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1 
KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEJURUAN:                           

REFLEKSI KRITIS DAN KOREKSI* 
 

Slamet PH 

 

 

PENDAHULUAN 

Kebijakan publik bidang pendidikan adalah apa yang dikatakan 

(diformulasikan, diputuskan/diadopsi) dan apa yang dilakukan oleh pemerintah 

dalam bidang pendidikan. Yang dikatakan bisa berbentuk regulasi (Peraturan 

Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, Peraturan Daerah, dan sejenis), perintah 

tertulis, perintah lisan, maklumat, dan sejenis). Yang dilakukan oleh pemerintah 

adalah pelaksanaan/implementasi kebijakan yang ditempuh melalui komunikasi 

kebijakan yang merata, akurat, konsisten (Edwards III, 1980), dukungan sumber daya 

(manusia, uang, material, informasi), fasilitasi/bimbingan, dan pengendalian 

pelaksanaan kebijakan. Baik yang diputuskan maupun yang dilakukan oleh 

pemerintah berkaitan dengan pilihan-pilihan nilai yang memberikan kontribusi 

maksimal terhadap pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya sesuai amanat UUD 

45 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan pendidikan sering dihadapkan 

pada keterbatasan sumber daya untuk dialokasikan pada jenis, jalur, dan jenjang 

pendidikan yang saling bersaing prioritasnya sehingga prioritas kebijakan 

merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari, yaitu mana yang harus, seharusnya, 

dan dapat dibiayai, dengan tetap berpegang teguh pada asas-asas kemanfaatan, 

keadilan, dan kepastian. Karena pendidikan kejuruan merupakan subsistem 

pendidikan nasional, maka kebijakan pendidikan kejuruan juga tidak bisa 

menghindari keterbatasan sumber daya. 

 

*Tulisan ini dikembangkan dari Makalah Seminar dengan Judul ”Refleksi Kritis 
Kebijakan Pendidikan Nasional dan Daerah” yang diselenggarakan oleh Program 
Studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 
Yogyakarta pada Tanggal 30 April 2014. 
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Artikel ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis selama kurang lebih 20 

tahun sebagai konsultan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena 

itu, apa yang ditulis dalam makalah ini lebih cenderung pada pengalaman penulis 

selama berinteraksi dengan para pemangku kepentingan pendidikankejuruan di 

tingkat pusat, propinsi, kabupaten, dan sekolah, yang disertai dengan kutipan-kutipan 

terbatas dari sejumlah sumber. Adapun fokus tulisan ini adalah pada pembahasan 

refleksi kritis terhadap kebijakan pendidikan kejuruan Indonesia yang mencakup dua 

pokok bahasan yaitu substansi kebijakan dan proses kebijakan pendidikan kejuruan. 

Tidak semua substansi/materi kebijakan pendidikan kejuruan akan dibahas (hanya 

beberapa saja) dan proses/siklus kebijakan mencakup formulasi/keputusan/adopsi, 

implementasi, evaluasi. Refleksi kritis dan koreksinya terhadap kebijakan-kebijakan 

pendidikan kejuruan yang telah dan sedang berlangsung merupakan inti tulisan ini. 

Refleksi kritis yang konstruktif terhadap kebijakan pendidikan sangat diperlukan 

dalam rangka untuk memetik pelajaran dari keberhasilan atau kegagalan kebijakan 

pendidikan kejuruan masa lalu untuk kemudian dikoreksi kekurangannya agar 

menjadi kebijakan pendidikan kejuruan yang lebih baik di masa depan. Mengingat 

pendidikan kejuruan termasuk yang didesentralisasikan ke daerah, maka 

pembahasan kebijakan pendidikan kejuruan daerah tidak bisa dikesampingkan 

karena daerahlah yang melaksanakan kebijakan pendidikan kejuruan.   

SUBSTANSI KEBIJAKAN  

Banyak ragam kebijakan pendidikan kejuruan yang sedang dilaksanakan saat 

ini, tetapi lima kebijakan pendidikan kejuruan berikut memerlukan kajian kritis, yaitu 

proporsi jumlah siswa SMA:SMK, fungsi SMK, Kurikulum 2013, pendidikan 

kewirausahaan, dan kespesifikan daerah.  

Pertama, kebijakan pembalikan proporsi jumlah siswa SMA:SMK dari 

70%:30% pada tahun 2008 menjadi 30%:70% pada tahun 2015 juga merupakan 

keputusan hedonis tanpa mendasarkan kajian yang luas dan mendalam berdasarkan 

konteks Indonesia. Kebijakan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional 

(sekarang Mendikbud) dalam bentuk perintah lisan, kemudian dituliskan dalam 

Renstra Kemendikbud 2010-2014 (Permendiknas 44/2010), dirinci dalam Renstra 

Pendidikan Menengah 2010-2014, dan diluweskan proporsinya sesuai konteks 

daerah melalui Permendikbud 80/2013 tentang Pendidikan Menengah Universal. 

Sampai sekarang belum jelas apakah kebijakan perbanyakan SMK telah mampu 
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mempermulus transisi lulusannya memperoleh pekerjaan dengan mudah dan 

relevan, dan mampukah SMK mendukung pembangunan ekonomi?  Padahal, SMK 

dituntut menyelenggarakan program-program yang mampu menjamin siswanya 

untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Penjaminan terhadap siswanya untuk 

memperoleh pekerjaan yang layak merupakan tugas tidak mudah karena melibatkan 

banyak pihak. Meskipun demikian, upaya-upaya untuk memastikan agar lulusan SMK 

segera memperoleh pekerjaan merupakan tugas penting SMK, baik melalui 

pembelajaran yang bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja 

maupun melalui program-program bimbingan dan konseling kejuruan yang 

dirancang dengan baik. 

Kedua, hampir seluruh SMK saat ini hanya menyelenggarakan fungsi tunggal, 

yaitu menyiapkan lulusannya untuk bekerja. Fungsi-fungsi lain yang juga tidak kalah 

penting belum dilaksanakan secara maksimal, misalnya pelatihan bagi penganggur, 

pelatihan bagi karyawan perusahaan, pengembangan unit produksi/teaching factory, 

industri masuk SMK/teaching industry, lembaga sertifikasi profesi (LSP), tempat uji 

kompetensi (TUK), dan pengembangan bahan pelatihan. Akibatnya, sumber daya 

SMK terutama guru dan fasilitas sekolah belum dimanfaatkan secara maksimal 

sehingga terjadi idle capacity/under utilization.  

Ketiga, hampir seluruh SMK saat ini menyiapkan siswanya hanya untuk 

bekerja pada bidang keahlian tertentu sebagai pekerja/karyawan/pegawai. Sangat 

sedikit sekali SMK yang sengaja menyiapkan siswanya untuk menjadi wirausahawan 

(pengusaha). Padahal, menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2010), 

lulusan SMK yang diterima sebagai karyawan di sektor formal hanya 30% dan yang 

70% bekerja di sektor informal (usaha mikro/kecil) yang tidak pernah dipersiapkan 

dengan baik oleh SMK. Oleh karena itu, SMK harus menyiapkan siswanya untuk 

menjadi karyawan dan wirausahawan/pengusaha.  

Keempat, pelaksanaan Kurikulum 2013 secara mendadak mengakibatkan 

tingkat kesiapan pelaksanaan di sekolah kurang memadai. Secara rasional, kita tidak 

bisa mendesakkan pekerjaan yang terlalu besar dalam waktu yang terlalu singkat. Ini 
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semua terjadi karena peran penelitian kebijakan lemah dalam mempengaruhi 

praktisi (birokrat/teknokrat) dan politisi pendidikan. 

Kelima, kebijakan pendidikan kejuruan Indonesia semestinya harus 

mencurahkan perhatiannya terhadap kespesifikan daerah seraya tetap memenuhi 

kebutuhan nasional dan tuntutan internasional (lihat Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI = Pendidikan Indonesia 

Gambar 1: Cakrawala Pendidikan Indonesia 

 

Dari Gambar 1 ditunjukkan bahwa apa yang diajarkan kepada siswa SMK 

semestinya mencakup secara proporsional kespesifikan lokal, karakteristik dan 

kebutuhan nasional, kerjasama dan persaingan regional dan internasional, namun 

kenyataannya tidak demikian, lebih berkiblat ke internasional. 

Tentunya masih banyak kebijakan-kebijakan pendidikan kejuruan yang lain 

tetapi lima kebijakan pendidikan kejuruan tersebut perlu ditata ulang agar 

keberadaan pendidikan kejuruan berfungsi maksimal bagi pembangunan nasional 

PI 

Internasional 
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pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Pendidikan kejuruan itu 

adalah pendidikan ekonomi sehingga tiga pertanyaan berikut harus dijawab dengan 

tepat, yaitu what to produce, how to produce, and for whom. Oleh karena itu, SMK 

harus pro-penciptaan lapangan kerja, pro-kegiatan ekonomi, pro-pertumbuhan 

ekonomi, pro-pemerataan ekonomi, dan pro-kesejahteraan (pro-job, pro-activity, pro-

growth,  pro-distribution, dan pro-prosperity). 

Mengingat lulusan SMK dirancang untuk memasuksi dunia kerja (utamanya) 

yang relevan, maka perencanaan pengembangan SMK harus didasarkan atas 

manpower planning approach, bukansocial demand planning approach agar 

lulusannya selaras dengan kebutuhan dunia kerja (lihat Gambar 2a dan 2b). Hasil 

pengamatan yang lain, universitas-universita smulai prihatin karena jumlah peserta 

ujian masuk perguruan tinggi menurun dar iwaktu kewaktu dan mutu hasil tes 

masuk perguruan tinggi juga mengalami penurunan karena banyaknya lulusan SMK 

yang mengikuti tes masuk perguruan tinggi yang nota bene kurang dipersiapkan 

untuk itu. 

 

 
 

 

Gambar 2a: Perencanaan Pengembangan SMK 
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Gambar 2b: Keselarasan antara Lulusan SMK dan Kebutuhan Dunia Kerja 

 

SIKLUS KEBIJAKAN 

Meskipun pola siklus kebijakan masih diperdebatkan oleh para ilmuwan 

kebijakan (Fischer at.al., 2007: 43) yaitu policy stages model dan cycle model, namun 

siklus berikut masih dianggap paling mudah untuk diterapkan dalam proses 

kebijakan pendidikan dengan segala kekurangannya, yaitu: formulasi/adopsi, 

implementasi, evaluasi, dan refleksi serta koreksi kebijakan (lihat Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Siklus Kebijakan Pendidikan Kejuruan 
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Formulasi dan Adopsi Kebijakan 

Kebijakan pendidikan kejuruan merupakan usaha pemerintah untuk 

mengarahkan perubahan, membatasi pilihan-pilihan, menjamin (kemanfaatan, 

keadilan, dan kepastian), mengatasi persengketaan, dan mengendalikan perilaku 

perorangan, institusi, dan sub-sub pemerintahan dalam rangka untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan kejuruan merupakan tanggapan 

terhadap “sebab” dan hasil kebijakan berupa “akibat” yang berjalan secara terus 

menerus (lihat Gambar 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Kebijakan Merupakan Tanggapan terhadap Sebab 

 

”Sebab” merupakan agenda permasalahan dan isu-isu yang harus ditanggapi 

melalui ”kebijakan pendidikan kejuruan yang diadopsi” dan hasilnya berupa ”akibat” 

yaitu dampak kebijakan (perbaikan, pengembangan, peningkatan, atau malah 

kegagalan). Kebijakan pendidikan kejuruan sewaktu-waktu harus diperbaiki, 

disempurnakan, dan dikembangkan karena kebijakan pendidikan kejuruan memiliki 

hubungan simbiosis dengan perubahan-perubahan strategis di luar pendidikan 

kejuruan, misalnya regulasi, politik, sosial, budaya, ilmu, teknologi, religi, 

moralitas/etika, sosio-kultural, seni/estetika, penduduk, kemajemukan/ 

kebhinnekaan, lingkungan, desentralisasi, globalisasi, dan terutama ekonomi. 

 

SEBAB KEBIJAKAN AKIBAT
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Kebijakan pendidikan kejuruan dibuat berdasarkan tarik ulur antara berbagai 

pihak yang memiliki kepentingan berbeda sehingga nilai-nilai dan alokasi sumber 

daya terbatas yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu masuk dalam kebijakan. 

Misalnya, eksekutif memiliki kepentingan melaksanakan mandat peraturan 

perundang-undangan. Selain itu, tidak jarang perilaku-perilaku hedonis, oligarkis, 

pragmatis, dan primordialis mewarnai pembuatan kebijakan pendidikan kejuruan 

sehingga sering dikhawatirkan oleh publik akan terjadi diskontinyuitas kebijakan 

pendidikan kejuruan dimasa depan jika nantinya terjadi pergantian pimpinan. 

Legislatif memiliki kepentingan peraturan perundang-undangan, anggaran, dan 

pengawasan yang semestinya bersumber dari konstituansnya. Yudikatif 

berkepentingan bahwa pendidikan diselenggarakan secara adil, bermanfaat, dan 

berkepastian.  

Masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, memiliki kepentingan 

terhadap mutu pendidikan bagi anak-anaknya selain pengendalian biaya sekolah, 

layanan pendidikan yang adil, bermanfaat, dan berkepastian menjamin mutu. Dunia 

kerja membutuhkan tenaga kerja terampil dan profesional untuk mendukung usaha-

usaha mereka. Organisasi profesi guru memiliki kepentingan peningkatan 

kemampuan/kompetensi, kesejahteraan, dan pengembangan karir guru. Media masa 

berkepentingan membentuk opini publik dalam rangka meningkatkan penggemarnya 

(konsumennya) dan bahkan saat ini sudah ada media masa tertentu yang menjadi 

alat partai politik tertentu. Independensinya jelas mulai dipertanyakan oleh publik. 

Sekolah-sekolah internasional yang beroperasi di Indonesia (bukan sekolah asing) 

yang jumlahnya sudah 140 an juga memiliki kepentingan beragam antara lain motif 

keuangan dan bisa jadi ingin melakukan invasi ideologi dan imperalisme kebudayaan 

ke Indonesia.  

 Hingga sampai sekarang, pengambilan keputusan/adopsi kebijakan 

pendidikan merupakan resultante kekuatan-kekuatan yang ada sehingga sering 

terjadi politisized decision making dan bukannya demonstrable fact decision making. 

Yang terakhir ini membutuhkan decision making support system yang kuat sehingga 
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knowledge management benar-benar diterapkan dalam pengambilan keputusan 

kebijakan pendidikan kejuruan. 

Implementasi Kebijakan 

Tidak jarang kebijakan pendidikan kejuruan yang materi/substansinya bagus 

tetapi hasil kebijakannya jelek akibat tingkat kesiapan untuk melaksanakan kebijakan 

tidak memadai dan komitmen terhadap implementasi kebijakan juga rendah. 

Misalnya, Kurikulum 2013 yang awalnya membutuhkan dana sebesar Rp 2,6 triliun 

pada tahun 2012, ternyata Dewan Perwakilan Rakyat Pusat tidak menyetujui dan 

akhirnya hanya didukung dana sebesar Rp 800 an milyar. Kebijakan anggaran 

pendidikan yang tiba-tiba mengecil ini menyebabkan diskontinyuitas implementasi 

Kurikulum 2013. Sebaliknya, pada tahun 2014 dialokasikan dana sebesar 8 triliunan 

lebih untuk melaksanakan Kurikulum 2013 secara masif.  

Khusus untuk kebijakan proporsi jumlah siswa SMA:SMK, setiap 

kebupaten/kota ditawari oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 

untuk mendirikan SMK baru sesuai dengan kespesifikan daerah dan yang 

melaksanakan survei juga pemerintah daerah (apakah ini demand approach/ 

manpower approach?). Dalam MOU nya, Direktorat Pembinaan SMK membuatkan 

gedung baru dan kabupaten/kota menyediakan guru dan fasilitasnya. Direktorat 

Pembinaan SMK melakukan pemasaran gencar-gencaran melalui media televisi, 

koran, majalah, dan sebagainya. Hasilnya spektakuler, jumlah peminat masuk SMK 

membludak. Namun dalam proses penyelenggaraannya sangat variatif, yaitu ada yang 

kualitasnya bagus dan tidak sedikit yang kualitasnya asal-asalan akibat sejumlah 

Pemkab/Pemkot tidak menepati MOU sehingga tidak sedikit SMK-SMK yang kurang 

guru dan fasilitasnya. Pertumbuhan jumlah siswa SMK sangat spektakuler tetapi ada 

pertanyaan besar yaitu apakah transisinya dari SMK ke dunia kerja mulus, yaitu 

apakah lulusannya terserap di dunia kerja yang relevan bidangnya dan dalam masa 

tunggu kerja yang relatif singkat? Kita belum tahu data saat ini, tetapi data dari BPS 
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tahun 2010 menunjukkan angka pengangguran lulusan SMK relatif lebih besar dari 

pada lulusan SMA. 

Dalam implementasi kebijakan pendidikan kejuruan, banyak pihak yang 

terlibat. Gambar 5 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia 

(utamanya) dipengaruhi oleh Kemendagri, Kemendikbud, dan Kemenag. Pengelolaan 

dan penyelenggaraan pendidikan di bawah Kemendikbud sudah di desentralisasikan, 

tetapi yang di bawah Kemenag masih di sentralisasikan. Kemendikbud tidak memiliki 

wewenang untuk memerintah Dinas Pendidikan Provinsi (hanya 

mengkoordinasikan), Dinas Pendidikan Provinsi tidak memiliki wewenang 

memerintah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (hanya mengkoordinasikan), dan 

hanya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota saja yang memiliki wewenang memerintah 

UPTD/sekolah. Kesimpulannya, dari Kemendikbud ke sekolah terjadi keterkaitan 

yang hilang (missing link) akibat hubungan yang bersifat koordinatif. Akibat 

lemahnya koodinasi antar Kementerian, masalah yang juga menonjol dalam 

desentralisasi pendidikan saat ini adalah ketidaksinkronan regulasi pendidikan (UU 

20/2003, UU 32/2004, PP 38/2007, PP 17/2010, dan yang lain-lain untuk tidak 

disebut semuanya). 

Secara fungsional/teknis dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan 

kabupaten/kota mengacu ke Kemendikbud, tetapi secara otoritatif mereka 

mengikuti Kemendagri sehingga mereka lebih taat kepada gubernur atau 

bupati/walikota dari pada kepada Mendikbud. Akibatnya, hal-hal yang dianggap 

penting oleh Mendikbud belum tentu dianggap penting oleh kepala inas-kepala dinas 

tersebut, dan mesin birokrasi pendidikan kurang kompak, berjalan lamban alias 

inersia. 

Dari Gambar 5, Dinas Pendidikan Propinsi lebih taat kepada Gubernur karena 

dialah yang mengangkatnya dari pada taat kepada Merndikbud. Akibatnya, kebijakan-

kebijakan yang dianggap penting oleh Mendikbud belum tentu dianggap penting oleh 

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi. Kalau begitu, kemana arah kebijakan pendidikan 

propinsi? Demikian juga, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lebih taat kepada 
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Bupati/Walikota karena dialah yang mengangkatnya sehingga kebijakan-kebijakan 

yang dianggap penting oleh Dinas Pendidikan Propinsi belum tentu dianggap penting 

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kalau begitu, kemana pula arah kebijakan 

pendidikan kabupaten/kota? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Struktur Organisasi Pendidikan 
    di Era Otonomi Daerah 

 

Tidak hanya itu, birokrat-birokrat pendidikan di tingkat propinsi dan 

kabupaten/kota tidak dipersiapkan dengan baik sehingga kualitas birokrat 

pendidikan tingkat propinsi dan kabupaten/kota juga dipertanyakan. Bukan rahasia 

lagi bahwa banyak kepala dinas pendidikan yang dijabat oleh orang-orang yang tidak 

berlatar belakang pendidikan yang relevan. Penunjukan pejabat pendidikan di daerah 
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sangat sarat dengan kepentingan. Tidak hanya itu, dalam era demokrasi seperti saat 

ini, perilaku-perilaku hedonis, oligarkis, primordial, dan otoriter pimpinan 

pendidikan di daerah masih sangat kuat meskipun secara normatif sudah harus 

berfaham demokrasi. Perilaku-perilaku feodal juga masih menjamur dalam era 

demokrasi saat ini sehingga ada pameo bahwa yang berhak menafsirkan kebenaran 

yang sah adalah orang yang sedang mempunyai otoritas tertinggi meskipun yang 

bersangkutan tidak memiliki abilitas yang tinggi. Namun demikian, dengan telah 

diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, semua perilaku negatif yang disebut sebelumnya akan terkikis.  

