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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran SMK Pelita Salatiga
1. Sejarah Berdirinya SMK PELITA Salatiga

Seperti permasalahan yang sedang dihadapi

beberapa daerah lainnya, di Kotamadya Salatiga pada

saat itu ( tahun 1969) juga mengalami keterbatasan

lembaga pendidikan Menengah Kejuruan jenjang atas.

Dengan keterbatasan daya tampung tersebut, banyak

lulusan SMP dan anak-anak drop out yang ingin

melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih atas baik

kejuruan maupun umum di beberapa kota sekitarnya.

Berangkat dari kenyataan tersebut Bapak Drs. R.

Soekamto yang sekarang menjadi ketua yayasan ”

PELITA” Salatiga, mempunyai gagasan untuk

mendirikan Sekolah Menengah Ekonomi Atas agar

dapat menekan permasalahan tersebut. Untuk itu

tepatnya pada hari jum’at kliwon tanggal 2 Mei 1969

berdirilah SMEA (Sesuai kurikulum 1994, namanya

menjadi SMK) PELITA Salatiga, dengan sifat - sifat :

1. Watak satria Gatutkaca ( pahlawan Amerta ) yang

mempunyai pepatah ”Sepi ing  pamrih rame ing

gawe” (gugur di medan perang Barathayudha).

2. Filsafat Tri Ratno yaitu : Lahir pada hari

pendidikan Naional yaitu 2 mei.
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3. Nama PELITA ( Pembangunan Lima Tahun )

dengan maksud mendapatkan filsafat Negara

Republik Indonesia.

4. Lambang lilin menyala diapit oleh kapas artinya

membuat terang dan membuat kemakmuran.

5. Semboyan : SUSILA ASTINA, yang berarti

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan

melakukan kemasyarakatan.

Sungguh gembiranya saat itu walaupun belum

memiliki gedung sendiri namun sekolah tersebut

mendapat perhatian yang banyak dari masyarakat.

Terbukti dengan banyaknya siswa-siswi yang

memasuki sekolah ini. Begitu lahir sekolah ini disebut

pahlawan, maksudnya begitu lahir langsung memiliki

tiga kelas dengan jumlah sebanyak 115 siswa yang

terdiri dari :

 Kelas I : 60 Siswa

 Kelas II : 23 Siswa

 Kelas III : 32 Siswa

Dipimpin Bapak Drs. R. Soekamto pada tanggal 16

April 1970 mendapat status tercatat dari pemerintah.

Adapun program kerjanya sebagai berikut :

1. Tahun 1969-1974 disebut masa menanam

2. Tahun 1974-1979 disebut masa memelihara

3. Tahun 1979-1984 disebut masa tunas
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4. Tahun 1984-1989 disebut masa pembangunan

tahap ke I

5. Tahun 1989-1994 disebut masa pembangunan

tahap ke II

6. Tahun 1994-1999 disebut masa pembangunan

tahap ke III

Kemudian pada tanggal 19 Februari 1970 Bapak

Drs. R. Soekamto mendirikan Yayasan Pendidikan

PELITA (YPP) yang berdasarkan pendidikan,

kebudayaan dan kesejahteraan, berdasarkan pancasila,

bertujuan membentuk masyarakat adil dan makmur di

bidang pendidikan serta mendapat pengesahan dari

pemerintah dengan akte notaris no. 1 tanggal 6 Maret

1970.

2. Visi misi SMK Pelita Salatiga

SMK Pelita Salatiga berdiri sejak tahun 1970,

terletak di Jl. Hasanudin Gg. Mangga No 27. SMK

Pelita Salatiga memiliki VISI “Menghasilkan tamatan

siap kerja sesuai dengan bidang keahlian, yang mampu

bersaing di era global, berjiwa religius serta berbudi

pekerti luhur”. Sementara misinya antara lain: (1)

Membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan

dan sikap yang bermartabat serta bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa,  (2) Membangun institusi

tangguh dan kondusif yang berbasis kerjasama dengan

berbagai pihak. (3) Mutu pendidikan sesuai dengan
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tuntutan masyarakat dan perkembangan IPTEK, (4)

Menghasilkan sumber daya manusia yang terampil,

professional, dan siap pakai dalam dunia kerja (5) Mutu

tamatan yang berorientasi pada pasar kerja.

Visi SMK Pelita Salatiga diantaranya

pengembangan kurikulum yang berkualitas relevan

dengan kebutuhan dunia kerja, pengembangan

sarana prasarana pembelajaran yang sesuai dengan

tuntutan era global, pelaksanaan proses belajar

mengajar yang berkualitas, dunia usaha dan dunia

industri (Dudi) tempat praktik kerja industri yang

relevan / sesuai dengan kompetensi keahlian yang

diambil.

3. Keadaan Guru SMK Pelita Salatiga

Guru merupakan salah satu komponen

pendidikan yang sangat penting dalam proses belajar

mengajar. Guru memiliki tugas utama melaksanakan

pembelajaran dan mendidik serta membimbing siswa

untuk mencapai prestasi belajar secara optimal. Oleh

karena itu pemberian tugas terhadap guru diupayakan

seoptimal mungkin sesuai kompetensi yang dimiliki

sacara proporsional. Sebagai upaya peningkatan mutu

pendidikan SMK Pelita Salatiga mmemiliki guru 32

orang. Kualifikasi pendidikan 98 % berpendidikan S1,

Satu orang berpendidikan S2, sedang menempuh
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pendidikan S2 1 orang, sebanyak 8 orang sudah

bersertifikasi .

4. Keadaan Siswa SMK Pelita Salatiga

Jumlah siswa SMK Pelita Salatiga pada periode

2013/2014 terhitung hingga bulan Nopember 2013 ,

sekolah ini mempunyai 10 rombel dan setiap rombel

tidak bisa sama setiap program keahlian / jurusan,

karena dalam tiga tahun terakhir jumlah siswa SMK

Pelita Salatiga mengalami penurunan, saat ini jumlah

tiap rombel ada yang 30 siswa, 20 siswa dan paling

sedikit 10 siswa yang terdiri dari 108 siswa laki-laki

dan 112 siswa perempuan , dengan rincian

sebagaimana tabel 4.1 berikut ini :

TABEL 4.1.
Daftar jumlah siswa SMK Pelita Salatiga

Tahun pelajaran 2013/2014
No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah
1 X 51 43 94
2 XI 28 36 64
3 XII 29 33 62

Jumlah siswa 108 112 220
Sumber : Hasil data sekunder ,2013

5. Penyelenggaraan Pembelajaran SMK Pelita Salatiga

Berdasarkan dokumen yang ada pada kurikulum

SMK Pelita Salatiga, diketahui bahwa kurikulum yang

digunakan adalah kurikulum KTSP yang memuat

komponen mata pelajaran antara lain Normatif, Adaptif,

dan produktif, serta Muatan Lokal dan pengembangan

diri.
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Program normatif adalah kelompok mata diklat

yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi

pribadi yang utuh, yang memiliki norma-norma

kehidupan sebagai mahkluk individu maupun

mahkluk sosial baik sebagai warga negara Indonesia

maupun sebagai warga dunia. Program ini berisi mata

diklat yang lebih menitikberatkan pada norma sikap

dan perilaku yang harus diajarkan, ditanamkan dan

dilatihkan pada peserta didik, di samping

kandungan pengetahuan dan keterampilan di

dalamnya. Mata diklat pada kelompok  normatif

berlaku sama untuk semua program keahlian.

Sebagi contoh pada program normatif ini adalah

pelajaran Bahasa Indonesia yang mempunyai tujuan

untuk mendidik siswa agar dapat bersikap positif,

bertutur bahasa yang halus serta menghargai orang

lain. Bersikap positif adalah bersikap yang

mempunyai manfaat untuk kepentingan orang lain

dan terbuka untuk menerima masukan atau kritik

yang membangun. Bertutur bahasa yang halus

adalah bertutur kata yang tidak menyinggung

perasaan orang lain yang sedang kita ajak bicara.

Program adaptif adalah kelompok mata diklat

yang berfungsi membentuk peserta didik sebagai

individu agar mempunyai dasar pengetahuan yang
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luas serta kuat dalam menyesuaikan diri atau

mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri

serta beradaftasi dengan perubahan yang terjadi di

lingkungannya, di samping itu mampu

mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan

IPTEKS.

