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ABSTRAK

Era Perdagangan Bebas teiah muncui di depan mata. Pemerintah Indonesia
bertekad menjadi bangsa yang mandiri sejajar dengan bangsa lain di semua
bidang. Dibidang teknologi otomotif tekad itu mengandung konsekuensi
yang tidak ringan tidak saja pada kebrjakan industri otomotif, tetapi juga
menyangkut kebijakan se'ktor lain, pendidikan misalnya. Sebagai negara
yang sedang mensejajarkan diri dengan ftegara maju, kebrlakan itu
mempengaruhi puia struktur ekonomi dan ketenagakerjaan, yang pada
akhirnya mempengaruhi di bidang pendidikan. Antisipasi pendidikan te'knik
otomotif dengan datangnya erq perdagangan bebas harus senantiasa
diupayakan. Se-bagai industri padat modal dan sekaligus padat kuryu, maka
alih teknologi menjadi issue relevan. Alih telinologi memerluicrn tenaga
kerja yang menguasai pengetahuan dan teknoiogi serta mampu
mengaplikasikannya dalam industri. Penyiapan tenaga kerja berkualitas
dimaksu<i menjadi tanggung jawab sistem pendiiiikan.

A. Pendahuluan

Salah satu seklor penting dalam pembangunan di negara kita adalah seftior industri.

Pencanangan PJPT II pada awal April 1994 yang sekaiigus merupakan era industrialisasi

menuntut kerja keras berbagai selctor yang terkait. Pada era ini, bangsa Indonesia harus

menuju pada kemandirian, tidak lagi mengganlungkan uiuran tangan bangsa iain. Bangsa

kita tidak boleh puas hanya sebagai konsumen teknologi, akan tetapi harus dapat berbuat

sendiri. Berbagai kebrjakan yang berkaitan dengan tekad itupun senantiasa diiakukan,

sehingga issue alih teknologi menjadi sangat relevan. Untuk dapat merencanakan,

meiaksanakan kegiatan clan mengembangkan suatu alih teknologilindustri diperlukan

tenaga-tenaga kerja yang terampil dan terdidik, rnenguasai pengetahuan dan teknologi

dan mampu mengaplikasikannya dalam industri. Untuk itu tugas dari sistem pendidikan

adalah menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas yang diperlukan oleh industri dengan

cara yang efeldif dan efisien. Industri otomotif sebagai subsektor industri nasional pa<ia

dua dekade terakhir telah mengambil peran yang cukup besar dalarn pencapaian program



alih teknologi. Karena itulah peranan pendidikan teknik otomotif dalam konstelasi

jembatan alih teknologi menjadi sangat penting untuk diperbincangkan.

B. Pengaruh pergeseran struktural terhadap pendidikan dan ketenagakerjaan.

Dalam lebih dua dasa warsa, proses pembangunan di Indonesia teiah mengalami

perubahan dan pergeseran. Sejak awal 1960 ketika konsep tinggal iandas ciari Rostow

diperkenalkan di Indonesia dan penerapannya tahun 196911970 daiam Peiita oieh Orde

Baru, industriaiisasi merupakan keharusan. Pada tahap awai industriaiisasi, semua negara

tidak hanya mempunyai ekonomi dengan tingkat pendapatan tinggi {irutustrilkapitalis)
tetapi juga ekonomi dengan tingkat penclapatan rendah (pertanian). Pergeseran struktur

baik produksi rnaupun tenaga kerja dialami Indonesia. Struktur produksi pada tahun 1971

peranan sektor primer dalam GDP sangat dominan dengan prosentase hampir 60 V;,

sedang sektor sekunder berperanan kecil riengan prosentase kurang daf. fit/o.