Evaluasi Kebijakan 

Kebijakan-kebijakan Kemendikbud untuk meningkatkan ketersediaan, 

keterjangkauan, kemerataan, kualitas, dan kepastian layanan pendidikan kejuruan 

telah ditempuh, namun beberapa kekurangan berikut perlu diatasi.   

Pertama, dari pencermatan saya terhadap dua Renstra terakhir Kemendikbud 

(2005-2009 dan 2010-2014) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pada  

umumnya dan pendidikan kejuruan pada khususnya kurang meng-Indonesia yaitu 

kurang mengacu pada karakteristik, potensi, dan kebutuhan Indonesia. Seperti 

disebut sebelumnya, Indonesia adalah negara yang subur tanahnya, kaya lautannya, 

kaya sumber daya alamnya terutama tambang/mineral, minyak, gas bumi dan 

batubara, kaya keragaman budayanya yang tiada bandingannya di dunia, dan potensi-

potensi lain yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu. Namun demikian, negara 

kita masih mengimpor buah-buahan, garam yodium, kedelai, daging, susu, dan 

sebagainya yang sebenarnya dapat dipenuhi dari dalam negeri kita sendiri. Salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap importasi barang-barang tersebut antara lain 

bahwa pendidikan nasional kita kurang mendukung terhadap pengelolaan kekayaan 

alam tertutama kespesifikan lokal. Pendidikan pertanian, kehutanan, peternakan, 

perikanan, kelautan, kedokteran hewan, dan pertambangan sudah semestinya 

mendapat tempat yang layak dan jangan sampai Indonesia mengimpor barang-
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barang yang sebenarnya dapat dipenuhi oleh negara kita sendiri. Khusus untuk 

pengelolaan sumber daya alam, Indonesia harus menyiapkan dan memperbanyak 

generasi muda agar mampu menguasai natural resources technologies dan tidak 

cukup natural resources sciences. Saat ini terlalu banyak generasi muda brilian yang 

menekuni ilmu-ilmu humaniora, sosial, hukum, dan sebagainya, namun kurang 

mengakar Indonesia. Ini mungkin karena terjadi academic poverty para ilmuwan 

Indonesia dan karenanya juga terjadi academic hegemony dari luar negeri sehingga 

ilmu-ilmu lunak (soft sciences) di Indonesia juga kurang mengakar pada budaya 

Indonesia. Ilmu-ilmu lunak bukan tidak penting, tetapi kepentingan Indonesia saat ini 

adalah kekurangan teknolog-teknolog yang mampu menggali dan mengelola sumber 

daya alam terutama tambang dan mineral di daratan dan di lautan yang saat ini 

banyak dikelola oleh pihak-pihak asing. 

Kedua, kebijakan pendidikan pada umumnya telah memberi kebebasan 

negara-negara asing untuk mendirikan satuan pendidikan di Indonesia meskipun 

berkedok kerja sama dan dalam jangka panjang bukan saja memperkaya orang-orang 

asing yang mengelola sekolah internasional di Indonesia, tetapi juga terjadi invasi 

nilai-nilai dari negara-negara lain yang tidak sesuai dengan kebudayaan (nilai-nilai) 

jati diri Indonesia. Konflik dan bahkan benturan akan merebak akibat imperialisme 

budaya asing. Ini akan sangat merugikan bangsa Indonesia karena tidak sesuai 

dengan ideologi Negara Pancasila, Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945, keberagaman tetapi tetap satu (Bhineka Tunggal Ika), dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, baik secara fisik (tanah, air, udara), secara formal 

(hukum), dan secara informal (sosial-budaya). Oleh karena itu, Indonesia harus bisa 

menjawab pertanyaan berikut secara tepat, yaitu: ”Ilmu-ilmu apa sajakah yang 

seharusnya diajarkan kepada generasi muda Indonesia?” 

Ketiga, proses kebijakan pendidikan kejuruan belum dilaksanakan menurut 

kaidah-kaidah proses kebijakan yang ideal. Formulasi kebijakan pendidikan 

kejuruan masih didominasi oleh opini-opini dan asumsi-asumsi yang 

subyektivitasnya tinggi (politisized decision making) dan kurang mendasarkan pada 



 
42 

 

hasil-hasil penelitian (demonstrable facts) akibat kurang optimalnya kontribusi 

institusi-institusi penelitian dan pengembangan pendidikan, baik dari badan-badan 

penelitian dan pengembangan pendidikan maupun dari lembaga-lembaga penelitian 

perguruan tinggi yang sampai saat ini selalu tertinggal satu langkah dibanding 

kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah cq Kemendikbud. Decision making 

support system di Kemendikbud juga belum optimal/intensif kontribusinya terhadap 

formulasi kebijakan pendidikan nasional. Implementasi kebijakan pendidikan 

kejuruan kurang efektif (belum optimal) karena faktor-faktor yang diperlukan untuk 

implementasi kebijakan pendidikan kejuruan kurang memadai tingkat kesiapannya, 

yaitu: (1) materi kebijakan pendidikan kejuruan belum lengkap/belum tuntas, 

misalnya Kurikulum 2013; (2) komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh berbagai 

pihak terhadap pelaksana kebijakan di tingkat daerah dan satuan pendidikan sering 

kurang merata, kurang akurat, dan kurang konsisten; (3) sumber daya-sumber daya 

yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan kurang memadai, misalnya sumber 

daya manusia dan sumber daya selebihnya yaitu peralatan, perlengkapan, 

perbekalan, bahan, dana, dan informasi; (4) komitmen jajaran birokrasi pendidikan 

kurang optimal terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan kejuruan; (5) resistensi 

terhadap perubahan; dan (6) desentralisasi pendidikan telah menimbulkan 

keterkaitan yang hilang antara Kemendikbud dan daerah karena hubungan antara 

keduanya hanya bersifat koordinatif sehingga apa yang dianggap penting oleh 

Mendikbud belum tentu dianggap penting daerah (birokrat pendidikan daerah lebih 

menaati gubernur/bupati/walikota dari pada Mendikbud). Evaluasi kebijakan 

pendidikan kejuruan sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan 

pendidikan kejuruan. Sayangnya, Kemendikbud kurang gandrung terhadap evaluasi 

kebijakan sehingga berbagai kebijakan yang dilaksanakan kurang memberi informasi 

yang utuh dan benar bagi perbaikan kebijakan-kebijakan berikutnya. Misalnya, 

kebijakan-kebijakan PPSI, CBSA, PKG, Sekolah Perintis Pembangunan, kecakapan 

hidup (life skills), MBS, CTL, PAIKEM, lessons study, akreditasi, pendidikan karakter, 

BOS, sertifikasi guru, bidik misi, proporsi jumlah siswa SMA:SMK, keselarasan 
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pendidikan dan dunia kerja, dan sebagainya untuk tidak disebut semuanya, kurang 

memberikan informasi yang utuh dan benar tentang kinerja kebijakaannya (berhasil 

atau gagal?). 

REFLEKSI DAN KOREKSI KEBIJAKAN 

1. Hasil pengamatan saya menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pada 

umumnya dan pendidikan kejuruan pada khususnya kurang meng-Indonesia. 

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan kejuruan harus dengan tegas meng-

Indonesia yaitu kebijakan pendidikan kejuruan yang benar-benar mendasarkan 

pada karakteristik dan kebutuhan Indonesia serta mendasarkan pada modal-

modal yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu: ideological, human, natural, social, 

cultural, material, and financial capitals. Indonesia membutuhkan generasi muda 

yang mampu mengelola mineral, migas, batu bara, pertanian, peternakan, 

perkebunan, kelautan (tanah, air, dan udara). Yang mendesak, Indonesia harus 

mendidik generasi muda agar mampu mengelola mineral/tambang sehingga 

kemampuan tentang resource technologies harus menjadi prioritas pendidikan 

nasional. Jangan terbuai beasiswa asing yang tidak bermanfaat bagi pemenuhan 

kebutuhan Indonesia dan juga jangan terbuai oleh ukuran-ukuran internasional 

yang sifatnya kompetitif melulu dan melupakan kebutuhan-kebutuhan nasional 

yang kaya akan keunggulan komparatif (kespesifikan lokal). 

2. Pendidikan menengah (SMA/MA, SMK/MAK) tidak seperti pendidikan dasar yang 

fokusnya memberikan bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara 

benar, dan juga tidak seperti perguruan tinggi yang memang mempersiapkan 

lulusannya untuk memasuksi dunia kerja. Pendidikanmenengahberada di 

persimpangan jalan (menghadapi tantangan kembar) yaitu disatu sisi untuk 

menyiapkan lulusannya untuk melanjutkan pendidikan tinggi, disisi lain untuk 

menyiapkan lulusannya memasuki dunia kerja. Berapakah proporsi antara 

keduanya, yaitu untuk melanjutkan keperguruan tinggi dan untuk memasuksi 

dunia kerja? Untuk membuat keputusan ini diperlukan hard data/demonstrable 
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facts yang diperoleh melalui studi yang luas dan mendalam dan jangan sampai 

pembuatan keputusan didasarkan atas nilai-nilai pribadi penguasa, opini publik, 

politicized decision making, apalagi dibuat berdasarkan perilaku-perilaku hedonis, 

oligarkis, dan penuh primordial. Knowledge management dan decision making 

support system harus diterapkan. Kesimpulannya perlu dilakukan studi tentang 

dampak penambahan jumlah siswa SMK terutama dampaknya terhadap 

pembangunan ekonomi, yaitu apakah penambahan jumlah siswa SMK 

berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja, 

pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, 

kohesi sosial, meningkatkan peran jender, pengurangan pengangguran,  

pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan 

sebagainya untuk tidak disebut semuanya. 

3. Sampai saat ini, proses formulasi kebijakan pendidikan pada umumnya dan 

pendidikan kejuruan pada khususnya masih didominasi oleh opini, asumsi, dan 

tidak jarang terjadi politisized policy decision making. Disarankan agar 

formulasi/adopsi kebijakan pendidikan kejuruan dilakukan secara kolaboratif 

antara peneliti-peneliti kebijakan pendidikan, politisi pendidikan, praktisi 

pendidikan (birokrat/teknokrat), dunia kerja, kelompok-kelompok asosiasi 

profesi pendidikan, dan sebagainya yang semuanya mendasarkan pada informasi 

yang utuh dan benar. Pada tataran implementasi kebijakan pendidikan kejuruan, 

kenyataan menunjukkan bahwa tingkat kesiapan segala hal yang diperlukan 

untuk melaksanakan kebijakan kurang memadai. Untuk itu harus dilakukan 

analisis tingkat kesiapan pelaksanaan kebijakan pendidikan kejuruan yang 

dilakukan melalui analisis SWOT sehingga semua hal yang diperlukan untuk 

berlangsungnya pelaksanaan kebijakan harus memadai. Sampai saat ini juga, 

Kemdikbud belum menggandrungi evaluasi kebijakan sebagai upaya untuk 

mengetahui kinerja kebijakan sehingga suatu kebijakan berhasil atau tidak, apa 

penyebabnya, apa yang harus diperbaiki jika tidak berhasil, diteruskan atau tidak, 



 
45 

 

kurang mendasarkan hard data. Untuk itu, decision making support system harus 

dibangun dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan kebijakan pendidikan. 

4. Sampai saat ini, hubungan antara Kemendikbud dan daerah bersifat koordinatif 

karena birokrat dinas pendidikan propinsi dibawah gubernur dan birokrat dinas 

pendidikan kabupaten/kota dibawah bupati/walikota sehingga ada keterkaitan 

yang hilang. Disamping itu, birokrat-birokrat pendidikan daerah kurang 

dipersiapkan kualitasnya padahal mereka adalah pelaksana kebijakan pendidikan 

nasional. Disini pula ada missing link antara kebijakan pendidikan nasional yang 

tertulis dan kebijakan pendidikan nasional yang terlaksana. Untuk mengatasi 

missing link tersebut, perlu dilakukan penguatan koordinasi antara Kemendikbud, 

dinas pendidikan propinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota yang dilakukan 

melalui koordinasi implementasi PP 38/2007 secara konsisten sehingga missing 

link antara Kemdikbud dan daerah yang selama ini terjadi dapat diminimalisir.  

5. Dalam menghadapi globalisasi, terutama ASEAN yang akan dimulai tahun 2015, 

kebijakan pendidikan nasional belum secara intensif menginternalisasikan 

berbagai ketentuan yang berlaku di ASEAN misalnya standar kualifikasi dan 

kompetensi dalam berbagai bidang keahlian. Kemendikbud harus menyiapkan 

professional human resources, great global management, great global leadership, 

teknologi yang mutakhir dan canggih, internalisasi tuntutan global terhadap 

kebijakan domestik akibat persaingan, komitmen global (MDG, EFA, human right 

for education, education for sustainable development, competency standards, world 

climate, dan sebagainya. Untuk itu, Tim Globalisasi pendidikan harus dibentuk 

dan diberdayakan. Singapore dan Malysia telah lama mengoperasikan Tim 

Globalisasi dalam rangka untuk menghadapi kerjasama dan persaingan regional 

dan global.   

6. UU 20/2003 Pasal 65 ayat (1) mengatakan bahwa: ”Lembaga pendidikan asing 

yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan 

pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal ini harus dihilangkan 
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(terlalu liberal) dan jangan sampai ada lembaga pendidikan asing yang 

beroperasi di Indonesia, kecuali sebatas kerjasama. Lambat atau cepat akan 

terjadi invasi sistem pendidikan asing ke Indonesia dan bahkan bisa terjadi 

imperialisme kebudayaan. 

7. Pembangunan pendidikan harus bertitik-tolak dari proses humanisasi, proses 

ditingkatkannya harkat-martabat manusia, tumbuhnya harga diri, kemandirian, 

serta terjaganya kebahagiaan rakyat.” (Muhammad Hatta yang dikutip Sri-Edi 

Swasono 2012). Disamping itu, kebijakan pendidikan perdamaian, kerukunan, 

dan kesolehan sosial harus digalakkan dalam rangka membangun kebersamaan 

Indonesia raya. 
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2 

TANTANGAN PENDIDIK KEJURUAN DAN VOKASI MENUJU 

TAHUN EMAS INDONESIA  
 

 

Istanto Wahyu Djatmiko 

 

 

Bangsa Indonesia masa depan tidak mungkin dapat terhindar dari era 

globalisasi yang ditandai adanya pasar bebas dan menipisnya batas antar negara. 

Dampak globalisasi ini, tenaga kerja negara lain dapat mengisi lowongan kebutuhan 

tenaga kerja negara tertentu, tidak terkecuali Indonesia. Pendidikan kejuruan dan 

vokasi merupakan jenjang pendidikan yang mempersiapkan lulusannya untuk 

memasuki dunia kerja. Untuk mempersiapkan lulusan yang bermutu dan profesional, 

pendidik pada pendidikan kejuruan dan vokasi harus mampu menghadapi tantang 

pada era mendatang. 

Makalah ini ditulis sebagai bentuk sumbangan pemikiran terhadap 

kemungkinan  aspek-aspek perubahan yang akan dihadapi dan perlu diantisipasi oleh 

pendidik kejuruan dan vokasi dalam menghadapi tahun emas Indonesia pada 2045. 

Beberapa aspek tersebut antara lain pergeseran paradigma tuntutan kompetensi 

menjadi kapabilitas bagi pekerja, terbukanya ekonomi kreatif sebagai konsekuensi 

perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat, orientasi pembelajaran 

yang diarahkan pada employability skills agar lulusan pendidikan kejuruan dan vokasi 

dapat beradaptasi dengan lingkungan bekerja yang menuntut high order thinking. 

 

PENDAHULUAN 

Keunggulan kompetitif suatu negara ditentukan oleh kualitas sumber daya 

manusia yang dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia Indonesia dibandingkan 

dengan negara lain dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (Human Index 

Development) yang diterbitkan United Nations Developmet Programme (UNDP), 

Perserikatan Bangsa-bangsa. Menurut laporan UNDP (2013), nilai Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) pada 2012 meningkat menjadi 0, 629 dari 0,624 pada 

tahun 2011,  dan naik tiga posisi ke peringkat 121 dari peringkat 124 dari 187 

negara. Peringkat Indonesia ini masih jauh di bawah beberapa negara anggota 
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ASEAN,  seperti: Singapura,  Brunei Darussalam,  Malaysia,  Thailand dan Filipina. 

Singapura memiliki IPM tertinggi di antara negara-negara ASEAN dengan 0,895 dan 

peringkat 18 di seluruh dunia.  Brunei memiliki IPM 0,855 dan berada di peringkat 

30, sementara Malaysia memiliki IPM 0,769 dengan peringkat 64.  Thailand dan 

Filipina masing-masing pada di peringkat 103 dan 114, dengan IPM 0,690 dan 0,654. 

Kondisi ini dapat dipahami bahwa pengembangan sumber daya (SDM) di Indonesia 

masih lemah. Hal ini berarti pendidikan belum menjadi pemicu utama dan berperan 

dalam pengembangan SDM. 

Kualitas SDM ini perlu menjadi perhatian memasuki era globalisasi. 

Sebagaimana dinyatakan Marzuki Usman (2005) pada tahun 2020 yang akan datang 

merupakan waktu akan dimulainya globalisasi secara total. Perdagangan 

internasional akan sebebas-bebasnya, baik perdagangan barang maupun jasa, dan 

investasi internasional. Barang-barang bebas keluar masuk tidak mengenal batas 

negara (borderless), termasuk juga di sektor jasa. Indikasi ini menunjukkan bahwa 

tenagakerja dengan kualifikasi profesional sangat dituntut pada era pasar bebas. 

Dengan demikian, seiring dengan era globalisasi tersebut terjadi  pula  perubahan 

yang sangat cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Arus perubahan tersebut berdampak pula pada dunia pendidikan, menurut 

Wagner (2008:xxvi) tantangan realitas perubahan dalam abad 21 terhadap dunia 

pendidikan akan terjadi tiga transformasi mendasar yang memerlukan perhatian, 

yaitu: (1) evolusi yang cepat dalam era ekonomi kreatif yang sangat berpengaruh 

terhadap dunia kerja, (2) terjadinya perubahan yang mendadak terhadap 

ketersediaan informasi yang terbatas menjadi informasi yang kontinyu dan 

melimpah, dan (3) terjadinya kenaikan dampak penggunakan media dan teknologi 

terhadap anak muda, terutama peserta didik. Pendidikan kejuruan dan vokasi harus 

mampu mengatasi transformasi ini di masa depan sebagaimana dinyatakan Power 

(1999:30) bahwa pendidikan kejuruan merupakan jenjang pendidikan berkaitan 

secara langsung dengan kemajuan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

bagi pekerja di bidang rekayasa maupun industri jasa. Pendidik kejuruan dan vokasi 

memiliki peran kunci untuk dapat melakukan proses transfer perkembangan ini 

dalam pembelajaran di kelas. 

Uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk menuju tahun emas Indonesia 

2045 yang seiring dengan memasukkan abad 21, era pasar bebas, dan era ekonomi 

kreatif, banyak tantangan dihadapi dunia pendidikan. Menurut M. Hatta Rajasa 

(2008), pada era ekonomi kreatif akan dituntut adanya berbagai bentuk pekerjaan 

baru yang sarat dengan tuntutan untuk terus melakukan akumulasi pengetahuan 

untuk menghasilkan berbagai inovasi baru (innovation intensive employment). 
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Kondisi ini mengisyaratkan bahwa tuntutan kualitas pekerja pada masa itu tidak 

sekedar “kompeten” tetapi juga “kapabel” serta adanya perubahan tata nilai dalam 

bekerja. Menuju tahun emas Indonesia pada 2045 akan dihadapkan pada tantangan 

di atas, karena itu perlu kiranya para pendidik pada pendidikan kejuruan dan vokasi 

untuk selalu mengikuti proses perubahan yang sedang dan akan terjadi sehingga 

mampu mengadaptasikan setiap perubahan itu dalam proses pembelajaran.  

 

PERGESERAN PARADIGMA KOMPETENSI MENUJU KAPABILITAS 

Terdapat dua jenjang pendidikan yang berorientasi dunia kerja dalam sistem 

pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan 

menengah dan pendidikan vokasi pada jenjang pendidikan tinggi. Kedua jenjang 

pendidikan tersebut memiliki tujuan pembelajaran yang sama, yaitu mempersiapkan 

peserta didik untuk bekerja. Sebagai pendidikan untuk bekerja, menurut Pavlova 

(2009:10-14) dalam  program pembelajarannya terdapat tiga komponen yang saling 

terkait, yaitu: pembelajaran untuk bekerja (learning for work), pembelajaran tentang 

bekerja (learning about work), dan pemahaman sifat dasar bekerja (understanding the 

nature of work). Hal ini berarti bahwa pembelajaran kejuruan dan vokasi masih 

berorientasi pada pekerjaan (work based). 

Orientasi pendidikan work based mengalami pergeseran ke arah life based 

seiring dengan perubahan jaman. Pergeseran arah pendidikan pada era pengetahuan 

digambarkan oleh Staron, Jasinski, dan Weatherley (2006: 44) seperti  Gambar 1, 

dimana pendidikan beberapa pergeseran paradigma, antara lain: work based learning 

menuju life based learning, professional development menuju capability development, 

pembelajaran berorietasi jejaring menjadi pembelajaran berorietasi lingkungan 

(learning ecology), peserta didik sebagai pekerja bergeser ke arah peserta didik 

sebagai manusia seutuhnya, dan pendekatan strategi menjadi orientasi. 
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Gambar 1 Pembelajaran Berbasis Hidup 

(Sumber: Staron, Jasinski, dan Weatherley, 2006: 44) 

 

Lebih lanjut Staron, Jasinski, dan Weatherley (2006: 50)  menjelaskan pergeseran 

dari work based learning bergeser ke arah life based learning seperti tabel berikut. 

 

Work Based Learning Life Based Learning 

Difasilitasi (facilitated) Mandiri (personalised/self 

directed) 

Berbasis proyek (project 

based) 

Berbasis kontekstual (context 

based) 

Berfokus tempat kerja 

(workplace focus) 

Keterpaduan hidup/kerja 

(work/life integration) 

pembelajaran direncanakan 

(learning planned) 

Peserta didik sebagai perencana 

(learner as designer) 

Fleksibel dan berkembang 

(flexible and developmental) 

Adaptasi dan berkelanjutan 

(adaptable and sustainable) 

Terpadu (integrated) Utuh (holistic) 

Pembelajaran terorganisasi 

(organisational learning) 

Kearifan usaha (business 

wisdom) 

 

Uraian di atas dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pendidikan kejuruan 

dan vokasi menuju tahun emas Indonesia seharusnya tidak hanya menghasilkan 

lulusan yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dunia kerja tetapi mereka 

harus kapabel (capability) dalam melaksanakan dalam bekerja. Sebagaimana 
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dinyatakan Vincent (2008) bahwa capability is a collaborative process that can be 

deployed and through which individual competences can be applied and exploited. 

Capability is not “who knows how” but “how can we get done what we need to get done” 

and “how easily is it to access, deploy or apply the competencies we need”. Dengan 

demikian, secara sederhana dapat dinyatakan bahwa kompetensi merupakan bagian 

dari kapabilitas dari seorang peserta didik. Kapabiltas tidak sebatas memiliki sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan (kompetensi) saja, tetapi paham secara mendetail 

sehingga benar-benar menguasai kemampuannya. Jika lulusan pendidikan kejuruan 

dan vokasi dituntut memiliki kapabilitas, tentunya para pendidik yang membentuk 

dalam proses pembelajaran tidak hanya memiliki kompetensi sebagaimana yang 

dipersyaratkan, yaitu: kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian, 

tetapi mereka harus kapabel dalam melaksanakan tugasnya pada masa mendatang. 

 

TUNTUTAN EMPLOYABILITY SKILLS 

Antipasi pemerintah terhadap perkembangan pendidikan menuju tahun emas 

Indonesia (2045) telah dipersiapkan sejak 2013 dengan dilakukan pengembangan 

Kurikulum 2013. Perubahan mendasar dari implementasi Kurikulum 2013 ini adalah 

penggunaan pendekatan pembelajaran ilmiah (scientific learning) dalam proses 

pembelajaran. Pendekatan ilmiah diambil sebagai bentuk antisipasi pergeseran 

paradigma belajar abad 21 yang berorientasi pada informasi, komputasi, otomasi, 

dan komunikasi dengan ciri pembelajaran yang diarahkan untuk: (1) mendorong 

peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu, (2) 

mampu merumuskan masalah [menanya], bukan hanya menyelesaikan masalah 

[menjawab], (3) melatih berfikir analitis [pengambilan keputusan] bukan berfikir 

mekanistis [rutin], dan (4) menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam 

menyelesaikan masalah. Bagi pendidikan kejuruan dan vokasi, perubahan paradigma 

belajar ini berarti membekali keterampilan kesiapan bekerja bagi lulusan agar sesuai 

dengan tuntutan kualifikasi pekerjaan pada masa mendatang.  

Robinson (2000) menyebut keterampilan kesiapan bekerja (job readiness skills) 

dengan keterampilan dalam pekerjaan (employability skills). Lebih lanjut, menurut 

Robinson (2000), employability skills merupakan keterampilan yang diperlukan 

untuk memperoleh (getting), menjaga (keeping), dan bekerja dengan baik (doing well) 

dalam bekerja. Employability skills dikelompokkan dalam tiga jenis keterampilan, 

yaitu: keterampilan akademik dasar (basic academic skills), keterampilan berpikir 

tingkat tinggi (higher order thinking skills), dan kualitas pribadi (personal qualities). 

Keterampilan akademik dasar masih diperlukan untuk memperoleh kinerja yang 

tinggi dalam bekerja. Keterampilan ini meliputi keterampilan membaca, menulis, 
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sain, matematika, komunikasi lisan, dan mendengarkan. Umumnya, calon pekerja 

atau pekerja yang memiliki keterampilan akademik dasar baik, mereka juga memiliki 

keterampilan berpikir yang tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi ini meliputi 

keterampilan pembelajaran (learning), penalaran (reasoning), berpikir kreatif 

(thinking creatively), membuat keputusan (decisions making), dan mengatasi masalah 

(problem solving). Kualitas pribadi atau keterampilan pribadi berkaitan dengan 

percaya diri, kejujuran dan terbukaan, kepedulian dengan rekan kerja dan atasan 

tanpa membedakan keragaman dan perbedaan individu. Kepribadian pribadi lain 

yang diperlukan dalam bekerja meliputi: tanggungjawab, kendali diri, keterampilan 

sosial, memiliki integritas, mudah beradaptasi dan luwes, memiliki semangat tim, 

mandiri, sikap kerja yang baik, selalu tampil rapi, koperatif, motivasi diri, dan 

mengelola diri. Employability skills di atas merupakan keterampilan yang dapat 

diajarkan baik pada pendidikan kejuan dan vokasi maupun di tempat kerja. Di 

Indonesia, dari ketiga kelompok keterampilan pada employability skills, kualitas 

pribadi merupakan aspek yang perlu diprioritaskan dalam proses pembelajaran 

karena saat ini dunia pendidikan dihadapkan pada pendidikan karakter.  

 

PEMBANGUNAN KARAKTER MENUJU PERADABAN BANGSA 

Pendidikan kejuruan dan vokasi sangat erat dan dekat dengan implementasi 

teknologi. Menurut Pavlova (2009:10-14), teknologi dalam pendidikan dapat 

digunakan dalam empat kajian, yaitu: teknologi sebagai obyek (technology-as-object), 

teknologi sebagai pengetahuan (technology-as-knowledge), teknologi sebagai proses 

(technology-as-process), dan teknologi sebagai kemauan (technology-as-volition). 

Teknologi sebagai obyek dimaksudkan sebagai utilitas, alat, mesin, dan piranti 

cybernetik. Teknologi sebagai pengetahuan digunakan sebagai hukum, teori, dan 

pengetahuan teknik. Teknologi sebagai proses dimanfaatkan sebagai perencanaan, 

pembuatan, pemakaian, dan pemeliharaan. Teknologi sebagai kemauan dimaksudkan 

sebagai alasan, kebutuhan, dan perhatian. Uraian di atas dapat dikatakan bahwa 

pendidikan kejuruan dan vokasi sebagai pendidikan teknologi, dimana proses 

pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan kompetensi (pengetahuan, 

keterampilan, sikap) dan nilai (values) yang memungkinkan peserta didik dapat 

memaksimalkan keluwesan dan beradaptasi dengan pekerjaan di masa mendatang. 

Sebagaimana diuraikan dalam employability skills bahwa kualitas pribadi merupakan 

cerminan nilai karakter yang seharusnya dimiliki peserta didik pada pendidikan 

kejuruan dan vokasi. 
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Nilai karakter yang dimiliki peserta didik merupakan fondasi yang dapat 

mewarnai peradaban bangsa Indonesia masa depan. Pembangunan karakter tidak 

hanya dapat dilakukan pada lingkungan keluarga dan masyarakat, tetapi sekolah 

memiliki peran kuat terhadap pembangunan karakter ini. Interaksi antar peserta 

didik, peserta didik dengan pendidik dan pegawai, serta lingkungan sekolah 

merupakan sarana pembentukan karakter yang sangat bermakna bagi semuanya. 

Sebagaimana dinyatakan Dimerman (2009: ix) “Our character is the foundation to all 

our relationships: working, learning, loving, community,and more”. Lebih lanjut, untuk 

meletakan fondasi tersebut Dimerman mengajukan sepuluh atribut karakter yang 

terkait dengan keyakinan (beliefs) dan nilai (values), yaitu: tanggungjawab 

(responsibiliy), rasa hormat (respect), prakarsa (initiative), ketangguhan (integrity), 

kejujuran (honesty), keadilan (fairness), keberanian (courage), ketekunan 

(preseverance), empati (empathy) dan harapan (optimism). Hal ini dapat dipahami 

bahwa pendidikan karakter merupakan kunci sukses yang dapat mengantarkan 

bangsa menjadi beradab. 

Dalam konteks Indonesia, di samping penanaman pendidikan karakter 

diselaraskan pula pendidikan budaya. Sebagaimana dinyatakan Kementerian 

Pendidikan Nasional (2010: 4-10) pengembangan pendidikan budaya dan karakter 

sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang. 

Proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, dan penghayatan 

nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, 

mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan 

kehidupan bangsa yang bermartabat.Nilai-nilai yang dikembangkan dalam 

pendidikan budaya dan karakter bangsa bersumber pada agama, Pancasila, budaya, 

dan tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan dalam 18 nilai, yaitu: religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab. Jika 

dibandingkan pendapat Dimerman, pendidikan karakter dan pedidikan budaya yang 

dicanangkan Kementerian Pendidikan Nasional ini lebih luas cakupannya dan 

holistik. Untuk dapat menwujudkan 18 nilai-nilai karakter dan budaya tersebut, 

pendidikan kejuruan dan vokasi merupakan kunci peletak fondasi yang 

mengantarkan peserta didik sebagai elemen bangsa menjadi masyakat berbudaya 

dan terwujud bangsa yang berperadaban pada masa mendatang.  
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PENUTUP 

Menuju tahun emas Indonesia (2045), bangsa Indonesia tidak mungkin 

terhindar dari era globalisasi, era pengetahuan, dan era ekonomi kreatif yang 

ditandai adanya pasar bebas dan menitisnya batas antar negara. Konsekuensinya, 

tenaga kerja negara lain dapat mengisi lowongan kebutuhan tenaga kerja negara 

tertentu. Berbagai aspek pergeseran terjadi menuju tahun emas, antara lain: 

pergeseran paradigma kompetensi menjadi kapabilitas, tuntutan employability skills, 

dan pendidikan karakter dan pendidikan budaya yang menjadi harapan terwujudnya 

bangsa yang memiliki perabadan sejajar dengan bangsa lain. Pendidikan kejuruan 

dan vokasi merupakan jenjang pendidikan yang harus mampu menghadapi tantangan 

tersebut dan mempersiapkan lulusannya agar link dan match dengan tuntutan dunia 

kerja. Untuk mewujudkan dan mempersiapkan lulusan yang bermutu dan profesional 

dengan mengantisipasi berbagai pergeseran aspek-aspek kehidupan di atas, pendidik 

pada pendidikan kejuruan dan vokasi merupakan kunci peletak fondasi kualitas 

peserta didik dalam membentuk kompetensi, nilai-nilai karakter, dan budaya melalui 

proses pembelajaran di sekolah sehingga mampu menghasilkan lulusan yang 

memiliki daya saing kompetitif di masa mendatang. 
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3 
MERAJUT PENDIDIKAN VOKASI DI INDONESIA, MELALUI 

AKADEMI KOMUNITAS  
 

 Sunaryo Soenarto 

 

 

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat 

Jendral Pendidikan Tinggi tentang Akademi Komunitas merupakan rajutan 

pendidikan vokasi yang strategis. Pada tahun 1980-an beberapa perguruan tinggi 

membuka program studi program diploma (D1 dan D2) ke program diploma D3, 

berbondong-bondong menggeser ke program diploma D4. Suplai kebutuhan tenaga 

kerja Indonesia pada tingkatan Skilled Manpower tidak terpenuhi. Undang-Undang No 

12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi memberikan kepastian hukum bentuk dan 

struktur instutisi Akademi Komunitas. 

Kata Kunci: Akademi Komunitas 

 

PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia yang produktif dan inovatif merupakan penggerak 

pertumbuhan ekonomi Inonesia. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif 

terapan, diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan 

pembangunan Kabupaten/Kota (lokal). Dalam ekonomi yang semakin bergeser ke 

arah ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi, peran pendidikan tinggi sangat 

penting, antara lain untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan produktif, 

yang semakin mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan, 

untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan 

tinggi di sini terdiri dari program pendidikan akademik, program pendidikan profesi, 

serta program pendidikan vokasi. 

Visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 

17 tahun 2007 yakni “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, 

dan Makmur”, yang dikenal sebagai visi Indonesia 2025. Selaras dengan visi 2025, 

ditetapkan salah satu misi yakni peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai 

proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) sumber 

daya alam (SDA), geografis wilayah, dan sumber daya manusia (SDM), melalui 
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penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-

kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia bidang keahlian 

apa yang relevan untuk membangun wilayah Indonesia Timur?  

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah merumuskan strategi 

dan kebijakan pembangunan melalui Master Plan Percepatan, Pengembangan dan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Konsep pengembangan jangka panjang 

Indonesia didasarkan atas pembangunan koridor ekonomi yang dilakukan sesuai 

dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah Indonesia. Koridor  Ekonomi 

Bali – Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki tema pembangunan sebagai ‘’Pintu 

Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional’’. Strategi pengembangan 

koridor Bali difokuskan pada pengembangan bidang pariwisata, sedang koridor 

ekonomi NTT pada bidang  pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan.  

 

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN TINGGI 

Susenas 2012, secara nasional semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil 

angka partisipasi sekolahnya. Angka Partisipasi Kasar (APK) Indonesia ke pendidikan 

tinggi hanya 18,7 persen. Hal itu berarti pekerjaan rumah pendidikan tinggi di 

Indonesia masih sangat besar, terutama upaya menciptakan kampus menjadi 

bernuansa akademik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh, menjelaskan pada 2015 mendatang 

angka partisipasi kasar (APK) pendidikan ditarget mencapai sebesar 35 persen. Saat 

ini APK pendidikan tinggi baru mencapai 29 persen. Sementara pada 2014, 

diharapkan APK pendidikan tinggi mencapai 30 persen. Jumlah ini naik 12 persen 

dalam empat tahun terakhir. Sebelumnya, APK pada 2009 hanya sebesar 18 persen. 

(REPUBLIKA: Kamis, 19 Desember 2013). Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas Djoko 

Santoso dalam peresmian Pusat Bahasa Mandarin di Kampus Unhas Tamalanrea, 

Makassar (23 Februari 2014) menyatakan jumlah mahasiswa Indonesia 4,6 juta, 

sementara anak usia yang harus belajar di perguruan tinggi mencapai 25 juta. APK 

negara maju telah mencapai 40 persen. 

Berdasarkan  Angka Partisipasi Sekolah (APS) SM/SMA/SMK 2013 di Indonesia 

Timur menunjukkan bahwa: 3 propinsi tertinggi berturut-turut propinsi Bali 70,8%, 

propinsi Maluku 68,40%, dan Maluku Utara 68,26%. APK pendidikan tinggi untuk 

tiga propinsi wilayah timur tertinggi berturut-turut adalah: propinsi Maluku 29,00%, 

propinsi Sulawesi Selatan 22,76, dan propinsi Maluku Utara 21,70%. Artinya ketiga 

propinsi Indonesia Timur masih jauh dari harapan Mendikbud sebesar 35%. Untuk 

itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sinergi mendorong berbagai 
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program pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada keunggulan 

dan potensi koridor daerah melalui pendidikan akademi komunitas. 

 

AKADEMI KOMUNITAS 

Community college adalah tempat untuk mendapatkan pengetahuan yang 

bernilai (pengetahuan, keterampilan teknis dan kejuruan) yang dibutuhkan 

masyarakat dan pengusaha (Emeagwali, 2007). Pengertian yang lebih luas 

disampaikan Jacobs dan Grubb (2003), bahwa Community college adalah perguruan 

tinggi tempat untuk membentuk ketrampilan dasar, kejuruan dan memproduksi para 

pekerja terampil tertentu.  

Benchmarking akademi komunitas dengan sistem Community college di negeri 

Jiran, struktur Kementerian Pendidikan Tinggi Di Malaysia, Community college 

dikoordinasikan oleh Jabatan Pengkajian Politeknik dan Kolej Komuniti telah 

diimplementasikan sejak tahun 2001. Tujuan utama dari perguruan tinggi  (baca: 

Community college) adalah untuk memberikan pelatihan  keterampilan yang 

dibutuhkan pekerjaan, dan peluang lebih lanjut untuk pendidikan pasca-sekolah 

menengah atas sebelum masuk ke pasar tenaga kerja atau melanjutkan studi ke 

jenjang pendidikan tinggi. Dari awal (tahun 2001) didirikan 10 perguruan tinggi 

community college, dan tahun 2011 telah berkembang menjadi 72 perguruan tinggi, 

dengan pendaftaran 18.200 siswa. Pada 2010, output dari perguruan tinggi 

community college sebanyak 7.460 lulusan. Sebagian besar siswa mengikuti program 

pelatihan untuk memperoleh sertifikat, dan hanya 386 siswa yang mengikuti 

program setingkat diploma. Sebagian besar program studi yang ditawarkan adalah 

kursus singkat, dengan jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Sifat community 

colleges secara ideal sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan keterampilan 

yang relevan, untuk meningkatkan kinerja pekerja. Tujuan ini tercermin dalam tujuan 

pembentukan sistem community college : a) memberikan pendidikan dan 

keterampilan pelatihan untuk semua tingkat masyarakat, b) mengorganisir dan 

memberikan pembelajaran seumur hidup bagi masyarakat (e-community), dan c) 

mengorganisasi dan meningkatkan ketrampilan (up-skilling), (re-skilling) dan 

attachment (untuk kebutuhan tenaga kerja lokal). Pelatihan community college adalah 

program pelatihan keterampilan berdasarkan proses kerja di lapangan kerja 

sebenarnya, dan dilakukan pada penuh waktu dan paruh waktu. Pelatihan ini terbuka 

untuk semua orang tanpa batasan usia, jenis kelamin atau ras.  