Program adaptif berisi mata diklat yang lebih

menitikberatkan pada pemberian kesempatan kepada

peserta didik untuk memahami dan menguasai

konsep/prinsip dasar ilmu serta teknologi yang dapat

diterapkan dalam kehidupan. Program adaptif

diberikan agar siswa tidak hanya memahami dan

menguasai ”apa” dan ”bagaimana” suatu pekerjaan

itu dilakukan, tetapi juga memberikan pemahaman

dan penguasaan tentang ”mengapa”.

Program adaptif terdiri dari kelompok mata

diklat yang berlaku sama bagi semua program

keahlian dan mata diklat yang hanya berlaku bagi

program keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan

masing-masing program keahlian. Sebagai contoh

dalam program adaptif ini adalah mata diklat

Keterampilan Komputer dan Pengolahan Informasi

(KKPI). Mata diklat ini mempunyai tujuan untuk

membekali siswa agar dapat menggunakan teknologi

komputer dalam kehidupan sehari-hari danmemiliki

kemampuan aplikasi sesuai Standar Kompetensi Kerja
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Nasional (SKKNI).

Program produktif adalah kelompok mata diklat

yang berfungsi membekali peserta didik agar memiliki

kompetensi kerja sesuai Standar Kompetensi Nasional

Indonesia (SKKNI). Program produktif bersifat melayani

permintaan pasar kerja, karena itu lebih banyak

ditentukan oleh dunia industri atau asosiasi profesi.

Program produktif diajarkan secara spesifik sesuai

dengan kebutuhan tiap program keahlian.

Kurikulum yang digunakan untuk mata diklat

produktif ini disusun bersama antara sekolah dan

industri. Kegiatan ini lazimnya diwadahi dalam

bentuk kegiatan berupa In House Training (IHT),

yaitu suatu wadah untuk mensinkronkan antara

kurikulum sekolah dengan keterampilan yang sama di

industri, sehingga ditemukan suatu kurikulum

terstandar.

Pihak sekolah sebelumnya telah memberikan

muatan kurikulum terutama untuk muatan

produktif kepada pihak dudi, untuk selanjutnya

baik pihak sekolah maupun dudi membuat

kesepakatan tentang muatan – muatan kurikulum

yang perlu ditambahkan untuk sekolah. Pada

prinsipnya boleh menambah tetapi tidak

mengurangi  apa yang sudah dibuat oleh

kurikulum dari sekolah. Kurikulum inilah yang
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biasanya digunakan untuk pembelajaran mata

pelajaran produktif. Contoh struktur kurikulum yang

digunakan di SMK Pelita Salatiga Kompetensi

keahlian Akuntansi untuk mata pelajaran Produktif

tahun pelajaran 2013/2014 menurut dokumen KTSP

yang digunakan oleh sekolah

Tabel 4.2.
Struktur Kurikulum Kompetensi Keahlian

Akuntansi

NO Mata Pelajaran Produktif Akuntansi
1 Dasar Kompetensi Kejuruan

1.2 Menerapkan Prinsip Profesional Bekerja
1.2 Melaksanakan Komunikasi Bisnis

1.3
Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan
Lingkungan Hidup (K3LH)

2 Kompetensi Kejuruan
2.1 Mengelola dokumen transaksi
2.2 Memproses dokumen dana kas kecil
2.3 Memproses dokumen dana kas di bank
2.4 Memproses entri jurnal
2.5 Memproses buku besar
2.6 Mengelola kartu piutang
2.7 Mengelola kartu persediaan
2.8 Mengelola kartu aktiva tetap
2.9 Mengelola kartu utang
2.10 Menyajikan laporan harga pokok produk
2.11 Menyusun laporan keuangan
2.12 Menyiapkan surat pemberitahuan pajak
2.13 Mengop paket program pengolah angka
2.14 Mengoperasikan aplikasi komputer akt

Sumber : Dokumen kurikulum SMK  Pelita Salatiga
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6. Gambaran Lulusan SMK Pelita Salatiga
SMK Pelita Salatiga memi l ik i  beberapa

kompetensi keahlian yang sudah dikembangkan yaitu:

Kompetensi Keahlian Akuntansi, Kompetensi Keahlian

Pemasaran, Kompetensi Keahlian Perhotelan,

Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan

(TKJ). Setiap tahunnya tentu SMK Pelita Salatiga

menghasilkan lulusan dari masing-masing kompetensi

keahlian. Berikut ini menampilkan informasi tentang

data penelusuran lulusan SMK Pelita Salatiga Tahun

Pelajaran 2010/2011.

Tabel 4.3.
Lulusan SMK Pelita Salatiga Tahun Pelajaran

2010/2011

No Kompetens
i Keahlian

Jml
siswa

Bekerja
Relevan

Pada Du/di
Wirausaha Lanjut

studi
Blm

Bekerja/
lain-lain

1 Akuntansi 24 5 6 4 9
2 Pemasaran 9 3 2 2 2
3 Perhotelan 41 15 7 8 11
4 TKJ 28 18 3 3 4
Jumlah 102 41 18 17 26

Sumber : Dokumen SMK  Pelita Salatiga

Berdasarkan Tabel 4.3. di atas terlihat bahwa

SMK Pelita Salatiga mampu meluluskan 102 siswanya

pada tahun pelajaran 2010/2011 dimana jumlah

lulusan terbanyak berasal dari kompetensi keahlian

perhotelan yaitu sebanyak 41 orang, sedangkan

jumlah lulusan paling sedikit berasal dari kompetensi

keahlian pemasaran yaitu sebanyak 9 orang.
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Lebih lanjut dalam Tabel 4.3. juga terlihat bahwa

dari total 102 siswa yang lulus, hanya sebanyak 41

orang yang bekerja relevan pada beberapa bidang di

dunia usaha/industri sesuai dengan kompetensi

keahliannya, sedangkan lainnya ada yang

berwirausaha dan ada juga yang melanjutkan studi ke

jenjang yang lebih tinggi.  Tampak juga ada sebanyak

26 orang lulusan yang belum bekerja atau tidak

terdata dalam dokumen SMK Pelita Salatiga.

Memperhatikan data penelurusan lulusan SMK

Pelita Salatiga di atas, dapat dikatakan bahwa pada

kenyataannya harus diakui bahwa jumlah lulusan

yang tersalurkan dalam pasar dunia usaha/industri

sesuai dengan kompetensi keahliannya masih

tergolong kecil.

4.2 Pandangan Alumni tentang Relevansi Pekerjaan
Lulusan SMK dengan Kompetensi Keahlian
berdasarkan Pengalaman Praktik Kerja Industri
(Prakerin)
Sebanyak 14 orang alumni SMK Pelita Salatiga

diminta kesediaannya untuk memberikan pandangan

tentang relevansi pekerjaan lulusan SMK dengan

kompetensi keahlian berdasarkan pengalaman praktik

kerja industri (prakerin). Dari 14 orang alumni

tersebut, lima orang memiliki kompetensi keahlian di

bidang akuntansi, empat orang memiliki kompetensi
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keahlian di bidang pemasaran, empat orang memiliki

kompetensi keahlian di bidang TKJ dan satu orang

lainnya memiliki kompetensi keahlian di bidang

perhotelan. Para alumni tersebut sewaktu menjadi

siswa SMK Pelita Salatiga melakukan prakerin di

sejumlah tempat di kota Salatiga seperti: Koperasi 411,

Koperasi Rimba, Ada Baru Swalayan, Warnet Inter,

Relasi Komputer, UKSW Salatiga, Laras Asri Resort and

Spa, Toko Batik Victory, Koperasi UKSW, Dinas

Pendidikan Kota Salatiga, Dinas Kesehatan Kota

Salatiga STIBA Salatiga dan DPKD Salatiga.

Informasi tentang lowongan pekerjaan tentu sangat

penting artinya bagi pencari kerja.  Untuk itu maka

berbagi sumber informasi perlu dijajaki oleh pencari

kerja guna mendapatkan informasi adanya pekerjaan

tersebut.  Sumber informasi pekerjaan tersebut bisa

berasal dari berbagai  sumber. Informasi pekerjaan

biasanya   dilakukan oleh Disnakertrans wujudnya

adalah menginformasikan ke sekolah. Namun demikian

industri kadang-kadang ada yang langsung ke sekolah.