Sumbangan sei<tor primer tersebut terus menurun dari tahun ke tahun berbarengan

dengan semakin meningkatnya peranan sektor industri. Pergeseran peranan dari sektor

pertanian ke sektor industri ini akan mempengaruhi komposisi tenaga kerja yang bekerja

di sektor pertanian dan sektor industri termasuk sektor jasa, baik daiam jumiah maupun

tingkat pendidikan yang diperlukannya. Tenaga kerja dari sektor pertanian akan bergerak

mengisi kekurangan jumlah tonaga kerja yang bekerja di seklor industri maupun jasa.

Pergeseran ini diperkrrakan terjadi pada Pelita VIII. Boediono (1991 . 26) menjelaskan

bahwa pada tahun 2008 tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri 28,5Vo, sedang

tenaga kerja pada sektor pertanian 29,7o/o. Selanjutnya lima tahun berikutnya pada sektor

industri 4$,4o/o dan sekfor pertanian 2A,5"/o. Prosentase ini akan naik menjadi 50,60/o pada

industri dan l4,1olo pada tahun 2018.

Sektor industri menuntut kualifikasi tenaga kerja yang lebih tinggi dibanding sektor

pertanian. Dari segi pendidikan, sektor inciustri secara umum mensyaratkan pendi<likan

yang lebih tinggi dibanding sektor pertanian, deinikian pula nnenuntut keterampilan yang

lebih tinggi pula. Pergeseran struktur ekonomi yang diikuti oleh perubahan komposisi

tenaga kerja akan berimplikasi pada struktur pendidikan tenaga kerja. Struktur tenaga

kerja menurut pendidikan menggambarkan latar belakang pendidikan dari tenaga kerja.



Hubungan antara struktur sekolah <iengan struklur tenaga keqa industri (lihat

Sugiyono, 1992) menggambarkan keterkaitan antara struktur sekoiah {SD, SLTP,

SMKTA 3 th, SMKTA 4 th, PoliteknilvAkademi, s1, s2, s3) akan berperan dalam

mensuply sffuictur tenaga kerja industri {{}nskitled iabor, Semiskilied labor, Craftman,

Inriusttiai technician, Higher technician, Profesionals technoiogLsf) yang berbentuk

belah ketupat <iengan jumlah tenaga kerja terbanyak pada bagian tengah struklur yakni

craftman, intiustrial technician dan higher technician. Dalam periode tinggai iandas akan

terjadi transformasi yang menyangkut perubahan yang bersifat strukturai dari proporsi

tenaga kerja rnenurut tingkat pendidikan. Berdasarkan hubungan struktur cliatas dapatlah

diamati bahwa memasuki proses era perdagangan bebas (2003 AFTA, 2010 APEC,2020

wro), maka proporsi tenage kerja yang berpendidikan sMKTA 3 th, SMKTA 4 th,

Politeknik/Akademi harus ditingkatkan agar proporsi tenaga kerla industn dapat

dipenuhi.

C. Liberalisasi dalam industri Otomotif Indonesia.

Banyak pengamat dan ahli otomotif di Indonesia berpendapat bahwa sampal saat ini

masih berat untuk menyatakan bahwa di Indonesia aoa Industri Otomotif Nasionai.

Kalangan yang ekstrem bahkan menganggap tanah air kita ini hanyalah gudang dan

tempat perakitan kendaraan bermotor dari raksasa dunia yang bergerak dalam bidang

otomotif.

Untuk menuju kepada Industri Otomotif Nasional (baik swasta maupun

Pemerintah) masih banyak kendaia yang muncul diantaranya masaiah : royaiti, aiih

teknoiogi, pertengkaran prinsipal dan pemegang iisensi, laik darat, UU lalu iintas, dan

polusi. Disamping beium adanya keberanian politik pemeriniah daiam industri otomotif.

Sebagai contoh program "penciutan merek mobil" yang dimaksudkan untuk memperkuat

posisi industri-industri komponen lokal (tocal content) kendaraan, sekeligus sebagai

tahapan dalam program Perdagangan Bebas kendaraan yang dijadualkan tuntas 1995,

sampai keluarnya deregulasi otomotif 10 Juni 1993, belum juga nampak ujudnya.