Indonesia memiliki potensi sosial ekonomi dan kekayaan alam melimpah 

namun belum terdayagunakan secara maksimal. Hal ini antara lain disebabkan 

keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun teknologi. Dalam 
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Cetak Biru Akademi Komunitas (2013) memberikan tekanan,  peran pendidikan 

berorientasi keahlian (vokasi) menjadi penting dan strategis untuk optimalisasi 

kemampuan mendayagunakan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah. 

Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan dalam upaya mewujudkan ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia 

yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional adalah: a) 

mengembangkan pendidikan vokasi jangka pendek (D-I dan D-II) berorientasi 

lapangan kerja; dan b) memperluas akses dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar 

(APK) pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi telah menetapkan salah satu bentuk perguruan tinggi adalah akademi 

komunitas (AK). Secara konseptual, tujuan akademi komunitas adalah: a) tempat 

pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan jalur alternative bagi Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) dan lulusan sekolah menengah atas (SMA), b) tempat 

pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan belajar seumur hidup 

kepada masyarakat (komunitas belajar), dan c) Untuk memberikan pelatihan dan up 

skilling dan re-skilling untuk kebutuhan tenaga kerja lokal (daerah), dan d)  

Menyediakan jaringan strategis untuk penguatan kegiatan sosial. 

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tingg, pasal 56, ayat 7 

mendiskripsikan bahwa akademi komunitas adalah bentuk perguruan tinggi yang 

menjalankan program pendidikan vokasi tingkat diploma satu (D1) dan diploma dua 

(D2), dengan kekhususan pada cabang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi 

tertentu berbasis keunggulan lokal serta memenuhi kebutuhan khusus. Pendirian 

akademi komunitas berbasis pada pendidikan karakteristik suatu komunitas dan 

potensi wilayah sesuai koridor ekonomi setiap Kabupaten/Kota dan propinsi. 

Pendirian dan pengelolaan akademi komunitas dapat diselenggarakan baik atas 

inisiatif murni pemerintah kabupaten/kota maupun oleh industri yang beroperasi di 

daerah tersebut. Selanjutnya pasal 81, ayat 1 menegaskan bahwa Pemerintah 

bersama Pemerintah Daerah mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 (satu) 

akademi komunitas dalam bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah di 

kabupaten/kota dan/atau di daerah perbatasan. 

Prediksi pendirian akademi komunitas seluruh Indonesia sampai dengan tahun 

2015 sebanyak 269 akademi komunitas. 
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Gambar 1. Proyeksi Jumlah Akademi Komunitas Tahun 2012 – 2015 (Cetak 

Biru Akademi Komunitas, 2013) 
 

Akademi komunitas di wilayah Indonesia Timur, sampai tahun 2013 

diperkirakan sebanyak 62 akademi komunitas. Jika setiap akademi komunitas 

membuka 3 program studi dengan 3 rombongan belajar, masing-masing menerima 

30 mahasiswa, maka akan mampu merekrut mahasiswa akademi komunitas 

sebanyak 5.480 mahasiswa. Hal ini tentunya akan meningkatkan angka partisipasi 

kasar di wilayah Indonesia Timur. Artinya jumlah mahasiswa akademi komunitas 

wilayah Indonesia Timur sekitar 22,6% dari jumlah mahasiswa akademi komunitas 6 

koridor ekenomi diprediksi sebanyak 242.10 mahasiswa akademi komunitas 

(Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014). 

Kurikulum akademi komunitas dikembangkan secara sinergi antara 

masyarakat akademik dengan masyarakat industri dan organisasi profesi. Produk 

lulusannya akademi komunitas siap pakai sebagai pelaku kegiatan pada pusat 

pertumbuhan ekonomi setiap koridor ekonomi. Sebagai penyedia tenaga profesional 

sesuai potensi wilayah, maka keberadaanya pada setiap kota/kabupaten seluruh 

Indonesia harus menjadi pertimbangan utama. Penyusunan kurikulum akademi 

komunitas merujuk atau diselaraskan dengan kurikulum pendidikan tinggi vokasi. 

Kurikulum tersebut mendefinisikan setiap jenjang yang diselenggarakan berbasis 

tahunan dengan memiliki capaian kompetensi tertentu. Capaian tersebut mengacu 

pada profil lulusan program di dunia kerja atau industri berdasarkan unggulan lokal 

masing-masing daerah. Kerangka dasar dan struktur kurikulum akademi komunitas 

untuk setiap program pendidikan dikembangkan oleh perguruan tinggi, industri 

terkait dan pemangku kepentingan, dengan mengacu pada Perpres No 8 Tahun 2012 

tentang KKNI. Akademi komunitas mempunyai struktur utama kurikulum yang 

terdiri dari 3 (tiga) kompetensi yaitu: a) kompetensi umum, b) kompetensi keahlian, 
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dan c) kompetensi khusus. Pada kelompok matakuliah berbasis kompetensi umum 

mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi baik dalam bahasa 

Indonesia maupun berbahasa asing, minimal dalam satu bahasa asing. Kemampuan 

memanfaatkan bidang informasi dan teknologi dasar menjadi bagian penting sebagai 

perangkat untuk mendalami dan memperluas ilmu pengetahuan.Dengan demikian, 

diharapkan mahasiswa dapat mengakses sebanyak mungkin informasi dan 

pengetahuan yang terkait dengan bidang pilihannya dan mampu 

mengkompilasikannya. Praktek tersebut ditujukan untuk semua kepentingan 

pembelajaran yang dilaksanakan melalui media internet. 

 

PENYIAPAN TENAGA PENDIDIK AKADEMI KOMUNITAS 

Tenaga pendidik dan atau instruktur, baik untuk kerja bengkel maupun praktek 

industri dan laboratorium berperan penting dalam menghasilkan lulusan akademi 

komunitas yang terampil dan siap pakai baik untuk industri maupun sebagai calon 

wirausahawan. Untuk itu, dibutuhkan tenaga pendidik dan/atau instruktur akademi 

komunitas.  Tenaga pendidik dan/atau instruktur diharapkan memiliki pengalaman 

yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki atau telah 

diakui keterampilannya oleh asosiasi, pengguna jasa maupun masyarakat industri. 

Prediksi kebutuhan tenaga pendidik dan atau instruktur akademi komunitas di 

selruh Indonesia hingga tahun 2015, untuk program D1 sebanyak 7.263 orang, 

program D2 sebanyak 16.947 orang. Sedangkan kebutuhan tenaga pendidik atau 

instruktur akademi komunitas di wilayah Indonesia Timur untuk program D1 

sebanyak 1.674 orang, dan program D2 sebanyak 3.806 orang. Tahun 2012 dan 2013, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Kelembagaan dan 

Kerjasama, telah menyiapkan calon tenaga pendidik akademi komunitas untuk ragam 

program keahlian. Program Pendidikan Calon Pendidik Akademi Komunitas 

(P2CPAK) merupakan upaya sinergi dan sistemik antara Politeknik. dengan Lembaga 

Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK). 

 Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 65/DIKTI/Kep/2012 tentang Penetapan Perguruan Tinggi 

Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Calon Pendidik Akademi Komunitas 

(P2CPAK), direktur pendidikan tinggi menunjuk 12 politeknik negeri berkolaborasi 

dengan 12 Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan. Model kolaborasi dalam 

penyiapan P2CPAK di wilayah Indonesia Timur antara lain: Universitas negeri 

Yogyakarta berkolaborasi dengan Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Universitas 

Pendidikan Ganesha berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Bali, Universitas Negeri 
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Menada berkolaborasi dengan Politeknik Pertanian Pangkajene Kepulauan, dan 

Universitas Negeri Makasar berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Ujung Pandang. 

 

PENUTUP 

Rintisan Program Pendidikan Calon Pendidik Akademi Komunitas (P2CPAK) 

suatu program pendidikan yang menyapkan calon pendidik dan atau instruktur telah 

berjalan 2 tahun berkolaborasi antara Politeknik dengan LPTK. Kebijakan program 

P2CPAK sepenuhnya berada di Politeknik. Kewenangan LPTK hanya sebatas 

menyiapkan dan memperkuat kompetensi pedagogik melalui perkuliahan pedagogik 

6 SKS serta workshop perangkat pembelajaran dan peerteaching 6 SKS. Secara 

konseptual kewenangan penyiapan calon pendidik dan atau instruktur berada di 

institusi LPTK. 
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4 

TANTANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN PERSIAPAN 
TENAGA KERJA BERWAWASAN RAMAH LINGKUNGAN 

 
Rustam Asnawi dan Istanto Wahju Djatmiko 

 

 

Arah pendidikan kejuruan selama ini berorientasi pada proses pendidikan 

yang ditujukan pada pembentukan peserta didik agar siap kerja secara profesional 

dan siap mengembangkan potensi diri di bidang pekerjaan tertentu. Sementara itu, 

pekerjaan di berbagai sektor usaha dan industri saat ini dan masa mendatang terus 

berkembang yang mengarah pada pekerjaan berwawasan ramah lingkungan (green 

jobs). Perkembangan green jobs ini apabila tidak segera diatasi maka akan 

memunculkan kesenjangan baru antara tuntutan kompetensi yang dimiliki lulusan 

pada pendidikan kejuruan dengan kualifikasi yang dibutuhkan di berbagai sektor 

industri dan usaha. Urgensi dan tantangan akan perubahan filosofi pendidikan 

kejuruan ke arah green jobs yang berorientasi pada ekologi dan berwawasan 

lingkungan dipaparkan dalam makalah ini.  

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan kejuruan memiliki makna yang sama dengan vocational education 

atau vocational education and training (VET), yaitu pendidikan yang mempersiapan 

peserta didik untuk memperoleh pekerjaan dalam berbagai tingkatan pekerjaan yang 

berbasis pekerjaan tangan tradisional atau berorientasi pada jenis pekerjaan tertentu 

(Wikipedia, 2012). Namun dalam konteks sistem pndidikan di Indonesia, sesuai 

dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, terdapat 

dua istilah yang terkait dengan pendidikan berorientasi dunia kerja ini, yakni 

pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan vokasi pada 

jenjang pendidikan tinggi. Sementara itu, menurut Pavlova (2009:7) secara 

tradisional pendidikan kejuruan merupakan pendidikan dengan tujuan utama 

mempersiapkan untuk bekerja dengan menggunakan pendekatan pendidikan 

berbasis kompetensi. Konsep tentang pendidikan kejuruan di atas  dapat 

dikemukakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan khusus yang 

diselenggarakan bagi peserta didik agar siap kerja secara produktif dan professional 
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serta mampu merencanakan untuk mengembangkan karirnya pada bidang keahlian 

tertentu. Pendidikan kejuruan menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan 

kerja tingkat menengah tertentu yang sesuai dengan tuntutan yang dipersyaratkan 

oleh dunia kerja, dan memberikan bekal kepada peserta didik untuk 

mengembangkan dirinya. 

Di sisi lain, berkembangnya isu lingkungan akhir-akhir ini memunculkan 

berbagai  program, kebijakan dan teori yang terkait dengan pelestarian lingkungan. 

Berbagai  pihak, baik pemerintah, swasta, dan akademisi menciptakan program yang 

seringkali  di awali  dengan kata “green” yang dimaknai ramah lingkungan. Seiring 

dengan perkembangan itu, dunia industri dan usaha dewasa ini sudah mulai 

mengarah pada kegiatan yang mengacu pada ekologi dan berorientasi pada kegiatan 

pekerjaan yang ramah lingkungan. Berbagai sektor industri dan usaha memasukkan 

kriteria ekologi dan ramah lingkungan dalam persyaratan kualifikasi/sertifikasi 

keahlian bagi karyawannya. Menurut International Labor Organization (2008) green 

jobs merupakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai  pekerjaan 

pelestarian lingkungan, antara lain: pekerjaan reboisasi, pengolahan limbah, daur 

ulang sampah, pertanian organik, penanam bakau, dan berbagai  pekerjaan yang 

berorientasi  lingkungan lainnya. Prinsip dasar pelaksanaan green jobs ini 

disampaikan Wahab Bangkona (2012), bagaimana memulai  pekerjaan dengan 

memperhatikan lingkungan, sadar terhadap keamanan kerja serta imbas  dari  hasil  

industri tersebut ke lingkungan, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi  

berwawasan lingkungan dan pekerjaan yang layak bagi  pekerjanya. Dengan 

demikian, green jobs dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, 

bahwa ada berbagai lapangan usaha yang secara bisnis menguntungkan dan secara 

lingkungan melestarikan.  

Apabila perkembangan ini tidak segera diantisipsi oleh pendidikan kejuruan, 

tentunya akan menimbukan kesenjangan kualifikasi keahlian yang dimiliki lulusan 

dengan tuntutan tenaga kerja di dunia industri/usaha. Sementara itu, berbagai 

definisi tentang pendidikan kejuruan di atas dapat dipahami bahwa konsep 

pendidikan kejuruan yang berbasis ekologi dan berwawasan lingkungan belum 

diuraikan dengan jelas  dan konkrit. Makalah ini menyajikan  usaha dan persiapan 

pendidikan kejuruan menuju pekerjaan berwawasan ramah lingkungan (green jobs).  
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PELUANG GREEN JOBS PADA PENDIDIKAN KEJURUAN (SEKOLAH MENENGAH 

KEJURUAN)   

Green jobs menurut  Wikipedia (2014)  diartikan sebagai pekerjaan di bidang 

pertanian, manufaktur, penelitian dan pengembangan, administratif, dan jasa 

pelayanan yang berkontribusi secara substansial untuk menjaga dan melestarikan 

kualitas lingkungan. Secara khusus, tapi tidak eksklusif, ini juga termasuk pekerjaan 

yang membantu untuk melindungi ekosistem dan biodiversity, reduksi konsumsi 

energi, material dan air lewat strategi efisiensi yang tinggi, dan meminimalisasi atau 

mencegah terbentuknya semua bentuk sampah dan polusi.  Gleen Croston (2008) 

dalam Syarif Hidayatullah (2011) menyatakan saat ini kurang lebih ada 75 pekerjaan 

yang termasuk dalam kategori ramah lingkungan. Pekerjaan tersebut berupa 

pengembangan energi  alternatif, pengolahan air dan limbah, hingga produk 

pertanian organik. Indonesia memiliki  hampir semua potensi  untuk mengembangan 

seluruh pekerjaan tersebut. Lebih lanjut menurut Gleen Croston, munculnya green 

jobs sebagai sektor pekerjaan baru, menjadi  alternatif dalam penciptaan lapangan 

pekerjaan di Indonesia. Hal ini berarti Indonesia memiliki peluang yang besar untuk 

mengembangkan pekerjaan berwawasan ramah lingkungan ini. 

Berkenaan dengan green jobs ini, sejak tahun 1997 Pemerintah Indonesia telah 

mengeluarkan sejumlah peraturan perundangan yang peduli pada pengelolaan 

lingkungan. Pada tahun 2009, peraturan perundangan tentang pekerjaan yang ramah 

dan berwawasan lingkungan tersebut diterbitkan mencakup berbagai sektor antara 

lain:  Peraturan Pemerintah nomor 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun yang mendasari pelaksanaan industri yang ramah 

lingkungan,  Peraturan Pemerintah nomor 01/2011 tentang Penetapan dan Alih 

Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah nomor 28 

/2011 tentang Perlindungan Hutan, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral nomor 02/2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi 

Terbarukan Skala Menengah. 

Di sektor pelayanan, pariwisata telah bergerak menuju green service industry. 

Pada tahun 2012, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerbitkan buku 

tentang “Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green jobs untuk Indonesia” 

bekerjasama dengan International Labour Organization. Rencana strategis tersebut 

menggambarkan kerangka kerja untuk perencanaan pariwisata yang berkelanjutan. 

Sejumlah strategi kunci dan strategi pelaksanaannya ditawarkan untuk dijadikan 

acuan dalam mencapai keberlanjutan dan penyediaan lapangan kerja yang layak dan 

ramah lingkungan di sektor pariwisata. Pekerjaan ramah lingkungan adalah 
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pekerjaan yang layak dan akan mengurangi konsumsi energi, bahan baku, membatasi 

emisi rumah kaca, meminimumkan sampah dan polusi, dan melindungi serta 

memulihkan ekosistem. 

Pada sektor industri, Undang-undang Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup menjadi payung untuk mempromosikan green industries di 

Indonesia. Selain itu, untuk semua usaha, membuang limbah ke dalam wilayah umum 

tidak lagi diperbolehkan, dan pemantauan kegiatan tersebut sedang dilakukan oleh 

pemerintah. Sebagai perusahaan yang terdaftar di tingkat kabupaten, 

operasionalisasi undang-undang ini tergantung pada situasi di masing-masing 

kabupaten. Pelaksanaan pada tingkat kementerian, Program Eco - Industry telah 

diluncurkan yang mana akan memberikan penghargaan pada perusahaan yang 

memproses dan/atau mengkonversi (green) input menjadi produk yang ramah 

lingkungan.  

Berdasarkan uraian di atas dapatlah diketahui bahwa pekerjaan-pekerjaan 

yang berorientasi pada ramah lingkungan sudah diimplementasikan di berbagai 

sektor yang dikuatkan dengan perangkat perundangan. Tentunya, hal ini akan 

membawa dampak dan konsekuensi timbulnya kualifikasi kompetensi baru bagi para 

calon tenaga kerja ketika memasuki dunia kerja saat ini dan di masa mendatang. 

Kualifikasi kompetensi tersebut terkait erat dengan penguasaan ekologi serta 

pekerjaan-pekerjaan yang ramah dan berwawasan lingkungan di bidangnya. Hal ini 

berarti pula sebagai peluang dan sekaligus tantangan bagi para pengelola dan 

pembuat kebijakan pada pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan sebagai sistem 

pendidikan berdasarkan kompetensi mengupayakan agar learning outcome dari 

pendidikan kejuruan memiliki kompetensi, keterampilan dan keahlian yang relevan 

dengan kebutuhan pasar termasuk penguasaan ekologi dan green jobs. Sebagai 

pencetak tenaga kerja ahli siap kerja di berbagai bidang, dunia pendidikan kejuruan 

perlu melakukan adaptasi filosofi yang mengintegrasikan kebutuhan akan 

kompetensi green jobs dalam proses pembelajaran.  

  

PERGESERAN FILOSOFI PENDIDIKAN KEJURUAN MENUJU GREEN JOBS 

Terdapat dua aliran filsafat dalam pendidikan kejuruan, yaitu eksistensialisme 

dan esensialisme. Eksistensialisme berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus 

mengembangkan eksistensi manusia untuk bertahan hidup, bukan merampasnya, 

sedangkan esensialisme berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus 

mengaitkan dirinya dengan sistem-sistem yang lain seperti ekonomi, politik, sosial, 

ketenaga kerjaan serta religi dan moral. Filosofi pendidikan kejuruan secara 

sederhana dinyatakan Thompson (1973:16) “what job was need and what was needed 
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to do the job”. Secara khusus, filosofi pendidikan kejuruan menurut Miller (1986) 

mempunyai tiga elemen pokok, yaitu: nature of reality, truth, and value, sehingga 

falsafah pendidikan kejuruan merupakan artikulasi sebagai dasar asumsi yang 

meliputi kenyataan realita, kebenaran dan tata nilai.  