Hal ini terjadi     lulusan SMK   pernah diterima di

suatu industri tersebut, selanjutnya mereka langsung

datang ke sekolah. Mereka langsung bekerjasama,

mereka datang ke SMK sendiri .
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Tabel berikut ini menyajikan datanya berdasarkan

wawancara dengan alumni.

Tabel 4.4.
Sumber Informasi Pekerjaan

No Sumber Informasi Jumlah
1 Media cetak 0
2 Media elektronik 0
3 Teman 7
4 Orang Tua/ Saudara 1
5 BKK 4
6 Sekolah 1
7 Lainnya 1

Jumlah 14
Sumber: Data Primer, 2013

Berdasarkan Tabel 4.4. di atas tampak bahwa

sumber informasi pekerjaan terbesar adalah berasal

dari teman yaitu sebanyak 7 orang. Ada juga sebanyak

4 orang yang mendapatkan informasi pekerjaan dari

BKK. Tidak satupun alumni yang menjadi responden

memanfaatkan media cetak maupun media elektronik

sebagai sumber informasi pekerjaan.  Hal ini

menunjukkan bahwa kedua sumber informasi tersebut

jarang atau bahkan tidak pernah diakses oleh mereka

yang mencari informasi tentang pekerjaan.  Justru

mereka lebih intens mencari informasi pekerjaan dari

teman-temannya. Bila telah mendapatkan informasi

dari temannya maka meraka akan membuat dan

mengirimkan surat lamaran untuk selanjutnya
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menunggu panggilan tes atau seleksi kerja.

Saat ini para alumni tersebut telah bekerja,

dimana 12 diantaranya bekerja sebagai karyawan

swasta, satu orang bekerja sebagai wiraswasta dan satu

orang lainnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Untuk mendaptkan pekerjaan tersebut, mereka

memiliki lama waktu tunggu yang beragam.  Sebanyak

sembilan orang menyatakan bahwa lama waktu yang

mereka perlukan hingga mendapatkan pekerjaan

adalah < enam bulan, tiga orang menunggu hingga 6-

12 bulan untuk mendapatkan pekerjaannya yang

sekarang ini sedangkan dua orang lainnya harus

menunggu > 18 bulan hingga akhirnya mendapatkan

pekerjaannya saat ini.

Pekerjaan yang dilakukan hendaknya memiliki

relevansi/ sesuai dengan kompetensi keahlian yang

dimiliki.  Untuk mengetahui hal tersebut, berikut

disajikan data tentang relevansi pekerjaan dengan

kompetensi keahlian berdasarkan pandangan alumni.

Tabel 4.5.
Relevansi Pekerjaan dengan Kompetensi

Keahlian

No Relevansi Pekerjaan dengan
Kompetensi Keahlian Jumlah

1 Relevan 3
2 Cukup relevan 7
3 Kurang relevan 1
4 Sangat kurang relevan 3

Jumlah 14
Sumber: Data Primer, 2013
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Tabel 4.5. di atas memperlihatkan bahwa

mayoritas alumni yang berpartisipasi dalam penelitian

ini menyatakan bahwa ada relevansi antara pekerjaan

dengan kompetensi keahlian yang mereka miliki. Hal

ini dikemukakan oleh tiga orang yang menyatakan

relevan dan tujuh orang yang menyatakan cukup

relevan pekerjaan mereka dengan kompetensi keahlian

yang dimilikinya. Meskipun demikian, ternyata ada

juga alumni yang menyatakan bahwa tidak ada

relevansi antara pekerjaan dengan kompetensi keahlian

yang mereka miliki. Hal ini dikemukakan oleh satu

orang  yang menyatakan kurang relevan dan tiga orang

yang menyatakan sangat kurang relevan pekerjaan

mereka dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya.

Praktek kerja industri (Prakerin) yang dilakukan

siswa tentunya diharapkan dapat memberikan

tambahan kompetensi keahlian diluar dari materi

pelajaran yang telah mereka dapat di sekolah. Hal

tersebut nantinya dapat bermanfaat bagi siswa ketika

mereka memasuki dunia kerja. Namun terkadang

pekerjaan yang digeluti siswa setelah mereka lulus

ternyata tidak relevan dengan kompetensi keahlian

berdasarkan prakerin.
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Berikut petikan wawancara dengan alumni SMK

Pelita salatiga mengenai pengalaman prakerin yang

dilaksanakan di dinas pendidikan kota Salatiga :

1. Dudi tidak memberikan kepercayaan kepada
siswa untuk melakukan pekerjaan sesuai
dengan profil kompetensi keahliannya di bidang
akuntansi sesuai dengan latar belakang
program keahlian yang diperoleh di sekolah

2. Volume pekerjaan di Dudi sangat minim apabila
dibandingkan dengan jumlah siswa yang
praktik, sehingga siswa lebih banyak bersantai
bahkan mengerjakan yang tidak sesuai dengan
kompetensinya. Hal tersebut disebabkan karena
dalam sekali waktu pelaksanaan Prakerin tidak
hanya dari SMK Pelita Salatiga tetapi juga dari
sekolah lain.

Untuk mengetahui hal tersebut, berikut disajikan

data tentang relevansi pekerjaan dengan kompetensi

keahlian berdasarkan prakerin menurut pandangan

alumni.

Tabel 4.6.
Relevansi Pekerjaan dengan Kompetensi

Keahlian berdasarkan Prakerin

No
Relevansi Pekerjaan dengan

Kompetensi Keahlian
berdasarkan Prakerin

Jumlah

1 Relevan 4
2 Cukup relevan 7
3 Kurang relevan 2
4 Sangat kurang relevan 1

Jumlah 14
Sumber: Data Primer, 2013



59

Berdasarkan Tabel 4.6. di atas tampak mayoritas

alumni yang berpartisipasi dalam penelitian ini

menyatakan bahwa ada relevansi antara pekerjaan

dengan kompetensi keahlian yang mereka peroleh dari

perkerin. Hal ini dikemukakan oleh empat orang  yang

menyatakan relevan dan tujuh orang yang menyatakan

cukup relevan pekerjaan mereka dengan kompetensi

keahlian yang diperoleh dari perkerin.

Meskipun demikian, ternyata ada juga alumni

yang menyatakan bahwa tidak ada relevansi antara

pekerjaan dengan kompetensi keahlian yang mereka

peroleh dari perkerin.  Hal ini dikemukakan oleh dua

orang  yang menyatakan kurang relevan dan satu orang

yang menyatakan sangat kurang relevan pekerjaan

mereka dengan kompetensi keahlian yang yang

diperoleh dari perkerin.

Ilmu pengetahuan yang didapat semasa duduk di

bangku sekolah merupakan bekal ketika seseorang

memasuki dunia kerja.  Untuk itu maka materi

pelajaran yang diajarkan di sekolah harus relevan

dengan kebutuhan dunia kerja. Keadaan sekarang ini

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus selalu bisa

mengembangkan kompetensi sesuai dengan tuntutan

Dudi .
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Untuk mengetahui hal tersebut, berikut disajikan

data tentang relevansi materi pelajaran dengan

kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan menurut

pandangan alumni

Tabel 4.7.
Relevansi Materi Pelajaran Produktif dengan

Kebutuhan untuk Melaksanakan Pekerjaan

No
Relevansi Materi Pelajaran
dengan Kebutuhan untuk
Melaksanakan Pekerjaan

Jumlah

1 Relevan 4
2 Cukup relevan 6
3 Kurang relevan 3
4 Tidak relevan 1

Jumlah 14
Sumber: Data Primer, 2013

Berdasarkan Tabel 4.7. di atas tampak mayoritas

alumni yang berpartisipasi dalam penelitian ini

menyatakan bahwa ada relevansi antara materi

pelajaran dengan kebutuhan untuk melaksanakan

pekerjaan. Hal ini dikemukakan oleh empat orang yang

menyatakan relevan dan enam orang yang menyatakan

cukup relevan materi pelajaran dengan kebutuhan

untuk melaksanakan pekerjaan.  Meskipun demikian,

ternyata ada juga alumni yang menyatakan bahwa

tidak ada relevansi antara materi pelajaran dengan

kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan.  Hal ini

dikemukakan oleh tiga orang yang menyatakan kurang

relevan dan satu orang  yang menyatakan sangat
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kurang relevan materi pelajaran dengan kebutuhan

untuk melaksanakan pekerjaan.

