertemuan-pertemuan dengan industri, melalui program kelas

berbasis industri serta berbagai kesempatan lain.

Kerjasama antara SMK N 2 Yogyakarta dengan industri dituangkan dalam

Memorandum of Understanding (MoU) atau surat perjanjian kerjasama. Kerjasama

dijalin dengan industri tidak atas nama BKK melainkan atas nama institusi sekolah.

Perjanjian kerjasama dituangkan dalam MoU meliputi berbagai macam kerjasama,

salah satu poin kerjasamanya mengenai rekrutmen tenaga kerja.

SMK Negeri 2 Yogyakarta telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 45

industri, diantaranya: PT. Jaya Real Property, PT. YPTI, PT. Beca Indonesia, PT.

Hexindo, CV. Karya Hidup Sentosa, PT. Smart, PT. Kompas Gramedia, PT.
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Renalmed, PT. Smart Tbk, PT. Amerta Indah Otsuka, PT. Jembatan Citra

Nusantara, Jp Property, PT. Pola Data Consultant, PT. Nasmoco, CV. Rongga

Desain, CV. Bhangun Kharsa, PT. Putera Jaya Andalan, PT. Komatsu Indonesia,

PT. Citraweb Digital Multi Solusi, CV. Pokoh Jaya Teknik, PT. Putra Perkasa

Abadi. PT. Otsuka Distribution Indonesia, PT. Bumen Redja Abadi (Mitsubishi),

PT. Mayora Indah Tbk, PT. Borobudur Otomobil 1, PT. Citraweb Solusi Teknologi,

PT. Media Jalan Sehati, PT. Sinarmas, CV. Wardana Putra Sejahtera, CV. Archira,

PT. Renalmed Tiara Grup, PT. Garda Nusantara Sejahtera, CV. Karya Hidup

Sentosa, PT. Busana Remaja AgraciPTa, PT. Lee Cooper, PT. Kanitra Mitra Jaya

Utama, PT. Sport Glove Indonesia, PT Candi Agung Majapahit, PT. Pustaka Insan

Madani, PT. Srikandi Diamonds Motor, PT. Pilar Rekayasa Mandiri, PT. Forisa

Nusapersada, PT Denso Grup Indonesia, PT. Estetika Panca Sanjaya, PT.

Dharmamulia Prima Karya, PT Khalifah Niaga Lantabura, dan industri lainnya.

b) BKK SMK N 3 Yogyakarta

Pengurus BKK menjalin kerjasama dengan dunia industri mengenai

rekrutmen tenaga kerja yang bersumber dari siswa dan alumni SMK N 3

Yogyakarta. Pengurus BKK menjalin kerjasama melalui pengajuan proposal

kerjasama kepada dunia industri/perusahaan. Proposal penawaran kerjasama

tersebut memberikan gambaran mengenai profil sekolah, jumlah siswa, kompetensi

keahlian, fasilitas pembelajaran, prestasi siswa, fasilitas pelaksanaan rekrutmen

tenaga kerja, dan berbagai informasi lain. Perusahaan/dunia industri diharapkan

bersedia bekerjasama dengan BKK dalam hal ini atas nama sekolah.
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Pengurus BKK berupaya melanjutkan dan menjaga kerjasama yang sudah

terjalin. Pengurus BKK berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada dunia

industri dengan mengoptimalkan segala fasilitas yang dimiliki oleh sekolah.

Fasilitas tersebut dapat digunakan oleh industri yang menghendaki kerjasama

dalam pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja. Pengurus BKK juga membantu

menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh industri,

sehingga kebutuhan tenaga kerja tersebut diharapkan dapat terpenuhi.

SMK Negeri 3 Yogyakarta telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 40

industri, diantaranya: PT. Yansuli Abadi Utama Plastik, PT. Ypti Kalasan, PT.

Cocoan Asia, PT. Cipta Piranti Teknik, PT. Showa Manufacturing, PT. Bumi

Cikarang Steel, PT. Menara Terus Makmur, PT. Garuda Metalindo Utama, PT.

Mega Andalan Perkasa, PT. Aicin, PT. Seiwa Indonesia, PT. Ciptoning, PT.

Batasan, PT. Amcol Jaya, PT. Hariono Elektronik, PT. Karya Hidup Sentosa, PT.

Dunlop, PT. Nsk, PT. NHK Manufacture, PT. ICI, PT. Banshue Manufacture, PT.

Panasonic, PT. Bridgestone, PT. Epson, PT. Federal Motor Ind, PT. Nakayima, PT.

Isuzu Indonesia, PT. Astra Daihatsu, PT. Pola Paperindo, PT. Astra Honda Motor,

PT. Top Jaya Sarana Utama, PT. Sanggar Sarana Baja, PT. Sari Husada, PT. Lautan

Berlian, PT. Honda Antra Engine, PT. Yamaha Motor, PT Astra Internasional, PT.

Power Travo Asia, PT Yamaha Music, PT Sharp, PT. Balai Yasa-Bumn, PT. Damai

Sejati, serta industri lainnya.

c) BKK SMK Piri 1 Yogyakarta

SMK Piri 1 Yogyakarta menjalin kerjasama dengan dunia industri melalui

berbagai program. Salah satu progam kerjasama yang dilakukan sekolah adalah



107

kunjungan industri bagi siswa ke beberapa industri sesuai dengan kompetensi

keahlian yang dimiliki. Kegiatan tersebut dijadikan sebagai media promosi sekolah

agar lebih dikenal oleh industri. Diharapkan industri dapat memberikan kesempatan

kerja bagi siswa atau lulusan SMK Piri 1 Yogyakarta, atau setidaknya industri

berkenan memberi informasi lowongan pekerjaan. Saat ini pengurus BKK SMK

Piri 1 Yogyakarta belum dapat mengirimkan profile sekolah kepada dunia industri

secara rutin sebagai bentuk promosi, dikarenakan keterbatasan dari pengelola BKK

SMK Piri 1 Yogyakarta.

Kerjasama dengan dunia industri juga dijalin melalui pelaksanaan Praktik

Kerja Industri (Prakerin) bagi siswa SMK. Diharapkan melalui kegiatan tersebut

semakin banyak siswa atau lulusan yang terserap ke dunia kerja. Bapak RP selaku

koordinator BKK menyampaikan bahwa ketika perusahaan merasa cocok dan puas

dengan kinerja siswa selama Prakerin di sana, biasanya siswa tersebut akan

dihubungi kembali untuk dapat bekerja di sana.

Naskah perjanjian kerjasama tidak digunakan dalam pelaksanaan rekrutmen

tenagi. Kerjasama dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari dunia

industri. Beberapa industri yang bekerjasama dengan SMK Piri 1 Yogyakarta

diantaranya CV. Nur Kreatif Media, PT. Sport Glove Indoensia, PT. POS

Indoenasia, PT. Toyota Yogyakarta, PT. Yamaha (SBM di Jogja), PT. Champ Resto

Indoensia, PT. Indo Sparepart Jaya, PT Tirta Jaya, PT. Mega Andalan Kalasan

(MAK), LPK Bina Insani Yogyakarta, PT. Mitra Gama Solusi.
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d) BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta menjalin kerjasama dengan

dunia industri dalam berbagai hal, salah satunya mengenai rekrutmen tenaga kerja.

Kerjasama yang dilaksanakan berupa penyaluran siswa/lulusan SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta ke dunia indutsri melalui tes rekrutmen tenaga kerja.

Pengurus BKK mengirimkan profile sekolah kepada industri sebagai bentuk

penawaran kerjasama. Apabila industri setuju untuk menjalin kerjasama, maka

dilanjutkan dengan pertemuan dan penandatanganan nota kesepahaman.

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan kerjasama dalam

bentuk afiliasi, selain bekerjasama langsung dengan industri. Kerjasama afiliasi

dilaksanakan dengan menginduk pada sekolah lain yang telah menjalin kerjasama

dengan industri. Salah satu kerjasama afiliasi dilaksanakan antara BKK SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta dengan BKK SMK N 2 Depok Sleman.  SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan beberapa sekolah lain menginduk pada SMK N

2 Depok Sleman yang telah menjalin kerjasama dengan PT. Astra Honda Motor.

Daftar sekolah yang berafiliasi dicantumkan dalam nota kesepahaman atau MoU

kerjasama antara SMK N 2 Depok dengan PT. Astra Honda Motor. SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 15

industri, diantaranya: PT. Denso Group Indonesia, PT. TMMIN (Toyota

Manufacturing), PT Astra Honda Motor, PT. Pama Persada, PT. Honda Prospect

Motor, PT. Waskita Karya, PT. Nursahadi, PT. Astra Daihatsu, PT. Yamaha, PT.

JTEK Astra Group Vendor Toyota, PT. Enesis, PT. Unicharm, PT. Asia Pulp And

Paper, Waroeng Spesial Sambal, dan berbagai perusahaan lokal DIY.
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5) Penelusuran Lulusan

a) BKK SMK N 2 Yogyakarta

Penelusuran lulusan SMK N 2 Yogyakarta dilaksanakan oleh pengurus

BKK setiap tahun. Penelusuran lulusan dilaksanakan dalam berberapa tahapan

yaitu tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan pendataan. Tahap persiapan

dilaksanakan melalui program bimbingan karir untuk menjaring minat bekerja

siswa sebelum siswa lulus. Pengurus BKK memperoleh data siswa yang ingin

bekerja, berwirausaha, dan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Pembaharuan informasi kontak siswa dilaksanakan pula sebagai persiapan agar

agar suatu saat siswa/alumni tersebut lebih mudah dihubungi.

Penelusuran lulusan dilaksanakan setiap tahun oleh pengurus BKK.

Penelusuran lulusan setelah siswa lulus dilaksanakan secara online dengan

memanfaatkan formulir google (google form). Pengurus BKK menyebarkan link

formulir tersebut kepada lulusan melalui data nomor kontak lulusan, serta melalui

grup media sosial. Lulusan/alumni mengisi form tersebut secara mandiri, dan

otomatis data akan diterima oleh sekretaris BKK.

Penelusuran lulusan secara online sangat mempermudah BKK dalam

memperoleh data lulusan, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dari

penggunaan cara ini. Kendala yang dihadapi pengurus BKK berkaitan dengan

nomor kontak alumni yang sebagian sudah tidak aktif, atau berganti nomor,

sehingga pengurus BKK sulit untuk memberikan informasi. Beberapa alumni tidak

mau dan tidak dapat merespon pengisian form yang sudah disediakan. BKK tidak

dapat memperoleh data lengkap mengenai persebaran alumni yang sudah bekerja,
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kuliah, berwirausaha maupun yang saat ini masih dalam masa tunggu dengan tepat.

Hasil penelusuran lulusan yang dilakukan oleh BKK SMK N 2 Yogyakarta pada

tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada gambar 7 berikut:

Gambar 7. Grafik Penelusuran Lulusan SMK N 2 Yogyakarta

Berdasarkan gambar 7 dapat diketahui bahwa lulusan SMK N 2 Yogyakarta

pada tahun 2016 sebanyak 658 orang. Jumlah lulusan yang telah bekerja sebanyak

512 orang, 107 orang lulusan melanjutkan studi, dan 39 orang lulusan belum

bekerja atau tidak terlacak. Pada tahun 2017 sebanyak 459 orang lulusan telah

bekerja, 116 orang lulusan melanjutkan studi, dan 69 orang belum bekerja atau tidak

terlacak dari total lulusan tahun 2017 yaitu 644 orang. Selama kurun waktu 2016

sampai dengan 2017, masih ada beberapa lulusan yang belum dapat diketahui

statusnya.

b) BKK SMK N 3 Yogyakarta

Penelusuran lulusan SMK N 3 Yogyakarta dilaksanakan oleh pengurus

BKK secara online melalui media google formulir.Pengurus BKK membuat form,

kemudian menyebarkan link form tersebut kepada lulusan melalui grup whatsapp,

serta melalui media sosial instagram, facebook dan meminta lulusan untuk mengisi

form tersebut. Penelusuran lulusan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali difokuskan
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pada angkatan yang terakhir lulus. Penelusuran lulusan dilaksanakan untuk

mengetahui data lulusan yang telah bekerja, berwirausaha, melanjutkan ke

perguruan tinggi, maupun masih dalam masa tunggu dan mendaftar pekerjaan.

Penelusuran lulusan juga dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian antara bidang

pekerjaan yang dijalani dengan kompetensi keahlian yang ditempuh saat sekolah.

Menurut Bapak FM selaku koordinator BKK, pengurus BKK berencana

untuk menghubungkan penelusuran tersebut dengan website career center BKK

SMK N 3 Yogyakarta. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan, maka setiap alumni

akan secara otomatis menjadi anggota dan memiliki akun di career center BKK

SMK N 3 Yogyakarta. Melalui web tersebut, alumni dapat mengisikan sendiri data

terbaru sesuai dengan format yang disediakan sekolah, namun data dapat pula

dimasukkan oleh admin/pengurus BKK.

Pengisisan data secara online melalui google form mengalami beberapa

kendala, sehingga data yang diterima belum lengkap. Pengurus BKK berupaya

untuk melakukan pendataan secara offline dengan cara mengirimkan surat yang

dilampiri dengan form pendataan lulusan kepada lulusan sesuai data alamat yang

dimiliki oleh sekolah. Alumni yang sudah menerima surat tersebut, dapat

membalasnya melalui surat, surat elektronik (e-mail), maupun mengirimkan pesan

singkat atau melalui media sosial. Selain penelusuran lulusan, BKK SMK N 3

Yogyakarta berupaya untuk menjalin komunikasi intensif dengan alumni melalui

media sosial grup whatsapp, instagram dan facebook. Grup whatsapp dibuat pada

saat siswa memasuki semester 5 atau saat siswa masuk ke kelas XII, sehingga

memudahkan sekolah khususnya BKK dalam berkomunikasi dengan calon lulusan.
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Grup tersebut dimanfaatkan oleh pengurus BKK untuk menyambaikan berbagai

informasi mengenai informasi lowongan pekerjaan, serta untuk kepentingan

pendataan lulusan.

Hasil penelusuran lulusan yang dilakukan oleh BKK SMK N 3 Yogyakarta

pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada gambar 8 berikut:

Gambar 8. Grafik Penelusuran Lulusan SMK N 3 Yogyakarta

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa lulusan SMK N 3

Yogyakarta pada tahun 2016 sebanyak 362 orang lulusan telah bekerja, 80 orang

lulusan melanjutkan studi, dan 118 orang lulusan belum bekerja atau tidak terlacak

dari total lulusan tahun 2016 sebanyak 560 orang. Pada tahun 2017 sebanyak 359

orang lulusan telah bekerja, 85 orang lulusan melanjutkan studi, dan 117 orang

belum bekerja/tidak terlacak dari total lulusan sebanyak 561 orang. Jumlah lulusan

yang tidak terlacak setiap tahunnya cukup banyak, yaitu lebih dari 100 orang.

c) BKK SMK Piri 1 Yogyakarta

Penelusuran lulusan SMK Piri 1 Yogyakarta dilaksanakan oleh pengurus

BKK bekerja sama dengan staff sekolah. Pengurus BKK menyebarkan form isian

bagi siswa kelas XII untuk mempersiapkan dan memudahkan pelaksanaan

penelusuran lulusan. Form tersebut berisi data diri, informasi alamat, nomor kontak

terbaru, dan data mengenai pekerjaan maupun informasi mengenai kelanjutan studi.
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Untuk bagian informasi pekerjaan dan kelanjutan studi sengaja di kosongkan, dan

baru akan diisi ketika siswa tersebut sudah lulus.

