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BAB I  
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu pendidikan formal yaitu melalui Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). SMK memiliki tujuan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 15 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan 

menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang 

tertentu. SMK memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan lulusan ke dunia 

kerja. SMK dipandang sebagai sistem, harus bertanggung jawab terhadap 

pemasaran serta penyaluran lulusannya. Pemasaran tamatan merupakan salah 

satu ketentuan dalam pelaksanaan kurikulum SMK dan sebagai salah satu 

acuan dalam menilai keberhasilan Pendidikan Menengah Kejuruan. SMK 

diharapkan dapat menghasilkan calon tenaga kerja yang siap terjun ke dunia 

industri dengan bekal pengetahuan dan kompetensi yang mumpuni. 

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Revitalisasi SMK, Kemendikbud menginstruksikan untuk menyempurnakan dan 

menyelaraskan kurikulum SMK sesuai dengan kompetensi kebutuhan pengguna 

lulusan (link and match). Biro Humas Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

dalam tulisannya Angka Pengangguran Turun Sesuai Harapan pada Kamis, 8 

November 2018 pukul 18.14 WIB dituliskan bahwa Menteri Kemendikbud 

Muhadjir Effendy mengemukakan bahwa pihaknya akan membuat perubahan 

pada kurikulum SMK yang berbasis industri. Sehingga nantinya 70 persen 

kurikulum berasal dari industri. Selain itu, akan ada perubahan strategi bagi SMK 

dari supply drive ke demand base, bagaimana permintaannya, laku atau tidak di 
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industri. Nanti kurikulum akan berdasarkan industri, jadi 40 persen saja masuk ke 

sekolah, 60 persen masuk ke industri (kemnaker.go.id/).  

Link and match dalam revitalisasi SMK diharapkan dapat menciptakan 

generasi penduduk usia produktif siap kerja yang memiliki kompetensi 

keterampilan atau keahlian siap pakai yang dibutuhkan perusahaan dan dunia 

industri. Siap kerja dan siap pakai yang dimaksud adalah sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh DU/DI. Karena banyak lulusan SMK yang memang siap kerja 

akan tetapi, ketika mendaftar pekerjaan masih belum lolos dikarenakan 

kemampuan yang diharapkan industri belum terpenuhi pada lulusan tersebut. 

Sebagian dari mereka hanya siap untuk bekerja akan tetapi tidak dengan modal 

keterampilan yang mumpuni. 

 Hal tersebut dibuktikan dalam data Badan Pusat Statistik yang dirilis per 

Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) didominasi lulusan SMK 

yakni sebesar 14,7 juta orang atau 11,24 persen (www.bps.go.id). Dari data 

tersebut menunjukkan kenaikan pengangguran yang tertinggi adalah lulusan 

SMK sebesar 1,4 persen dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Tidak 

adanya kesesuaian antara output pendidikan kejuruan dengan ketersediaan dan 

kebutuhan lapangan kerja menyebabkan lulusan SMK banyak yang belum 

terserap di dunia kerja. Hal ini menyebabkan timbulnya kesenjangan antara 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan kenyataan yang ada. 

Pemerintah mengharapkan lulusan dari SMK dapat langsung terserap di dunia 

kerja, tetapi ketatnya persaingan pada kenyataannya menimbulkan jumlah 

pengangguran lulusan SMK justru semakin meningkat dan tidak langsung 

terserap di dunia kerja. Idealnya lulusan SMK dapat langsung diserap oleh dunia 

industri. 

 Namun, dengan seiringnya perkembangan lembaga-lembaga pendidikan  
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kejuruan sehingga menyebabkan persaingan yang cukup ketat bagi SMK dalam 

menempatkan lulusannya ke dunia kerja. Maka dari itu, sudah menjadi salah satu 

keharusan bagi pihak SMK untuk meningkatkan pengelolaan lembaga dalam 

menyalurkan lulusannya agar dapat terserap di dunia kerja. Untuk dapat 

menyalurkan lulusannya, SMK mempunyai salah satu unit kerja yaitu Bursa Kerja 

Khusus (BKK). BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta, sebagai unit pelaksana yang 

memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, 

penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (bkk.ditpsmk.net). BKK berfungsi dalam memfasilitasi lulusan 

untuk mendapat pekerjaan, termasuk memberi pelayanan informasi 

ketenagakerjaan, pasar kerja dan menjalin hubungan kerjasama dengan dunia 

usaha dan dunia industri (DU/DI). Dengan adanya BKK, maka pihak sekolah 

akan terbantu dalam menyalurkan lulusan ke DU/DI. 