Kebijakan 2000 ini maiah cukup liberai dengan membuka keran mobil CBU sangat

membingungkan kalangan otomotif. Banyak yang belum dapat membayangkan akan ada

mobil buatan Indonesia sebagaimana Proton,Saga bikinan tetangga kita Malaysia.



Tahapan untuk menuju Industri Nasional Otomotif yang mandiri jelas membutuhkan

jangka yang panjang. Negara asal teknologi {Barat dan Jepang) tentu akan berusaha

mempertahankan teknoiogi <ian daerah pemasarannya. Melihat gejala demikian, jelas alih

teknologi menjadi pilihan yang paling t€pat dan perlu diperjuangkan ekstra keras. Ketika

mencanengkan industri perakitan (197i), muiaiiah suatu era industri Otomotif di

Indonesia. Dalam empat tahun saja teiah tercatat 24 perusahaan yang menghasiikan 56

merek dan ratusan type, padahai idealnya hanya i0 merek saja (BPPT, 1988). Maka pada

tahun 1976 muncul penciutan merek sekaligus tahapan daiam rangka perdagangan bebas

kendaraan. Penjadualan berbagai komponen lokal yang harus dibuatpun secara konsisten

diterapkan oleh pemerintah. Menurut jadual tahun 1995 seluruhnya telah tuntas dan

diharapkan telah ada kendaraan buatan Indonesia seratus persen.

Dalm kurun waktu seiam 29 tahun sejak program perakitan dicanangkan, industri

otomotif di Indonesia berkutat antara rirembuat kendaraan niaga atau sedan penumpang.

Komposisi produk 9.419 mobil niaga dan 6.098 jip/sedan pada tahun 1971 <iirasakan

tidak seimbang. Yang ideai rationya 80 '. 2A, sebab Indonesia sebagai negara

berkembang lebih memeriukan kendaman niaga dibanding jip/sedan. Secara bertahap

ratio itu dapat diperbaiki, teriihat pada angka produk tahun 1992 dan 262.$A unit mobil

yang dibuat didaiam negeri hanya 33.86i unit sedan dan jip {M&M, lgg}).

Dibanding Malaysia yang memulai industri perakitannya pertengahan 1960-an,

Indonesia boleh dianggap sedikit teriambat. Pada tahun 1982 Malaysia mencanangkan

Nrttionai Component Praject Programe-nya memperkirakan tahun 1990 sudah mencapai

244 item yang lokai {69%) dan 1992 diperkirakan naik 545 item (807o). Sementara kita

mencanangkan 1991 untuk kendaraan kategori I (ketas Minibus) dari 178 komponen

utama, 139 jenis {70,65c/o) sudah dilokaikan. Sebagai pembanding Mazda MR 9a yang

disebut banyak kalangan sebagai mobil rakyat komponrn iokalnya 74Yi,

Sebenarnya dari pihak industri otomotif tidak banyak kesulitan dalam memenuhi

jadual yang ditetapkan pemerintah. Persoalannya hanya urutan komponen mana yang

harus ciiprioritaskan. Kertdala yang ada bukan hanya soal dana, tetapi juga kesiapan ahii-

ahli otomotif yang rnendukung program alih teknologi itu. Sebagai bukti untuk blok

mesin yang terjadwai 1990, berbagai industri teiah mampu meiaksanakannya, meski

beberapa mundur 1-2 tahun. Kita sudah mengenal SEM (suzuki Engine Manufacturing),



CEM (Colt Engine Manufacturing), I{EM (Honda Engine Manufacturing), DEMI

{Daihatsu Engine Ivlanufacturing Indonesia), TEI (Toyota Engine Indonesia), serta SEI

(Star Engine Indonesia). Kendaia lokalisasi adaiah volume produksi yang dapat <iiterima

pasar, kemampuan teknologi, dan dana untuk investasi.