Masih berkaitan dengan relevan materi pelajaran

dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan,

alumni juga memberikan penilaian mengenai

prosentase besarnya manfaat materi pendidikan di

sekolah bagi pekerjaan mereka.  Hasilnya

menunjukkan bahwa hanya ada dua orang yang

menyatakan bahwa keseluruhan materi pendidikan

bermanfaat bagi pekerjaan mereka, 3 orang

menyatakan bahwa 80% materi pendidikan bermanfaat

bagi pekerjaan mereka, 2 orang menyatakan bahwa 60-

70% materi pendidikan bermanfaat bagi pekerjaan

mereka.

Hal menarik adalah ada sebanyak 5 orang yang

menyatakan bahwa materi pendidikan hanya 50%

bermanfaat bagi pekerjaan mereka, dan bahkan 2

orang lainnya menyatakan bahwa materi pendidikan

hanya memberikan manfaat < 50% bagi pekerjaan

mereka.

4.3. Pandangan Kepala Bursa Kerja Khusus (BKK)
tentang Relevansi Pekerjaan Lulusan SMK
dengan Kompetensi Keahlian berdasarkan
Pengalaman Praktik Kerja Industri (Prakerin)
Berkenaan dengan pandangan Kepala Bursa

Kerja Khusus (BKK) tentang relevansi pekerjaan
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lulusan SMK dengan kompetensi keahlian berdasarkan

pengalaman praktik kerja industri (prakerin), maka

penulis telah melakukan wawancara dengan Kepala

BKK SMK Pelita Salatiga.

Salah satu tugas dari BKK yang ada di sekolah

adalah menyusun database penelusuran alumni

terutama menyangkut dimana alumni tersebut bekerja,

jenis pekerjaan apa yang dilakukan serta relevansinya

dengan kompetensi keahlian yang dimiliki alumni

tersebut.  Menurut informasi Kepala BKK SMK Pelita

Salatiga bahwa pihaknya telah melakukan pendataan

alumni, namun beliau mengakui bahwa belum banyak

alumni yang informasinya tercatat dalam database yang

ada.

Kendala yang dihadapi pihak BKK sekolah untuk

melakukan penelusuran alumni adalah sering berganti-

gantinya nomor Hp oleh para alumni itu sendiri.  Hal

ini tentu saja menyulitkan pihak BKK sekolah untuk

menghubunginya guna melengkapi database BKK.

Dismping itu, para alumni sendiri jarang yang

mengambil inisiatif untuk melaporkan tempat dimana

ia bekerja.  Umumnya data alumni yang tercatat dalam

database BKK diperoleh ketika alumni tersebut datang

mengunjungi sekolah, dan kesempatan tersebut

dimanfaatkan oleh BKK untuk meminta informasi

untuk meng-update database penelusuran alumni.
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BKK merupakan jabatan yang berada dibawah

garis koordinasi Wakil Kepala Sekolah (Wakasek)

urusan Humas (Hubungan masyarakat) bidang

Prakerin (Praktik Kerja Industri ). Tugas lain Humas

bekerja sama dengan BKK sekolah adalah mengatur

penempatan para siswa yang hendak melakukan

(prakerin). Seperti diketahui bahwa setiap siswa SMK

akan melalui masa prakerin agar siswa SMK

mempunyai suatu pengalaman praktek kerja sebelum

memasuki dunia usaha secara nyata setelah lulus

sekolah.

Selama ini menurut Kepala BKK SMK Pelita

Salatiga bahwa sebelum penempatan prakerin, pihak

sekolah biasanya mengundang pihak Dudi untuk

mensinkronkan kompetensi-kompetensi yang ada di

sekolah dengan yang ada di Dudi. Hasilnya

menunjukkan bahwa ada penempatan siswa di tempat

prakerin yang sudah sinkron atau relevan antara

kompetensi yang dimiliki dengan yang dikerjakan/

dipraktekan di tempat Dudi (tempat prakerin). Namun

ada juga penempatan siswa di tempat prakerin yang

kurang sinkron atau kurang relevan antara

kompetensi yang dimiliki dengan yang dikerjakan/

dipraktikan di tempat Dudi (tempat prakerin).
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Sejauh ini menurut Kepala BKK SMK Pelita

Salatiga bahwa bidang kompetensi keahlian yang

penempatan prakerinnya sudah relevan adalah pada

program keahlian pemasaran dan perhotelan. Untuk

siswa dari program keahlian pemasaran prakerinnya

ditempatkan di toko, swalayan atau toserba . Tugas

yang mereka kerjakan misalnya menata produk,

melakukan negosiasi dengan pelanggan, membuat

nota, yang mana hal tersebut merupakan sebagian dari

pelajaran yang sudah diberikan disekolah yaitu

kompetensi produktif,  dengan demikian apa yang

dikerjakan/ dipraktikan oleh siswa selama prakerin

sesuai dengan kompetensi keahlian .

Demikian halnya untuk siswa dari program

keahlian perhotelan yang ditempatkan di berbagai hotel

dan mengerjakan tugas-tugas mulai dari groming

persiapan sebelum kerja, preparer di bar tender,

restoran, loby melayani order dan melayani tamu,

penataan kamar untuk tamu / hause keeping , semua

pekerjaan dilakukan sesuai operasional dan sudah

sesuai dengan kompetensinya di bidang perhotelan.

Kondisi berbeda terlihat pada bidang kompetensi

keahlian TKJ dan Akuntansi yang penempatan

prakerinnya dinilai belum relevan. Siswa jurusan TKJ

hanya melakukan tugas-tugas sebatas memasukkan

data ke dalam komputer, mereka tidak akan diberiikan
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tugas seperti merakit, menginstal , perawatan

komputer, karena dikhawatirkan justru akan

menghilangkandata-data yang sudah tersimpan.

Ada beberapa faktor penyebab, sebagai contoh

misalnya yang terjadi pada bidang kompetensi

Akuntansi dimana belum relevannya kompetensi

keahlian yang dimiliki siswa dengan yang dikerjakan di

perusahaan sewaktu prakerin karena kebijakan

perusahaan yang tidak membolehkan siswa prakerin

untuk melaksanakan tugas pembukuan atau jurnal

keuangan mengingat itu berkaitan dengan data-data

vital perusahaan yang tidak boleh keliru pencatatan

dan perhitungannya. Namun demikian, paling tidak

para siswa bisa mengadopsi budaya kerja yang ada di

tempat prakerin yang bisa dimanfaatkannya kelak saat

benar-benar masuk ke dunia kerja nyata.

Lebih lanjut menurut Kepala BKK SMK Pelita

Salatiga bahwa tidak semua Dudi memberikan

sertifikat kepada siswa yang telah selesai melakukan

prakerin.  Umumnya yang memberikan sertifikat

adalah perusahaan-perusahaan skala menengah

hingga besar, sementara untuk perusahaan (usaha)

kecil yang dimiliki oleh perseorangan tidak memberikan

sertifikat kepada siswa prakerin.  Sebagai contoh

misalnya siswa yang ditempatkan di warnet,

kecamatan, maka sertifikat tidak dikeluarkan oleh
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pihak dudi tersebut, namun meminta pihak sekolah

untuk membuatkan sertifikatnya.

Sertifikat yang diperoleh siswa semestinya bisa

menjadi nilai tambah untuk menjadi pertimbangan

perusahaan ketika kelak siswa tersebut melamar

pekerjaan setelah lulus sekolah.  Namun menurut

Kepala BKK SMK Pelita Salatiga bahwa sejauh ini

sertifikat prakerin yang dimiliki para lulusan SMK tidak

atau belum berperan penting dalam mencari pekerjaan.

Hal ini mengingat tidak semua perusahaan

mensyaratkan pelamarnya untuk menyertakan

sertifikat prakerin ketika mengajukan surat lamaran

pekerjaan ke perusahaan.