Berdasarkan filosofi pendidikan kejuruan di atas dapat dikembangkan sebuah 

pemikiran bahwa pendidikan kejuruan sudah seharusnya mengorientasikan arah dan 

tujuan pendidikan pada bagaimana mengembangkan dan membangun eksistensi 

untuk bertahan hidup bagi manusia dengan memperhatikan dan mengkaitkan 

dengan sistem-sistem yang lain, khususnya sistem lingkungan hidup dan sekitarnya. 

Hal ini berarti, adaptasi pendidikan berwawasan lingkungan ke dalam pendidikan 

kejuruan akan mewujudkan filosofi baru sebagai pertimbangan dalam 

penyelenggaraan pendidikan kejuruan pada masa mendatang. 

Sumber daya manusia yang ada di Indonesia perlu ditingkatkan keterampilan 

dan keahliannya. Perubahan kebijakan pendidikan kejuruan perlu dilakukan ke arah 

demand-driven yang berorietasi kebutuhan pasar kerja. Sebagaimana uraian di atas, 

kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa mendatang mengarah pada kompetensi 

kerja yang menuntut dapat melaksanakan pekerjaan dengan ramah lingkungan, yang 

berarti pembentukan kompetensi harus menambahkan filosofi ramah lingkungan 

pada penyelenggaraan pendidikan kejuruan. 

 

IMPLIKASI GREEN JOBS PADA PROSES PEMBELAJARAN 

Keterampilan berwawasan ramah lingkungan (green skills) dan kesadaran 

lingkungan menjadi prioritas dan tantangan bagi pendidikan kejuruan pada saat ini 

dan masa depan. Standar kompetensi merupakan ukuran untuk pencapaian hasil 

belajar (learning outcome) dalam proses pembelajaran pada pendidikan kejuruan. Di 

sinilah, peran pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan menuju pendidikan 

berwawasan ramah lingkungan merupakan keharusan perlu memperoleh 

diperhatikan yang seksama. Kurikulum harus didesain sesuai dengan kebutuhan 

industri sebagai stakeholder yang berorientasi pada pekerjaan yang ramah 

lingkungan. Konsekuensinya, sekolah harus menyesuaikan kebutuhan akan 

kompetensi pekerjaan ramah lingkungan sebagai salah satu indikator  kompetensi 

lulusannya. 

Sementara untuk saat ini yang sedang dikembangkan dan sudah dicanangkan 

oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2013 yang lalu adalah implementasi 

Kurikulum 2013 bagi sekolah menengah kejuruan di seluruh wilayah Indonesia. 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundangan yang resmi 

terkait pelaksanaan dan implementasi kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah 
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Kejuruan yakni lewat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia (Permendikbud RI) nomor 70 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan 

Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. 

Menurut Permendikbud RI nomor 70 tahun 2013 tersebut dalam Pasal 1 ditegaskan 

bahwa kerangka dasar kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan merupakan landasan 

filosofis, sosiologis, psikopedagogis dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan 

pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan 

lokal pada tingkat daerah serta pedoman pengembangan kurikulum pada Sekolah 

Menengah kejuruan. Struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan merupakan 

pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban mengajar dan kompetensi 

dasar pada setiap Sekolah Menengah Kejuruan.   

Selanjutnya terkait dengan green jobs, setelah dicermati lebih dalam konten 

yang terkandung dalam Permendikbud nomor 70 tahun 2013, secara global jelas 

kelihatan bahwa kurikulum 2013 belum menyentuh, mengimplementasi, dan 

mengintegrasikan konsep green jobs (paling tidak di definisikan secara konkrit di 

kompetensi dasar). Hal ini bisa dilihat dari pendefinisian pengertian kurikulum dan 

bagian rasional pengembangan kurikulum 2013 yang belum secara eksplisit 

memasukkan konsep green jobs secara tegas. Di bagian rasional pengembangan 

kurikulum 2013, disitu disebutkan ada 5 faktor dasar pengembangan kurikulum 

2013 yakni : (1) tantangan internal, (2) tantangan eksternal, (3) penyempurnaan pola 

pikir, (4) penguatan tata kelola kurikulum, dan  (5) penguatan materi. Dari kelima 

faktor tersebut hanya faktor ketiga (penyempurnaan pola pikir) saja yang 

menyinggung tentang pentingnya kepedulian lingkungan sebagai dasar 

pengembangan kurikulum, yakni adanya pernyataan sebagai berikut: “pola  

pembelajaran  satu  arah  (interaksi  guru-peserta  didik) menjadi  pembelajaran  

interaktif  (interaktif  guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/ 

media lainnya)”. Kemudian yang lebih penting adalah dalam pendefinisian 

karakteristik kurikulum 2013, disitu disebutkan ada 7 (tujuh) butir karakteristik 

kurikulum 2013. Namun dari tujuh butir karakteristik itu tidak ada satu butirpun 

yang menyatakan secara jelas dan tegas bahwa kurikulum 2013 akan 

berkarakteristik senantiasa berorientasi pada ekologi dan berwawasan ramah 

lingkungan. Lalu pada bagian Tujuan Kurikulum, disebutkan bahwa Kurikulum  2013  

bertujuan  untuk  mempersiapkan  manusia  Indonesia agar  memiliki  kemampuan  

hidup  sebagai  pribadi  dan  warga  negara yang  beriman,  produktif,  kreatif,  

inovatif,  dan  afektif  serta  mampu berkontribusi  pada  kehidupan  bermasyarakat,  

berbangsa,  bernegara, dan peradaban dunia. Terlihat bahwa substansi dari konsep 

green jobs juga belum terakomodasi secara jelas dan tegas. Dari kesemuanya ini akan 
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membawa konsekuensi konsep dari green jobs tidak terlihat dan terdefinisikan secara 

jelas dan tegas juga di dalam pengembangan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 

2013.  

Memang di dalam bagian Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013 ada 

beberapa item yang sudah menyebutkan secara eksplisit tentang kepedulian 

terhadap lingkungan alam sekitar, namun sayangnya hal itu tetap belum 

diterjemahkan dan dielaborasikan secara konkrit & definitif di level aplikasi atau 

dalam penjabaran kompetensi-kompetensi dasar. Seperti misalnya dalam bagian 

Landasan Filosofis, ada indikasi ketidakkonsistenan antara konsep landasan filosofis 

dengan definisi filosofis kurikulum 2013 yang dikembangkan. Dalam permendikbud 

tersebut dijelaskan bahwa suatu landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum 

akan menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi 

dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, 

hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Akan 

tetapi, konsep “kualitas peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam 

sekitar” tersebut tidak dimunculkan dan elaborasikan secara eksplisit, jelas dan tegas 

di dalam pendefinisian filosofi pengembangan Kurikulum 2013. Kemudian di bagian 

Landasan Teoritis dan juga Landasan Yuridis Kurikulum 2013 juga belum ada 

pernyataan yang langsung menyentuh pada substansi green jobs.  

Sementara itu di bagian Struktur Kurikulum, disebutkan kurikulum 2013 

terdiri atas: (a) Kompetensi Inti (b) Mata Pelajaran (c) Kompetensi Dasar. Rumusan 

kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut: 

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual 

2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial 

3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan 

4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti ketrampilan 

 

Dari keempat rumusan kompetensi inti tersebut hanya rumusan Kompetensi 

Inti-2 (KI-2) saja yang secara eksplisit menyinggung tentang pekerjaan berwawasan 

& peduli lingkungan alam, sementara yang KI-1, KI-3 dan KI-4 tidak ada pernyataan 

yang terkait langsung dengan pekerjaan berwawasan & ramah lingkungan. Lalu, 

struktur kurikulum untuk Sekolah Menengah Kejuruan baik yang tiga maupun empat 

tahun dibagi dalam tiga kelompok mata pelajaran yakni: 

1. Kelompok A (Wajib) meliputi mata pelajaran: Pendidikan Agama & Budi Pekerti, 

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, 

Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris   
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2. Kelompok B (wajib), meliputi: Seni Budaya, Prakarya & Kewirausahaan, 

Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan  

3. Kelompok C (Peminatan) yang meliputi mata pelajaran peminatan akademik dan 

vokasi (SMK/MAK).    

 

Terlihat bahwa dari struktur kurikulum SMK tersebut belum ada juga mata 

pelajaran yang secara eksplisit dan tegas memasukkan pekerjaan berwawasan dan 

ramah lingkungan.   

Untuk kompetensi dasar dari kurikulum 2013 dirumuskan untuk mencapai 

kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan  dengan  memperhatikan  

karakteristik peserta didik, kemampuan  awal,  serta  ciri  dari  suatu  mata  pelajaran. 

Sehingga kompetensi  dasar  dari Kurikulum 2013 pun dibagi  menjadi  empat  

kelompok  sesuai  dengan pengelompokkan kompetensi inti. Sudah bisa ditebak, 

karena kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti, maka di 

sinipun belum ada juga rumusan kompetensi dasar yang memasukkan dan atau 

mengintegrasikan pekerjaan berwawasan & ramah lingkungan yang didefinisikan 

secara tegas dan jelas.  

Lebih jauh lagi, sebagai penunjang kesuksesan implementasi Kurikulum 2013, 

pemerintah Indonesia lewat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah 

melakukan berbagai upaya sosialisasi dan juga telah mengeluarkan peraturan 

perundangan lain yang mendukung terlaksananya implementasi kurikulum 2013 

tersebut. Seperti misalnya Permendikbud nomor 71 tahun 2013 yang mengatur 

tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Dalam salinan Lampiran I tentang Buku Teks Pelajaran & salinan 

Lampiran II tentang Buku Panduan Guru disebutkan judul-judul buku untuk siswa 

dan guru yang layak digunakan dalam pembelajaran. Walaupun permendikbud ini 

ditujukan untuk pendidikan dasar dan menengah namun semangatnya memang ini 

dirancang untuk menunjang dan mendukung implementasi kurikulum 2013 ditingkat 

sekolah menengah atas atau kejuruan. Setelah dicermati dalam tabel judul-judul buka 

tersebut tidak ada juga yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan 

berwawasan dan ramah lingkungan.  

Akhirnya dari uraian di atas dapat dilihat bahwa konsep (bahkan substansi) 

dari green jobs belum tertuang dan terimplementasikan dalam kurikulum 2013. Hal 

ini apabila tidak segera ditindaklanjuti bisa berakibat semakin melebarnya 

kesenjangan antara kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh industri di berbagai 

sektor dengan profil kompetensi lulusan yang dihasilkan dari pendidikan kejuruan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut memang tidak mudah dan diperlukan upaya 



 
71 

 

yang serius dan berkelanjutan dari pihak-pihak yang telah sadar dan paham akan arti 

pentingnya penerapan green jobs dalam filosofi kurikulum pendidikan kejuruan. 

Tantangan pertama dan yang paling utama adalah menumbuhkan kesadaran dan 

kepemahaman akan pentingnya menerapkan konsep green jobs secara konkret dan 

tegas dalam kurikulum pendidikan kejuruan ditingkat pembuat dan pengambil 

kebijakan/keputusan. Kedua melakukan kegiatan sosialisasi akan arti pentingnya 

implementasi green jobs di dalam pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan 

kepada para pelaksana kebijakan kurikulum pendidikan kejuruan. Ketiga, kepada 

para pelaksana teknis kebijakan kurikulum yang telah sadar akan arti pentingnya 

penerapan green jobs dalam pembelajaran bisa menggunakan beberapa item dari 

permendikbud nomor 70 tahun 2013 yang sudah menyatakan secara eksplisit akan 

arti pentingnya peduli pada lingkungan alam sekitar. Pekerjaan yang peduli pada 

lingkungan alam sekitar dapat diterjemahkan sebagai pekerjaan yang berbasis 

ekologi dan berwawasan ramah lingkungan. Sehingga paling tidak di level aplikatif 

lapangan, pembelajaran dalam kurikulum 2013 sedikit banyak sudah menyentuh 

substansi dari green jobs.        

 

PENUTUP 

Pekerjaan di berbagai sektor industri baik jasa maupun manufaktur saat ini 

sudah mulai berorientasi pada pekerjaan yang berwawasan dan ramah lingkungan 

(green jobs). Pemerintah Indonesia sebagai pembuat & penentu kebijakan tertinggi 

masalah pengelolaan pekerjaan di berbagai sektor industri juga sudah mulai 

menetapkan standar-standar pekerjaan yang berwawasan dan ramah lingkungan.   

Permasalahannya adalah ketika dunia pendidikan khususnya pendidikan 

kejuruan yang merupakan lembaga/instansi khusus untuk meluluskan tenaga kerja 

siap pakai di berbagai sektor industri belum sepenuhnya menangkap peluang-

peluang itu. Filosofi pendidikan kejuruan yang tercermin dalam kurikulum terkini 

(kurikulum 2013) yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk diimplementasikan 

di sekolah menengah kejuruan di seluruh Indonesia belum mengakomodasi secara 

jelas dan tegas penerapan konsep green jobs. Hal ini apabila tidak segera diatasi dan 

ditindaklanjuti bisa berakibat semakin melebarnya kesenjangan antara kualifikasi 

kompetensi yang dibutuhkan industri dengan kompetensi yang dimiliki lulusan 

pendidikan kejuruan. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan upaya pergeseran dan 

perubahan filosofi pendidikan kejuruan kearah pendidikan kejuruan yang 

berwawasan dan ramah lingkungan. Ini adalah sebuah tantangan (sekaligus peluang) 

bagi semua pihak yang sudah paham dan sadar akan arti pentingnya filosofi 

pendidikan kejuruan yang berwawasan dan ramah lingkungan (green jobs).    
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5 

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH 

MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI INDONESIA 
 

Kir Haryana 

 

 

Permasalahan utama dalam pembangunan pendidikan adalah berkaitan 

dengan pemenuhan akses, pemerataan, kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan. 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) termasuk di dalamnya dan bahkan lebih banyak tantangan yang dihadapi 

dibandingkan dengan jenis dan tingkat pendidikan yang setara.Salah satu tolok ukur 

yang dipergunakan adalah rendahnya keluaran (output), outcomes, dan impact 

pendidikan. Rendahnya hasil ujian nasional, tingkat kompetensi keterampilan yang 

rendah, pengangguran tertinggi, dan imbalan setelah bekerja juga rendah adalah 

beberapa indikator rendahnya hasil-hasil pendidikan di SMK. 

Sejak dicanangkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional I tahun 

2005-2009, pemerintah telah berupaya keras untuk mewujudkan dan menghasilkan 

tamatan sesuai dengan harapan semua pihak. Beberapa diantaranya dengan berbagai 

program, kebijakan dan strategi pencapaian pemenuhan tamatan dengan standar 

nasional atau bahkan internasional, pemenuhan kurikulum yang memadai, SDM, 

pembiayaan, sarana dan prasarana.Namun demikian, upaya-upaya tersebut masih 

memerlukan perbaikan atau penyempurnaan yang dapat dilaksanakan dalam 

pembangunan pendidikan jangka panjang tahap-tahap selanjutnya. Kebijakan-

kebijakan yang dapat ditempuh antara lain: penyediaan regulasi yang memadai, 

pengembangan SDM dan sarana pendidikan serta peningkatan efisiensi dalam 

pengelolaan pembiayaan pendidikan. Dengan harapan, pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan di SMK akan benar-benar menghasilkan SDM kompeten, 

profesional, dan kompetitif untuk pembangunan bangsa. 
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PENDAHULUAN 

Berbagai kajian, evaluasi, dan dokumentasi yang ada telah ditelaah dan 

dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan 

Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas dalam beberapa tahun terakhir 

menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dan sekaligus tantangan 

pembangunan pendidikan di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah: (a) 

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas; (b) Kualitas, relevansi dan daya 

saing pendidikan masih rendah; (c) Profesionalisme guru masih rendah dan 

distribusinya belum merata; (d) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang 

berkualitas masih terbatas; (e) Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif 

dan efisien; dan (f) Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan belum terwujud.  

Berdasarkan masih banyaknya tantangan pendidikan di atas, maka jika dilihat 

dari Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2005-2025, pada tahapan yang kedua ini dalam sektor pendidikan belum 

bisa dikatakan sepenuhnya berhasil memberikan kontribusi dengan baik, yaitu dalam 

hal memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan 

pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian yang berbasis SDA yang 

tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek (gambar 1). 

 
Gambar 1. RPJPN 2005-2015  

 

Sebagai dasar dalam pembangunan pendidikan berkelanjutan, khususnya 

pendidikan teknologi dan kejuruan,  dan  penting untuk ditelaah dan dikaji 

permasalahan-permasalahan tersebut dan sekaligus dicarikan solusinya agar 

pencapaian hasil-hasil pendidikan sesuai dengan yang diharapkan, berstandar 

nasional, dan efektif-efisien. 
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Telah diketahui bersama bahwa pemahaman tentang pendidikan teknologi dan 

kejuruan menganut konsep atau teori yang dikembangkan oleh para ahli pendidikan 

kejuruan, dan sekaligus dipergunakan sebagai dasar pengembangan pendidikan 

teknologi dan kejuruan di Indonesia.  

Secara umum pengertian pendidikan teknologi dan kejuruan adalah: (a) 

pendidikan yang diarahkan untuk mempelajari bidang khusus, agar para lulusan 

memiliki keahlian tertentu seperti bisnis, pabrikasi, pertanian, kerumahtanggaan, 

otomotif telekomunikasi, listrik, bangunan dan sebagainya; (b) bagian dari 

pendidikan yang mencatak individu agar dia dapat bekerja pada kelompok tertentu; 

(c) suatu program yang berada di bawah organisasi pendidikan tinggi yang 

diorganisasikan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja. Dengan 

demikian, pendidikan teknologi dan kejuruan adalah pendidikan yang 

diselenggarakan bagi para siswa yang merencanakan dan mengembangkan karirnya 

pada bidang keahlian tertentu untuk bekerja secara produktif dan professional dan 

juga siap melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

Dalam konteks Indonesia, pendidikan teknologi dan kejuruan berfungsi 

menyiapkan siswa menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang mampu 

meningkatkan kualitas hidup, mampu mengembangkan dirinya, dan memiliki 

keahlian dan keberanian membuka peluang meningkatkan penghasilan. Sebagai 

suatu pendididikan khusus, pendidikan kejuruan direncanakan untuk 

mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja, sebagai tenaga kerja 

produktif yang mampu menciptakan produk unggul yang dapat bersaing di pasar 

global dan professional yang memiliki kualitas moral di bidang kejuruannya 

(keahliannnya). Di samping itu pendidikan kejuruan juga berfungsi mempersiapkan 

siswa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).  

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomo 20 Tahun 

2003 pasal 15 bahwa salah satu jenis pendidikan yang berlaku adalah pendidikan 

kejuruan, yang dalam pasal 18 diatur menjadi pendidikan menengah umum dan 

kejuruan, dimana dalam pendidikan menengah kejuruan salah satu bentuknya adalah 

sekolah menengah kejuruan (SMK). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2010 pasal 76 (2) bahwa fungsi pendidikan menengah kejuruan adalah: (a) 

meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan 

kepribadian luhur; (b) meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai 

kebangsaan dan cinta tanah air;(c) membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat; (d)  meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi 

serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; (e) menyalurkan bakat 
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dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani 

maupun prestasi; dan (f) meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup 

mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan 

tinggi. Dengan demikian, apa saja yang telah diatur dalam peraturan perundangan 

pendidikan di Indonesia khususnya SMK telah sesuai dengan konsep-konsep yang 

dikembangkan tentang pendidikan teknologi dan kejuruan. 

 

PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN SEBAGAI SISTEM 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK) dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaannya antara lain mengacu kepada suatu konsep tentang pendidikan 

sebagai sistem, yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur input-proses-output-

outcomes-impact. Input pendidikan berfungsi untuk mensupport terjadinya suatu 

proses pendidikan, yang selanjutnya akan menghasilkan berbagai jenis luaran 

pendidikan seperti output, outcomes, dan impact. Pengelolaan dan penyelenggaraan 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi 

target-target efisiensi pendidikan, baik internal maupun eksternal. 