Gambaran lebih lanjut industri otomotif seiama tiga tahun terakhir Peiita V dapat

dikemukakan sebagai berikut : produksi jenis kendaraan niaga pada tahun 1990

berjumiah 275.000 buah hanya meningkat sebesar 1,9o/o dan produksi 1989, akan tetapi

produksi jenis kendaraan penumpang menunjukkan peningkatan 35,5V; dari tahun 1989.

Tahun 1991 turun menjadi 250.000 dan 1992 : i71.000. sementara dihasilkan produk-

produk baru komponen kendaraan bermotor seperti mesin diesel, mesin bensin, cabin,

axle, propeler shaft, rear body, brake system, wheel rim, left spring, clutch sistem,

transmisi dan steering system. Beberapa produk pada in<iustri otomotif mulai dapat

diekspor. Meski perkembangan jenis-jenis produk yang telah diekspor terse'but masih

menghadapi masalah pemasaran karena jalurnya masih dikuasai oleh prinsipalnya di luar

negeri (laporan Pelita V).

D. Antisipasi pendidikan teknik otomotif dalam era Perdagangan Bebas.

Dari uraian terdahuiu menjadi jelas bahwa daiam rangka industrialisasi, perubahan

dan pergeseran struktur produksi dan ketenagakerjaan dan pengaruhnya pada sistem

pendidikan amat erat. Demikian juga dalam subsektor industn otomotif meski masih

dipenuhi pro dan kontra, issue alih teknologi dan pengaruhnya pada sistem pendidikan

lambat atau cepat perlu diantisipasi. Ini dapat kita lihat dari beberapa kebijakan

penjadwalan locai content, penciutan merek, merger dan sebagainya.

Struktur produksi dan ketenagakerjaan pada sub sektor yang padat teknologi

sekaligus padat karya ini akan banyak mempengaruhi sistem pendidikan ichususnya

pendidikan kejurr.lan baik menengah maupun pendidikan tingginya. Pengaruh itu akan

terasa bila kita melihat banyak profesi yang terkait pada sub sektor ini, mulai dari

designer, operator mesin, trainer, teknisi, maupun sarnpai pada kegiatan-kegiatan

ekonomi yang berhubungan dengan otomotif seperti transportasi, bahan bakar, interior,

jasa perawatan dan perbaikan dan seimgainya.



Secara praktis memang pengalihan teknologi ini terbentur ada atau tidaknya modal,

namun secara konsepsional dunia pendidikan yang langsung berhadapan dengan masalah

alih teknoiogi ini. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah kebijaksanaan terhadap

dunia pendidikan guna menggalakkan pembinaan tenaga ahli di bidang teknik otomotif,

walau dibanding AS dan Jepang yang memiliki anggota SAE (Society of Automotive

Engineering) 40 dan 20 ribu orang, Indonesia masih sangat ketinggalan hanya sekitar

200 orang. Usaha-usaha itu diantaranya meningkatkan kurikuium pendidikan pendidikan

teknik otomotif, meiengkapi sarana praktek SMK dan iain-lain. Sampar dengan tahun
1982 telah dikembangkan 18 STM Pembangunan, 148 STM 3 th (dan 9 BLPT), 10 STM

Khusus (penerbangan, perkapalan, grafika), 9 TTUC dan2 FPTK. Sedang sampai 1992

diperkirakan sudah 33% dar. seluruh pendidikan kejuruan teknik telah dikembangkan

(Syarif, 1987). Tetapi jika sasaran yang akan ciicapai dunia pendidikan itu hanya

mencetak segi kualitas saja, justru akan semakin menyulitkan karena kesiapan alih

teknologi dalam bidang pendidikan bukan hanya menjawab tantangan jumlah tenaga ahli.

Jelasnya tenaga ahli tidak akan memberikan sumbangan pengetahuan secara optimal jika

tidak diiringi oleh kejelasan lapangan pekerjaan dan variasi jabatan yang tersedia.