Meskipun sertifikat prakerin tidak atau belum

berperan penting sebagai nilai tambah dalam mencari

pekerjaan, namun hal ini tidak berarti lulusan SMK

mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Waktu

tunggu para lulusan SMK untuk mendapatkan

pekerjaan bervariasi namun umumnya tidak terlalu

lama menunggu. Umumnya waktu tunggu untuk

mendapatkan pekerjaan tidak lebih dari 1 tahun, ada

yang 3 bulan sudah mendapatkan pekerjaan, ada yang

6 bulan sudah mendapatkan pekerjaan.  Bahkan

menurut Kepala BKK SMK Pelita Salatiga bahwa

terkadang saat siswa masih duduk di semester 5 sudah

ada perekrutan dari pihak Dudi, walaupun untuk
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penempatannya menunggu setelah siswa tersebut

dinyatakan lulus dari SMK.

Selama ini ada dua cara yang dilakukan oleh

para lulusan (alumni) dalam melamar pekerjaan yaitu

melalui perekrtuan yang dilakukan oleh Bursa Kerja

Khusus (BKK) sekolah serta ada juga yang langsung

mendatangi perusahaan yang membuka lowongan

pekerjaan untuk mengajukan surat lamaran.  Khusus

perekrutan yang dilakukan oleh BKK sekolah, tentunya

akan bekerja sama dengan pihak Dudi dimana

mekanismenya bisa dengan dua cara.  Pertama, dari

pihak Dudi yang mendatangi sekolah untuk

menginformasikan adanya lowongan pekerjaan dan lalu

kemudian mengadakan tes atau seleksi yang bertempat

di sekolah.  Kedua, pihak BKK sekolah yang

mendatangi pihak Dudi untuk menanyakan tentang

ada tidaknya rencana perekrutan tenaga kerja baru.

Bila pihak Dudi ternyata ada rencana perekrutan,

maka selanjutnya atas dasar kesepakatan kedua pihak

(Dudi dan BKK sekolah) maka diputuskan waktu dan

tempat pelaksanaan rekrutmen.

Masih terkait dengan perekrutan tenaga kerja,

saat ini penggunaan Kartu Kuning sebagai salah satu

persyaratan bagi pelamar yang mencari pekerjaan

sudah tidak digunakan lagi. Hal ini menurut Kepala

BKK SMK Pelita Salatiga bahwa hal tersebut
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disebabkan karena mulai banyak perusahaan yang

tidak mensyaratkan Kartu Kuning bagi para lulusan

yang hendak mengikuti perekrutan.  Namun demikian,

bilamana ada perusahaan yang memasukkan

persayaratan Kartu Kuning sebagai salah satu syarat

yang harus dipenuhi oleh pelamar, maka pihak sekolah

hanya menyarankan kepada para lulusan untuk

mengurus Kartu Kuning tersebut di Dinas Tenaga

Kerja.

Setiap lulusan dari SMK diharapkan dapat

bekerja di Dudi sesuai dengan kompetensi keahlian

yang dimilikinya sehingga ilmu yang diperolehnya saat

berada di sekolah dapat diterapkan di tempatnya

bekerja.  Menurut informasi dari Kepala BKK SMK

Pelita Salatiga bahwa hampir sebagian besar lulusan

SMK Pelita Salatiga bekerja di Dudi yang sesuai atau

relevan dengan kompetensi keahlian yang dimiliki

lulusan tersebut. Apa yang sudah dipraktikkan dalam

prakerin menjadi pengalaman berharga saat mereka

lulus dan bekerja pada Dudi.

Lebih lanjut menurut Kepala BKK SMK Pelita

Salatiga bahwa diantara keempat kompetensi keahlian

yang ada di SMK Pelita Salatiga, ternyata lulusan dari

kompetensi keahlian perhotelan yang paling banyak

bekerja di Dudi sesuai atau relevan dengan kompetensi

keahliannya. Sebagian besar dari kompetensi yang
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diajarkan di sekolah , pengalaman prakerin, diterapkan

pula saat mereka lulus dan mendapatkan pekerjaan,

walaupun tidak secara keseluruhan .

4.4. Pandangan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kota Salatiga tentang Relevansi
Pekerjaan Lulusan SMK dengan Kompetensi
Keahlian berdasarkan Pengalaman Praktik Kerja
Industri (Prakerin)
Berkenaan dengan pandangan Dinas Sosial,

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga

tentang relevansi pekerjaan lulusan SMK dengan

kompetensi keahlian berdasarkan pengalaman praktik

kerja industri (prakerin), maka penulis telah

melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial,

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara juga

didukung dengan data-data penunjang yang dilaporkan

oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kota Salatiga.

Perkembangan jumlah pencari kerja warga kota

Salatiga dalam lima tahun terakhir (2008-2012) tampak

fluktuatif.  Berdasarkan data Dinas Sosial,

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga

diketahui bahwa pada tahun 2008 jumlah pencari kerja

sebanyak 3980 orang, jumlah tersebut mengalami

penurunan di tahun 2009 dimana tercatat 3309
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pencari kerja, selanjutnya pada tahun 2010 kembali

meningkat sebanyak 3916 orang.  Pada tahun 2011

jumlah pencari kerja jauh menurun yaitu ada sebanyak

2525 orang, namun jumlah tersebut meningkat di

tahun 2012 yaitu sebanyak 2806 orang.

Jumlah pencari kerja terbanyak masih

didominasi oleh mereka yang berasal dari tingkat

pendidikan terakhirnya SMK. Dengan banyaknya

pencari kerja yang berasal dari lulusan SMK maka hal

ini tentunya akan membuat persaingan diantara para

lulusan SMK dalam mendapatkan pekerjaan menjadi

semakin ketat. Belum lagi jika mereka harus bersaing

dengan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya.

SMK Pelita Salatiga yang sudah memiliki BKK

sendiri tidak bisa dilepaskan dari peran disnakertrans,

dimana keberadaan BKK ini berada dibawah

pengawasan dari Disnakertrans dan Dinas Pendidikan.

Dengan adanya BKK sangat membantu adanya

persaingan kerja yang dilakukan oleh lulusan yang

sederajat.

Sekolah bisa melakukan terobosan baru sendiri

agar lulusan nantinya bisa langsung mendapatkan

pekerjaan ataupun memperoleh informasi tentang

pekerjaan. Data penelusruan kerja yang di lakukan

oleh sekolah akan dilaporkan kepada kantor

disnakertrans, namun tidak bisa rutin setian bulan
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sekali bahkan baru diserahkan setelah pihak

disnakertrans minta.

Sudah banyak yang dilakukan BKK dalam upaya

membantu agar nantinya antara kompetensi keahlian

yang dipelajaran bisa relevan dengan pekerjaannya ,

misalnya dengan mengadakan rekrutmen bersama

dengan Dudi, menanyakan ke Dudi apakah

membutuhkan lulusan dari SMK Pelita, Pelatihan , dan

adanya program penyelarasan pendidikan dengan

pekerjaan yang bekerjasama dengan Hotel Internasional

SOLO ( IHS ) . Mulai mendata relevansi pekerjaan

dengan kompetensi keahlian, sudah dimulai dari

Program keahlian Perhotelan.

Persaingan tentu akan semakin ketat dalam

mendapatkan pekerjaan jika melihat lowongan

pekerjaan yang dibuka oleh pihak Dudi yang relatif

terbatas dan tentu saja tidak sebanding dengan jumlah

pencari kerja yang ada.  Hal ini terbukti dimana dari

2806 pencari kerja di tahun 2012, ternyata yang

berhasil diserap ke Dudi hanya sebanyak 1260 orang

berdasarkan data Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi Kota Salatiga.  Ini artinya ada sebanyak

1546 orang pencari kerja lainnya yang masih

menganggur dan belum terserap kedalam Dudi.
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Untuk mengatasi hal tersebut peran sekolah

dalam hal ini kurukulum merupakan tahapan penting

dalam pembentukan lulusan yang berkualitas dan

relevan dengan kebutuhan Dudi. Pada tahap ini

ditentukan profil kompetensi seperti apa yang akan

diberikan kepada siswa menurut perspektif sekolah dan

institusi pasangan. Kurikulum yang disusun tidak

hanya kurikulum pembelajaran saja, tetapi juga

kurikulum untuk Prakerin.