Proses penelusuran lulusan setelah siswa lulus dilaksanakan dengan

menyediakan buku pendataan alumni di bagian Tata Usaha. Buku pendataan alumni

tersebut diperuntukan bagi lulusan yang datang untuk mengurus administrasi

seperti pengambilan ijazah, legalisir ijazah, maupun kepentingan lain. Lulusan

memberikan keterangan mengenai status pekerjaan, maupun kelanjutan studi pada

buku tersebut. BKK mengubungi siswa yang belum mengisi form pendataan

melalui data nomor kontak yang dimiliki oleh BKK, kemudian data diisikan oleh

pengurus BKK. Pengurus BKK dibantu oleh staff sekolah melakukan kunjungan

langsung ke rumah lulusan atau menanyakan pada teman lulusan tersebut, apabila

nomor kontaknya tidak dapat dihubungi.

Hasil penelusuran lulusan yang dilakukan oleh BKK SMK Piri 1

Yogyakarta pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada gambar 9 berikut:

Gambar 9. Grafik Penelusuran Lulusan SMK Piri 1 Yogyakarta

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa lulusan SMK Piri 1

Yogyakarta pada tahun 2016 sebanyak 152 orang lulusan telah bekerja, 8 orang

lulusan melanjutkan studi, dan 13 orang lulusan belum bekerja atau tidak terlacak

dari total lulusan tahun 2016 sebanyak 173 orang. Pada tahun 2017 sebanyak 107
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orang lulusan telah bekerja, 13 orang lulusan melanjutkan studi dari total lulusan

120 orang. Seluruh lulusan SMK Piri 1 Yogyakarta tahun 2017 dapat dilacak oleh

pengurus BKK.

d) BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Penelusuran lulusan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dilaksanakan

melalui beberapa tahapan. Tahap pertama, pengurus BKK melakukan pendataan

bagi siswa kelas XII mengenai data diri, alamat serta nomor kontak terbaru.

Pengurus BKK kemudian menghubungi lulusan tersebut melalui nomor kontak

yang dimiliki setelah siswa lulus dari sekolah. Terdapat nomor yang tidak dapat

dihubungi atau sudah tidak aktif, sehingga pengurus BKK perlu melakukan

kunjungan (home visit) ke alamat rumah lulusan tersebut. Pengurus BKK

menanyakan kondisi terkini apakah yang bersangkutan sudah bekerja, belum

bekerja, atau melanjutkan melalui kunjungan tersebut.

Pengurus BKK mengalami kendala dalam pelaksanaan home visit, terutama

berkaitan dengan waktu untuk melakukan kunjungan karena cukup banyak yang

tidak dapat dihubungi. Sumber daya pengurus BKK untuk melaksanakan

kunjungan juga terbatas, sehingga saat ini masih ada beberapa data yang kosong

atau alumni dinyatakan tidak terlacak. Hasil penelusuran lulusan yang dilakukan

oleh BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada tahun 2016 dan 2017 dapat

dilihat pada gambar 10 berikut:
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Gambar 10. Grafik Penelusuran Lulusan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa lulusan SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada tahun 2016 dari total lulusan sebanyak 433

orang, 223 diantaranya tidak terlacak atau belum bekerja. Grafik tersebut juga

menunjukkan jumlah lulusan yang telah bekerja sebanyak 90 orang dan 120 orang

lulusan melanjutkan studi. Pada tahun 2017 sebanyak 203 orang lulusan telah

bekerja, 160 orang lulusan melanjutkan studi, dan 45 orang lulusan belum bekerja

atau tidak terlacak dari total lulusan sebanyak 408 orang.

b. Kelembagaan Bursa Kerja Khusus

1) Kelengkapan Lembaga

a) BKK SMK N 2 Yogyakarta

BKK SMK Negeri 2 Yogyakarta terdaftar secara resmi sebagai pelaksana

antarkerja berdasarkan Surat Tanda Daftar Nomor: 562/122/XI/2017 yang

dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta tertanggal 1 November 2017. Berdasarkan Surat

tersebut, BKK SMK N 2 Yogyakarta dapat melaksanakan kegiatan antarkerja

tanpa batasan waktu, akan tetapi surat tersebut dapat dicabut/dibatalkan sewaktu-

waktu apabila tidak melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penempatan tenaga kerja.
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BKK SMK N 2 Yogyakarta terdaftar dengan Penanggung Jawab BKK adalah Drs.

Sentot Hargiadi, M.M. Struktur organisasi BKK SMK N 2 Yogyakarta dapat dilihat

pada gambar 11.

Gambar 11. Struktur Organisasi BKK SMK N 2 Yogyakarta

Pengurus BKK di SMK N 2 Yogyakarta tidak memiliki uraian kerja khusus

untuk masing-masing pengurus. Pelaksanaan Bursa Kerja Khusus di SMK N 2

Yogyakarta diatur lebih lanjut melalui Instruksi Kerja BKK SMK N 2 Yogyakarta.

Instruksi Kerja tersebut menjelaskan mengenai ruang lingkup kegiatan BKK yang

meliputi:

a) Penyusunan database siswa lulusan SMK pencari kerja dan perusahaan pencari

tenaga kerja dan penelusuran tamatan siswa SMK.

b) Menjaring informasi tentang pasar kerja melalui iklan di media massa, internet,

kunjungan ke dunia usaha (industri) maupun kerjasama dengan lembaga

penyalur tenaga kerja dan Depnakertrans.
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c) Membuat leaflet informasi dan pemasaran lulusan SMK yang dikirim ke dunia

usaha/industri yang terkait Depnakertrans.

d) Panyaluran calon tenaga kerja lulusan SMK ke dunia industri.

e) Melakukan proses tindaklanjut hasil pengiriman dan penempatan tenaga kerja

melalui kegiatan penjajakan dan verifikasi.

f) Mengadakan program pelatihan ketrampilan tambahan/khusus bagi siswa dan

lulusan SMK disesuaikan dengan bidang keahlian yang diperlukan.

g) Mengadakan program bimbingan mengahadapi tahapan proses penerimaan

siswa dalam suatu pekerjaan (wawancara, psikotest).

h) Memberikan informasi kepada alumni ataupun para lulusan SMK lain yang

membutuhkan informasi tentang lowongan kerja.

Ruang lingkup kegiatan BKK SMK N 2 Yogyakarta tersebut diwujudkan

dalam bentuk program kerja BKK. Program Kerja Bursa Kerja Khusus SMK N 2

Yogyakarta Tahun Pelajaran 2018/2019 dapat dilihat pada tabel 26 berikut:

Tabel 26. Program Kerja BKK SMK N 2 Yogyakarta Tahun 2018/2019

No Program Kerja
1 Pendataan dunia usaha/dunia industri untuk penempatan kerja
2 Pembuatan MoU dengan dunia usaha/dunia industri

3 Pekan karir bagi siswa kelas XII
4 Proses rekrutmen kerja
5 Penempatan kerja

6 Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan melalui pemanfaatan
teknologi informasi

7 Promosi tamatan dan penawaran pelaksanaan rekruitmen di SMK N 2
Yogyakarta

8 Kunjungan atau studi banding ke BKK atau sejenisya.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa program-program BKK

secara keseluruhan dapat terlaksana. Pelaksanaan tes rekrutmen kerja melebihi
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target yang sudah ditetapkan yaitu diatas 15 kali rekrutmen kerja yang bekerjasama

dengan dunia industri. Program-program rutin setiap tahunnya dapat dilaksanakan,

akan tetapi memang masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaan serta

memerlukan inovasi-inovasi dalam menjalankan program tersebut.

Penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan juga mengalami beberapa

kendala dan perlu dilakukan pembaharuan.

b) BKK SMK N 3 Yogyakarta

BKK SMK Negeri 3 Yogyakarta secara resmi terdaftar di Dinas Koperasi,

usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

sesuai dengan Surat Tanda Daftar dengan Nomor: 562/109/10/2017 yang

diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2017. BKK SMK N 3 Yogyakarta beralamat

di Jl. R.W.  Monginsidi No.2 Yogyakarta dan sebagai penanggung jawab

adalah Drs. B. Sabri selaku Kepala Sekolah. Berdasarkan surat tersebut, BKK

SMK N 3 Yogyakarta dapat melaksanakan kegiatan antarkerja, namun sewaktu-

waktu dapat dibatalkan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan apabila tidak

melaksanakan pelayanan penempatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan bidang penempatan tenaga kerja.

Visi dan Misi Bursa Kerja Khusus SMK N 3 Yogyakarta menjadi pedoman

dalam menyusun program kerja BKK. Visi BKK SMK N 3 Yogyakarta adalah

“Terwujudnya Bursa Kerja Khusus (BKK) yang unggul dalam pelayanan di bidang

ketenagakerjaan serta mampu menelusuri rekam jejak alumni”. Misi BKK SMK N

3 Yogyakarta terdiri dari 6 poin, yaitu:

a) Memberikan layanan informasi dunia kerja yang sesuai dengan kebutuhan
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b) Memberikan pelayanan pelatihan untuk pemantapan memasuki dunia kerja.

c) Mengadakan kerjasama dengan masyarakat DU/DI.

d) Mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan

e) Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil dan kompeten

f) Menelusuri rekam jejak alumni yang telah lulus dalam penelusuran tamatan.

Visi dan misi tersebut dituangkan dalam program kerja BKK SMK Negeri

3 Yogyakarta yang disusun setiap awal tahun ajaran baru oleh pengurus BKK, dan

telah dilaksanakan secara rutin. Program Kerja BKK tahun 2018/2019  tertuang

dalam matriks program kerja BKK yang terdiri dari 13 jenis kegiatan. Program

kerja BKK SMK N 3 Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 27. Program Kerja BKK SMK N 3 Yogyakarta Tahun 2018/2019

No Program Kerja
1 Program pendataan dunia usaha/dunia industri
2 Pendataan dan pembuatan basis data calon tenaga kerja tamatan
3 Proses rekrutmen kerja
4 Program penempatan kerja
5 Pelatihan untuk peningkatan kesiapan diri alumni dalam rekrutmen kerja
6 Pengelolaan Career Center, Social Media, dan Group Messengger BKK
7 Promosi Tamatan dan Penawaran rekrutmen di SMKN 3 Yogyakarta
8 Briefing sebelum pelaksanaan Tes Rekrutmen
9 Skagata Career Days 2019
10 Penelusuran Alumni 2018
11 Pembuatan Database Alumni SMKN 3 Yogyakarta
12 Job Matching SMK 2019
13 Kunjungan ke BKK atau sejenisnya

Ketua BKK SMK N 3 Yogyakarta menyampaikan bahwa hampir seluruh

program kerja BKK dapat dilaksanakan mulai dari pembuatan basis data alumni,

basis data perusahaan, pelaksanaan job fair, rekrutmen kerja, dan lain sebagainya.

Program yang belum dapat dilaksanakan secara rutin adalah program penempatan
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tenaga kerja ke perusahaan. Penempatan kerja yang dimaksud adalah

pendampingan siswa/lulusan yang lolos dalam rekrutmen kerja untuk terjun ke

dunia kerja.

Struktur organisasi BKK di SMK Negeri 3 Yogyakarta diperbaharui setiap

tahun. Struktur organisasi BKK tahun 2018/2019 terdiri dari Penasehat, Pelindung,

Penanggung Jawab, 1 orang Koordinator BKK, 1 orang Petugas Urusan

Administrasi & Pendaftaran, 1 Orang Petugas Penyuluhan Bimbingan Jabatan &

Analisis Jabatan, 1 Orang Petugas Informasi Pasar Kerja dan Penelusuran Alumni,

serta 1 orang Petugas urusan Penempatan & Kunjungan Perusahaan. Struktur

organisasi BKK SMK N 3 Yogyakarta dapat dilihat pada gambar 12.

Gambar 12. Struktur Organisasi BKK SMK N 3 Yogyakarta

Pengurus BKK SMK N 3 Yogyakarta memiliki uraian tugas atau job

description sebagai panduan dan acuan bagi pengurus BKK untuk menjalankan

tugasnya, yaitu:

a) Koordinator BKK bertugas untuk: (1) Menyusun program BKK dan

melaporkan kegiatan BKK, (2) Menggerakkan dan mengkoordinasikan
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kegiatan pengurus BKK, (3) Melaksanakan langkah-langkah koordinasi

dengan seluruh komponen terkait, (4) Menjalin kerjasama dengan

Dinsosnakertrans, dunia usaha dan dunia industri untuk memasarkan

siswa/tamatan serta melaporkan kegiatan BKK secara berkala dan insidental

ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja

Transmigrasi dan Kependudukan, (5) Bertanggung jawab kepada Wakil

Kepala Sekolah  Urusan HUMAS memberi informasi, pelayanan kepada

seluruh komponen.

b) Petugas Urusan Administrasi/Tata Usaha & Pendaftaran bertugas untuk: (1)

Membantu dalam melaksanakan penyusunan program kerja BKK dan

melaporkan kegiatan BKK, (2) Membantu melaksanakan seluruh rangkaian

kegiatan yang berhubungan dengan BKK, (3) Membantu dalam pengelolaan

administrasi/tata usaha BKK, (4) Menyiapkan administrasi pendaftaran serta

mengelola dokumen yang telah didapatkan, (5) Mendokumentasikan surat

permohonan tenaga kerja kepada BKK, (6) Membantu dalam melaporkan

kegiatan BKK secara berkala dan insidental ke Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan. (7)

Membantu dalam pembuatan database tamatan setiap akhir tahun ajaran.

c) Petugas Urusan Penyuluhan & Bimbingan Jabatan, Analisis Jabatan bertugas

untuk: (1) Membantu dalam melaksanakan penyusunan program kerja BKK

dan melaporkan kegiatan BKK, (2) Membantu melaksanakan seluruh

rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan BKK, (3) Memberikan materi

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan untuk calon lulusan siap menghadapi
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dunia kerja, (4) Memberikan Briefing setiap sebelum pelaksanaan Test