 Berdasarkan hasil observasi yang peneliti laksanakan pada 17 Januari 

2019, SMK PGRI 1 Mejayan merupakan salah satu SMK swasta di Kabupaten 

Madiun yang termasuk unggul dalam mengelola BKK. SMK PGRI 1 Mejayan 

beralamat di Jalan Kolonel Marhadi 25 Mejayan Caruban. Sekolah yang dipimpin 

oleh Drs. Sampun Hadam, M.M.; ini merupakan sekolah rujukan satu-satunya di 

Kabupaten Madiun yang pada tanggal 1 April 2018 berhasil di-launching menjadi 

sekolah “Berbasis Industri”. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya industri yang 

bekerjasama dengan SMK PGRI 1 Mejayan. Ada 39 lebih industri yang sudah 

bekerjasama dengan SMK PGRI 1 Mejayan. Industri tersebut diantaranya Astra 

Daihatsu, PT. KAI, PT. Java Madani, PT. CNC, PT. KNT, PT. INKA, AUTO 2000, 

PT. DENSO, PT. Komatsu dan lain sebagainya. Selain itu, keunggulan yang lain 

adalah BKK SMK PGRI 1 Mejayan hanya melakukan kerjasama dengan industri 
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yang bersedia memberikan uang transport hampir setara dengan gaji karyawan 

bagi siswa yang sedang melakukan praktik kerja lapangan (PKL) di industri 

tersebut. Dengan begitu, sudah dipastikan bahwa semua siswa SMK Model yang 

melakukan PKL selain mendapat pelatihan khusus dari ahli yang ada di industri 

tersebut tetapi juga mendapatkan fee dari perusahaan. Terkait dengan itu, dari 

pihak sekolah juga telah benar-benar membekali siswanya dengan kompetensi 

yang sesuai dibutuhkan industri sehingga terjadi kesepadanan antara kebutuhan 

industri dengan skill yang dimiliki siswa. Karena dari pihak sekolah hanya akan 

menerjunkan siswa PKL jika memang sudah benar-benar mumpuni untuk dilepas 

ke industri. Jika dirasa masih belum mumpuni, dari pihak sekolah akan terus 

melatih siswanya sampai benar-benar siap.  

 Selain itu, belum lama ini SMK PGRI 1 Mejayan membuka kelas khusus 

Bahasa Jepang sebagai tujuan untuk mempersiapkan siswa agar dapat bersaing 

sesuai dengan tuntutan industri internasional. International industry class adalah 

program unggulan SMK PGRI 1 Mejayan bagi siswa dan siswinya. SMK Model 

berupaya untuk bertaraf internasional  dengan merealisasikannya melalui 

Program Magang ke Jepang selama satu tahun. Terdapat hampir 50 siswa Kelas 

XII yang telah dibina dan dipersiapkan untuk mengikuti Magang tersebut. Mulai 

dari belajar tentang bahasa, budaya dan skill bekerja orang Jepang. Para siswa 

yang telah melaksanakan magang, ke depannya akan lebih mudah untuk 

kembali bekerja di perusahaan Jepang dalam jangka waktu yang lebih lama. 

Pada saat ini, SMK PGRI 1 Mejayan sudah bekerjasama dengan perusahaan 

Jepang, Korea, Australia, dan Thailand. Kelebihan SMK PGRI 1 Mejayan atas 

banyaknya industri yang bekerjasama tidak terlepas dari peran BKK. Dalam hal 

ini, BKK sangat berperan aktif dalam menjalin kerjasama dengan berbagai 

macam industri. Selain itu, BKK juga berperan dalam menyeleksi industri yang 
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benar-benar mumpuni untuk dijadikan korelasi kerjasama agar lulusan yang 

dihasilkan nanti memang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri tingkat 

nasional maupun internasional. Akan tetapi, kerjasama yang dilakukan 

perusahaan dengan BKK, tiap tahun bisa saja berubah tergantung oleh pihak 

luar yang bersedia dan menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut, 

sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara jumlah peminat dengan kuota 

yang tersedia. Dalam menjalankan perannya menyalurkan lulusan, BKK juga 

mengalami hambatan-hambatan karena tidak semua perusahaan terbuka dalam 

menerima tenaga kerja, sehingga BKK membutuhkan lebih banyak dukungan 

dari Disnaker. Selain itu, hambatan berasal dari tingkat ekonomi siswa-siswi SMK 

PGRI 1 Mejayan yang rata-rata kelas menengah kebawah yang mengakibatkan 

ketika siswa sudah lolos seleksi namun karena penempatan kerjanya jauh, siswa 

tersebut terpaksa harus menunda terlebih dahulu karena masalah biaya 

transport. Namun, dari pihak sekolah tidak lepas tanggungjawab dengan tetap 

membantu siswa tersebut melalui subsidi silang yang diterapkan sekolah. 