Demikian juga terkait dengan penilaian, tidak

hanya dilakukan oleh pihak sekolah tetapi juga

melibatkan pihak eksternal yaitu Dudi, bisa dilakukan

saat pelaksanaan prakerin maupun saat pelaksanaan

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) yang melibatkan pula

Assesor . Sehingga diharapkan nantinya setelah lulus

mempunyai kompetensi yang relevan . Untuk mencapai

relevansi dengan kebutuhan dunia kerja maka

keterlibatan institusi pasangan dalam mensikronkan

kompetensi yang dipelajari siswa perlu duduk bersama

, sehingga harapannya upaya tersebut lebih

meningkatkan keterserapan lulusan SMK nantinya bisa

relevan antara pekerjaan dengan kompetensi

keahliannya. Keberhasilan siswa dalam mengikuti

proses pembelajaran di sekolah merupakan proses awal

keberhasilan apabila nanti melaksanakan prakerin, dan

seteluh lulus untuk mendapatkan pekerjaan.
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Gambaran banyaknya lowongan pekerjaan yang

terpenuhi menurut lapangan usaha dan jenis kelamin

pada tahun 2012 di Kota Salatiga ditampilkan dalam

tabel berikut ini.

Tabel 4.8.
Banyaknya Lowongan Pekerjaan Yang Terpenuhi

Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin
Tahun 2012

Sumber: Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota

Salatiga, 2013

Berdasarkan Tabel 4.8. di atas terlihat bahwa tiga

lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga

kerja adalah industri pengolahan yang mampu

menyerap 759 tenaga kerja, selanjutnya adalah

lapangan usaha di bidang Perdagangan, Rumah Makan

dan Hotel yang mampu menyerap 223 tenaga kerja dan

diikuti lapangan usah di bidang Keuangan, Asuransi,

Lapangan Usaha
Jenis Kelamin

JumlahLaki-
laki

Perempuan

Pertanian, Kehutanan, Perburuan &
Perikanan
Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air
Bangunan
Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel
Angkutan
Keuangan, Asuransi, Persewaan dan
Jasa
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan
Perorangan

0

0
192
15
7

110

8
88

30

0

0
567
17
0

113

12
41

60

0

0
759
32
7

223

20
129

90
Jumlah 450 810 1260
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Persewaan dan Jasa yang mampu menyerap 129 tenaga

kerja.

Melihat ketiga bidang lapangan usaha yang

terbanyak menyerap tenaga kerja, semestinya menjadi

peluang yang besar bagi para lulusan SMK karena

kompetensi yang mereka miliki ternyata banyak

dibutuhkan oleh Dudi.  Sebagi contoh, lulusan SMK

yang memiliki kompetensi perhotelan dapat diserap

oleh Dudi yang bergerak di bidang Rumah Makan dan

Hotel, lulusan SMK yang memiliki kompetensi

pemasaran dapat diserap oleh Dudi yang bergerak di

bidang perdagangan, asuransi, persewaan dan jasa.

Pendapat tersebut di atas tidaklah berlebihan,

hal mana juga seperti yang dikemukakan oleh Kepala

Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota

Salatiga bahwa masih banyak Dudi yang mau

mempekerjakan lulusan SMK.  Hal ini tentunya tidak

terlepas dari kompetensi yang dimiliki lulusan SMK

yang dianggap mampu bersaing dan dapat memberikan

kontribusi bagi Dudi yang merekrutnya.

Sehubungan dengan upaya dalam mencari

pekerjaan, meski bukan menjadi persyaratan mutlak

dalam melamar pekerjaan namun masih terdapat

sejumlah lulusan SMK yang membutuhkan Kartu

Kuning.  Oleh karenanya menurut Kepala Dinas Sosial,

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga bahwa
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pihaknya tetap akan melayani permintaan pencari kerja

yang hendak mengurusi Kartu Kuning.  Tidak ada

batasan berapa banyak jumlah Kartu Kuning yang

dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi Kota Salatiga, namun disebutkan bahwa

rata-rata per harinya ada sebanyak 25 Kartu Kuning

yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan

dan Transmigrasi Kota Salatiga. Diakui memang

penggunaan Kartu Kuning dalam mencari pekerjaan

terus berkurang karena tidak semua Dudi saat ini

mensyaratkan pelamarnya harus memiliki Kartu

Kuning, disamping itu juga mulai maraknya sistem

penerimaan tenaga kerja secara online.

Banyaknya Dudi yang membutuhkan tenaga-

tenaga terampil dan berkompeten, maka sebetulnya

lulusan SMK tidak kesulitan dalam memperoleh

pekerjaan.  Menurut Kepala Dinas Sosial,

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga bahwa

waktu tunggu lulusan SMK memperoleh pekerjaan

berkisar antara 6 bulan hingga 1 tahun. Dinas Sosial,

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga

memang memiliki kendala terkait dengan pendataan

waktu tunggu lulusan SMK dalam memperoleh

pekerjaan.
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SMK Pelita Salatiga, selalu koordinasi dengan

BKK SMK yang ada di Kota Salatiga. Sehingga siswa

selalu berusaha mencari informasi baik yang sudah

lulus maupun yang belum lulus dengan memanfaatkan

kegiatan magang kerja dengan waktu yang relatif

singkat, dengan harapan bisa membantu setelah lulus

akan bisa relevan dengan kompetensi keahliannya.

Pencari kerja ada yang datang   langsung dari

perusahaan ke sekolah saat menjelang

pengumuman ujian akhir, tapi sebagian yang lain

penyalurannya sengaja dipromosikan oleh Unit Bursa

Kerja Khusus (BKK) yang dibentuk oleh SMK pelita

Salatiga. Memang diakui bahwa penyaluran tenaga

tersebut belum semuanya relevan dengan latar

belakang pendidikan kompetensi keahliannya.

Hal tersebut menurut kepala Dinas Sosial,

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga

disebabkan karena para lulusan yang telah diterima

bekerja tidak selalu melaporkannya ke Dinas Sosial,

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga,

sehingga akhirnya pihak dinas yang mendatangi

perusahaan untuk meminta informasi tentang

penggunaan lulusan SMK.  Faktor penyebab lainnya

adalah tidak adanya pelaporan secara rutin dari pihak

sekolah kepada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi Kota Salatiga. Mereka (pihak sekolah)
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baru akan memberikan informasinya bila diminta, dan

umumnya data yang dimiliki oleh sekolah juga tidak

rinci dan update.

4.5. Hasil Focus Group Discussion (FGD) tentang
Relevansi Pekerjaan Lulusan SMK dengan
Kompetensi Keahlian berdasarkan Pengalaman
Praktik Kerja Industri (Prakerin)

Berkenaan dengan hasil dari Focus Group

Discussion (FGD) tentang relevansi pekerjaan lulusan

SMK dengan kompetensi keahlian berdasarkan

pengalaman praktik kerja, maka telah telah dilakukan

diskusi kelompok terarah yang didalamnya melibatkan

beberapa pihak diantaranya Kaprogli Akuntansi,

Kaprogli TKJ, Ketua BKK, Kepala Humas, perwakilan

Dudi, dan perwakilan alumni.  Terdapat sejumlah hal

yang didiskusikan dalam FGD ini terkait dengan

relevansi pekerjaan lulusan SMK dengan kompetensi

keahlian berdasarkan pengalaman praktik kerja.

Hal mendasar yang perlu menjadi perhatian

pihak sekolah adalah saat pendaftaran peserta didik

baru harus dilihat kesesuaian antara kemampuan yang

dimiliki siswa saat ia mendaftar dan kompetensi

keahlian yang dipilihnya.  Menurut Kaprogli TKJ bahwa

harapannya adalah bahwa masing-masing program

keahlian (progli) harus mengacu pada persyaratan-

persyaratan yang ditetapkan yang harus dipenuhi siswa
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untuk diterima di progli sesuai dengan kompetensi

yang dimiliki.  Sementara itu menurut Kaprogli

Akuntansi bahwa dalam kondisi tertentu ada

pertimbangan untuk “tidak kaku” pada persyaratan-

persyaratan yang ditentukan dalam menerima siswa

baru, agar minat siswa tersebut terhadap progli yang

diinginkan dapat tersalurkan dan juga untuk

memenuhi kapasitas yang tersedia di progli tersebut.