Dalam praktek pengelolaan dan penyelenggaraan PTK di Indonesia telah diatur 

dalam beberapa regulasi sebagaimana tersebut di atas (lihat gambar 2). Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) sebagai implementasi dari konsep PTK diselenggarakan 

dan dikelola menurut peraturan perundangan yang ada. Beberapa perturan 

pemerintah yang utama untuk penyelenggaraan SMK ini antara lain: (a) PP Nomor 

19/2005 dan No 32/2013 tentang SNP, PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan, PP No 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan PP 

No 38/2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan khususnya 

Bidang Pendidikan serta beberapa peraturan kementerian terkait lainnya. 
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Gambar 2.   Pengelolaan dan Penyelenggaraan SMK sebagai Sistem 

 

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMK, harus mengacu 

kepada sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi 

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan 

perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan 

pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dalam 

UU Sisdiknas pasal 1 (2) disebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan 

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

Tolok ukur keberhasilan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan SMK yaitu 

terpenuhinya standar nasional pendidikan (SNP). SNP adalah kriteria minimal sistem 

pendidikan nasional yang berlaku di wilayah NKRI. SNP tersebut meliputi delapan (8) 

bidang, yaitu standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian, hal mana tentang SNP ini secara rinci telah 

ditetapkan dalam PP No 19/2005 dan No 32/2013. 

Standar Nasional Pendidikan sebagai kriteria minimal dalam penyelenggaraan 

pendidikan di SMK, maka kompetensi lulusan atau tamatan SMK juga harus 

memenuhi SNP tersebut. SMK sebagai suatu sistem (gambar 2), dapat dipahami 

bahwa kriteria tamatan SMK harus mencapai output (keluaran), outcomes 
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(melanjutkan pendidikan/bekerja), dan impact atau dampak di dunia kerja/industri, 

sosial, ekonomi, dan sebagainya. 

Diharapkan, jika lulusan atau tamatan (output) SMK memenuhi SNP tersebut, 

maka akan mampu bekerja di dunia usaha/industri atau mandiri, melanjutkan 

pendidikan,(outcomes) dan akhirnya akan terjadi peningkatan kesejahteraan dalam 

hidup dan kehidupannya (impact). Dalam kondisi yang demikian, maka 

penyelenggaraan SMK adalah efisien. 

Untuk mendalami tentang sejauhmana pengelolaan dan penyelenggaraan SMK 

di Indonesia berdasarkan pada pendidikan sebagai sistem dan SNP sebagai tolok 

ukurnya, maka berikut ini akan dibahas khusus tentang dua hal pokok yaitu: pertama 

kondisi hasil-hasil pendidikan di SMK (output, outcomes, dan impact) dan kebijakan 

pendidikan yang ditempuh, dan kedua kondisi unsur-unsur dalam SNP sebagai 

penentu lulusan SMK dan kebijakan yang ditempuh. 

 

 

HASIL PENDIDIKAN DI SMK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG 
DITEMPUH 

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan menengah kejuruan, khususnya SMK 

bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan kemampuan 

keterampilan yang memadai. Tolok ukur kemampuan tersebut ditunjukkan dengan 

tingkat kompetensi, dimana salah satunya adalah kompetensi keterampilan sesuai 

dengan yang diperlukan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam PP No 17 Tahun 

2010 pasal 76 (2c) bahwa fungsi dan tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) 

antara lain membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.  

 

Kemampuan Lulusan SMK dilihat dari Nilai Ujian Nasional 

Menurut Taufik Hanafi (2014), perbedaan rata-rata nilai ujian nasional antar 

provinsi mencerminkan bahwa daerah dengan sosial-ekonomi lebih rendah memiliki 

rata-rata nilai yang lebih rendah. Data lainnya menunjukkan bahwa Matematika 

adalah mata pelajaran dengan nilai rata-rata terendah (gambar 3), selanjutnya diikuti 

oleh Bahasa Inggris dan IPA). Bahasa Indonesia mempunyai nilai rata-rata tertinggi. 
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Gambar .3 Kondisi lulusan ditinjau dari hasil ujian nasional SMK bidang 

Matematika 

 

Perbedaan hasil belajar antar siswa menggambarkan kemampuan mereka, latar 

belakang keluarga dan interaksi antar faktor-faktor ini. Bagaimana kita bisa menjaga 

integritas ujian nasional dengan tetap adil dalam menghargai upaya yang dilakukan 

oleh siswa terutama yang mengalami kerugian ganda karena berasal dari keluarga 

tidak mampu dan bersekolah di sekolah yang kurang bermutu dilihat dari guru dan 

sumberdaya yang dimilikinya. 

Kualitas Tenaga Kerja Lulusan SMK 

Sementara itu, kondisi kualitas angkatan kerja yang ada menurut Taufik Hanafi 

(2014) menunjukkan bahwa tingkat kompetensi keterampilan lulusan dan kualitas 

lulusan pendidikan menengah kejuruan di Indonesia (SMK) masih rendah jika 

dibandingkan dengan lulusan SMA, dan bahkan jumlah lulusan yang masuk pasar 

kerja tanpa keahlian yang tepat menurut pemberi kerja (dunia usaha/industri) 

sangat signifikan, sebagaimana terlihat dalam gambar (4 dan 5) di bawah ini. 
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Gambar 4. Tingkat keahlian lulusan menurut tingkat pendidikan 

 

 
Gambar 5. Kualitas lulusan menurut pemberi kerja (dunia usaha/industri) 
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Gambar 6. Permintaan tenaga kerja terampil 

 

Fakta menunjukkan bahwa: (a) sebagian besar lulusan tersebut dipekerjakan di 

pekerjaan yang tidak berkeahlian (misal: pekerja pertanian), (b) dari mereka yang 

bekerja di  pabrik dan pelayanan,  ¼ tidak memenuhi ekspektasi pemberi kerja, (c) 

tidak ada perbedaan kualitas antara lulusan SMA dan SMK menurut pemberi 

kerja, (d) pemberi kerja sering mengemukakan pentingnya keahlian yang tidak 

berbau teknis (seperti matematika , bahasa, pemecahan masalah)  sebagai keahlian 

terpenting yang mereka cari dari calon pekerja. Sementara itu,  perkembangan 

permintaan dunia kerja yang memerlukan tenaga-tenaga terampil makin lama makin 

meningkat, terlebih di negara-negara maju seperti terlihat dalam gambar 6. 

 

Kondisi angkatan kerja, tingkat pengangguran, pendapatan kerja, dan 
kelompok kerja berdasarkan usianya  

Menurut Taufik Hanafi (2014), jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sampai 

dengan tahun 2013 yang bekerja menurut tingkat dan jenis pendidikan masih 

didominasi oleh pendidikan rendah, sementara itu lulusan SMK justru lebih rendah 

jika dibandingkan dengan lulusan SMA (gambar (d), pada hal sebagaimana amanah 

undang-undang bahwa lulusan SMK diprioritaskan untuk bekerja, demikian halnya 

lulusan SMA diprioritaskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kondisi ini linier 

dengan fakta bahwa tingkat pengangguran lulusan SMK adalah paling tinggi, dan 

lebih tinggi daripada tingkat pengangguran lulusan SMA. Dan pendapatan per bulan 

pun lulusan SMA lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh per bulannya oleh 

lulusan SMK (gambar e). Demikian halnya tentang tenaga kerja dan pencari kerja 

lulusan SMK juga lebih rendah dibandingkan dengan SMA berdasarkan kelompok 

usia kerjanya. Secara keseluruhan, tenaga kerja dan pencari kerja dalam kelompok 

usia ini masih didominasi oleh yang berpendidikan rendah (gambar 7). 
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Gambar 7. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut 

pendidikan yang ditamatkan (juta orang) 
 
 
 

 
 
Gambar 8.  Tingkat pengangguran terbuka dan rata-rata pendapatan per 

bulan menurut pendidikan yang ditamatkan 
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Gambar 9.   Jumlah tenaga kerja menurut kelompok umur dan pendidikan 

tertinggi yang ditamatkan 
 

 

Berdasarkan kondisi lulusan pendidikan teknologi dan kejuruan (khususnya 

SMK), maka telah dirancang dalam Renstra Kemendikbud tahun 2015-1019 (Taufik 

Hanafi, 2014) sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, dengan 

strategi pencapaian misalnya: 

1) Penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dan standar 

kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) untuk menghubungkan antara 

kompetensi yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan formal dan 

lembaga pendidikan dan pelatihan non-formal.  

2) Revitalisasi BLK dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas 

pelatihan yang diberikan.  

3) Peningkatan kualitas pendidikan non-formal, khususnya kursus-kursus 

keterampilan, untuk memberikan keterampilan bagi angkatan kerja muda, 

terutama mereka yang putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan 

menengah dan penguatannya untuk penyediaan layanan pendidikan 

sepanjang hayat. 

4) Penguatan proses akreditasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan 

keterampilan 
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b. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan, 

dengan strategi pencapaian: 

1) Mendorong perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan kecil dan 

menengah untuk memberikan pelatihan bagi karyawannya yang didukung 

dengan pemberian insentif finansial dan non finansial 

2) Mendorong tenaga kerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja 

secara mandiri 

c. Meningkatkan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan 

pembangunan daerah, dengan strategi pencapaian: Menyelaraskan pendidikan 

dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dengan rencana 

pembangunan ekonomi daerah sebagaimana tertuang dalam MP3EI 

d. Melakukan investasi secara signifikan untuk jenjang pendidikan menengah 

dalam rangka meningkatkan akses yang berkualitas, dengan strategi pencapaian: 

1) Penyediaan SMA/SMK/MA terutama di kecamatan-kecamatan yang belum 

memiliki satuan pendidikan tersebut baik negeri maupun swasta 

2) Pemihakan pada siswa miskin untuk dapat melanjutkan ke pendidikan 

menengah 

3) Penjaminan seluruh satuan pendidikan memiliki kemampuan  untuk  

melaksanakan kegiatan pembelajaran 

4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan 

menengah 

5) Penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi 

akses pada anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler 

6) Pemenuhan secara bertahap SPM pendidikan menengah oleh pemerintah 

kab/kota dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. 

e. Memperkuat jalur pendidikan menengah umum dan kejuruan dengan penekanan 

pada kekuatan masing-masing jalur dan menjaga keseimbangan kurikulum 

umum dan kurikulum kejuruan, dengan strategi: 

1) Penguatan keterampilan khusus di SMA/MA untuk bidang-bidang aplikatif 

seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa 

2) Penguatan keterampilan akademik siswa SMK  sehingga berbagai 

keterampilan dasar yang sangat dibutuhkan oleh industri dapat dipenuhi 

3) Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan 

kerja dengan masukan secara sistematik dari industri, penguatan proses 

konsultasi dengan industri dan berbagai kementerian/lembaga yang 

relevan, dan pelibatan lebih banyak praktisi dalam proses pembelajaran.  
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f. Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-

masing kab/kota, dengan strategi: pembenahan penjurusan SMK di tingkat 

kab/kota dan pengembangan kurikulum.  

g. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah 

yang berkualitas, dengan strategi: 

1) Pelaksanaan penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara 

komprehensif  yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya. 

2) Penyiapan peraturan yang lebih ketat untuk pembukaan sekolah/madrasah 

swasta baru untuk menjamin sekolah/madrasah swasta memberikan 

pelayanan sebaik sekolah/madrasah negeri 

3) Memperkuat kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara 

jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta 

dalam penyediaan akses pendidikan menengah yang berkualitas. 

h. Meningkatkan progam school-to-work transisition untuk memberikan lebih 

banyak  peluang bagi siswa untuk mengikuti magang di industri, dengan strategi: 

1) Memperkuat peran pemerintah sebagai mediator sekolah/madrasah dengan 

industri  

2) Menyediakan insentif baik finansial maupun non-finansial untuk mendorong 

industri dalam penyediaan fasilitas magang. 

 

KONDISI UNSUR-UNSUR DALAM STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 
SEBAGAI PENENTU LULUSAN SMK DAN KEBIJAKAN YANG DITEMPUH 

Sebagaimana diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki oleh lulusan adalah 

sangat ditentukan atau didukung oleh unsur-unsur pendidikan, terutama adalah 

unsur kurikulum (standar isi), pembelajaran (standar proses), penilaian, pendidik 

dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Hal 

ini telah diamanahkan dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Fakta-fakta (data) tentang lulusan SMK sebagaimana dijelaskan sebelumnya 

menunjukkan bahwa unsur-unsur pendidikan yang ada sebagai penentu (terutama 

mutu), masih belum memberikan kontribusi yang signifikan. Terlebih mengingat 

bahwa lulusan SMK adalah dipersiapkan untuk mampu bekerja (mandiri), ternyata 

dalam beberapa aspek lebih rendah dibandingkan dengan tamatan SMA yang tidak 

dipersiapkan untuk bekerja. 

Uraian berikut ini menggambarkan kondisi sebagian dari unsur-unsur 

pendidikan tersebut dan kebijakan yang seharusnya dilakukan, sehingga pengelolaan 
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dan penyelenggaraan SMK (sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2010) dan tamatan yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Kondisi Pendidik (guru) 

1. Perkembangan jumlah pendidik berdasarkan: rasio dengan murid, 

kualifikasi, dan sertifikasi. 

Menurut Taufik Hanafi (2014), terdapat beberapa permasalahan berkaitan 

dengan pendidik ini. Pertama, tentang jumlah pendidik atau guru secara 

keseluruhan (untuk semua jenjang sekolah) terus meningkat dengan 

pertumbuhan yang lebih cepat dari pertumbuhan jumlah siswa, dimana hal ini 

dapat menyebabkan rendahnya rasio guru-murid (gambar 10); kedua, tentang 

jumlah pendidik berdasarkan kualifikasinya juga belum mencapai 100% 

memenuhi standar (gambar h); dan ketiga, kualitas pendidik dilihat dari hasil uji 

kompetensi awal (UKA) sangat memprihatinkan (gambar 11). Sementara itu, 

dampak terhadap sertifikasi juga belum signifikan terhadap peningkatan kualitas 

pembelajaran dan lulusan, masih sebatas pada peningkatan kesejahteraan 

pendidik saja (gambar 12). 

 

 
Gambar 10. Perkembangan jumlah pendidik, murid, dan rasio antara guru-

murid. 
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Gambar 11. Perkembangan Jumlah Pendidik Berkualifikasi S1/D4 dan 

berdasarkan sertifikasi, 2009-2014 

 

 
Gambar 12. Dampak Sertifikasi Pendidik 

 

2. Kualitas pendidik. 

Menurut Suharti (2013) hasil UKA (Ujian Kompetensi Awal) tahun 2012 

menunjukkan bahwa kompetensi guru di Indonesia pada semua jenis dan jenjang 
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pendidikan masih jauh dari standar (gambar 13). Rerata kompetensi guru SMK 

lebih rendah dibandingkan dengan kompetensi guru SMA atau TK. 

 
Gambar 13. Kompetensi Pendidik 

 

Sementara itu,  hasil Uji Kompetensi Guru pada tahun 2012 menunjukkan 

bahwa nilai tertinggi adalah  91,00, nilai terendah 1,00, dan nilai rata-rata secara 

nasional 43,82, dimana kondisi ini masih jauh dari standar juga yaitu minimum 

nilai rata-rata nasional 70,00. Dengan memperhatikan kondisi pendidik seperti 

di atas, maka kebijakan yang ditempuh dapat berupa mengembangkan 

profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas guru melalui strategi pencapaian: (a) 

Penguatan sistem pengelolaan kinerja guru yang terintegrasi (rekrutmen, 

penilaian, dan pelatihan berkelanjutan), (b) Pengembangan sistem monitoring 

dan evaluasi kinerja guru, dan (c) Penguatan kerjasama pusat dan daerah dalam 

pelaksanaan sistem pengelolaan kinerja guru. 

 

Kondisi Tata Kelola Pendidikan dan Kebijakan yang Ditempuh 
Secara umum, kondisi manajemen atau tata kelola pendidikan teknologi dan 

kejuruan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan peran pemerintah daerah 

propinsi dan kab/kota masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya: 

1. Kapasitas tata kelola yang tidak seimbang pada tingkat Kabupaten/Kota, di 

mana masih banyak Kab/Kota yang kapasita tata kelolanya masih lemah.  

2. Masih lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya keuangan 

sekolah dan kinerja sekolah 

3. Fungsi penjaminan mutu terkendala oleh kurangnya sumber daya di tingkat 

Provinsi untuk melakukan monitoring upaya peningkatan kualitas sekolah  

4. Lemahnya kerjasama antar instansi pemerintahan dan lintas jenjang 

pemerintahan  
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5. Banyaknya alur pendanaan yang tumpang tindih menyebabkan sulitnya 

koordinasi  

 

Menurut Nina Sardjunani (2014), kapasitas daerah dalam desentralisasi 

pendidikan secara kualitas belum maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya 

(gambar l4). Dalam UU otonomi daerah tidak menyebut secara tegas (eksplisit) 

perihal hak dan tanggung jawab yang konkret antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, kecuali untuk jenjang pendidikan tinggi. Namun hanya menyebut 

pembagian tanggung jawab (shared responsibilities) terkait pelayanan pendidikan 

untuk penduduk usia sekolah.Pemerintah provinsi memiliki peran yang sangat minim 

dalam pengembangan sekolah (pendidikan dasar dan menengah), baik sarpras 

maupun tenaga pendidiknya. 

 
Gambar l4. Kualitas tata kelola pendidikan oleh Kabupaten/Kota 

 

Hal ini juga dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan antara 

Pusat, Propinsi dan Kab/kota, dimana telah terbagi dalam bidang-bidang 

kewenangan sebagai berikut: (a) penetapan kebijakan pendidikan, (b) 

pengembangan kurikulum, (c) pembiayaan pendidikan, (d) pengembangan SDM, (e) 

pengembangan sarpras, dan (f) pengendalian mutu pendidikan. Untuk mengatasi 

kondisi tersebut, menurut Nina Sardjunani  (2014) dan berdasarkan berbagai kajian 

maka penting untuk diambil kebijakan umum antara lain: 

a. Memfungsikan otonomi daerah dan desentralisasi melalui pendekatan 

dekonsentrasi. Melalui pendekatan dekonsentrasi dalam desentralisasi, 

pemerintah daerah melaksanakan kebijakan dan kegiatan nasional di wilayah 
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geografis mereka. Pendekatan dekonsentrasi dari pada menggunakan 

pendekatan pendelegasian seperti yang tampak pada persyaratannya untuk 

menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat sebagai sasaran kinerja dalam pembuatan RPJM dan RKT/RKAT. 

Peraturan Pemerintah No. 23/2011 menjelaskan peranan Gubernur Provinsi 

sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi. Peraturan ini memberikan 

kewenangan bagi Gubernur untuk melakukan koordinasi, bimbingan dan 

pengawasan. Selain itu, Gubernur diizinkan untuk memberikan penghargaan dan 

sanksi kepada Kepala Kabupaten/Kota. 

b. Memperkenalkan model pendanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk 

bidang pendidikan di tingkat daerah, yaitu; (a) Mengklasifikasi Kabupaten/Kota 

berdasarkan kapasitas pengelolaan layanan pendidikan, (b) Memperluas 

penerapan sistem pemetaan tentang  hibah berbasis kinerja untuk 

Kabupaten/Kota, dan (c) Kemdikbud menerapkan sistem sistem klasifikasi 

Kabupaten/Kota dalam pengalokasian anggaran kepada pemerintah daerah  

c. Memperkuat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sedangkan secara khusus 

kebijakan yang dapat ditempuh yaitu: (a) Meningkatkan kapasitas Kepala 

Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dalam melaksanakan MBS, (b) Meningkatkan 

kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan perubahan 

manajerial dan proses pembelajaran, dan (c) Meningkatkan kapasitas 

Kabupaten/Kota untuk mampu memberikan dukungan bagi sekolah untuk 

melaksanakan MBS. 

