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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) peran, (2) strategi, (3)
pencapaian tujuan, dan (4) kendala yang dihadapi bursa kerja khusus yang
dilakukan oleh sekolah dalam rangka penempatan lulusan.
Penelitian ini merupakan penelitian survei deskriptif, di mana data
dikumpulkan
melalui pengamatan dan wawancara yang melibatkan para
pengelola program bursa kerja khusus. Keabsahan data diperoleh melalui
wawancara mendalam dan triangulasi data sumber dan metode. Analisis data
menggunakan statistik deskriptif, meliputi mean, mode dan median.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bursa Kerja Khusus di sekolah
menengah kejuruan cukup berperan dalam usaha penempatan lulusan untuk
bekerja, hal ini dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan bimbingan karir,
magang di industri, rekrutmen tenaga kerja, seleksi dan penempatan lulusan di
industri, (2) penempatan lulusan menggunakan strategi rekrutmen tertutup, yaitu
melalui komunikasi langsung dengan perusahaan, baik dalam hal informasi
lowongan, persyaratan, seleksi dan penempatan. Hal ini berhasil membangun
kepercayaan kedua belah pihak yaitu antara sekolah dengan perusahaan, dimana
sekolah memberikan jaminan lulusan yang kompeten dan berkualitas, perusahaan
memberikan jaminan pekerjaan yang memadai bagi lulusan SMK (3) Bursa Kerja
Khusus di SMK dapat mencapai tujuan dengan baik, yaitu dapat menempatkan
lulusan untuk bekerja dengan prosentase lebih dari 60, artinya serapan lulusan
SMK di dunia kerja sangat baik, karena yang belum bekerja pada tahun pertama
kurang dari 30%.(4) Kendala yang dihadapi Bursa Kerja Khusus berupa hambatan
manajerial seperti pendanaan, personel, komunikasi dan promosi. Kendala yang
lain berupa hambatan budaya dari lulusan berupa tidak mau mencatatkan diri
sebagai pencari kerja, tidak melaporkan diri setelah mendapatkan pekerjaan,
lulusan segan untuk bekerja di luar daerah, lulusan masih pilih-pilih pekerjaan,
lulusan belum mengenal secara mendalam perusahaan yang akan dilamar.
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