 Permasalahan-permasalahan dalam penyaluran lulusan SMK melalui BKK 

dapat mengakibatkan meningkatnya peningkatan pengangguran dari lulusan 

SMK. Dengan demikian, mengingat pentingnya BKK maka peran BKK dalam 

menyalurkan lulusan SMK sebagai upaya terwujudnya link and match antara 

sekolah dengan dunia industri di SMK PGRI 1 Mejayan serta belum diketahui 

seberapa besar peran BKK dalam menyalurkan lulusannya ke dunia kerja 

terutama sebagai upaya mewujudkan link and match antara sekolah dengan 

dunia industri perlu mendapat perhatian dengan melaksanakan penelitian 

tentang peran BKK dalam penyaluran lulusan SMK sebagai upaya terwujudnya 

link and match antara sekolah dengan dunia industri di SMK PGRI 1 Mejayan. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan akan meneliti sejauh mana pencapaian 

peran BKK SMK PGRI 1 Mejayan dalam menyalurkan lulusannya sebagai upaya 
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mewujudkan link and match antara sekolah dengan dunia industri serta 

mengetahui lebih dalam kendala-kendala yang mempengaruhi program BKK 

agar dapat dijadikan rekomendasi bagi BKK SMK PGRI Mejayan untuk 

meningkatkan pelaksanaan baik program yang sudah ada maupun belum ada. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi berbagai 

masalah yang ada, yaitu sebagai berikut. 

1. Menurut data Badan Pusat Statistik yang dirilis per Agustus 2018, tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) didominasi lulusan SMK yakni sebesar 14,7 juta 

orang atau 11,24 persen.  

2. Tidak adanya kesesuaian antara output pendidikan kejuruan dengan 

ketersediaan dan kebutuhan lapangan kerja menyebabkan lulusan SMK 

banyak yang belum terserap di dunia kerja. Pemerintah mengharapkan 

lulusan dari SMK dapat langsung terserap di dunia kerja, tetapi ketatnya 

persaingan pada kenyataannya menimbulkan jumlah pengangguran lulusan 

SMK justru semakin meningkat dan tidak langsung terserap di dunia kerja. 

3. Dalam menjalankan perannya menyalurkan lulusan, BKK SMK PGRI 1 

Mejayan juga mengalami hambatan-hambatan karena tidak semua 

perusahaan terbuka dalam menerima tenaga kerja, sehingga BKK 

membutuhkan lebih banyak dukungan dari Disnaker. 

4. Hambatan berasal dari tingkat ekonomi siswa-siswi SMK PGRI 1 Mejayan 

yang rata-rata kelas menengah kebawah yang mengakibatkan ketika siswa 

sudah lolos seleksi namun karena penempatan kerjanya jauh siswa tersebut 

terpaksa harus menunda terlebih dahulu karena masalah biaya. 

5. Belum diketahui seberapa besar peran BKK SMK PGRI 1 Mejayan dalam 

menyalurkan lulusannya ke dunia kerja terutama sebagai upaya mewujudkan  

link and match antara sekolah dengan dunia industri. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu diadakan 

pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas permasalahan 

yang diteliti, agar lebih fokus dalam mengkaji permasalahan serta penafsiran 

terhadap hasil penelitian tidak berbeda. Masalah yang diangkat dalam peneltian 

ini terbatas hanya mengkaji hal-hal mendasar tentang seberapa besar peran 

BKK SMK PGRI 1 Mejayan dalam menyalurkan lulusannya ke dunia kerja 

terutama sebagai upaya mewujudkan link and match antara sekolah dengan 

dunia industri.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu, bagaimanakah peran BKK SMK PGRI 1 Mejayan dalam 

membantu menyalurkan lulusannya ke dunia kerja sebagai upaya mewujudkan 

link and match antara sekolah dengan dunia industri. 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui peran BKK dalam membantu menyalurkan 

lulusannya ke dunia kerja sebagai upaya mewujudkan link and match antara 

sekolah dengan dunia industri. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis 

dan praktis, yaitu sebagai berikut. 

1. Secara Teoritis  

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan  

tentang pencapaian program BKK dalam rangka peningkatan mutu layanan. 



8 
 

b. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain untuk meneliti 

permasalahan yang sejenis dalam cakupan yang lebih luas mengenai peran 

BKK dalam menempatkan lulusannya sebagai upaya mewujudkan link and 

match antara sekolah dengan dunia industri. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Menambah wawasan keilmuan, serta sebagai wahana untuk melatih 

keterampilan menulis karya ilmiah dan sebagai salah syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. 

b. Bagi Siswa 

Menambah pengetahuan kepada siswa tentang peran BKK sehingga siswa 

dapat memanfaatkan pelayanan BKK secara maksimal. 

c. Bagi Sekolah 

Menjadi salah satu rekomendasi bagi BKK SMK PGRI 1 Mejayan untuk 

meningkatkan pelaksanaan baik program yang sudah ada maupun yang akan 

diadakan selanjutnya. 

d. Bagi DU/DI 

Menjadi salah satu rekomendasi untuk menjaring calon tenaga kerja melalui 

BKK. 

e. Bagi Universitas 

Menambah koleksi perpustakaan dan dapat dijadikan sumber untuk penelitian 

yang sejenis. 