Rekruitment untuk siswa maupun alumni, (5) Memberikan konseling atau

konsultasi karir untuk siswa maupun alumni, (6) Membuat kegiatan pelatihan

untuk siswa dan alumni yang memberikan pengetahuan tentang dunia kerja dan

usaha, (7) Bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan

Orientasi Pra Pemberangkatan, Sosialisasi Penempatan, dan Penyuluhan

Bimbingan dan Jabatan.

d) Petugas Urusan Informasi Pasar Kerja, Penelusuran, dan Alumni bertugas

untuk: (1) Membantu dalam melaksanakan penyusunan program kerja BKK

dan melaporkan kegiatan BKK, (2) Membantu melaksanakan seluruh

rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan BKK, (3) Mencari informasi

serta menginformasikan tentang lowongan kerja di dunia usaha dan dunia

indutri baik lokal, nasional melalui media yang dimiliki BKK, (4) Mengelola

akun social media, instagram BKK, halaman facebook, twitter, mengelola

Whatsapp Group BKK SMKN 3 Yogyakarta, (5) Menginformasikan lowongan

kerja di website BKK dan website  bkk.ditpsmk.net, (6) Membantu dalam

mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan melalui pemanfaatan

teknologi informasi, (7) Mengadakan dan mendokumentasikan penelusuran

tamatan, (8) Membuat database alumni, (9) Melakukan penelesuran alumni

setiap awal tahun ajaran baru untuk alumni pada tahun sebelumnya

e) Petugas Urusan Penempatan & Kunjungan Perusahaan bertugas untuk: (1)

Membantu dalam melaksanakan penyusunan program kerja BKK dan

melaporkan kegiatan BKK, (2) Membantu melaksanakan seluruh rangkaian
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kegiatan yang berhubungan dengan BKK, (3) Mengadakan kunjungan

perusahaan untuk pelaksanaan promosi tamatan, verifikasi perusahaan, dan

pengembangan kerjasama, (4) Mendampingi kunjungan perusahaan di sekolah,

(5) Mengadakan studi banding untuk meningkatkan pelayanan BKK SMKN 3

Yogyakarta, (6) Melakukan pendampingan calon tenaga kerja yang sudah

diterima ke lokasi perusahaan

c) BKK SMK Piri 1 Yogyakarta

BKK SMK Piri 1 Yogyakarta tidak memiliki Surat Tanda Daftar, akan

tetapi masih menggunakan surat lama berupa Surat Persetujuan dari Dinas Dinas

Koperasi, usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Yogyakarta, Nomor 562/002/SP/II/2017 tertanggal 3 Februari 2017. Berdasarkan

surat tersebut, BKK SMK Piri 1 Yogyakarta dapat melaksanakan kegiatan

antarkerja selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan

tanggal 2 Februari 2020, dan dapat diperpanjang kembali setelah habis masa

berlakunya. Oleh karena itu, SMK Piri Yogyakarta saat ini tidak melakukan upaya

untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar BKK.

SMK Piri 1 Yogyakarta tidak memiliki struktur khusus untuk pengurus

BKK. Pengurus BKK tergabung dalam struktur organisasi Wakil Kepala Sekolah

Bidang Hubungan Industri. Sebagai pengelola BKK ditunjuk 1 orang Koordinator

BKK yaitu Bapak Rahmat Pamuji, S.Pd. Struktur Organisasi BKK di SMK Piri 1

Yogyakarta tahun 2018/2019 dapat dilihat pada gambar 13 berikut:
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Gambar 13. Struktur Organisasi Hubungan Industri SMK Piri 1 Yogyakarta

Program Kerja BKK SMK Piri 1 Yogyakarta disusun dan diperbarui setiap

awal tahun ajaran. Program BKK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

program kerja sekolah, di bawah Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Industri

yang disahkan oleh Kepala Sekolah. Program Kerja BKK SMK Piri 1 Yogyakarta

tahun ajaran 2018/2019 terdiri dari 5 poin kegiatan, yaitu: (1) Motivasi siap lulus

ujian, (2) Pembekalan Siswa kelas XII ke Dunia Kerja, (3) Sosialisasi Perguruan

Tinggi, (4) Sosialisasi dari PJTKI mengenai Lapangan pekerjaan di luar negeri, (5)

Penelusuran tamatan dan penyaluran lulusan ke dunia kerja. Program lain yang

belum tercantum adalah pelaksanaan tes rekrutmen kerja di sekolah. Koordinator

BKK menyampaikan bahwa program tersebut belum dapat dilaksanakan selama ini

dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi seperti kesiapan pengurus BKK,

komunikasi dengan pihak terkait, serta pendanaan kegiatan.

d) BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta secara resmi dapat menjalankan

tugas dan kegiatan antarkerja berdasarkan Surat Tanda Daftar Nomor:

562/128/XI/2018 tertanggal 26 November 2018. BKK SMK Muhammadiyah 3
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Yogyakarta beralamat di Jl. Pramuka No. 62 Giwangan Yogyakarta, dengan

Penanggung Jawab BKK adalah Drs. H. Suprihandono, M.M. selaku kepala

sekolah. Surat Tanda Daftar ini dapat berlaku seterusnya, namun dapat

dicabut/dibatalkan sewaktu-waktu apabila BKK SMK Muhammadiyah 3

Yogyakarta tidak melaksanakan pelayanan penempatan kerja sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penempatan tenaga kerja.

Struktur Organisasi BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta terdiri

Pelindung, Pembina Teknis, Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Ketua

BKK, Bendahara BKK dan staff BKK. Struktur Organisasi BKK di SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta tahun 2018/2019 dapat dilihat pada gambar 14.

Gambar 14. Struktur Organisasi BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Tugas pengurus BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dilaksanakan

dengan mengacu pada pembagian tugas dan wewenang pengurus BKK. Ketua BKK

bertugas dan berwenang membantu WKS 4 dalam penanganan hubungan sekolah

dengan dunia usaha dan dunia isdustri, MoU dengan dunia usaha/dunia industri,
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mendata dan menindak lanjuti hasil (kesepakatan) MoU, menjalin kerjasama

dengan DU/DI dalam kegiatan UKK, menjalin kerjasama dengan DU/DI dalam

kegiatan Prakerin, melaksanakan kegiatan Bursa Kerja Khusus, dan penelusuran

tamatan. Staff BKK bertugas mendata dan menyeleksi data dalam rekrutmen calon

tenaga kerja oleh DU/DI, serta mendokumentasikan semua kegiatan yang berkaitan

dengan tugasnya. Bendahara BKK bertugas mengelola dan bertanggung jawab atas

keuangan BKK.

Program kerja BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta merupakan satu

kesatuan dengan program kerja Wakil Kepala Sekolah urusan Hubungan

Masyarakat. Program Wakil Kepala Sekolah urusan Hubungan Masyarakat yang

dilaksanakan oleh BKK dikategorikan dalam 2 program besar yaitu program

penelusuran tamatan dan program pemasaran tamatan. Program penelusuran

tamatan dilaksanakan melalui pendataan tamatan, pemetaan wilayah berdasarkan

kecamatan/kelurahan, serta rekap hasil pendataan. Program pemasaran tamatan

dilaksanakan melalui kegiatan pendataan calon tenaga kerja, informasi lowongan

kerja, bimbingan kerja, latihan psikotes, dan rekrutmen calon tenaga kerja. Ketua

BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta menegaskan bahwa program pemasaran

tamatan setiap tahun terlaksana, karena hal tersebut sangat penting dalam

pendidikan kejuruan.

2) Sumber Daya Manusia

a) BKK SMK N 2 Yogyakarta

Berdasarkan keterangan dari Bapak Arif selaku ketua BKK, BKK dikelola

oleh 3 orang pengurus inti yaitu Bapak Rohmadi selaku Waka urusan Humas,
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Bapak Arif Eka Prasetya selaku Ketua BKK dan Bapak Roi Hermawan selaku

Sekretaris BKK. Penyelenggaraan BKK dikendalikan secara langsung oleh Ketua

BKK, dibantu oleh sekretaris dan diawasi oleh Waka Humas. Anggota pengurus

BKK yang lain berperan sebagai jembatan antara BKK dengan siswa maupun

alumni di masing-masing jurusan untuk menyampaikan informasi dari BKK

mengenai informasi lowongan pekerjaan dan informasi lainya. Pengurus BKK

terlibat dalam pelaksanaan program-program kerja BKK sesuai arahan dan

koordinasi dari Ketua BKK.

Ketua BKK SMK N 2 Yogyakarta menilai bahwa jumlah pengurus BKK

sebenarnya sudah mencukupi, namun pemberdayaan pengurus BKK belum

optimal. Sebagaimana di jelaskan di atas, BKK SMK N 2 Yogyakarta dikelola oleh

3 orang pengurus inti termasuk Waka Humas dalam kesehariannya. Tugas terkait

administrasi bursa kerja khusus, pengelolaan data alumni, data terpusat pada

sekretaris BKK yang juga memiliki tugas untuk mengelola administrasi bagian

Humas Sekolah. Ketua BKK menyampaikan waktu untuk mengkoordinir

pengelolaan BKK juga terbatas dikarenakan beliau masih memiliki jam mengajar

yang cukup padat sebagai guru produktif.

Pengalaman pengurus BKK SMK N 2 Yogyakarta bisa dikatakan belum

terlalu banyak. Ketua BKK menyampaikan bahwa yang menjabat sebagai pengurus

saat ini belum ada yang pernah mengikuti pelatihan pengelolaan BKK secara

khusus, dan baru sekitar 1 tahun menjabat. Personil yang pernah mengikuti

pelatihan dan memiliki sertifikat mengenai pengelolaan BKK saat ini sudah tidak

lagi menjabat sebagai perngurus BKK. Pengalaman yang dimiliki ketua BKK saat
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ini adalah pernah menjadi perwakilan jurusan Teknik Kendaraan Ringan sebagai

pengurus BKK, namun tentunya tugas dan tanggung jawabnya tidak seperti saat ini.

Ketua BKK mengaku sangat terbantu dengan keberadaan Waka Humas yang

pernah menjadi pengurus BKK dan senantiasa memberikan masukan dalam

pengelolaan BKK.

b) BKK SMK N 3 Yogyakarta

Pengurus BKK di SMK Negeri 3 Yogyakarta tahun 2018/2019 terdiri dari

5 orang pengurus utama, terdiri dari: 1 orang Koordinator BKK, 1 orang Petugas

Urusan Administrasi & Pendaftaran, 1 Orang Petugas Penyuluhan Bimbingan

Jabatan & Analisis Jabatan, 1 Orang Petugas Informasi Pasar Kerja dan

Penelusuran Alumni, serta 1 orang Petugas urusan Penempatan & Kunjungan

Perusahaan. Menurut Koodinator BKK, jumlah tersebut sudah mencukupi untuk

melaksanakan tugas BKK, akan tetapi beberapa hal masih terkendala dikarenakan

keterbatasan sumber daya manusia. Kendala yang dihadapi pengurus BKK

dikarenakan perbedaan pemahaman dan kemauan SDM dalam megembangkan

program kerjasama dengan dunia industri. Pengelolaan BKK belum sepenuhnya

dipahami oleh pengurus, karena ke 5 orang pengurus BKK saat ini dapat dikatakan

masih baru.

Koordinator BKK memiliki pengalaman menjadi pengurus selama 2 tahun

terakhir. Pemahaman mengenai pengelolaan BKK diperoleh selama menjalani

proses sebagai pengurus BKK dan dihadapkan dengan beberapa permasalahan.

Pengurus BKK perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa hal agar hal
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tersebut dapat dilaksanakan, karena terdapat perbedaan antara teori dan peraturan

mengenai BKK dengan kondisi yang ada di lapangan.

Pengurus BKK tidak terlalu mempermasalahkan beban kerja pengurus.

Sebagian besar pengurus BKK merupakan personil yang memang menangani

urusan yang hampir sama dengan tugas sebagai pengurus BKK. Urusan

administrasi BKK dikelola oleh petugas yang mengelola administrasi bidang

Humas. Beberapa pengurus BKK yang lain merangkap sebagai guru Bimbingan

Konseling yang tugasnya dapat dijalankan secara beriringan dengan tugas BKK

c) BKK SMK Piri 1 Yogyakarta

Jumlah sumber daya pengelola BKK SMK Piri 1 Yogyakarta dapat

dikatakan sangat terbatas. Pengurus yang menangani BKK secara keseluruhan

hanya 1 orang koordinator BKK. Bapak Rahmat selaku koordinator BKK

menyampaikan bahwa pengurus BKK SMK Piri 1 Yogyakarta saat ini belum

mencukupi untuk melaksanakan tugas BKK. Beliau menyampaikan bahwa

pengurus BKK idealnya berjumlah 4 sampai dengan 5 orang karena memiliki tugas

yang banyak seperti penelusuran tamatan, pendaftaran pekerjaan, dan lain

sebagainya. Keterbatasan jumlah SDM menjadikan pengurus BKK saat ini lebih

fokus pada pelaksanaan penelusuran lulusan.

Pengalaman langsung sebagai pengurus BKK masih tergolong baru, yaitu

hampir 2 tahun. Pengalaman dalam pengelolaan BKK diperoleh melalui kegiatan

pelatihan yang diikuti oleh pengurus BKK terkait software mengenai BKK,

pemanfaatan media informasi website, dan pelatihan ketenagakerjaan lainnya.

Pelatihan mengenai pemanfaatan website belum dapat dioptimalkan dalam
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pengelolaan BKK karena memang memerlukan sumber daya manusia yang dapat

ditugaskan mengelola hal tersebut.

d) BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dikelola oleh 3 orang pengurus

inti yang terdiri dari ketua, bendahara, dan staff BKK. Setiap pengurus memiliki

kontribusi dalam pelaskanaan program BKK, namun terkait penentuan kebijakan

dan pengembangan kerjasama berpusat pada koordinator BKK dan kepala sekolah.

Pengurus BKK yang lain menjalankan tugas pokok masing-masing, dan membantu

pelaksanaan program BKK sesuai dengan instruksi dari koordinator BKK.

Bendahara menjalankan tugas pengelolaan keuangan BKK, dan staff BKK bertugas

mengelola administrasi. Jumlah pengurus dinilai kurang oleh koordinator BKK,

tetapi dalam pelaksanaanya pengurus BKK melibatkan guru Bimbingan dan

Konseling dalam memberikan bimbingan kepada siswa.