Sebagai contoh, misalnya jika siswa tersebut tidak

memenuhi persyaratan tinggi badan minimal di progli-

nya, siswa tersebut mungkin masih bisa tetap diterima

dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya.  Akan

tetapi faktanya menurut Wa.Ka Humas bahwa pada

dasarnya siswa dapat dibedakan atas dua kategori

yaitu siswa yang sejak awal mendaftar benar-benar

berminat terhadap progli tersebut namun ada juga

siswa yang baru berminat terhadap progli tersebut

setelah ia mengikuti proses pembelajaran.  Hal ini

menyebabkan adanya “progli favorit” yang akibatnya

bisa saja “progli favorit” menjadi kelebihan kapasitas.

Untuk mengantisipasi tingginya animo siswa memilih

progli favorit yang tidak didasari oleh minat yang

sungguh-sungguh sejak awal mendaftar diri di sekolah,

maka diperlukan adanya seleksi melalui tes kompetensi

atau dengan melakukan pembatasan kuota pada progli

tersebut.
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Hal kedua yang menjadi pokok diskusi dalam

FGD adalah mengenai relevansi atau kesesuaian antara

materi kompetensi yang diajarkan dengan kompetensi

yang ada pada pihak Dudi.  Sehubungan dengan hal

tersebut, menurut Kepala Humas bahwa idealnya

materi kompetensi yang diajarkan harus sesuai dengan

materi pelajaran yang telah disusun oleh pengajar.

Selain itu, materi yang diajarkan juga harus sesuai

dengan kompetensi yang ada pada pihak Dudi dan

diinginkan oleh siswa.  Namun menurut Kaprogli

Akuntansi, pada kenyataannya di lapangan tidak

semua kompetensi yang ada di Dudi bisa dikerjakan

oleh siswa ketika prakerin.  Ada hal-hal yang sifatnya

hanya “konsumsi” internal saja sehingga

mengakibatkan siswa mengerjakan hal-hal yang kurang

disukai atau tidak sesuai dengan kompetensinya.

Akibatnya, siswa tersebut merasa tidak nyaman dengan

pekerjaan dan lingkungan tempatnya prakerin,

sehingga kemudian menjadikannya tidak masuk kerja

dan kembali ke sekolah.

Dalam FGD juga dibicarakan mengenai praktek

kerja industri (prakerin).  Salah satu faktor pendukung

keberhasilan prakerin adalah tempat prakerin yang

menunjang para siswa untuk mengaplikasikan

kompetensinya kedalam Du/di dan juga menyerap
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pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari

Du/di.  Sehubungan dengan hal tersebut, menurut

Kaprogli TKJ bahwa idealnya ada verifikasi secara

kelembagaan antara kompetensi yang ada di  sekolah

dengan yang ada di Du/di tempat dimana siswa

nantinya akan melakukan prakerin.  Demikian juga

halnya menurut Ketua BKK bahwa diharapkan ada

verifikasi kesesuaian antara tempat yang digunakan

untuk prakerin dengan kompetensi keahlian yang

dimiliki siswa.  Namun demikian pada kenyataannya

verifikasi yang telah dilakukan di awal sebelum siswa

melakukan prakerin ternyata tidak sepenuhnya sesuai

dengan yang terjadi di tempat prakerin.

Menurut Kaprogli TKJ bahwa ada beberapa

tempat prakerin yang sudah sesuai memberikan tugas

bagi siswa prakerin sesuai dengan kompetensi yang

dimiliki siswa, umumnya hal tersebut dirasakan oleh

siswa prakerin dari progli TKJ dan perhotelan.  Namun

mungkin hal tersebut tidak bisa didapati oleh siswa

prakerin dari progli lainnya di tempat prakerin.  Hal ini

seperti yang diungkapkan oleh Kaprogli Akuntansi,

dimana menurut beliau bahwa ada tempat prakerin

yang tidak memberitahukan segala hal menyangkut

proses akuntansi yang ada karena pertimbangan

kerahasiaan perusahaan.
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Contoh lainnya, ada siswa progli akuntansi yang

ditempatkan di kantor pajak hanya diberikan tugas-

tugas membereskan berkas-berkas atau input data

yang mana tugas tersebut tidak relevan dengan

kompetensi yang dimiliki siswa.  Dalam kasus berbeda,

ada beberapa koperasi yang mau memberikan

kewenangan kepada siswa prakerin untuk memegang

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan

pembukuan, namun ada juga koperasi lainnya yang

tidak bersedia memberikan kewenangan tersebut

kepada siswa prakerin.

Selain tempat prakerin yang menunjang,

kesiapan dari siswa juga perlu diperhatikan.  Menurut

Kepala Humas untuk mengetahui kesiapan dari siswa

yang hendak prakerin maka Waka Humas harus

mengecek kesiapan para siswa misalnya sejauhmana

penguasaan KKPI, persyaratan nilai-nilai mata

pelajaran yang sudah harus tuntas sebagai syarat

untuk bisa mengikuti prakerin.

Sementara itu menurut Ketua BKK bahwa

harapannya adalah agar siswa ketika duduk di kelas II

semester genap sebaiknya sudah mulai melakukan

praktek dengan tujuan agar memiliki pengetahuan

kerja lapangan.  Lebih lanjut Ketua BKK mengatakan

bahwa hal yang juga tidak kalah penting yang harus

diperhatikan baik oleh  pihak sekolah maupun dari
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siswa yang bersangkutan adalah menyangkut sikap

(attitude) dari siswa yang akan mengikuti prakerin.

Siswa harus bisa menunjukkan sikap (attitude) yang

baik di tempat prakerin.

Pada kenyataannya menurut Kepala Humas

bahwa ada siswa yang sesungguhnya memiliki

kemampuan keterampilan yang baik namun belum

mampu menyesuaikan dengan budaya kerja di tempat

prakerin.  Sehubungan dengan sikap (attitude),

menurut Ketua BKK bahwa pada kenyataannya ada

siswa yang memiliki sikap (attitude) yang baik sehingga

mampu menyelesaikan prakerin hingga waktu yang

ditetapkan, namun ada juga siswa yang kurang

memiliki sikap (attitude) yang baik sehingga

menimbulkan trouble di tempat prakerin.  Hal ini

mengakibatkan pihak sekolah harus menarik siswa

tersebut dari tempat prakerin sebelum batas waktu

yang ditetapkan dan kepada siswa tersebut bisa

dikenakan sanksi untuk mengulang prakek di sekolah

minimal 1 bulan.

Sehubungan dengan relevansi jenis pekerjaan

alumni berdasarkan kompetensi yang diambil sewaktu

di SMK, idealnya menurut Kepala BKK bahwa alumni

seharusnya mencari (memilih) pekerjaan yang sesuai

dengan kompetensi yang diambilnya sewaktu di SMK.

Hal ini dengan maksud agar alumni tersebut tidak
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akan kesulitan melaksanakan tugas-tugasnya di

tempat ia bekerja karena tugas-tugas tersebut sudah

dikuasainya.  Pada kenyataannya, menurut Kaprogli

TKJ bahwa secara umum jenis pekerjaan alumni sudah

relevan dengan kompetensi yang diambil sewaktu di

SMK.

Sementara itu menurut Kepala BKK bahwa

kenyataanya masih ada sejumlah alumni yang tidak

tahu harus kemana mencari pekerjaan yang sesuai

dengan kompetensi, ada juga sejumlah lowongan

namun tidak sesuai dengan kompetensi alumni

tersebut.  Namun menurut Kepala BKK bahwa jumlah

alumni yang mengalami hal tersebut tidak banyak,

artinya secara rata-rata umumnya alumni bekerja

sesuai dengan kompetensi yang diambil sewaktu di

SMK.