Melihat semakin bprkembangnya industri otomotif dan semakin besarnya variasi
jabatan dan pekeqaan yang menyangkut bidang otomotii peluang tenaga keda yang

bergerak pada bidang itupun makin besar pula. Keterampiian-keterampiian yang selama

ini diberikan pada pendidikan kejuruan baik pada jenjang pendidikan menengah maupun

tinggt yang lebih banyak mengarah pada kemampuan perawatan (maintenance), menjadi

kurang memadai lagi. Kemampuan dan keterampiian yang lebih tinggi yang mengarah

pada rancang bangun dan rekayasa (design and engineering) menjadi hal yang sejak dini

harus dibekalkan pada siswa dan mahasiswa.

Mungkin sarjana-sarjana teknik otomotif (dari program study teknik mesin di

universitas) hanya akan menjadi praktislpraktisi yang sebenarnya cukup <iilakukan

tenaga-tenaga kejuruan yang sudah pernah ditatar,jika penemuan-penemuan ilmiahnya

tidak dapat dimanfaatkan. Atau kurikulum pendidikan berjalan lamban dan tidak

mengarah pada sasaran tepat yang dibutuhkan sekarang, sehingga sarjana- sarjana tadi

tidak dapat memenuhi tuntutan yang harus dijawabnya.



Dunia pendidikan secara sadar harus mampu merumuskan kedudukannya daiam alih
teknologi, sehingga jelas apa yang harus dijawab dari sekian banyak masalah aiih
teknologi. Di tengah issue terjadinya deskiiiing, pendidikan tekmk otomotif (baik

pendidikan kejuruan formal, iatihan tingkat menengah, lebih-lebih pendidikan tinggrnya)
harus mampu membidik ceiah-celah perubahan struktur ekonomi maupgn
ketenagakerjaan itu. Pengembangan kurikulum (reorganisasi, reorientasi, modifikasi,
revisi) menjacii suatu yang terus dilakukap, agar tujuan pendidikan <iapat tercapai.

Sebagai subsistem pen<iidikan nasionai, pendidikan teknoiogi dan kejuruan tidak
dapat terpisahkan dari sistem yang ada, secara keseluruhan. Akan tetapi juga mempunyai
kekhusussan dan karakteristik tertentu yang membedakan dengan subsistem pendidikan

lainnya. Sukamto (199S : 53) menye-but be'berapa karakteristik yang erat kaitannya

dengan perencanan kurikulum, yaitu (i) orientasi pencfidikan, (2) justifikasi untuk
eksistensinya" (3) fokus kurikulumnya, i4) kriteria keberhasiiannya, (5) kepekaannya

terhadap perkembangan masyarakat, (6) perbekalan logistiknya, dan (7) hubungannya
dengan mansyarakat dunia usaha.

Sifat pendidikan kejuruan merupakan penciidikan yang mempersiapkan tenaga kerja,
maka dengan sendirinya orientasinya tertuju pada lulusannya. Proses pendidikan perlu

perhatian, namun tujuan akhirnya iebih luas dari pendidikan itu sendiri. Keberhasilan

secara tuntas mengarah pada penampilan lulusannya kelak iii lapangan k"rja, bukan
sekedar luius ciari sekolah. Pengembangan program pendiciikan tei<nologi <ian kejuruan
perlu dasar argumen khusus, ialah kebutuhan nyata yang dirasakan rii lapangan. Inriikasi

adanya kebutuhan nyata ini tidak cukup hanya berdasar asumsi atau dugaan, tetapi harus

benar-benar riijabarkan dari anaiisis kebutuhan iapangan.

Pandangan bahwa kurikulum pendidikan kejuruan menitikberatkan pada

perkembangan keterampilan saja dan kurang menekankan perkernbangan aspek yang

lain adalah saiah. Untuk mempersiapkan manusia yang produktif secara optimal, aspek

efektil kognitif maupun psikomotoriicnya harus berkembang secara berkesinambungan.