Koordinator BKK saat ini memiliki pengalaman sebagai pengurus BKK pada

tahun 2002 hingga tahun 2010. Pengalaman tersebut dijadikan sebagai modal bagi

beliau ketika pada tahun 2018 dipercaya kembali untuk mengkoordinir

penyelenggaraan BKK. Pengurus yang lain tergolong masih baru dalam

pengelolaan BKK, sehingga kesempatan untuk mengikuti pelatihan lebih banyak

diberikan kepada mereka. Beberapa pelatihan yang diikuti oleh pengurus BKK

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta yaitu pelatihan yang diikuti oleh

Staff/sekretaris BKK mengenai program-program BKK, dan sosialisasi mengenai

konselor BKK yang diikuti oleh Bendahara BKK.
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3) Fasilitas Bursa Kerja Khusus

a) BKK SMK N 2 Yogyakarta

Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus di SMK N 2 Yogyakarta didukung

dengan berbagai fasilitas yang dimiliki. Fasilitas yang dimiliki oleh SMK N 2

Yogyakarta meliputi fasilitas ruangan, meja, kursi, komputer, printer, telepon BKK,

papan pengumuman BKK, ruang seleksi/tes. Ruangan sekretariat BKK bergabung

dengan ruangan Wakil Kepala Sekolah urusan Humas. Pada bagian depan ruangan

terdapat pula fasilitas ruang tamu beserta meja dan kursi yang dapat digunakan oleh

BKK. Fasilitas komputer yang dimiliki diperuntukkan bagi pengurus BKK, dan ada

pula komputer khusus yang disediakan untuk siswa atau alumni yang dapat

digunakan untuk melakukan pendaftaran pada saat akan mengikuti tes kerja secara

mandiri.

Alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan program BKK telah dimiliki

oleh BKK SMK N 2 Yogyakarta, khususnya untuk pelaksanaan seleksi/rekrutmen

tenaga kerja. Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

bagi tim seleksi yang terdiri dari panitia sekolah dan dari unsur industri, serta

fasilitasi tempat seleksi. Apabila pengurus BKK membutuhkan fasilitas lain untuk

pelaksanaan program, pengurus BKK akan mengajukan usulan kepada kepala

sekolah, kemudian jika memungkinkan sekolah akan memberikan dana sesuai

kebutuhan. Salah satu contoh berkaitan dengan  honor narasumber/pemateri, ATK,

maupun konsumsi tambahan untuk pelaksanaan tes kerja selain yang sudah

dianggarkan oleh BKK.
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Pelaksanaan kegiatan BKK juga didukung oleh instansi terkait, dalam hal

ini Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Yogyakarta berupa dukungan konsumsi bagi peserta seleksi tes kerja. BKK

memberikan laporan mengenai rencana pelaksanaan tes Kerja kepada dinas,

kemudian dinas akan memberikan bantuan untuk menyediakan konsumsi bagi

peserta tes kerja. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arif selaku ketua BKK,

fasilitas maupun anggaran yang dimiliki oleh BKK selama ini sudah mencukupi

dan dapat mendukung pelaksanaan tugas BKK.

b) BKK SMK N 3 Yogyakarta

BKK SMK N 3 Yogyakarta memiliki berbagai fasilitas penunjang yang

dibutuhkan dalam melaksanakan tugas BKK. Berdasarkan wawancara dengan

Bapak Faiz Mudhokhi, S.Pd. selaku Koordinator BKK, fasilitas yang dimiliki BKK

sudah cukup bagus dan memadai. Fasilitas yang dimiliki diantaranya adalah

ruangan sekretariat BKK yang masih bergabung dengan ruangan bidang humas,

meja dan kursi sekretariat BKK, serta fasilitas komputer, printer, ATK dan laptop.

Fasilitas tersebut masih digunakan untuk kegiatan operasional yang lain, akan tetapi

sudah mencukupi dan selalu ada ketika dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan

tugas BKK. BKK juga memiliki tempat atau ruangan untuk pelaksanaan Tes Kerja,

apabila perusahaan yang bekerjasama dengan BKK menghendaki pelaksanaan tes

di sekolah.

Fasilitas lain yang dimiliki adalah fasilitas untuk operasional komunikasi

berupa telepon, fasilitas jaringan internet, serta web BKK. BKK SMK N 3

Yogyakarta memiliki web dengan sistem seperti Job DB. Dalam sistem tersebut,
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perusahaan dapat membuat akun perusahaan yang memungkinkan perusahaan

tersebut untuk membuat konten atau memberikan informasi lowongan pekerjaan

secara langsung di web tanpa harus menghubungi pengurus BKK terlebih dahulu.

Meski demikian, BKK melalui admin web tetap memiliki tahapan/proses verifikasi

untuk mengizinkan ataupun tidak mengizinkan info tersebut ditampilkan. Hal ini

agar informasi yang terpampang mengenai lowongan pekerjaan dapat

dipertanggungjawabkan.

Fasilitas penunjang pelaksanaan tugas BKK juga tersedia dalam bentuk

anggaran. Menurut Bapak Faiz, dalam juknis BOS tahun 2018 disebutkan bahwa

BKK harus mendapatkan dana. Sehingga BKK SMK N 3 Yogyakarta sudah

mengalokasikan anggaran dari dana BOS untuk kegiatan-kegiatan BKK. Selain itu,

kegiatan BKK juga didukung dengan sumber dana lain dari sekolah, sehingga

dinilai pengalikasian anggaran sudah mencukupi.

c) BKK SMK Piri 1 Yogyakarta

Fasilitas penunjang yang dimiliki oleh BKK SMK Piri 1 Yogyakarta berupa

ruangan sekretariat yang saat ini masih bergabung dengan ruangan Wakil Kepala

Sekolah urusan Hubungan Industri dan Wakil Kepala Sekolah urusan Kurikulum.

Fasilitas printer, komputer, dan telepon juga tersedia, namun memang masih

digunakan bersama-sama untuk urusan sekolah yang lain. BKK juga memiliki

fasilitas 2 buah papan pengumuman lowongan pekerjaan di sekolah. Sedangkan

terkait dengan anggaran, BKK SMK Piri 1 Yogyakarta memang belum memiliki

anggaran khusus untuk menjalankan program BKK, akan tetapi jika memang
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memerlukan, dapat mengajukan kepada bendahara sekolah sesuai dengan

kebutuhan.

d) BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki fasilitas berupa

ruangan khusus untuk BKK, fasilitas meja & kursi untuk sekretariat, serta fasilitas

komputer dan printer BKK, serta papan pengumuman lowongan pekerjaan di 3 titik.

Fasilitas tersebut dirasa sudah mencukupi untuk menunjang pelaksanaan tugas

BKK. Fasilitas lain berupa ruangan untuk pelaksanaan seleksi tenaga kerja saat ini

masih menggunakan ruang pertemuan sekolah yang masih dugunakan juga untuk

kepentingan lain. Namun saat ini sedang diusahakan ruangan tersendiri untuk

pelaksanaan tes dengan kapasitas yang lebih besar, dan sedang diajukan kepada

sekolah dengan dilengkapi fasilitas kursi sejumlah 200 buah.

BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta saat ini belum memiliki anggaran

khusus dari sekolah untuk pelaksanaan kegiatan. Koordinator BKK, Bapak

Priaduana menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan BKK selalu

dikoordinasikan dengan pimpinan (kepala) sekolah, dan dapat mengajukan

anggaran sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, BKK memiliki keuangan tersendiri

yang dikelola oleh BKK, yang bersumber dari beberapa hal seperti adanya

perusahaan yang melaksanakan seleksi bekerjasama dengan BKK, ataupun alumni

yang memberikan kenang-kenangan kepada BKK. Namun tidak semua perusahaan

memberikan kenang-kenangan karena memang tidak diwajibkan oleh BKK.
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B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peran Bursa Kerja Khusus

Peran Bursa Kerja Khusus dinilai berdasarkan peran BKK menurut

pengurus dan peran BKK menurut alumni. Peran Bursa Kerja Khusus menurut

pengurus diuraikan dalam 5 tinjauan, yang meliputi:  (1) pelayanan informasi pasar

kerja (IPK), (2) pelayanan bimbingan jabatan, (3) pelayanan perantara kerja, (4)

kerjasama dengan DU/DI, dan (5) penelusuran lulusan. Peran BKK menurut alumni

diuraikan dalam 3 tinjauan yang meliputi: (1) pelayanan informasi pasar kerja, (2)

pelayanan bimbingan jabatan, dan (3) pelayanan perantara kerja. Penilaian terhadap

peran BKK SMK menurut pengurus dan menurut alumni dari seluruh tinjauan dapat

dilihat pada gambar 15.

Gambar 15. Diagram Peran Bursa Kerja Khusus

Gambar 15, dapat diketahui peran BKK SMK menurut pengurus (52,4%)

dan menurut alumni (72,9%) termasuk dalam kategori Baik. Rangkuman hasil

masing-masing tinjauan peran bursa kerja khusus dapat dilihat pada gambar 16.
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Gambar 16. Diagram Rangkuman Tinjauan Peran Bursa Kerja Khusus

Gambar 16, dapat diketahui bahwa: (1) menurut pengurus, peran BKK

dalam pelayanan IPK mencapai 53,8%; pelayanan bimbingan jabatan mencapai

45%; pelayanan perantara kerja mencapai 55%; kerjasama dengan DU/DI mencapai

50%; dan penelusuran lulusan mencapai 58,4%; (2) menurut alumni, peran BKK

dalam pelayanan IPK mencapai 62,5%; pelayanan bimbingan jabatan mencapai

81,3%; dan pelayanan perantara kerja mencapai 75%. Sekilas dapat diketahui

terdapat perbedaan cukup mencolok yaitu pencapaian pelayanan bimbingan jabatan

menurut pengurus paling rendah diantara tinjauan lain, sedangkan menurut alumni

pelayanan bimbingan jabatan yang paling tinggi.  Penjelasan lebih lanjut mengenai

peran BKK diuraikan dalam 5 tinjauan sebagai berikut:

a. Pelayanan Informasi Pasar Kerja

Informasi Pasar Kerja (IPK) merupakan kumpulan data mengenai

kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, serta informasi lain tentang pekerjaan.

Informasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan dan

mendapatkan pekerjaan. Peran BKK dalam memberikan pelayanan informasi pasar

kerja mencakup (1) informasi pencari kerja, (2) informasi lowongan pekerjaan, dan



137

(3) informasi penempatan tenaga kerja. Penilaian pelayanan informasi pasar kerja

BKK menurut pengurus dan alumni dapat dilihat pada gambar 17.

Gambar 17. Diagram Pelayanan Informasi Pasar Kerja

Gambar 17 di atas, dapat diketahui bahwa pelayanan informasi pasar kerja

BKK SMK di Kota Yogyakarta menurut pengurus (53,8%) dan menurut alumni

(62,5%) termasuk dalam kategori Baik. Pelayanan informasi pasar kerja secara

umum termasuk dalam kategori baik. Pelayanan informasi pasar kerja dilaksanakan

oleh beberapa BKK secara menyeluruh, mencakup: pendataan terhadap pencari

kerja, pendataan, pencarian informasi lowongan pekerjaan, serta penyampaian

informasi lowongan pekerjaan dan informasi penempatan kerja. Hal tersebut

sejalan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 039 tahun 2016 tentang

Penempatan Tenaga Kerja Bab IV pasal 15 bahwa informasi pasar kerja meliputi

(1) informasi pencari kerja, (2) informasi lowongan pekerjaan, dan (3) informasi

penempatan tenaga kerja.

Apabila dilihat pelayanan IPK di setiap sekolah, BKK SMK N 2 Yogyakarta

termasuk kategori sangat baik, BKK SMK N 3 Yogyakarta dan BKK SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta termasuk kategori Baik, dan BKK SMK Piri 1

Yogyakarta termasuk kategori cukup baik. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan

menunjukkan bahwa:
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Pertama, BKK SMK N 2 Yogyakarta telah melaksanakan pendataan pencari

kerja dengan mendata siswa kelas XII yang ingin bekerja serta siswa yang ingin

melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal serupa juga dilakukan oleh pengurus BKK

SMK N 3 Yogyakarta. Pengurus BKK SMK Piri 1 Yogyakarta dan BKK SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta belum menyiapkan data pencari kerja secara khusus.

Data pencari kerja meliputi data diri berupa nama, jenis kelamin,

jurusan/kompetensi keahlian, nomor kontak, alamat, hingga data mengenai prestasi

yang dimiliki siswa. Data tersebut diperlukan untuk memudahkan BKK dalam

memberikan informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pencari

kerja, serta sesuai dengan kebutuhan dari pemberi kerja. Oleh karena itu, BKK

SMK Piri 1 Yogyakarta dan BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta perlu

melakukan pembenahan pelayanan IPK dalam pengelolaan data pencari  kerja.

Pengelolaan data pencari kerja merupakan bagian penting dari perencanaan

tenaga kerja. Data tersebut menjadi menjadi dasar pertimbangan dalam upaya

menyalurkan lulusan ke dunia kerja sesuai dengan minat dan ketrampilan yang

dimiliki. Sebagaimana di kemukakan oleh Pembayun bahwa dengan adanya data

pencari kerja, BKK dapat melaksanakan perencanaan tenaga kerja dan melakukan

pemetaan guna mengambil langkah yang tepat untuk memberikan informasi

lowongan pekerjaan maupun bimbingan karir, serta memenuhi kebutuhan

lowongan pekerjaan yang memiliki persyaratan tertentu yang sifatnya mendadak

(Pambayun, 2014: 257).

Kedua, pengurus BKK SMK di Kota Yogyakarta telah memanfaatkan

berbagai media dalam penyampaian informasi lowongan kerja. Pengurus BKK
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memanfaatkan papan pengumuman lowongan kerja sebagai media konvensional

untuk penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan di SMK N 2 Yogyakarta,

SMK N 3 Yogyakarta, SMK Piri 1 Yogyakarta dan SMK Muhammadiyah 3

Yogyakarta. Pengurus BKK SMK N 3 Yogyakarta menilai bahwa penggunaan

papan pengumuman pekerjaan tidak lagi memberikan kontribusi yang besar dalam

penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan mengingat cukup jarang siswa dan

alumni yang datang ke sekolah khusus untuk melihat lowongan pekerjaan di papan

pengumuman.

BKK SMK di Kota Yogyakarta memanfaatkan teknologi informasi dalam

penyebaran informasi lowongan kerja, diantaranya melalui media sosial whatsapp

(WA), instagram, dan facebook. BKK SMK N 2 Yogyakarta, N 3 Yogyakarta dan

SMK Piri Yogyakarta mengelola grup WA alumni yang digunakan sebagai media

penyebarluasan informasi dari BKK. BKK SMK N 3 Yogyakarta dan BKK SMK

N 2 Yogyakarta memiliki akun instagram khusus BKK dengan nama

@bkksmkn3jogja dan @bkk.smk2yogyakarta sebagai media penyebaran informasi.

Akun BKK SMK N 3 Yogyakarta merupakan akun yang paling aktif dengan

memiliki lebih dari 147.000 orang pengikut, serta lebih dari 700 posts informasi.