Masih berkaitan dengan relevansi jenis pekerjaan

alumni berdasarkan kompetensi yang diambil sewaktu

di SMK, hal yang perlu diperhatikan oleh pihak sekolah

adalah tersedianya database mengenai penelusuran

alumni terutama menyangkut dimana alumni tersebut

bekerja, jenis pekerjaan apa yang dilakukan serta

relevansinya dengan kompetensi keahlian yang dimiliki

alumni tersebut.  Idealnya menurut Kepala BKK bahwa

pihak sekolah harus memiliki database penelusuran

alumni.
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Pada kenyatannya menurut Kepala BKK bahwa

pihak sekolah memang memiliki database yang

dimaksud, namun harus diakui bahwa belum banyak

alumni yang informasinya tercatat dalam database yang

ada.  Kendala yang dihadapi pihak BKK sekolah

diantaranya adalah adanya kebiasaan alumni yang

sering berganti-gantinya nomor Hp sehingga

menyulitkan pihak BKK sekolah untuk

menghubunginya guna melengkapi database BKK.

Kebanyakan alumni yang tercatat dalam database

adalah mereka yang kebetulan datang mengunjungi

sekolah, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh

BKK untuk meminta informasi untuk meng-update

database penelusuran alumni.

Alumni dalam mencari pekerjaan bisa

menggunakan beragam sumber informasi baik itu

melalui BKK di sekolahnya, informasi dari teman,

ataupun sumber informasi lainnya. Menurut Kepala

BKK bahwa selama ini alumni dalam mencari informasi

pekerjaan dengan mendatangi BKK untuk

mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, diberitahu

oleh teman satu sekolah mengenai informasi lowongan

atau pun informasi dari pihak sekolah lainnya.  Atas

dasar informasi yang diperoleh tersebut selanjutnya
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alumni membuat surat lamaran untuk dikirimkan ke

pihak Dudi yang membuka lowongan pekerjaan

tersebut.  Lebih lanjut menurut Kepala BKK, bahwa

selama ini tidak semua Dudi mengajukan syarat

khusus bahwa pelamar harus dari pogli tertentu untuk

bisa diterima bekerja, yang terpenting pelamar memiliki

soft skill, kejujuran, kemauan dan kedisiplinan dalam

bekerja.

Namun demikian ada beberapa Dudi yang

mensyaratkan pelamar harus berasal dari progli yang

sesuai dengan posisi yang dibutuhkan.  Biasanya itu

terjadi untuk Dudi yang bergerak di bidang perhotelan,

dimana mereka umumnya cenderung mencari tenaga

kerja yang juga berasal dari progli perhotelan. Pihak

DUDI memiliki hubungan dengan   SMK karena

adanya kegiatan pro aktif dari pihak SMK, yang

memerlukan tempat praktik atau on the job training

bagi siswanya. Bagi pihak SMK, Dudi merupakan

laboratorium tempat praktik siswa yang akan

meraih sejumlah kompetensi sesuai bidangnya.

Selain itu pihak SMK memiliki kepentingan untuk

menempatkan lulusannya, agar bisa diterima sebagai

pekerja di dudi sesuai dengan bidang keahliannya

Menurut pendapat yang mewakili dari dudi

dalam FGD ini menyatakan bahwa pihak dudi tidak

selalu mensyaratkan lulusan SMK dari program
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keahlian  tertentu dan dengan pekerjaan yang relevan,

namun biasanya setelah masuk ke lingkungan dudi

maka ditempatkan pada jenis pekerjaan yang paling

tidak agak relevan dengan kompetensi keahliannya.

Memang harus diakui bahwa untuk lulusan SMK tidak

bisa disamakan dengan yang lulusan sarjana (S1)

mereka akan bekerja sesuai dengan formasi yang

dibutuhkan oleh Dudi.

Dalam hal Perekrutan hasil lulusan SMK pihak

DUDI banyak memberikan kesempatan kepada lulusan

SMK, dari beberapa hasil wawacara dengan dudi

perekrutan pada lulusan SMK cukup banyak

tertutama pada tingkat operasional. Menurut mereka

lulusan SMK jauh lebih baik dari pada lulusan SMA.

Bahkan untuk menjaring lulusan SMK mereka sering

kali berkolaborasi dengan SMK untuk memperoleh

tenaga kerja seperti yang di lakukan PT Kamaltek, PT

Panasonik, biasanya ini melalui seleksi akademik di

sekolah dan juga hasil pemagangan di tempat DUDI.

Walaupun demikian biasanya pihak DUDI

masih melakukan berbagai test untuk merekrut

mereka sebagai karyawan, seperti test psikologi,

wawancara dan sebagainya, setelah itupun para calon

tenaga kerja inipun akan tetap mendapat latihan dalam

magang perusahaan diluar magang sewaktu jadi siswa
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Berikut pendapat  alumni pada sat dilakukan

wawancara tentang pengalaman prakerin dan relevansi

pekerjaan pendapatnya pada saat FGD

Pada waktu saya prakerin  di UKS W pada awalnya di
bagian server lalu di laboratorium dan di bagi di
bebarapa tempat, yang sesuai dengan apa yang ingin
di pelajari yang sesuai dengan minat anak itu sendiri.
Masing-masing anak tidak berada di bagian yang
sama setiap hari nya, selain instal aplikasi
menggunakan system billing setiap mahasiswa harus
menunjukkan kartu apa yang sudah dikerjakan hari
itu, namun pada saat bekerja hal tersebut jarang
dilakukan , hanya sebatas menggunakan beberapa
program yang ada pada microsof office , terutama
excel dan Microsoft Word.

Setiap siswa tentunya berharap agar saat ia lulus

maka dirinya bisa segera mendapatkan pekerjaan.

Pada kenyataannya, menurut salah satu wakil alumni

bahwa lama waktu yang ia perlukan hingga

mendapatkan pekerjaan adalah kurang dari enam

bulan semenjak lulus SMK.  Ini artinya ia tidak terlalu

lama menunggu untuk bisa mendapatkan pekerjaan.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Kepala BKK

dimana menurut beliau umumnya waktu tunggu untuk

mendapatkan pekerjaan tidaklah lama.  Ada yang 3

bulan sudah mendapatkan pekerjaan,  ada yang 6

bulan sudah mendapatkan pekerjaan.  Bahkan Kepala

BKK menyebutkan bahwa terkadang saat siswa masih
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duduk di semester 5 sudah ada perekrutan dari pihak

Dudi, walaupun untuk penempatannya menunggu

setelah siswa tersebut dinyatakan lulus dari SMK.

Mencermati pendapat wakil alumni dan juga

Kepala BKK di atas maka dapat dikatakan bahwa pada

dasarnya lulusan SMK bisa memperoleh pekerjaan

dengan cepat.

Hal lainnya yang dibicarakan dalam FGD adalah

menyangkut relevansi sarana penunjang untuk praktik

di sekolah dengan praktik yang ada di Dudi.  Idealnya

adalah bahwa pihak sekolah harus menyediakan

sarana-sarana penunjang untuk siswa dapat

melakukan kegiatan praktik yang mendekati sama

dengan sarana-sarana penunjang yang ada di Dudi.

Pada kenyataannya, menurut Kaprogli TKJ

bahwa sebenarnya sarana-sarana penunjang yang ada

di sekolah yang digunakan oleh siswa saat praktik

sudah merupakan sarana standar minimal yang

ditentukan dalam kurikulum.

Namun terkadang sarana-sarana penunjang

tersebut sudah berbeda secara kualitas maupun

kapasitas yang digunakan di tempat Dudi.  Sementara

itu menurut perwakilan Dudi, bahwa memang belum

bisa untuk pihak sekolah menyamakan semua sarana

penunjang praktik dengan yang ada di Dudi.  Hal ini

mengingat Dudi melayani kebutuhan berbagai lapisan/
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masyarakat umum, baik di tingkat lokal, nasional

bahkan di tingkat internasional.

Namun demikian, menurut kepala program

keahlian Teknik Komputer dan Jaringan bahwa

meskipun sarana-sarana penunjang tersebut tidak

persis sama karena beda kebutuhan, namun para

alumni yang telah bekerja di berbagai Dudi ternyata

bisa menggunakan sarana-sarana penunjang tersebut

karena selain ada panduannya seperti tertuang dalam

SOP, alumni juga telah memiliki bekal pengetahuan

dan ketrampilan dari sekolah.
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