Pengembangan satu aspek saja bertentangan dengan hakekat anak didik sebagai totalitas
pnbadi, juga mustahii secara operasional. Kriteria untuk menentukan keberhasilan

pendidikan tei<nologi dan kejuruan mengacu pada dua hal, yaitu keberhasilan siswa di
sekoiah dan keberhasilan di luar sekolah. Kriteria pertama menyangkut aspek



keberhasilan siswa daiam memenuhi persyaratan kurikuler yang berorientasi dunia kerja,

sedang yang kedua menyangkut keberhasilan penampilannya di dunia kerja

sesungguhnya. Kebrjakan Mendikbud sekarang berkait dengan pendidikan kejuruan

teknik amat positif dan sudah luas diketahui masyarakat. Satah satunya ialah apa yang

disebut Link and Match. Adanya program kaitan dan pa<ianan ini, secara tegas

pendidikan kejuruan akan terus dikembangkan baik menyangkut kurikulum, pembiayaan,

proses pembelajaran, pengayaan keterampilannya dan sebagainya. Harrya kebijakan itu

pada era reformasi ini nampak tidak begitu jelas kesinambungannya.

Mungkin sudah saatnya memikirkan, apakah masih relevan mengajar membongkar,

memasang dan menyetel komponen dalam pengajaran di jurusan otomotif. Kita tahu,

begitu banyak model, merek, ukuran mesin, dan konstruksi yang tidak semuanya

disediakan di bengkel. Dan tidak gampang pula mengajarkannya dalam kurun waktu

yang relatif singkat. Walaupun dapat dicari kesamaan setiap rnesin melalui konsep

dasarnya, apakah dapat <iqamin bahwa setiap peserta didik dapat membongkar,

memasang dan menyetei mesin ?. Su<iah saatnya peserta didik tidak hanya dilatih

pengetahuan dan keterampilan membongkar, memasang dan menyetel tetapi juga dilatih

bagaimana mempelajari buku-buku referensi dan manual operasi. Sehingga segala jenis

mesin akan dapat dikuasainya. Penekanan pengajaran pada sekolah kejuruan akan

bergeser dari manuals skills ke rntelectuals sktils.

Karena pendidikan teknologi dan kejuruan selalu komitmen untuk berorientasi ke

dunia kerja, maka ciri kepekaan dan daya suai yang tinggi terhadap perkembangan

masyarakat dan dunia kerja. Perkembangan iptek, pasang surut bidang pekerjaan, inovasi

produksi dan lain-iain sangat besar pengaruhnya terhadap kecenderungan perkembangan

pendidikan teknologi dan kejuruan.

Untuk mewujudkan situasi pengalaman belajar yang dapat mencerminkan situasi

dunia kerja yang nyata diperlakukan banyak perlengkapan, sarana dan perbekalan yang

lain. Bengkel dan laboratorium merupakan kelengkapan umum eksistensi sekolah

teknoiogi dan kejuruan, disamping magang, on the job training, Co-op, bimbingan

ke.1 uruan dan sebagainya.

Penyelenggaraan pendidikan teknologi dan kejuruan yang mahal dan tingginya

tuntutan relevansi dengan dunia kerja, menyebabkan hubungan antara sekoiah dengan



dunia usahalindustri merupakan karakteristik yang penting. Ini akan menyangkut

partisipasi masyarakat sebagai partner pemerintah dalam penyeienggaraan pendidikan,

menyangkut juga daya dukung dan daya serap lingkungan yang sangat penting dalam

hidup matinya lembaga pendidikan teimologi dan kejuruan. Disinlah p€ran alumni di

du/di, sangat diharapkan tialam konteks pengembangan pendidikan teknologi dan

kejuruan.

Melihat karakteristik pendidikan teknoiogi dan kejuruan diatas, jelas pendidikan

teknik otomotif senantiasa harus dinamis. Sebagai contoh, FT-UNY sejak 1979

kurikulum yang dipakai terus dikembangkan. Ini terlihat dari perkembangan kurikulum

1979, kemuciian kurikulum 1986 yang disempurnakan sampai kurikulum 1992 dan 1997.