BKK SMK N 3 Yogyakarta dan BKK SMK N 2 Yogyakarta memiliki website atau

laman sebagai media penyebaran informasi lowongan pekerjaan, yaitu laman

www.bursakerjasmk.sch.id dan www.humas.smk2-yk.sch.id. Melalui laman

tersebut, BKK menampilkan informasi lowongan pekerjaan yang dapat diakses

oleh siswa ataupun alumni tanpa harus datang ke sekolah.
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Sebagain BKK belum belum memanfaatkan media informasi secara

maksimal. Pemanfaatan teknologi website maupun pengembangan inovasi aplikasi

pelayanan IPK belum dapat dilaksanakan oleh SMK Piri 1 Yogyakarta dan SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengurus

BKK yang menjadi admin website sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta,

serta memang tidak aktifnya domain website sekolah di SMK Piri 1 Yogyakarta.

Diperlukan ketrampilan khusus dalam pengelolaan dan pengembangan website

maupun aplikasi pelayanan IPK, sehingga BKK SMK Piri 1 Yogyakarta dan BKK

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta perlu mengupayakan untuk memberikan

pelatihan kepada pengurus dalam pengelolaan media informasi tersebut.

Pengurus BKK perlu mengoptimalkan pemanfaatan media informasi seperti

website, media sosial, serta aplikasi khusus untuk penyampaian informasi

lowongan. Jika pengurus BKK hanya bergantung pada media konvensional seperti

papan lowongan pekerjaan dalam penyebarluasan informasi, hasil yang diperolah

tidak maksimal. Sebagaimana hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Pambayun

yang menunjukan bahwa terdapat kesenjangan yang besar antara kondisi ideal

dengan keadaan yang terjadi pada aspek layanan informasi ketenagakerjaan BKK

SMK karena belum memaksimalkan media komunikasi yang ada, serta masih

berpusat pada papan pengumuman lowongan pekerjaan sebagai media penyebaran

informasi (Pambayun, 2014: 256).

b. Pelayanan Bimbingan Jabatan

Bimbingan jabatan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam

menunjang penyaluran lulusan SMK ke dunia kerja. Dalam Peraturan Menteri
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Tenaga Kerja nomor 039 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja disebutkan

bahwa Bimbingan Jabatan adalah “Pelayanan kepada pencari kerja untuk

mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta

memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan

kemampuan yang dimiliki.” Bimbingan jabatan dapat membantu pencari kerja

untuk mengetahui dan mengenali potensi diri serta mengembangkan potensi diri

dalam rangka pemilihan, perencanaan dan persiapan untuk masuk ke dunia kerja

yang sesuai dengan minat, bakat serta keterampilan yang dimiliki. Pelayanan

bimbingan jabatan BKK SMK di Kota Yogyakarta menurut pengurus dan alumni

dapat dilihat pada gambar 18.

Gambar 18. Diagram Pelayanan Bimbingan Jabatan

Gambar 18 di atas, dapat diketahui bahwa pelayanan bimbingan jabatan

oleh BKK SMK di Kota Yogyakarta menurut pengurus (45%) dan alumni (81,3%)

termasuk dalam kategori Baik. Pengurus BKK SMK melaksanakan bimbingan

jabatan kepada siswa/calon tenaga kerja, meliputi: pendataan minat bekerja,

bimbingan mengenai dunia kerja, bimbingan pemilihan karir, dan bimbingan

menhadapi tes rekrutmen tenaga kerja. Pelayanan bimbingan jabatan apabila dilihat

di setiap sekolah, BKK SMK N 2 Yogyakarta termasuk kategori sangat baik, BKK

SMK N 3 Yogyakarta termasuk kategori Baik, BKK SMK Piri 1 Yogyakarta dan
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BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta termasuk kategori cukup baik. Hasil

penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa:

Pertama, penjaringan minat bekerja siswa telah dilaksanakan oleh pengurus

BKK. BKK SMK N 2 Yogyakarta memiliki program pekan karir bagi siswa kelas

XII yang dilaksanakan setiap tahun. Pengurus BKK memberikan motivasi dan

dorongan agar lulusan dapat bekerja dalam rangka mencapai tujuan SMK melaui

pekan karir. Pekan karir juga menjadi kesempatan bagi pengurus BKK untuk

mendapatkan informasi mengenai minat bekerja dan minat untuk melanjutkan studi

dari para siswa. Informasi tersebut menjadi pertimbangan dalam memberikan

arahan kepada siswa untuk untuk memantapkan pilihan pekerjaan, ataupun untuk

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian

yang dilaksanakan oleh Sartika (2014: 62) yang menyatakan bahwa bimbingan

jabatan dilaksanakan untuk membimbing siswa agar lulusan SMK semestinya

bekerja setelah lulus, meskipun tidak menutup kemungkinan ada lulusan SMK yang

melanjutkan pendidikan.

Kedua, dilaksanakannya bimbingan mengenai dunia kerja. BKK SMK Piri

1 Yogyakarta melaksanakan bimbingan mengenai dunia kerja dan lapangan

pekerjaan bagi siswa kelas XII dengan menghadirkan Dinas Tenaga Kerja Kota

Yogyakarta sebagai narasumber. Siswa diberikan gambaran mengenai

ketenagakerjaan, dan gambaran terkait dunia kerja. Bimbingan secara kolosal hanya

dilaksanakan dalam satu kali kesempatan setiap tahunnya, tetapi pengurus BKK

juga membuka kesempatan bagi siswa yang ingin berkonsultasi secara pribadi

terkait hal-hal mengenai dunia kerja, maupun rekrutmen tenaga kerja.
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Strategi yang sedikit berbeda dilaksanakan oleh pengurus BKK SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta yaitu dengan menyisipkan bimbingan jabatan

kepada siswa pada saat jam pelajaran. Pengurus BKK memberikan pengetahuan

tentang dunia kerja serta motivasi bekerja kepada siswa sebelum memulai

pelajaran. Pelayanan bimbingan jabatan di SMK Muhammadiyah 3 termasuk

kategori cukup baik. Hal tersebut menunjukkan adanya kekurangan dalam

pelayanan bimbingan jabatan. Bimbingan jabatan oleh pengurus BKK SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta dengan menyisipkan materi bimbingan pada jam

pelajaran belum dilaksanakan secara efektif oleh seluruh pengurus BKK. Belum

adanya petunjuk jelas mengenai pelaksanaan bimbingan jabatan tersebut sehingga

pemahaman pengurus BKK mengenai prosedur dan materi yang disampaikan

belum sama. Perlu adanya kejelasan petunjuk dan arahan kepada pengurus BKK,

sehingga bimbingan jabatan dapat dilaksanakan secara efektif.

Ketiga, pelaksanaan bimbingan pemilihan karir. Bimbingan pemilihan

diberikan pada siswa agar dapat memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang

dimiliki. Bimbingan pemilihan di SMK N 3 Yogyakarta dilaksanakan oleh petugas

Penyuluhan & Bimbingan Jabatan, Analisis Jabatan BKK SMK N 3 Yogyakarta.

Bimbingan pemilihan karir dilaksanakan dalam bentuk kegiatan job matching yang

memfasilitasi siswa/lulusan untuk mengenali potensi diri dan mencari lowongan

pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi maupun minat yang dimiliki. BKK SMK

2 Yogyakarta melaksanakan bimbingan pemilihan karir dengan memberikan

informasi berupa gambaran pekerjaan, profit yang didapatkan jika bekerja ditempat

tersebut agar lebih banyak lulusan bekerja.
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Bimbingan pemilihan karir yang efektif diharapkan dapat memberikan

pemahaman yang utuh pada siswa mengenai dunia kerja dan strategi pemilihan

karir. Bimbingan jabatan merupakan kesempatan untuk membuka pemahaman

siswa mengenai dunia kerja dan prospek pekerjaan yang dapat ditempuh. Hal

tersebut sesuai dengan pendapat Heckhausen dalam Pambayun (2014: 249)

menyatakan bahwa, biasanya pilihan karir didasarkan pada apa yang disukai dan

apa yang individu prasangkakan terhadap suatu pekerjaan. Prasangka siswa ter-

hadap suatu pekerjaan biasanya sama dengan nilai gengsi pekerjaan di masyarakat,

namun pekerjaan yang menjadi impian siswa tersebut dapat berubah. Berdasarkan

pendapat tersebut, maka bimbingan pemilihan karir penting untuk dilaksanakan

agar siswa dapat mengetahui konsekuensi maupun kesempatan yang dapat

diperoleh dari karir yang akan dipilih.

Keempat, pelaksanaan bimbingan menghadapi tes rekrutmen kerja bagis

siswa/calon tenaga kerja. BKK SMK N 2 Yogyakarta telah menyiapkan tips-tips

mengenai persiapan tes kerja, tips-tips menghadapi psikotes, wawancara, serta

medical checkup. Tips-tips tersebut dituangkan dalam Instruksi Kerja Pelaksanaan

Tes Tenaga Kerja yang dapat dibaca oleh siswa. Bimbingan menghadapi tes

rekrutmen dilaksanakan oleh pengurus BKK SMK N 3 Yogyakarta melalui briefing

sebelum siswa maupun lulusan mengikuti tes. Pengurus BKK memberikan tips-tips

dalam menghadapi tes calon tenaga kerja, apa saja yang harus dilakukan,

bagaimana menghadapi seleksi wawancara, dan berbagai informasi lainya.

Bimbingan jabatan bagi siswa SMK di Kota Yogyakarta dilaksanakan

dengan berbagai cara untuk membantu siswa SMK agar dapat mengenali potensi
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dirinya serta mulai membangun karir. Selain hal tersebut, bimbingan jabatan

meningkatkan peluang dan kesempatan lulusan SMK untuk bekerja dengan

memberikan gambaran tentang dunia kerja, dan hal-hal yang harus diperhatikan

dalam tes rekrutmen tenaga kerja sehingga lulusan SMK lebih siap dalam

menghadapi tes tersebut. Pendapat tersebut juga disampaikan oleh Supartimah

bahwa bimbingan dan penyuluhan yang diperuntukan bagi siswa yang akan

memasuki dunia kerja dapat menghantarkan siswa untuk memilih dan merintis karir

yang sesuai sehingga dapat bekerja dengan optimal (Supartimah, 2015: 84).

c. Pelayanan Perantara Kerja

Pelayanan perantara kerja merupakan salah satu tugas utama BKK sebagai

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja. Pengurus BKK SMK di Kota Yogyakarta

memberikan pelayanan kepada pencari kerja, pelayanan kepada pemberi kerja,

pencocokan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan yang ada, melaksanakan

penempatan kerja, menindaklanjuti penempatan kerja, serta melaporkan hasil

penempatan tenaga kerja yang telah dilaksanakan kepada instansi terkait.

Pelayanan perantara kerja BKK SMK di Kota Yogyakarta menurut pengurus dan

alumni dapat dilihat pada gambar 19.

Gambar 19. Diagram Pelayanan Perantara Kerja
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Gambar 19 di atas, dapat diketahui bahwa pelayanan perantara kerja BKK

SMK di Kota Yogyakarta menurut pengurus (55,0%) dan alumni (75,0%) termasuk

dalam kategori Baik. Pelayanan perantara kerja BKK SMK di Kota Yogyakarta

termasuk baik karena pengurus BKK SMK di Kota Yogyakarta telah melaksanakan

pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja. Hal tersebut sesuai dengan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 039 tahun 2016 tentang Penempatan

Tenaga Kerja dijelaskan bahwa tugas pelayanan perantaraan kerja meliputi: (1)

pelayanan kepada pencari kerja; (2) pelayanan kepada pemberi kerja; (3) pencarian

lowongan pekerjaan; (4) pencocokan antara pencari kerja dengan lowongan

pekerjaan; (5) penempatan tenaga kerja di dalam dan luar hubungan kerja; (5)

tindak lanjut penempatan tenaga kerja; dan (6) pelaporan penempatan tenaga kerja

secara berkala. Apabila dilihat pelayanan perantara kerja di setiap sekolah, BKK

SMK N 2 Yogyakarta termasuk kategori sangat baik, BKK SMK N 3 dan BKK

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta termasuk kategori baik, dan BKK SMK Piri 1

Yogyakarta termasuk kategori cukup baik. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan

menunjukkan bahwa:

Pertama, pelayanan kepada pencari kerja dan pelayanan kepada pemberi

kerja telah dilaksanakan oleh BKK SMK di Kota Yogyakarta. Pelayanan kepada

pencari kerja dilaksanakan dengan memberikan informasi mengenai lowongan

kerja, melayani pendaftaran untuk mengikuti tes kerja, serta pelaksanaan

pendampingan dan bimbingan menghadapi tes kerja. Pelayanan kepada pemberi

kerja dilaksanakan dengan menyebarluaskan informasi mengenai lowongan

pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja.
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Kedua, Pengurus BKK melaksanakan pencocokan antara pencari kerja

dengan lowongan pekerjaan. Informasi lowongan kerja disampaikan kepada

pencari kerja disesuaikan dengan persyaratan lowongan pekerjaan dan data pencari

kerja yang dimiliki. Data yang dimaksud meliputi data jurusan, status sebagai

siswa/alumni, jenis kelamin, serta data lain sesuai dengan persyaratan dan

ketentuan dari pemberi lowongan. Pencocokan data ini dilakukan agar informasi

yang diberikan dapat tepat sasaran.

Ketiga, BKK memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja dengan

memfasilitasi pelaksanaan tes rekrutmen kerja di sekolah sesuai dengan

kesepakatan bersama pemberi kerja. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh BKK

SMK N 2 Yogyakarta, BKK SMK N 3 Yogyakarta, dan BKK SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Proses rekrutmen merupakan kewenangan

sepenuhnya dari pemberi kerja, namun apabila pemberi kerja menghendaki,

pengurus BKK dapat membantu pelaksanaan seleksi selama masih dalam batas

kewenangan sekolah. Salah satunya dilaksanakan oleh BKK SMK N 3 Yogyakarta

melalui proses screening atau penjaringan pelamar yang memenuhi syarat tinggi

badan, status sebagai siswa atau alumni, umur, atau jurusan. Pengurus BKK siap

menyediakan fasilitas ruangan, meja kursi, pengeras suara serta fasilitas lain yang

diperlukan untuk pelaksanaan tes rekrutmen. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya

untuk mengoptimalkan terserapnya lulusan ke dunia kerja.

Kondisi berbeda ada di BKK SMK Piri 1 Yogyakarta. Selama periode

kepengurusan BKK ini belum dapat dilaksanakan tes rekrutmen kerja di sekolah.

Hal tersebut menjadi penilaian peran BKK SMK Piri 1 Yogyakarta termasuk pada
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kategori cukup baik. BKK hanya memberikan informasi mengenai informasi

lowongan pekerjaan kepada siswa maupun alumni, agar dapat mengikuti tes

penempatan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh industri bekerjasama dengan

BKK sekolah lain. Pengurus BKK SMK Piri juga tidak dapat memantau apakah

siswa/lulusannya ada yang mendaftar dan mengikuti tes rekrutmen tersebut karena

pendaftaran juga tidak sepenuhnya dikelola secara langsung oleh BKK SMK Piri 1

Yogyakarta, melainkan oleh BKK penyelenggara. Berdasarkan kondisi tersebut,

maka perlu ada upaya penyelenggaraan tes rekrutmen kerja di sekolah.