 

 

Pembiayaan Pendidikan 

1. Pengeluaran/penganggaran pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah 
daerah  

Pada dasarnya belanja pemerintah untuk pendidikan terus 

meningkat90sejak tahun 2001 (gambar 15) dan pengeluaran keluarga untuk 

pendidikan juga meningkat secara signifikan dalam kurun waktu yang sama. 

Namun demikian, peningkatan anggaran hanya berdampak sedikit dalam 

peningkatan kualitas pendidikan, tetapi justru terjadi peningkatan inefisiensi 

dalam pembiayaan pendidikan. Menurut Nina Sardjunani (2014), sumber 

inefisiensi mencakup: (a) Pengelolaan dan penyebaran guru, (b) Program 

sertifikasi yang tidak cukup , dan (c) Kelemahan sistem pembiayaan program-

program besar seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah). 
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Gambar 15. Alokasi anggaran pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah 

daerah 

 
Gambar 16. Pengeluaran biaya pendidikan oleh rumah tangga 

Sementara itu, pengeluaran oleh rumah tangga dalam pembiayaan pendidikan 

memiliki peran sangat signifikan (gambar 16), dimana kontribusi rumah tangga 

tersebut untuk sekolah menengah sangat tinggi: 45 persen dari biaya yang 

dikeluarkan untuk pendidikan menengah (negeri dan swasta). Dengan kata lain, 

biaya sebesar itu dibebankan pada rumah tangga, angka yang sama dengan 

pendidikan tinggi. Persentase ini tidak mengalami perubahan yang signifikan antara 

2009 dan 2012. 
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2. Pengeluaran biaya pendidikan oleh SMA dan SMK 

 
Gambar 17. Pengeluaran biaya pendidikan oleh sekolah 

 

Sebagaimana terlihat dalam gambar 17 bahwa pengeluaran biaya pendidikan 

untuk SMK negeri rata-rata lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan oleh SMA 

negeri.Demikian halnya yang sekolah swasta, SMA swasta mengeluarkan biaya 

pendidikan rata-rata lebih rendah jika dibandinkan dengan SMK swasta. Namun 

demikian, berdasarkan data dan penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa hasil-

hasil pendidikan yang diukur dari NUN (output pendidikan) dan setelah bekerja 

(dampak pendidikan), sangat tidak signifikan, yaitu tamatan SMA baik negeri maupun 

swasta dengan biaya yang lebih rendah, hasil-hasil pendidikannya lebih tinggi 

dibandingkan dengan SMK (negeri dan swasta) yang menggunakan biaya lebih besar. 

Dengan demikian, telah terjadi pemborosan (inefisiensi) pendidikan di jenjang SLA 

khususnya SMK. 

 

Efisiensi Pendidikan 

Konsep efisiensi pendidikan adalah rasio antara hasil-hasil pendidikan (produk, 

out put, dan out comes serta dampak). Pendidikan dikatakan efisien apabila dengan 

input (biaya) yang minimal dihasilkan pendidikan maksimal atau input tetap hasilnya 

makin maksimal. Baik untuk efisiensi pendidikan secara internal maupun eksternal. 

Pendidikan teknologi dan kejuruan, khususnya SMK, termasuk jenis dan jenjang 

pendidikan yang memerlukan input (biaya) sangat besar, dan jauh lebih besar 

daripada jenis dan jenjang pendidikan yang setara. Dalam kurun waktu hampir 25 

tahun, pendidikan teknologi dan kejuruan ditinjau dari segi efisiensi ini masih jauh 

dari harapan (terjadi banyak pemborosan atau inefisiensi) sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya. Menurut Nina Sardjunani (2014), penyebab inefisiensi tersebut 

diantaranya karena pengelolaan guru yang tidak baik, dengan indikator-indikator: 

1) Gaji guru merupakan item pengeluaran terbesar dan akan terus meningkat  
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2) Pengeluaran untuk guru meningkat karena peningkatan jumlah guru dan jenis 

pengeluaran (termasuk karena sertifikasi)  

3) Peningkatan jumlah dan kesejahteraan guru belum secara signifikan 

meningkatkan hasil belajar. 

4) Program sertifikasi guru menghabiskan banyak anggaran biaya tetapi tidak 

diikuti oleh peningkatan kualitas. 

5) Rata-rata rasio guru-murid rendah dan terus menurun (lihat gambar 18) dan 

rasio guru-murid cenderung lebih besar pada sekolah besar: 

6) Distribusi guru yang buruk, dimana sebagian sekolah terdapat kelebihan guru, 

sebagian lainnya kekurangan  

7) Sekolah miskin dan di daerah terpencil kesulitan untuk memperoleh guru yang 

bagus. 

8) Isu inefisiensi tidak hanya terjadi di sekolah kecil tetapi juga di sekolah besar  

9) Urbanisasi dan kecenderungan lain dalam RPJM 2015-2019 berpotensi 

memperburuk inefisiensi penggunaan guru  

10) Inefisiensi lebih banyak terjadi di sekolah kecil, tetapi sekolah besarpun masih 

memiliki rasio guru murid yang rendah juga dengan fakta hampir separuh 

sekolah di Indonesia memiliki siswa kurang dari 180 per sekolah  

11) Pengeluaran paling banyak digunakan untuk guru, lebih dari setengah dari 

pengeluaran BOS dialokasikan untuk pengeluaran terkait dengan guru, 

sedangkan pengeluaran untuk buku dan ITK sangat terbatas.  

12) Sekolah memiliki cukup banyak otonomi pengambilan keputusan, dimana 

komite sekolah dan sistem sudah ada  tetapi partisipasinya masih sangat pasif, 

serta akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat setempat lemah (misalnya 

kurangnya informasi,  keterwakilan komite sekolah, peran komite sekolah yg 

terbatas, dll) 
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Gambar 18 Rasio pendidik-murid 

 

a. Kebijakan yang bisa ditempuh untuk menghemat anggaran  

Menurut Nani Sardjunina (2014), dalam upaya menghemat biaya pendidikan 

dalam konsep efisiensi, maka beberapa kebijakan yang dapat ditempuh antara lain: 

1. Memberikan kepada semua sekolah jumlah guru yang cukup dan mempunyai 

kualifikasi yang bagus untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu   

2. Memperhitungkan jumlah penduduk dalam penyediaan pelayanan 

pendidikan  

3. Merevisi standar penempatan guru untuk mengakomodasi kebutuhan guru di 

sekolah-sekolah kecil dan meningkatkan fleksibilitas tenaga pengajar  

4. Mendorong fleksibilitas guru yang lebih besar melalui pengajaran mata 

pelajaran ganda dan antar-kelas  

5. Menerapkan sistem insentif  dan disinsentif (tingkat kabupaten dan individu) 

untuk memperbaiki distribusi guru didalam kabupaten  

6. Reformasi mekanisme pembiayaan dalam pemanfaatan sumber daya 

pendidikan untuk meningkatkan efisiensi  

7. Pembagian beban dan tanggung jawab pembiayaan pembangunan pendidikan 

(Pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, masyarakat). 

8. Penggunaan anggaran DAK secara lebih optimal untuk membiayai kegiatan-

kegiatan prioritas nasional baik fisik maupun non-fisik. 

9. Memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana BOS.  

10. Meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui PPP. 
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11. Pemberian insentif fiskal bagi industri yang melakukan kerja sama dengan 

satuan pendidikan. 

12. Meningkatkan cost-effectiveness pendanaan pendidikan secara sistematis 

seperti melalui: perbaikan rasio guru-murid baik di satuan pendidikan negeri 

maupun swasta dan pembenahan LPTK 

13. Review dan perumusan peraturan perundangan tentang kewenangan 

pengelolaan guru. 

14. Perumusan peraturan perundangan tentang Private-Public Partnership dalam 

pembangunan pendidikan 

15. Penyiapan peraturan perundangan untuk pembentukan dewan pendidikan di 

tingkat provinsi. 

16. Memantapkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

melalui penguatan komite sekolah dan dewan pendidikan di semua jenjang 

pemerintahan.  

17. Perumusan peraturan perundangan untuk meningkatkan compliance 

pemerintah daerah dalam menggunakan dana alokasi khusus (DAK) 

18. Review dan perumusan perundangan untuk memungkinkan penyediaan 

bantuan secara berkesinambungan kepada satuan pendidikan baik negeri 

maupun swasta melalui mekanisme block grant. 

19. Penyusunan peraturan perundangan terkait dengan upaya peningkatan 

efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan terkait dengan penyediaan guru.  

20. Penyusunan peraturan perundangan untuk pengetatan penyelenggaraan 

LPTK untuk menjaga kualitas dan jumlah lulusan sesuai kebutuhan.  

 

PENUTUP 

Keberhasilan suatu bangsa dalam membangun masyarakatnya antara lain 

diukur dari pencapaian hasil-hasil pendidikan, karena SDM sebagai produk 

pendidikan merupakan pemeran utama dalam semua lini pembangunan bangsa. Oleh 

karena itu, Pendidikan Teknologi dan Kejuruan yang diimplementasikan dalam 

pengelolaan pendidikan berbentuk SMK mutlak untuk dikembangkan sesuai dengan 

amanah undang-undang, kebutuhan masyarakat, dan dunia usaha/industri. 

Masih banyaknya permasalahan pendidikan (SMK) dan seiring proses 

pembangunan berjalan, maka sudah selayaknya penyelenggaraan pendidikan SMK 

diprioritaskan. Dengan kemampuan pemerintah yang terbatas, maka sangat 

diperlukan peranserta semua pihak, khususnya pemda, masyarakat dan dunia 

usaha/industri agar penyelenggaraan pendidikan di SMK dapat berjalan secara 

efektif dan efisien. 
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6 

REKONSTRUKSI PENDIDIKAN SMK  

DI INDONESIA  
 

V. Lilik Hariyanto 

 

 

Tujuan SMK menyiapkan siswa memasuki dunia kerja, memberi kesempatan 

melanjutkan pendidikan serta diproyeksikan menjadi wirausaha. Permasalahan:  (1) 

apakah masyarakat turut menumbuhkembangkan SMK ? (2) bagaimanakah kesiapan 

guru baik dari sisi kuantitas maupun kualitas seiring bermunculan SMK swasta? (3) 

bagaimanakan daya saing SMK dilevel internasional  dalam menjawab tantangan 

global?  

Analisis eksistensi SMK: (1) tingkat pengangguran terbuka  SMK cukup tinggi, 

(2) peluang kerja semakin sulit, (3) integrasi perekonomian tingkat lokal, nasional, 

regional, dengan perekonomian global tidak bisa dihindari, (4)  kurangnya dukungan 

pemerintah pada dunia usaha untuk ikut bertanggungjawab atas penyelenggaraan 

pendidikan SMK. Reputasi SMK dapat dipulihkan melalui analisis terhadap: (1) esensi 

hakiki SMK, (2) karakteristik siswa, (3) demensi sosial SMK, (4) dimensi ekonomi 

SMK dan (5) demensi ketenaga kerjaan SMK. 

Keberhasilan pencapaian tujuan SMK merupakan tanggungjawab bersama 

secara sinergi atara pemerintah dan masyarakat. Kenyataannya: (1) masyarakat 

pengguna perannya masih sedikit dalam menumbuhkembangkan SMK meskipun 

pengelolaan SMK sudah secara otonomi, (2) kesiapan guru dalam merekontruksi SMK 

kearah yang lebih baik belum sepenuhnya dapat diwujudkan terutama bagi guru-

guru SMK swasta, (3) daya saing di level internasional masih perlu dibenahi di 

berbagai aspek. Saran untuk menyelesaikan masalah SMK: (1) perbaiki SMK Negeri 

dan Swasta secara konsekuen, (2) perlu pendampingan karir di jenjang SLTP, (3) 

perlu need assessment disetiap pendirian SMK baru, (4) dapat dibuka SMA plus 

keterampilan terapan, (5) optimalisasi program bursa kerja khusus yang merupakan 

bagian integral di SMK. 

 

 

 



 
98 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu filosofi penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah kejuruan 

(SMK) adalah berbasis eksistensialisme dan esensialisme (Wardiman Djoyonegoro, 

1998). Oleh karenanya rumusan tujuan pendidikan SMK di Indonesia cenderung 

devergen. Satu sisi menyiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja, sisi lain siswa 

diberi kesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi serta 

diproyeksikan menjadi wirausaha mandiri (Depdiknas, 2003). Sifat devergen ini 

menyebabkan lulusan SMK tidak sepenuhnya memfokuskan perhatian untuk 

memasuki dunia kerja yang menuntut penguasaan keterampilan profesional. Padahal, 

penanaman keterampilan profesional kepada siswa selaras dengan karekteristik SMK 

mutlak harus dilakukan.  Hasil penanaman ini dapat terwujut jika dibarengi dengan 

beberapa perubahan-perubahan. Salah satu perubahan tersebut adalah perubahan  

kebijakan yang berkenaan dengan pendidikan di SMK, yaitu: (1) perubahan dari 

supply-driven ke demand-driven yang dipandu oleh kebutuhan pasar kerja, (2) 

perubahan basis sekolah dengan pemberian ijazah ke penguasaan kompetensi, (3) 

berfokus tidak hanya pada pendidikan formal, tetapi juga non-formal, (4) adanya 

pengakuan kemampuan awal dalam mengikuti kelanjutan program peningkatan, (5) 

terjalin kemitraan industri dan sekolah yang bermuara lahirnya pendidikan sistem 

ganda, (6) pergeseran SMK bertaraf nasional ke internasional dengan metode 

bilingual, (7) penguatan potensi lokal menuju pengembangan go green. 

Meskipun SMK tidak terpisahkan dari sistim pendidikan secara keseluruhan, 

namun mempunyai karakteristik tertentu yang membedakannya dengan pendidikan 

yang lain, yaitu pada: (1) orientasi unjuk kerja lulusannya, (2) kebutuhan nyata di 

dunia industri, (3) rancangan kurikulum, (4) kriteria ganda keberhasilan, (5) daya 

suai terhadap dunia industri, (6) sarana dan prasarana, (7) kemitraan dengan 

industri. 

SMK merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertanggungjawab untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan dan 

keahlian, sehingga lulusannya dapat mengembangkan kinerja apabila terjun dalam 

dunia kerja. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain: (1) apakah masyarakat 

juga memiliki tanggungjawab moral untuk memikirkan dan menumbuhkembangkan 

SMK dengan adanya pergeseran pola otonomi pengelolaan? (2) bagaimanakah 

kesiapan guru baik dari sisi kuantitas maupun kualitas seiring dengan bermunculan 

SMK swasta? (3) bagaimanakan daya saing SMK dilevel internasional  serta mampu 

menjawab tantangan global selaras dengan pengembangan sekolah bertaraf 

internasional?  
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ANALISIS EKSISTENSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Sebagai bagian dari pendidikan kejuruan, menurut Becker, SMK merupakan 

lembaga pendidikan untuk menghasilkan specific human capital, (Suyanto. 2008: 2). 

Di SMK sejak awal siswa dididik untuk berkomitmen pada keterampilan tertentu 

(specific) yang match langsung dengan kepentingan sektor dunia usaha atau industri 

tertentu.  Di dalam dokumen Road Map of DPSMK 2006-2010 memberikan 

dukunganan atas gagasan bahwa pendidikan kejuruan (vocational education) dalam 

sistem pendidikan menengah di Indonesia sangat penting untuk ditingkatkan, 

(Suyanto. 2008:3). Dokumen tersebut memberikan beberapa reasoning sebagai 

berikut: (1) SMK merupakan bagian tak terpisahkan dari sektor ekonomi, (2) SMK 

berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran (jobless index) di Indonesia, (3) 

SMK harus berpartner dengan sektor usaha, dan pengusaha harus lebih berperan 

dalam mendukung kebijakan pendidikan kejuruan. 

Menurut Undang Undang No. 20 tahun 2003, tentang  Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas), pendidikan kejuruan  didefinisikan sebagai pendidikan yang 

mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Dijelaskan 

pula dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP), tujuan penyelenggaraan SMK adalah: mengutamakan penyiapan 

siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap professional, 

(Depdiknas, 2005). Maknanya, SMK memiliki peran penting bagi pencapaian tujuan 

yaitu menyiapkan siswa untuk menguasai keterampilan dan sikap professional 

hingga siap memasuki lapangan kerja melalui pembentukan dan penguasaan 

kecakapan hidup, (Suyanto. 2008: 50). Kecakapan hidup ini sangat diperlukan oleh 

siapa saja di tengah kompetisi hidup yang semakin ketat guna memperoleh 

keunggulan kompetitif dalam rangka mempertahankan hidup. Siswa SMK harus 

dipersiapkan secara serius dalam berbagai program kejuruan dengan mempertajam 

kemampuan adaptif dan produktif. Namun, kemampuan ini harus sejalan dengan 

kompetensi yang bersifat personal maupun sosial. Xu Jinjie dalam Hasanah (2011: 

37) menyatakan bahwa kompetensi personal mengacu pada aspek-aspek 

pengembangan yang diinginkan seperti konsep diri yang positif (termasuk self-esteem 

and sense of control), kepercayaan diri, inisiatif, motivasi, komitmen untuk terus 

berkembang, dan perencanaan karir. Kompetensi personal juga meliputi kreativitas, 

ketekunan, kemampuan memikul tanggung jawab, memiliki sikap professional, 

memiliki kemampuan kejuruan, dan memiliki kecerdasan emosional. Selanjutnya 

yang termasuk kompetansi sosial diantaranya mempelajari tentang struktur dan 

tujuan organisasi, kemampuan untuk bekerja secara efisien dalam kelompok, 

bagaimana mengakses informasi, dan juga meliputi norma-norma professional, etika 
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dan keterampilan komunikasi dan interaksi di tempat kerja, berkontribusi kepada 

perubahan kearah kedewasaan, dan kesadaran akan kerja sosial. Para lulusan SMK 

diharapkan secara bertahap dimasa yang akan datang dapat menguasai kualifikasi 

kompetensi tersebut di atas agar dapat memasuki pasar tenaga kerja baik skala 

regional maupun global. Oleh karena itu SMK harus siap mengemban misi 

pembangunan untuk mengembangkan sekolah berstandar nasional maupun 

internasional. 

Dalam proses pembangunan pendidikan kejuruan selama ini, terdapat benang 

merah yang secara konsisten dipelihara yaitu peningkatan mutu, (Wardiman 

Djojonegoro, 1998: 18). Dalam hal ini keinginan membangun SMK menjadi satuan 

pendidikan yang dapat diandalkan menghasilkan tenaga terampil sesuai dengan 

keperluan pembangunan. Hanya karena taraf kemampuan membangun bangsa 

Indonesia sangat terbatas, maka hasil dari pembangunan terasa kurang efisien. 

Misalnya, diawal pembangunan pendidikan kejuruan masalah utama dirasakan 

adanya kekurangan fasilitas pendidikan, maka program pembangunan diarahkan 

pada pengadaan fasilitas fisik bangunan, peralatan dan perabot. Dalam perjalannya 

ternyata program ini tidak menunjukkan peningkatan mutu yang berarti, sehingga 

dilakukan perbaikan yaitu: dibuat program pengadaan dan peningkatan mutu guru. 