Khusus pendidikan teknik otomotif, porsi bidang study ciri otomotif makin meningkat

dalam arti jumlah SKS maupun keluasan cakupannya. Sebagai gambaran dapat dilihat

pada tabel berikut :

Keierangan -
Angka daiam kurung menunjukkan jumlah mata kuliah

Dari tabei diatas terlihat bahwa porsi MKK (Mata Kuliah Keahlian ) yang

merupakan mata kuliah bidang studi pada kunkulum i992 mencapai 85 a/o dari kebulatan

program. Ini menunjukkan bahwa kemampuan dan keterampilan dibidang otomotif harus

merupakan keunggulan komparatif yang harus dimiliki setiap mahasiswa pendidikan

teknik otomotif. Antisipasi jauh juga terlihat pada banyaknya mata kuliah baru yang

merupakan andalan komparatif itu seprti : CAD, Dinamika Teknik, Kontruksi Mesin,

Aerodinamika, Ergonomi, Pneumatika dan Hidrolika, Kontruksi Badan Kendaraan dll.

Lebih-iebih kurikulum 1992 dirnaksudkan agar fleksibiiitas horisontal dan vertikal dapat

Kurikulum MKDU MKDK MKPBM MKBS MKK Total sks
1919
asal SMA
asal STM

16 (7)
16 i7)

34 (12)
J4 I  r4l

102 (3e)
106 r35)

152
156

l v60

YD llr (7) 10 (s) I  A  / t \
ra \u, , 116 i4s-47)

Jalur
Kuliah i54
Skripsi >154

1992 1 )  ( 7 \ 12 (s) 136
(54059)

160

1997
t2 (7) 20 (10) 65 (24) 36 (15) 4 (dari

10)
Minimal 144



lebih luas, sebagai sarjana pendidikan bidang teknik otomotif yang sekaligus kemampuan

teknologinya setara dengan ahli teknik madya (D3) otomotif. Identifikasi kecakapan yang

diperiukan untuk pekerjaan tertentu seperti saran Nelson (1980) yang kemu<iian

drjabarkan dalam pengalaman belajar, mutlak harus selalu dilakukan.

Sayang kurikulum 1995 dan kurikulum i997, porsi bidang studi otomotif secara

drastis memyun tajam. Sebagai akibat penataan bidang studi (i995), pendidikan teknik

otomotif tidak lagr daiam format jurusan. Bidang Otomotif merupakan bagian dari teknik

meskl, sehingga otomotif hanya konsentrasi keahiian dari program studi teknik rnesin.

Tidak ayal lagi kualitas lulusan otomotif sejak 1995 menurut berbagai kalangan menurun

dengan drastis. Tentu dari aspek struktur kurikulum yang memang "aneh" dapat

dipahami. Coba kita lihat, jumlah sks bidang studi ciri otomotif tinggal 38 sks

(kurikulum Igg5), 24 sks (chic l) pada kunkulum 1997. Bandingkan dengan 136 pada

kurikulum t99Z t euo Vadis ?!

E. Kesimpulan

Pencanangan era pasar bebas, yang tidak lain era industrialisasi artinya kualitas dan

kornpetitif menjadi jargon ulama mengandung konsekuensi terjadinya perubahan dan

pergeseran struktural terhadap pendidikan dan ketenagakerjaan. Pada subsektor industri

otornotif untuk menuju era Industri Nasional Indonesia diperlukan tenaga tenaga kerja

yang menguasai pengetahuan <ian teknologi serta mampu mengaplikasikannya dalam

industri.

Antisipasi pendidikan teknik otomotif daiam era pasar bebas mutlak diperlukan.

Usaha peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan tekrfk otomotif rnenyangkut

aspek pemerataan, relevansi, dan kualitas pendidikan harus diiaksanakan terus menerus.

Upaya itu antara lain dengan pengembangan kurikulum yang mampu rnenjawab

tantangan yang dihadapi pada era tinggal landas. Tinggal diamkah kita ?l

l0
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