Pengurus BKK perlu meningkatkan upaya penyelenggaraan tes rekrutmen

tenaga kerja yang bekerjasama dengan industri. Adanya kegiatan rekrutmen di

sekolah diharapkan dapat memudahkan dan meningkatkan jumlah siswa/lulusan

yang berpartisipasi dalam tes rekrutmen sehingga diharapkan lebih banyak lulusan

yang terserap ke dunia kerja. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Pambayun

(2014: 257) yang menyatakan bahwa SMK perlu melakukan pembenahan dan

peningkatan pada pelaskanaan tes rekrutmen tenaga kerja serta pameran lowongan

kerja secara rutin sehingga jumlah lulusan yang terserap ke dunia industri semakin

besar.

Keempat, pelaksanaan pelaporan penempatan tenaga kerja secara berkala.

BKK SMK N 3 Yogyakarta dan BKK SMK Piri 1 Yogyakarta menyampaikan

laporan penempatan tenaga kerja secara rutin setiap bulan. Sedangkan BKK SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan SMK N 2 Yogyakarta menyampaikan laporan

penempatan tenaga kerja setiap 3 bulan sekali. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan

RI Nomor 039 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja pasal 58 ayat (2) yang
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berbunyi “LPTKS yang memperoleh izin dan BKK yang memperoleh tanda daftar

dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan Penempatan

Tenaga Kerja dan laporan kegiatan BKK kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota”.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa laporan penempatan tenaga kerja disampaikan

kepada dinas terkait setiap bulan, sehingga BKK SMK N 2 Yogyakarta dan SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta perlu menyesuaikan waktu penyamapaian laporan

penempatan tenaga kerja menjadi setiap bulan.

d. Kerjasama dengan Dunia Industri

Kerjasama antara sekolah/BKK dengan dunia kerja/dunia industri (DU/DI)

merupakan hal yang penting. Kerjasama yang baik dengan dunia industri

diharapkan dapat membantu lulusan sekolah kejuruan dalam menyesuaikan diri

untuk siap masuk ke DU/DI. Kesiapan lulusan untuk masuk ke dunia kerja

diharapkan dapat meningkatkan keterserapan lulusan ke dunia kerja yang juga

menjadi indikator keberhasilan sekolah kejuruan. Kerjasama antara sekolah dengan

DU/DI merupakan sismbiosis mutualisme yang bermanfaat bagi sekolah,

siswa/lulusan, maupun bagi DU/DI. Penilaian kerjasama BKK SMK di Kota

Yogyakarta dengan dunia industri dapat dilihat pada gambar 20.

Gambar 20. Diagram Kerjasama dengan Dunia Industri
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Gambar 20 di atas, dapat diketahui bahwa kerjasama dengan Dunia Industri

BKK SMK di Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori Baik 50,0%. BKK SMK

di Kota Yogyakarta menjalin kerjasama dengan dunia industri dalam beberapa

bidang, diantaranya: kunjungan industri, Praktik Kerja Lapangan, sinkronisasi

kurikulum, kelas berbasis industri, dan kerjasama penyaluran kerja lulusan.

Kerjasama dengan dunia industri dari setiap sekolah diketahui bahwa BKK SMK

N 2 Yogyakarta termasuk kategori sangat baik, BKK SMK N 3 dan BKK SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta termasuk kategori baik, dan BKK SMK Piri 1

Yogyakarta termasuk kategori cukup baik. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan

menunjukkan bahwa:

Pertama, pengurus BKK berupaya mempromosikan sekolah kepada dunia

industri. Upaya tersebut dilaksanakan oleh BKK SMK N 2 Yogyakarta, BKK SMK

N 3 Yogyakarta, dan BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dengan

menyampaikan profil sekolah atau proposal kerjasama sebagai bentuk penawaran

kepada dunia industri. Pengurus BKK menyampaikan profil sekolah kepada dunia

industri dalam berbagai kesempatan diantaranya pada saat pelaksanaan kunjungan

industri, pada saat pertemuan-pertemuan dengan industri, melalui program kelas

berbasis industri serta berbagai kesempatan lain. Profil tersebut berisi data

mengenai jumlah siswa, macam kompetensi keahlian, prestasi siswa, fasilitas

pembelajaran, fasilitas untuk pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja dan beberapa

informasi lain dengan harapan agar dunia industri berminat untuk menjalin

kerjasama dengan sekolah khususnya dalam hal rekrutmen tenaga kerja. Pengurus

BKK SMK Piri 1 Yogyakarta belum dapat mengirimkan profile sekolah kepada
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dunia industri secara rutin sebagai bentuk promosi karena keterbatasan sumber daya

manusia.

BKK SMK Piri 1 Yogyakarta berupaya mempromosikan siswa/lulusan pada

saat kegiatan kunjungan industri. Adanya kunjugan industri, diharapkan dapat

meningkatkan minat industri dalam memberikan kesempatan bagi siswa atau

lulusan SMK Piri 1 Yogyakarta untuk bekerja di perusahaan tersebut, atau paling

tidak agar industri berkenan untuk memberikan informasi mengenai lowongan

pekerjaan dan pelaksanaan rekrutmen. Pelaksanaan kunjungan industri tentu sangat

terbatas pelaksanaanya dalam satu tahun, maka pengurus BKK SMK Piri 1

Yogyakarta perlu melakukan perbaikan dalam pelaksanaan promosi kepada dunia

industri dengan lebih giat mengirimkan profil dan menjalin komunikasi dengan

perusahaan. Komunikasi dan promosi dapat dilaksanakan dengan mencari alamat

e-mail perusahaan kemudian mengirimkan proposal penawaran lulusan dalam

bentuk softfile melalui email tersebut. Hal tersebut penting dilakukan karena

keaktifan pengurus BKK sangat menentukan keinginan industri untuk bekerjasama

dengan sekolah sebagaimana terjadi di SMK yang lain. Hal tersebut mendukung

penelitian Pambayun (2014: 249) yang menunjukkan bahwa keaktifan BKK atau

sekolah dalam mempromosikan lulusannya sangat penting untuk meningkatkan

kepercayaan dunia kerja untuk juga aktif memberikan informasi lowongan

pekerjaan yang ada kepada sekolah.

Kedua, adanya komitmen dari sekolah untuk menjalin kerjasama dengan

dunia industri. Komitmen menjalin kerjasama ditunjukkan oleh BKK SMK di Kota

Yogyakarta dengan menyediakan fasilitas penyelenggaraan tes rekrutmen tenaga
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kerja di sekolah. Fasilitas tersebut berupa ruangan yang cukup luas maupun fasilitas

pendukung berupa kursi, sound system, dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk

pelaksanaan rekrutmen atau tes seleksi tenaga kerja. BKK juga siap membantu

dalam menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh

industri, sehingga kebutuhan tenaga kerja tersebut diharapkan dapat terpenuhi.

Kerjasama yang dijalin antara BKK SMK di Kota Yogyakarta dengan

Industri dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau surat

perjanjian kerjasama. Kerjasama yang dijalain dengan industri tidak atas nama

BKK melainkan atas nama institusi sekolah. Saat ini, belum ada MoU khusus antara

sekolah dengan Industri untuk kerjasama dalam hal rekrutmen tenaga kerja.

Kerjasama yang tertuang dalam MoU mencakup berbagai kesepakatan, salah satu

poinnya adalah kerjasama mengenai rekrutmen tenaga kerja.

Selain bekerjasama langsung dengan industri, SMK Muhammadiyah 3

Yogyakarta juga menerapkan kerjasama dalam bentuk afiliasi. Kerjasama afiliasi

dilaksanakan dengan menginduk pada sekolah lain yang telah menjalin kerjasama

dengan industri. Salah satunya adalah kerjasama dengan PT. Astra Honda Motor,

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan beberapa sekolah lain menginduk pada

SMK N 2 Depok Sleman. Sehingga dalam nota kesepahaman atau MoU yang

tertera adalah kerjasama antara SMK N 2 Depok dengan PT. Astra Honda Motor,

dengan disebutkan sekolah mana saja yang menjadi afiliasi atau turut bekerja sama.

Keberhasilan penempatan lulusan SMK ke dunia kerja sangat ditentukan

oleh hubungan kerjasama yang dijalin oleh sekolah dengan dunia industri. Dapat

dikatakan bahwa industri merupakan konsumen sekolah dalam hal pemasaran atau
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penyaluran lulusan SMK, sehingga memahami keinginan serta menjalin hubungan

yang baik dengan industri adalah hal yang penting dilakukan. Hal tersebut sejalan

dengan pendapat sukardi bahwa pengelolaan BKK yang baik dapat meingkatkan

kepercayaan dunia industri untuk membangun kerjasama yang lebih luas antara

sekolah dengan dunia industri. (Sukardi, 2007: 157).

e. Penelusuran Lulusan

Alumni atau lulusan menjadi salah satu dari sekian banyak indikator

pencapaian mutu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah. Penelusuran lulusan

menjadi dasar dalam melihat sejauh mana ketercapaian tujuan pendidikan yang

dilaksanakan di SMK. Selain itu penelusuran lulusan juga dapat bermanfaat sebagai

bahan pertimbangan dalam pengambilan berbagai kebijakan. Penilaian penelusuran

lulusan BKK SMK di Kota Yogyakarta menurut pengurus BKK dapat dilihat pada

gambar 21.

Gambar 21. Diagram Penelusuran Lulusan

Gambar 21 di atas, dapat disimpulkan bahwa penelusuran lulusan BKK

SMK di Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori Baik dengan prosentase 58,4%.

Penelusuran lulusan telah dilaksanakan oleh pengurus BKK SMK di Kota

Yogyakarta secara rutin setiap tahun. Penelusuran lulusan dilihat di setiap sekolah,

BKK SMK N 2 Yogyakarta dan BKK SMK Piri 1 Yogyakarta termasuk dalam

Sangat Baik;
37,5%

Baik;
58,4%

Cukup Baik;
4,2%
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kategori sangat baik, dan BKK SMK N 3 Yogyakarta serta BKK SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta termasuk kategori baik. Baiknya penilaian

penelusuran lulusan BKK SMK ditunjukkan pula dari hasil penelitian yang

dilakukan, diantaranya:

Pertama, penelusuran lulusan telah dipersiapkan sebelum siswa lulus.

tahapan persiapan yang dilaksanakan oleh pengurus BKK SMK N 2 Yogyakarta

adalah dengan melaksanakan penjaringan minat bekerja melalui program

bimbingan karir untuk mengetahui siswa yang ingin bekerja, berwirausaha maupun

melanjutkan ke perguruan tinggi. Dalam kesempatan tersebut, BKK juga

melakukan pendataan nomor kontak siswa agar lebih mudah dihubungi. Demikian

pula yang dilaksanakan oleh BKK SMK N 3 Yogyakarta yaitu melaksanakan tahap

persiapan dengan mengumpulkan kontak siswa dan membuatkan grup whatsapp

siswa angkatan tersebut dari semua jurusan. Pembuatan grup whatsapp

dilaksanakan saat siswa menempuh semester 5 atau saat siswa masuk ke kelas XII,

agar dapat digunakan untuk memberikan berbagai informasi seperti informasi

lowongan pekerjaan, serta untuk kepentingan penelusuran lulusan.

Persiapan penelusuran lulusan oleh BKK SMK Piri 1 Yogyakarta

dilaksanakan dengan menyebarkan form isian bagi siswa kelas XII. Form tersebut

berisi data diri, informasi alamat, serta nomor kontak terbaru yang harus diisi oleh

siswa, serta data mengenai pekerjaan maupun informasi mengenai kelanjutan studi.

Untuk bagian informasi pekerjaan dan kelanjutan studi sengaja di kosongkan, dan

baru akan diisi ketika siswa tersebut sudah lulus. BKK SMK Muhammadiyah 3
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Yogyakarta melakukan persiapan dengan mengumpulkan data siswa kelas XII

mengenai data diri, alamat serta nomor kontak terbaru.

Kedua, pelaksanaan penelusuran lulusan dilaksanakan setelah siswa lulus

dari sekolah setiap tahunnya. Penelusuran lulusan di SMK Piri 1 Yogyakarta

dilaksanakan dengan menyediakan buku pendataan di bagian Tata Usaha, yang

diperuntukan bagi lulusan yang datang untuk mengurus administrasi seperti

pengambilan ijazah, maupun kepentingan lain. Lulusan memberikan keterangan

mengenai status pekerjaan, maupun kelanjutan studi pada buku tersebut. Jika ada

lulusan yang belum mengisi data, maka data akan diisi oleh pengurus BKK dengan

mengubungi siswa yang bersangkutan melalui data nomor kontak yang dimiliki

oleh BKK. Hal yang sama dilaksanakan oleh pengurus BKK SMK Muhammadiyah

3 Yogyakarta yaitu dengan menghubungi lulusan melalui nomor kontak yang sudah

didata sebelumnya. Siswa yang nomor teleponya sudah tidak aktif atau tidak dapat

dihubungi, maka pengurus BKK dibantu oleh staff sekolah akan melakukan

kunjungan langsung ke alamat lulusan tersebut. Jumlah alumni yang tidak dapat

dihubungi atau tidak memberikan respon cukup banyak, sehingga kunjungan

langsung juga cukup sulit dilaksanakan karena membutuhkan waktu yang banyak,

sehingga masih banyak alumni yang tidak dapat dijangka atau terlacak.

BKK SMK N 2 Yogyakarta dan BKK SMK N 3 Yogyakarta melaksanakan

penelusuran lulusan secara online dengan memanfaatkan formulir google. Pengurus

BKK menyebarkan link formulir tersebut kepada lulusan melalui data nomor

kontak lulusan, serta melalui grup whatsapp yang telah dibuat seblum siswa lulus,

serta melalui media sosial lainnya. Lulusan/alumni mengisi form tersebut secara
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mandiri, dan otomatis data akan diterima oleh pengurus BKK. Menurut pengurus

BKK SMK N 3 Yogyakarta, penelusuran lulusan secara online sangat memudahkan

BKK dalam mendapatkan data siswa, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala

dari metode ini sehingga data yang diterima belum lengkap. Tidak semua lulusan

mau atau dapat menanggapi form pendataan online tersebut. Oleh karena hal

tersebut, pengurus BKK berupaya untuk melakukan pendataan secara offline

dengan cara mengirimkan surat yang dilampiri dengan form pendataan lulusan

kepada lulusan sesuai data alamat yang dimiliki oleh sekolah. Alumni yang sudah

menerima surat tersebut, dapat membalasnya melalui surat, surat elektronik (e-

mail), maupun mengirimkan pesan singkat atau melalui media sosial BKK.

Berdasarkan data mengenai hasil penelusuran lulusan SMK di Kota

Yogyakarta, masih cukup banyak lulusan yang belum dapat ditelusuri oleh BKK.

Lulusan yang tidak terlacak oleh BKK SMK N 3 Yogyakarta pada tahun 2016 dan

tahun 2017 jumlahnya cukup besar, di atas 100 orang. Pendataan secara online yang

dilaksanakan belum dapat menujukkan hasil yang maksimal, sehingga pengurus

BKK perlu untuk menempuh pula mekanisme pendataan lain. Indikator

keberhasilan sekolah kejuruhan dapat dilihat dari keberhasilan lulusanya dalam

dunia kerja, sehingga BKK perlu mengupayakan kembali agar jumlah lulusan yang

tidak terlacak semakin kecil jumlahnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat

Sukardi (2011: 199) dalam penelitianya yang menunjukkan bahwa penelusuran

lulusan (tracer study) sangat diperlukan oleh institusi pendidikan dalam hal ini

sekolah kejuruan agar dapat mempersiapkan lulusanya dengan lebih baik untuk

memasuki dunia kerja. Penelusuran lulusan perlu difokuskan pada pencarian
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informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun

strategi dan menentukan kebijakan dan pengembangan program sehingga untuk

meningkatkan keberhasilan lulusan di dunia kerja.

2. Kelembagaan Bursa Kerja Khusus

Buersa Kerja Khusus SMK sebagai jembatan antara pencari kerja/lulusan

dengan dunia kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sekolah.

Kelembagaan yang kuat diperlukan agar BKK dapat berfungsi dengan baik.

Penilaian kelembagaan Bursa Kerja Khusus diuraikan berdasarkan kelembagaan

BKK menurut pengurus dan kelembagaan BKK menurut hasil observasi.

Kelembagaan BKK menurut pengurus diuraikan dalam 3 tinjauan, yaitu:  (1)

kelengkapan lembaga, (2) sumber daya manusia, dan (3) fasilitas BKK.

Kelembagaan BKK menurut hasil observasi diuraikan dalam 2 tinjauan yaitu: (1)

kelengkapan lembaga, dan (2) fasilitas BKK. Penilaian terhadap kelembagaan BKK

SMK menurut pengurus dan menurut hasil observasi dari seluruh tinjauan dapat

dilihat pada gambar 22.

Gambar 22. Diagram Kelembagaan Bursa Kerja Khusus

Gambar 22, dapat diketahui kelembagaan BKK SMK menurut pengurus dan

hasil observasi termasuk dalam kategori Baik, dengan prosentase masing-masing
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sebesar 52,4% dan 72,9%. Rangkuman hasil masing-masing tinjauan kelembagaan

bursa kerja khusus dapat dilihat pada gambar 23.

Gambar 23. Diagram Rangkuman Tinjauan Kelembagaan Bursa Kerja Khusus

Gambar 23, dapat diketahui bahwa: (1) menurut pengurus, kelengkapan

lembaga BKK cenderung Baik 50%; sumber daya manusia cenderung baik 54,2%;

dan fasilitas BKK cenderung Sangat Baik 41,7%;  (2) menurut hasil observasi yang

dilakukan, kelengkapan lembaga BKK cenderung Baik 50%; dan fasilitas BKK

cenderung Baik 50%. Penjelasan lebih lanjut mengenai Kelembagaan BKK SMK

diuraikan sebagai berikut:

a. Kelengkapan Lembaga

Kelengkapan lembaga Bursa Kerja Khusus SMK di Kota Yogyakarta

menurut pengurus (54,2%) dan hasil observasi (50,0%) termasuk termasuk dalam

kategori Baik. Baiknya kelembagaan dapat dilihat dari kelengkapan perizinan,

struktur organisasi dan program kerja yang dimiliki oleh BKK SMK di Kota

Yogyakarta. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa:

Kelembagaan BKK (%)
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Pertama, BKK SMK di Kota Yogyakarta telah memiliki izin secara resmi

untuk menyelenggarakan kegiatan antar kerja dengan adanya Surat Tanda Daftar

dan Surat Persetujuan dari Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. BKK SMK N 2 Yogyakarta, BKK SMK

N 3 Yogyakarta, dan BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dapat

melaksanakan kegiatan antar kerja sampai dengan batas waktu yang tidak

ditentukan, selama BKK melaksanakan pelayanan penempatan kerja sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bidang penempatan tenaga kerja.

BKK SMK Piri 1 Yogyakarta, hanya memperoleh izin untuk melaksanakan

kegiatan antar kerja sampai dengan tanggal 2 Februari 2020. Hal tersebut

dikarenakan BKK SMK Piri 1 Yogyakarta belum memiliki Surat Tanda Daftar

BKK, melainkan masih menggunakan Surat Persetujuan dari Dinas Koperasi, usaha

Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Pengurus

BKK SMK Piri 1 Yogyakarta perlu melakukan pengurusan Surat Tanda Daftar

BKK apabila masa berlaku Surat Persetujuan tersebut sudah habis agar tetap dapat

melaksanakan pelayanan penempatan kerja.

Kedua, struktur organisasi BKK SMK di Kota Yogyakarta merupakan salah

satu komponen dalam menentukan baik tidaknya kelembagaan BKK. Berdasarkan

penelitian yang dilaksanakan di BKK di Kota Yogyakarta, struktur organisasi BKK

di masing-masing sekolah tidak sama persis dengan ketentuan yang tercantum

dalam peraturan. Struktur organisasi BKK sebagaimana tercantum dalam lampiran

Permenaker RI Nomor 039 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja terdiri

dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai Pelindung, Kepala Sekolah sebagai
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Pembina, Ketua Bursa Kerja Khusus, Petugas Informasi Pasar Kerja, Petugas

Pendaftaran Pencari Kerja, Petugas Penyuluhan Bimbingan Jabatan dan Analisis

Jabatan, Petugas Pendaftar Lowongan Kerja, Petugas Administrasi/Tata Usaha, dan

Petugas Penempatan Tenaga Kerja. Jumlah masupun susunan pengurus BKK

masing-masing sekolah masih berbeda-beda.

Berdasarkan struktur organisasi BKK, yang paling mendekati sesuai dengan

peraturan adalah struktur organisasi BKK SMK N 3 Yogyakarta. Struktur

organisasi BKK SMK N 3 Yogyakarta terdiri dari pelindung/penasehat dari dinas

kabupaten/kota, kepala sekolah sebagai penanggung jawab dibantu oleh wakil

kepala sekolah urusan hubungan masyarakat, 1 orang koordinator BKK, 1 orang

petugas Administrasi/Tata Usaha & Pendaftaran, 1 orang petugas Penyulusan

Bimbingan Jabatan & Analisis Jabatan, 1 orang petugas Informasi Pasar Kerja &

Penelusuran Alumni, dan 1 orang petugas Urusan Penempatan & Kunjungan

Perusahaan. Struktur tersebut dibentuk dengan menggabungkan beberapa fungsi

petugas menjadi satu maupun penambahan fungsi tugas yang disesuaikan dengan

ketersediaan SDM di SMK N 3 Yogyakarta.

BKK SMK N 2 Yogyakarta memiliki jumlah pengurus yang paling banyak,

akan tetapi susunan pengurus intinya bisa dikatakan hanya ketua dan sekretaris

BKK, dan selebihnya adalah anggota. BKK SMK Piri 1 Yogyakarta hanya memiliki

1 orang pengurus yaitu Koordinator BKK di bawah arahan dari dari Wakil Kepala

Sekolah bidang Hubungan Industri, dan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab

BKK. Pengurus inti BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta terdiri dari Ketua,

bendahara, dan staff BKK. Perbedaan jumlah personil menyebabkan pembagian
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tugas dan beban kerja menjadi tidak merata, sementara tugas dan tanggung jawab

BKK di setiap sekolah mestinya tidak jauh berbeda. Berdasarkan penjelasan

tersebut, pengurus BKK SMK N 2 Yogyakarta, BKK SMK Piri 1 Yogyakarta dan

BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta perlu mempertimbangan untuk menata

struktur organisasi BKK agar pembagian tugas dapat lebih optimal. Hal tersebut

mendukung penelitian Supartimah (2015, 24-25) yang menunjukkan bahwa

keberhasilan penyelenggaraan lembaga BKK dapat dilihat dari pemenuhan

kelengkapan perizinan pendirian BKK dari instansi yang bertanggung jawab serta

adanya struktur organisasi BKK.

Ketiga, Pelayanan perantara kerja yang dilaksanakan oleh BKK SMK di

Kota Yogyakarta diwujudkan dalam berbagai program kerja yang telah disusun

oleh pengurus BKK masing-masing. BKK SMK N 2 Yogyakarta 8 program kerja,

mencakup: (1) Pendataan dunia usaha/dunia industri untuk penempatan kerja; (2)

Pembuatan MoU dengan dunia usaha/dunia industri; (3) Pekan karir bagi siswa

kelas XII; (4) Proses rekrutmen kerja; (5) Penempatan kerja; (6) Pengembangan

sistem informasi ketenagakerjaan melalui pemanfaatan teknologi informasi; (7)

Promosi tamatan dan penawaran pelaksanaan rekruitmen di SMK N 2 Yogyakarta;

dan (8) Kunjungan atau studi banding ke BKK atau sejenisya. Program Kerja BKK

SMK N 3 Yogyakarta diantaranya: (1) pendataan dunia usaha/dunia industri; (2)

pendataan dan pembuatan basis data calon tenaga kerja tamatan tahun 2017/2018

dan persiapan untuk calon tenaga kerja tamatan tahun 2018/2019; (3) proses

rekrutmen kerja; (4) program penempatan kerja; (5) pelatihan untuk peningkatan

kesiapan diri alumni dalam rekrutmen dan dunia kerja; (6) pengelolaan Skagata
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Career Center, Social Media, dan Group Messengger BKK; (7) promosi Tamatan

dan Penawaran rekrutmen di SMKN 3 Yogyakarta; (8) briefing sebelum

pelaksanaan Tes Rekrutmen; (9) Skagata Career Days 2019; (10) penelusuran

Alumni 2018; (11) pembuatan Database Alumni SMKN 3 Yogyakarta; (12) job

matching SMK 2019; (13) kunjungan ke BKK atau sejenisnya.

Program kerja BKK SMK Piri 1 Yogyakarta terdiri dari 5 program yaitu:

(1) motivasi siap lulus ujian; (2) Pembekalan Siswa kelas XII ke Dunia Kerja; (3)

Sosialisasi Perguruan Tinggi; (4) Sosialisasi dari PJTKI mengenai Lapangan

pekerjaan di luar negeri; dan (5) Penelusuran tamatan dan penyaluran lulusan ke

dunia kerja. Program kerja BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta merupakan

satu kesatuan dengan program kerja Wakil Kepala Sekolah urusan Hubungan

Masyarakat. Program Wakil Kepala Sekolah urusan Hubungan Masyarakat yang

dilaksanakan oleh BKK dikategorikan dalam 2 program besar yaitu program

penelusuran tamatan dan program pemasaran tamatan. Program penelusuran

tamatan dilaksanakan melalui pendataan tamatan, pemetaan wilayah berdasarkan

kecamatan/kelurahan, serta rekap hasil pendataan. Program pemasaran tamatan

dilaksanakan melalui kegiatan pendataan calon tenaga kerja, informasi lowongan

kerja, bimbingan kerja, latihan psikotes, dan rekrutmen calon tenaga kerja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa program kerja BKK

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta masih terlalu umum dan hanya mencakup 2

program besar.  Program kerja BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta perlu

dijabarkan lagi dalam bentuk program-program yang lebih kecil. Program

pemasaran tamatan dapat diuraikan menjadi program pengelolaan informasi pasar
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kerja, program bimbingan jabatan, dan pelaksanaan tes rekrutmen kerja. penjabaran

program tersebut dapat memperjelas apa saja yang harus dikerjakan oleh BKK

sehingga diharapkan hasil yang dicapai dapat lebih maksimal.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Bursa Kerja Khusus SMK di Kota Yogyakarta

menurut pengurus BKK termasuk dalam kategori Baik 54,2%. Sumber daya

manusia BKK apabila dilihat dari masing-masing sekolah, BKK SMK N 2

Yogyakarta termasuk kategori sangat baik, BKK SMK N 3 Yogyakarta dan BKK

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta termasuk kategori baik, dan BKK SMK Piri 1

Yogyakarta termasuk kategori cukup baik. Hasil penelitian yang dilaksanakan

menunjukkan bahwa:

Pertama, jumlah pengurus BKK SMK di Kota Yogyakarta berbeda antara

sekolah satu dengan sekolah yang lain. Jumlah pengurus BKK SMK Piri 1

Yogyakarta dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dapat dikatakan kurang.

Sumber daya manusia SMK Piri 1 Yogyakarta termasuk dalam kategori cukup baik

50%. Hal tersebut dikarenakan BKK hanya dikelola oleh 1 orang saja, sehingga

beban kerja pengurus BKK menjadi sangat besar dan tidak dapat melaksanakan

pembagian tugas sebagaimana mestinya. Pengurus BKK SMK Piri 1 Yogyakarta

dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta perlu menambah jumlah personil

pengelola BKK agar tugas BKK dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut

mendukung penelitian Pambayun (2014: 555) yang menyatakan bahwa

ketidaksesuaian dan kekurangan personil pengurus BKK menyebabkan beban kerja
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pengurus BKK terlalu tinggi. Beban kerja masing-masing pengurus akan berkurang

jika jumlah personil pengurus BKK semakin banyak.

Kedua, kualitas SDM pengelola BKK belum merata, meskipun dinilai baik.

Pengurus BKK banyak yang belum mengikuti pelatihan megenai pengelolaan BKK

maupun ketenagakerjaan secara khusus sehingga kemampuan dalam pengelolaan

BKK masih terbatas. Koordinator BKK SMK 2 Yogyakarta juga menyampaikan

bahwa masih baru menjadi pengurus BKK dan belum pernah ikut pelatihan.

Sedangkan personil yang sudah pernah ikut pelatihan, saat ini tidak lagi menjabat

sebagai pengurus BKK. Hal tersebut berdampak pada pengurus BKK saat ini hanya

menjalankan BKK berdasarkan apa yang dahulu sudah pernah ada atau dilakukan

oleh pengurus BKK sebelumnya. Kepengurusan BKK yang kuat dengan jumlah

pengurus yang memadai serta kemapuan pengurus dalam mengelola BKK menjadi

salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan

BKK. Pendapat tersebut mendukung penelitian Pambayun (2014: 255) bahwa

pengembagan kompetensi pengurus BKK perlu diperhatikan. Perbaikan pada aspek

kelembagaan (dimensi input) BKK merupakan dasar untuk melakukan perbaikan

pada aspek lainnya. Kelembagaan yang kurang kuat akan memberikan pengaruh

pada pencapaian BKK yang tidak maksimal.

c. Fasilitas Bursa Kerja Khusus

Fasilitas Bursa Kerja Khusus SMK di Kota Yogyakarta menurut pengurus

(41,7%) dan menurut hasil observasi (50,0%) termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa:
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Pertama, BKK SMK di Kota Yogyakarta telah memiliki fasilitas berupa

ruang sekretariat BKK. Ruang BKK SMK N 2 Yogyakarta bergabung dengan

ruangan wakil kepala sekolah urusan humas, demikian pula ruangan BKK di SMK

Piri 1 Yogyakarta dan SMK N 3 Yogyakarta. BKK SMK Muhammadiyah 3

Yogyakarta memiliki ruangan tersendiri yang dapat digunakan untuk kegiatan

operasional BKK. Fasilitas lain yang dimiliki BKK diantaranya meja, kursi,

komputer, printer, telepon, alat tulis kantor, papan pengumuman, serta ruangan

yang siap digunakan untuk tes/seleksi. BKK SMK N 2 Yogyakarta juga memiliki

fasilitas khusus berupa komputer yang dapat digunakan oleh siswa atau alumni

untuk mendaftar pada lowongan pekerjaan yang tersedia secara mandiri. Fasilitas

berupa website atau laman yang digunakan untuk penyebaran informasi lowongan

pekerjaan juga dimiliki oleh BKK SMK N 2 Yogyakarta dan BKK SMK N 3

Yogyakarta. Siswa atau lulusan dapat mengakses laman BKK SMK N 3

Yogyakarta untuk mendaftar lowongan pekerjaan.

Kedua, beberapa BKK SMK di Kota Yogyakarta memiliki anggaran guna

menunjang pelaksanaan program-program BKK. SMK N 2 Yogyakarta telah

mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan program BKK, khususnya

untuk pelaksanaan seleksi/rekrutmen tenaga kerja. Menurut pengurus BKK SMK

N 3 Yogyakarta, dalam juknis BOS tahun 2018 disebutkan bahwa BKK harus

mendapatkan dana. BKK SMK N 3 Yogyakarta sudah mengalokasikan anggaran

dari dana BOS untuk kegiatan-kegiatan BKK. BKK SMK Muhammadiyah 3

Yogyakarta dan BKK SMK Piri 1 Yogyakarta saat ini belum memiliki anggaran

khusus dari sekolah untuk menjalankan program BKK, akan tetapi jika memang
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memerlukan, pengurus BKK dapat mengajukan kepada bendahara sekolah sesuai

dengan kebutuhan.

Ketersediaan dana bagi pelaksanaan program kerja BKK diperlukan untuk

memperlancar pelaksanaan program kerja BKK. Pengurus BKK SMK Piri dan

BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan pimpinan sekolah perlu

mengalokasikan anggaran tersendiri bagi BKK untuk mendukung pelaksanaan

program BKK. Hal tersebut memperkuat hasil penelitian yang dilaksanakan oleh

Pambayun (2014: 255) yang menunjukkan bahwa kesenjangan dalam hal input

kelembagaan BKK dari aspek pendanaan terjadi karena tidak terdapat alokasi

anggaran khusus untuk penyelenggaraan program-progam BKK dari sekolah,

sementara BKK memerlukan dana yang cukup besar untuk operasional kegiatan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Bursa Kerja Khusus

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang dapat mempermudah BKK dalam

mencapai tujuan. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, faktor yang dapat

mendukung pelaksanan tugas BKK antara lain: faktor fasilitas dan faktor program

kerja BKK. Sarana dan prasarana yang memadai seperti ruangan sekretariat,

komputer, dan pelengkapan lainya menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung

pelaksanaan tugas BKK. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, BKK SMK di

Kota Yogyakarta sudah memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk operasional

BKK dalam menjalankan program. Sekretariat dapat dgunakan sebagai tempat

untuk berkoordinasi dengan pengurus BKK, melaksanaan pembinaan kepada siswa

atau lulusan, serta menerima kedatangan dan berkoordinasi dengan industri.
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Pelaksanaan tugas BKK juga didukung dengan adanya fasilitas berbasis teknologi

seperti komputer, laman website, fasilitas internet sekolah.

Keberhasilan BKK juga ditentukan oleh metode atau program-progam yang

dijalankan. Melalui program promosi lulusan dan mengenalkan profile sekolah

kepada industri, membuka peluang kerjasama agar semakin banyak lulusan terserap

ke dunia industri dengan adanya tes penempatan tenaga kerja. Program pembinaan

dan bimbingan karir kepada siswa memberikan bekal kepada siswa dalam

menghadapi dunia kerja. Program sekolah yang bukan merupakan program BKK

secara langsung seperti kegiatan kunjungan industri serta praktik kerja industri juga

dapat menjadi sarana untuk memperbanyak dan menguatkan interaksi dengan

industri, dalam rangka menjalankan tugas perantara kerja.

Program tersebut berkaitan pula dengan kerjasama dengan instansi, dunia

industri serta pihak lain yang dirasa perlu. Kerjasama antara sekolah dengan dunia

industri dapat mengoptimalkan penyaluran lulusan. Hal tersebut sejalan dengan

hasil penelitian Pambayun (2014: 257) bahwa upaya membangun kerjasama dengan

dunia usaha sangat penting untuk ditingkatkan. SMK tidak dapat secara produktif

menyalurkan lulusannya tanpa kerjasama yang kuat dengan pihak terkait/industri.

Dinas kabupaten/kota memberikan dukungan berupa izin penyelenggaraan

BKK (Surat Tanda Daftar), pembinaan terhadap BKK, dan beberapa informasi

lowongan serta dukungan sebagai narasumber pada penyuluhan yang dilaksanakan

oleh BKK. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, BKK juga bisa mendapatkan

dukungan dalam pelaksanaan program seperti tes penempatan tenaga kerja berupa

bantuan fasilitas konsumsi dari dinas kabupaten/kota. Orang tua siswa memberikan
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dukungan moril berupa dorongan dan motivasi bagi anaknya untuk bekerja atau

mendaftar pekerjaan, serta dukungan materi dalam rangka persiapan kerja dan ada

pula yang sampai mengantarkan untuk berangkat ke dunia kerja.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang dapat menyulitkan dan menjadi

kendala BKK dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor

penghambat BKK diantaranya: sumber daya manusia, anggaran, dan faktor lulusan.

Faktor sumber daya manusia meliputi pengurus BKK serta siswa/lulusan. Jumlah

pengurus BKK di SMK Piri 1 Yogyakarta hanya 1 orang. Jumlah tersebut tentu

sangat kurang untuk melaksanakan berbagai tugas BKK, meskipun dalam

pelaksanaanya dibantu oleh beberapa personil di luar struktural BKK. Tidak jauh

berbeda, pengurus BKK di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta hanya berjumlah 3

orang. Jumlah tersebut berpengaruh dalam pembagian kerja pengurus BKK

sehingga banyak pekerjaan yang pada akhirnya terpusat dan harus dilakukan oleh

1 orang. Kemampuan dan pengalaman dari pengurus BKK juga menjadi faktor

yang menghambat pekerjaan BKK. Dibutuhkan kemampuan khusus untuk

pemanfaatan teknologi seperti website. Sehingga saat ini beberapa website sekolah

ataupun BKK tidak aktif dikarenakan terbatasnya personil yang dapat

mengelolanya.

Selain hal tersebut di atas, kesibukan pengurus BKK juga menjadi kendala.

Pengurus BKK yang menjabat bukanlah petugas khusus yang ditempatkan dan

hanya mengurusi BKK saja, melainkan dari guru yang memiliki beban lain.

Sebagaimana di SMK N 2 Yogyakarta, koordinator BKK juga merupakan salah
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satu guru produktif di salah satu kompetensi keahlian sehingga terkadang kesulitan

mengatur waktu untuk menangani urusan BKK di tengah kesibukan mengajar.

Adapun tugas sebagai pengurus BKK memang mendapatkan jam mengajar

tambahan namun hanya terhitung 2 jam pelajaran dan prosedur dan persyaratanya

rumit. Keterbatasan sumber daya manusia juga menyulitkan BKK untuk dapat

melaksanakan bimbingan karir kepada seluruh siswa. Bimbingan karir

dilaksanakan secara kolosal untuk satu angkatan atau setidaknya satu kelas,

sedangkan bimbingan secara personal lebih banya dilakukan jika ada siswa atau

lulusan yang ingin berkonsultasi. Hal tersebut mendukung penelitian yang

dilaksanakan oleh Supartimah di SMK N 1 Pengasih yang menunjukkan bahwa

pengurus BKK mengalami kendala berupa kurangnya waktu yang dimiliki untuk

menjalankan tugasnya. Pengurus BKK yang memiliki tugas lain sebagai guru

memiliki waktu yang terbatas untuk mengelola BKK karena setiap harinya harus

mengajar (Supartimah, 2015: 89).

Belum semua BKK memiliki anggaran khusus untuk pelaksanaan program-

program BKK diantaranya di SMK Piri 1 Yogyakarta dan SMK Muhammadiyah 3

Yogyakarta. Hal tersebut tentu menjadi salah satu hal yang dapat menghambat

pelaksanaan program yang sudah disusun oleh BKK.  BKK dapat mengajukan

kebutuhan anggaran kepada sekolah apabila memang memerlukan dana, tetapi

memang tidak dianggarkan khusus sehingga belum tentu dapat dipenuhi. Anggaran

untuk pelaksanaan promosi siswa/lulusan ke dunia industri juga terbatas, khususnya

dalam hal melaksanakan kunjungan langsung untuk menambah relasi industri yang

baru. Upaya yang dilakukan terbatas dititpkan pada saat kunjungan industri oleh
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masing-masing jurusan serta promosi melalui email yang belum tentu di respon

oleh dunia industri. Sukardi (2007: 161) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa

dana bagi Bursa Kerja Khusus sangat diperlukan, salah satunya adalah untuk

menjalin komunikasi dan kerjasama dengan dunia industri mengingat banyak

perusahaan yang melaksanakan rekrutmen tenaga kerja kebanyakan berada di luar

daerah. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa pendanaan BKK cukup terbantu

dengan adanya bantuan dari perusahaan berupa dana saat mengadakan rekrutmen

yang sangat bermanfaat untuk biaya operasional BKK.

Kendala lain dari dunia kerja adalah terkadang lowongan pekerjaan yang

ada tidak sebanyak calon tenaga kerja/siswa yang ada, hal tersebut disampaikan

oleh pengurus BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. dengan demikian, banyak

siswa yang akhrinya tidak belum mendapatkan pekerjaan karena harus bersaing

secara ketat dengan siswa yang lain. Hal tersebut mendukung penelitian yang

dilaksanakan oleh Supartimah yang menunjukkan bahwa setelah ujian nasional,

banyak siswa yang mencari lowongan pekerjaan sedangkan lowongan kerja yang

tersedia di BKK jumlhanya terbatas dan tidak sebanyak yang diharapkan

(Supartimah, 2015: 89-90).

Kendala lain bersumber dari siswa/lulusan. Beberapa siswa cenderung

terlalu pilih-pilih dalam mendaftar lowongan pekerjaan. Hal tersebut ditambah

dengan sebagian orang tua yang ingin anaknya bekerja tidak terlalu jauh, sementara

lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar yang tersedia lebih banyak

untuk penempatan di luar kota. BKK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga

menyampaikan kesulitan dalam menyiapkan siswa untuk mengikuti tes rekrutmen.
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Kesulitan tersebut berasal dari persyaratan yang ditetapkan oleh industri yang

kemudian siswa yang berminat namun tidak memenuhi kriteria tersebut tidak bisa

mengikuti tes, seperti syarat prestasi, tinggi badan maupun syarat yang lain.

Kualitas sumber daya manusia dalam hal ini siswa/lulusan juga menentukan

kelancaran penyaluran lulusan ke dunia kerja. Hal tersebut mendukung penelitian

yang dilaksanakan oleh Sartika (2014: 85) yang menyatakan bahwa adanya

perusahaan yang selalu memesan calon tenaga kerja atau lulusan sebelum mereka

dinyatakan lulus bahkan sebelum pelaksanaan ujian nasional karena SMK tersebut

memiliki kualitas lulusan yang cukup baik.

Saat ini minat siswa atau lulusan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi

juga semakin besar. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan SMK yang

memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Meskipun tidak melanjutkan

ke perguruan tinggi adalah hal yang positif, hal ini tentu menjadi kendala dalam hal

penyaluran lulusan ke dunia kerja sesuai tujuan pendidikan kejuruhan. Kendala dari

siswa juga dirasakan dengan banyaknya siswa yang berganti-ganti nomor kontak.

Sehingga, penyampaian informasi mengenai lowongan pekerjaan maupun

penelusuran lulusan menjadi terhambat. Faktor penghambat BKK SMK di Kota

Yogyakarta dalam penyaluran lulusan mendukung penelitian yang dilaksanakan

oleh Sukardi yang menunjukkan bahwa BKK mengalami hambatan terkait dengan

pendanaan, sumber daya pengelola BKK, upaya menjalin komunikasi dan promosi

kepada dunia industri serta serta kendala dari lulusan SMK yang segan untuk

bekerja di luar daerah (Sukardi, 2007: 162).
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C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai BKK

SMK di Kota Yogyakarta sebagai bahan masukan bagi BKK di sekolah yang

bersangkutan serta bagi BKK sekolah lain pada umumnya. Namun penelitian ini

memiliki keterbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian belum membahas secara mendalam mengenai faktor kualitas lulusan

dan kaitannya dengan penyaluran kerja yang dilaksanakan oleh BKK.

2. Penelitian belum membahas kemungkinan sumber informasi pekerjaan lain

yang mungkin diperoleh siswa atau lulusan seperti informasi dari media

cetak/koran, internet/website, serta informasi dari keluarga/kerabat.

3. Teknik pengumpulan data menggunakan kuosioner tertutup menyebabkan

terbatasnya alternatif jawaban lain yang mungkin dapat diberikan oleh

informan/subyek penelitian.

4. Pengumpulan data penelitian dari alumni hanya menggunakan kuosioner tanpa

adanya dialog atau wawancara, sehingga belum dapat menggali beberapa

informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan peran Bursa Kerja Khusus.

5. Penelitian hanya melibatkan pengurus BKK dan beberapa lulusan. Penelitian

ini belum dapat melibatkan kepala sekolah, guru-guru yang lain, siswa sekolah,

serta lembaga-lembaga terkait BKK seperti dinas kabupaten/kota yang

membidangi ketenagakerjaan.

6. Penelitian ini hanya melibatkan 2 orang lulusan untuk setiap kompetensi

keahlian di setiap SMK dikarenakan keterbatasan peneliti untuk menghubungi

alumni dalam pengisian kuosioner.