Dalam tahapan ini, secara umum hasil pembangunan pendidikan menengah kejuruan 

terlihat menonjol, terbatas pada: (1) Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung 

sekolah yang bagus dan megah, (2) Kelengkapan peralatan praktik yang memadai di 

sebagian besar SMK, (3) Ketersediaan guru yang sudah ditatar dengan jumlah yang 

memadai, (4) Ketersediaan buku pelajaran, dan (5)  Ketersediaan kurikulum. Namun 

secara kualitatif masih banyak kekurangan. Kekurangan yang mencolok adalah 

penghargaan dan pengakuan yang kurang dari dunia kerja yang menjadi pemakai 

tamatan SMK. Dunia usaha dan dunia industri masih lebih menyukai tamatan SMA 

untuk pekerjaan yang seharusnya menjadi pekerjaan tamatan SMK. Dan kalaupun 

mempekerjakan tamatan SMK, tidak memberikan nilai tambah, karena digaji sama 

dengan tamatan SMA. (Wardiman Djojonegoro, 1998:19). Selanjutnya ia menyatakan 

bahwa setelah permasalahan ini dikaji secara mendalam ditemukan permasalahan 

yang cukup mendasar antara lain: (1) Perencanaan, pelaksanan dan evaluasi 

pendidikan kejuruan dilakukan sepenuhnya oleh pihak Depdikbud (suplly driven), (2) 

Para penyusun kurikulum, guru yang mengajar dan mengevaluasi hasil pengajaran, 

adalah orang-orang yang tidak pernah bekerja di dunia kerja dan dunia industri, 

sehingga tidak memahami ukuran industri dan perilaku kerja industry, (3) Program 

pendidikan kejuruan yang dilaksanakan sepenuhnya di SMK, cenderung berproses 

pendidikan demi pendidikan, (4) Pihak dunia usaha dan dunia industri, hanya 
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mengeluhkan mutu tamatan SMK, tetapi tidak ikut memikirkan dan tidak membantu 

memecahkan masalah, karena menganggap bahwa tugas pendidikan dan pelatihan 

itu adalah tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional. 

Untuk mengatasi permasalahan yang mendasar ini, pemerintah melalui 

Depdikbud memperkenalkan kebijakan link and match.  Secara filsafat, kebijakan ini 

berwawasan: (1) Sumberdaya manusia, (2) Masa depan, (3) Mutu dan keunggulan, 

(4) Profesionalisme, (5) Nilai tambah,  dan (6) Efisiensi. Melalui kebijakan ini 

diharapkan mampu memperkenalkan nilai-nilai baru, merubah sikap mental dan 

perilaku pendidikan kejuruan. Secara operasional, kebijakan link and matck  ini 

diharapkan mampu merubah pendekatan supply driven menjadi demand driven, 

dengan mengikutsertakan dunia usaha dan industri berperan serta dalam totalitas 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan kejuruan.  

Kebijakan link and Match diperkenalkan pada tahun 1993/1994.  Link berarti  

terkait, menyangkut proses yang harus interaktif dan Match berarti cocok, 

menyangkut hasil yang harus sesuai atau sepadan. Karena itu, link and match sering 

diterjemahkan menjadi “terkait dan sepadan”, sekalipun istilah terkait dan sepadan  

ini tidak secara pas mengandung jiwa dan makna link and match.  

Wawasan sumberdaya manusia pada kebijakan link and match  berusaha 

menempatkan pendidikan di SMK sebagai sub-sistem dari sistem pembangunan 

nasional dalam peran dan tugas pengembangan sumberdaya manusia. Wawasan 

sumberdaya manusia menuntut supaya penyelenggaraan pendidikan pada SMK tidak 

hanya sekedar layanan sosial terhadap masyarakat, tetapi secara sungguh-sungguh 

dapat diandalkan menghasilkan tamatan yang berkualitas tinggi, yang memiliki 

kemampuan produktif, untuk menjadi aset bangsa. Biaya yang diinvestasikan bagi 

pengembangan dan operasional pendidikan kejuruan, baik yang bersumber dari 

pemerintah, pinjaman asing, orangtua siswa dan masyarakat, harus memiliki nilai 

ekonomi, harus accountable, tidak boleh lagi sekedar penyelenggaraan pendidikan 

demi pendidikan.  

Berdasarkan wawasan sumberdaya manusia, tingkat keberhasilan yang akan 

dicapai oleh SMK akan diukur dengan rate of return biaya investasi yang dibelanjakan 

untuk pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan kejuruan, tidak cukup dengan 

social return saja. Banyaknya tamatan SMK yang menganggur, dan lamanya tamatan 

SMK mendapatkan pekerjaan atau bekerja sendiri, diperhitungkan sebagai kegagalan 

SMK. 

Wawasan masa depan kebijakan link and match  mengandung pemikiran, 

bahwa: “Produk pendidikan yang diperoleh saat ini adalah produk pendidikan masa 

lalu, dan proses pendidikan yang dilakukan sekarang ini adalah untuk masa depan”. 
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Misalnya jika ingin dihasilkan mutu tamatan SMK yang bermutu tinggi dan memiliki 

keunggulan kompetitif, diperlukan waktu tiga tahun sesuai dengan satuan waktu 

pendidikan. Peserta pendidikan yang masuk ke SMK pun, berdasarkan wawasan 

kebijakan link and match ditentukan oleh kualitas tamatan pendidikan dasar 

sembilan tahun. Tetapi masyarakat umum kurang menyadari, karena kurang 

memiliki wawasan masa depan. Sering terjadi kekurangpuasan terhadap produk 

pendidikan yang dirasakan saat ini, menimbulkan kritik yang ditujukan terhadap 

sistem, program, dan proses yang berlangsung sekarang ini.  

Wawasan mutu pada kebijakan link and match, mengukur mutu tamatan SMK 

dengan ukuran dunia kerja. Cara-cara konvensional mengukur hasil pembelajaran 

SMK dengan angka nol sampai sepuluh, atau angka nol sampai seratus, sudah tidak 

memadai lagi, dan tidak sesuai dengan ukuran dunia kerja. Dunia kerja mengukur 

kompetensi tenaga kerjanya dengan memperhatikan kualitas hasil kerjanya dan 

tingkat produktivitas kerjanya. Pengukuran terhadap kualitas hasil kerja hanya 

dengan dua ukuran dasar, yaitu: baik (accepted) dan jelek (rejected). Kalau hasil kerja 

baik, baru diperhatikan lagi tingkat kebaikan/keberhasilannya, karena tingkat mutu 

baik itu sendiri, akan mempengaruhi harga jual. Sebaliknya kalau jelek atau gagal, 

langsung dirasakan sebagai kerugian atau “losti”.  

Wawasan keunggulan pada kebijakan link and match memberikan pandangan, 

bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi dan memiliki keunggulan adalah 

faktor keunggulan kompetitif utama yang harus dimiliki Indonesia menghadapi 

persaingan global. Persaingan industri dan perdagangan akan selalu mengacu pada 

enam faktor penentu, yaitu: harga, mutu, disain (selera), waktu pemasokan (delivery 

time), pemasaran dan layanan (services). Tingkat kemampuan enam faktor 

persaingan ini, ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang berperan dalam 

proses produksi dan pemasarannya. Supaya pendidikan kejuruan mampu 

menghasilkan sumberdaya manusia yang dapat berperan menjadi faktor keunggulan 

kompetitif industri Indonesia menghadapi persaingan global. 

Wawasan profesionalisme sesuai dengan kebijakan link and match  

mengharapkan SMK mampu menghasilkan tamatan yang memiliki sikap professional. 

Untuk itu, waktu belajar siswa SMK selama tiga tahun, harus dapat digunakan untuk 

membentuk kebiasaan yang berwawasan professional. Setting sekolah, iklim belajar 

mengajar, dan sistem nilai, harus mirip dengan yang ada di industri. SMK harus 

diprogram sehingga mampu berfungsi sebagai pusat pengembangan budaya industri, 

antara lain dengan: (1) Guru yang ada di sekolah, harus mampu menampilkan dirinya 

sebagai contoh orang yang bersikap professional, (2) Manajemen sekolah harus 
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mampu menciptakan iklim organisasi sekolah, performa belajar mengajar, dan 

suasana kehidupan di sekolah mirip dengan yang ada di industri. 

Wawasan nilai tambah dan efisiensi sesuai dengan kebijakan link and match  

menuntun SMK berproses dan sekaligus menghasilkan tamatan yang berwawasan 

nilai tambah serta efisiensi.  

Dari ilustrasi tentang pembaharuan pendidikan kejuruan tersebut di atas 

dengan kebijakan link and match adalah perubahan dari pola lama yang cenderung 

berbentuk pendidikan demi pendidikan ke suatu yang lebih terang, jelas dan konkrit 

menjadi pendidikan kejuruan sebagai program pengembangan sumberdaya manusia.  

Pendidikan kejuruan tidak terpisahkan dari sistim pendidikan secara 

keseluruhan. Karakteristik tertentu yang membedakannya dengan pendidikan yang 

lain, tidak hanya dalam definisi, struktur organisasi dan tujuan pendidikannya saja, 

tetapi juga tercermin dalam aspek-aspek lain. Salah satu aspek yang paling dominan 

yaitu kurikulum. Didalamnya harus terkandung muatan yang bermuara pada: (1) 

Keberhasilan belajar merupakan tujuan terminal, sedangkan keberhasilan program 

secara tuntas berorientasi pada penguasaan kompetensi oleh lulusan di lapangan 

kerja. (2) Berorientasi pada kebutuhan sebenarnya dilapangan tentang tenaga kerja 

utamanya. Hal ini lain dengan orientasi pada pendidikan umum. (3) Rangsangan 

pembelajaran secara proporsional mencakup domain afektif, kognitif dan psikomotor 

yang terintegrasi dan siap dipadukan pada situasi kerja melalui proses belajar 

maupun dalam situasi kerja yang sebenarnya. (4) Menerapkan ukuran ganda yaitu in 

school succes dan out of school succes. (5) Mempunyai kepekaan atau daya suai yang 

tinggi terhadap perkembangan masyarakat dan dunia kerja. (6) Diperlukan banyak 

perlengkapan, sarana dan perbekalan logistik yang lain. Bengkel dan laboratorium 

adalah kelengkapan umum yang menyertai eksistensi suatu sekolah kejuruan. (7) 

Berhubungan dengan masyarakat dunia usaha. Bentuk perwujudan hubungan timbal 

balik ini seperti adanya dewan penasehat kurikulum kejuruan (curriculum advisory 

commite), kesediaan dunia usaha menampung anak didik sekolah kejuruan dalam 

program kerjasama yang memungkinkan kesempatan pengalaman belajar di 

lapangan.  

SMK merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertanggungjawab untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan dan 

keahlian, sehingga lulusannya dapat mengembangkan kinerja apabila terjun dalam 

dunia kerja. Apapun jenis pendidikan pada SMK tidak lain muara dari lulusannya agar 

mereka memiliki kemampuan, keterampilan serta ahli di dalam bidang ilmu tertentu. 

Selanjutnya mampu dan terampil diaplikasi untuk dunia kerja. Oleh sebab itu, hakiki 

dari SMK sangat berbeda dengan SMU/SMA.  
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Dalam pendidikan kejuruan terdapat dua hal kelebihan yaitu: (1) Lulusan dari 

institusi ini dapat mengisi peluang kerja pada dunia usaha/industri, karena terkait 

dengan sertifikasi yang dimiliki oleh lulusannya melalui Uji Kemampuan Kompetensi. 

Dengan sertifikasi tersebut mereka mempunyai peluang untuk bekerja. (2) 

Lulusannya dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, sepanjang 

lulusan tersebut memenuhi persyaratan, baik nilai maupun program studi atau 

jurusan sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Dengan demikian diprediksi SMK 

ke depan akan berkembang, sejalan dengan keinginan pemerintah untuk 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan sekolah. Melalui pola 

otonomi pendidikan yang diberlakukan seperti sekarang ini, maka masyarakat juga 

memiliki tanggungjawab moral untuk memikirkan dan menumbuhkembangkan 

pendidikan, artinya bahwa pendidikan juga harus berbasiskan masyarakat 

(community based education).  

Banyak dan beragamnya jumlah SMK yang berdiri, baik di kota propinsi 

maupun kabupaten kota, menimbulkan fenomena baru. Hal ini diperkuat dengan pola 

sertifikasi guru yang mengajar harus sesuai dengan bidang ilmunya (linier). Kondisi 

ini berdampak terhadap masalah yang berkaiatan dengan kekurangan tenaga 

pengajar. Jumlah SMK Negeri dengan SMK Swasta dalam perkembangan terakhir bisa 

diasumsikan satu berbanding lima (1:5), artinya satu SMK negeri lima SMK swasta. 

Sehingga bermunculah SMK-SMK Swasta dengan berbagai jenis dan program 

pendidikan, mulai dari program teknologi, bisnis, pariwisata dan perhotelan, 

pertanian, perikanan, komputer, tata boga/busana, dan lain sebagainya.  

Berdasarkan keadaan tersebut, perlu diperhatikah bahwa dengan bermunculan 

SMK_SMK yang begitu banyak, apakah sudah diantisipasi  mengenai unsur-unsur 

yang terkait dalam pendidian dan proses pelaksanaan pembelajaran nantinya. 

Utamanya salah satu unsur tersebut adalah guru, orang yang paling 

bertanggungjawab untuk mendidik, mengajar dan melatih mereka. 

Tenaga pengajar (guru) merupakan faktor dominan di dalam memberian izin 

pembukaan sekolah swasta. Kita menyadari bahwa ke depan SMK Kejuruan 

merupakan lembaga yang akan diminati oleh lulusan SLTP, karena dalam persaingan 

era globalisasi dan pasar bebas, sangat diperlukan siswa yang memiliki kemampuan 

dan keterampilan yang siap bina dan siap pakai. SMK kejuruanlah sebagai salah satu 

lembaga yang menelorkan seperti yang diinginkan oleh dunia kerja. Oleh karena itu 

tentunya  jangan dilupakan unsur utamanya yakni guru, apakah guru-guru sebagai 

pelaksana lapangan sudah dimiliki oleh SMK tersebut ? Jika mau jujur, jumlah guru-

guru SMK yang ada dengan jumlah SMK yang ada tidak seimbang, artinya SMK masih 
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kekurangan banyak tenaga guru di semua bidang keilmuan. Maka tidak heran bila di 

lihat satu orang guru mengajar untuk tiga atau empat sekolah kejuruan.  

Di sisi lain, pendidikan untuk kemajuan bangsa dan negara telah menjadi 

perhatian serius pemerintah Indonesia akhir-akhir ini. Sebagaimana disadari bahwa 

pendidikan dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan merupakan 

investasi masa depan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional 

sebagai pengendali pendidikan nasional terus berupaya membuat kebijakan-

kebijakan agar kualitas pendidikan semakin lebih baik, sehingga memiliki daya saing 

dilevel internasional dan mampu menjawab tantangan global. Pangkal tolak 

perbaikan kualitas pendidikan ini adalah pengembangan sekolah sebagai landasan 

primer institusi pendidikan. Oleh karenanya sejak beberapa tahun yang lalu 

pemerintah secara intensif mengembangkan sebuah program yang dikenal dengan 

istilah Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).  

Fenomena pendidikan setiap akhir tahun yang  menarik adalah implementasi 

peralihan, dari jenjang SLTP ke SLTA. Fakta yang terlihat anak-anak cenderung 

memilih ramai-ramai masuk ke SMA tanpa tahu mengapa harus masuk SMA. Lulusan 

SLTA sangat sedikit jumlahnya yang melanjutkan studi ke SMK. Ditinjau dari sisi 

tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, SMK 

pada tahun 2010 dan 2011relatif cukup tinggi (Badan Pusat Statistik, 2011). 

 

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Pendidikan 
Tertinggi yang Ditamatkan, 2010–2011 (persen) 

Pendidikan tinggi yang ditamatkan 
2010 2011 

Februari Agustus Februari Agustus 

SD Ke Bawah  3,71 3,81 3,37 3,56 

Sekolah Menengah Pertama  7,55 7,45 7,83 8,37 

Sekolah Menengah Atas  11,90 11,90 12,17 10,66 

Sekolah Menengah Kejuruan  13,81 11,87 10,00 10,43 

Diploma I/II/III  15,71 12,78 11,59 7,16 

Universitas  14,24 11,92 9,95 8,02 

 Sumber: Badan Pusat Statistik. (2011). Keadaaan ketenagakerjaan agustus 2011. Jurnal Berita 
Resmi Statistik.  No. 74/11/Th. XIV, 7 November 2011. 

 

Masyarakat (orang tua) yang pemahamannya rata-rata pada tingkat awam, 

melihat bahwa lulusan SMK umumnya tidak memiliki ketrampilan untuk memasuki 

dunia kerja, di samping peluang kerja itu sendiri juga semakin sulit. Jadi, untuk apa 

masuk SMK yang tidak memberi jaminan masa depan yang cerah, oleh karena itu 

lebih baik SMA saja. Namun demikian harus diakui bahwa peran SMK sangat penting  

dalam mempersiapkan tenaga kerja yang trampil, mendidik anak-anak untuk 
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mandiri, menurunkan angka pengangguran, mengurangi angka kejahatan dan 

meningkatkan pemasukan pajak untuk negara.  

Di sisi lain, integrasi perekonomian tingkat lokal, nasional, regional, dengan 

perekonomian global seperti AFTA, APEC, memang tidak bisa dihindari. Suka atau 

tidak suka, mau atau tidak mau, kenyataan integrasi perekonomian dunia ini memang 

harus dihadapi oleh SMK. Syafie dalam Wiedy Murtini (2009:6) mengatakan bahwa 

globalisasi telah merubah tatanan kehidupan dalam masyarakat. Oleh karenanya 

dengan mempersiapkan dan mengembangkan calon lulusan SMK diharapkan ke 

depan mampu bersaing di tingkat global.  

Salah satu penyebab sulitnya mengurus SMK adalah kurangnya dukungan 

pemerintah dalam hal kewajiban dunia usaha untuk ikut bertanggungjawab atas 

penyelenggaraan pendidikan SMK.  Reputasi SMK secara berangsur dapat dipulihkan 

jika dilakukan analisis terhadap: (1) esensi hakiki SMK, (2) karakteristik siswa, (3) 

demensi sosial SMK, (4) dimensi ekonomi SMK dan (5) demensi ketenaga kerjaan 

SMK. 

Esensi hakiki SMK merupakan suatu kebutuhan untuk hidup dan berfungsi 

sebagai pembaharuan hidup. Hidup itu selalu berubah, dan selalu menuju ke arah 

pembaharuan dan hidup itu merupakan “ a self renewing process through action upon 

environment” (Dewey, 1964 : 2). Sementara tujuan pendidikan lahir dari masyarakat 

di mana siswa hidup, karena pendidikan berlangsung dalam kehidupan. SMK tidak 

berada di luar kehidupan, melainkan dalam kehidupan itu sendiri. Implikasi 

pragmatisme SMK terfokus pada: (1) tujuan SMK harus bersumber kepada situasi 

kehidupan yang berlangsung, (2) tujuan SMK dan (3) harus mencerminkan aktivitas 

produktif..  

 Karakteristik siswa pada umumnya adalah penerima pelajaran yang pasif, 

meskipun demikian siswa masih harus bekerja keras untuk menguasai yang 

diajarkan dan ditugaskan oleh guru. Sebagai implementasi dari anggapan ini, tugas 

guru ialah memperkenalkan siswa kepada khasanah ilmu pengetahuan yang sudah 

terkumpul dan terstruktur, agar dengan demikian siswa dapat berangsur-angsur 

menyukai kegiatan belajar. Karakteristik lain bahwa siswa pada dasarnya adalah 

makhluk yang penuh rasa ingin tahu, dan gemar belajar serta mempunyai keinginan 

yang besar untuk belajar. Dengan demikian perhatian terhadap keunikan 

karakteristik tiap siswa individu dalam berinteraksi dengan dunia luar melalui 

pengalaman belajar, merupakan upaya terintegrasi guna menunjang proses 

perkembangan diri siswa secara optimal, namun tidak terlepas dari konteks sosial 

masyarakatnya. Ini semua tercermin dalam prinsip-prinsip pendidikan di SMK yakni 

learning by doing, dengan kurikulum yang beorientasi ke dunia kerja, dan pendidikan 
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seumur hidup yang secara riil diwujudkan dalam kombinasi pendidikan sekolah dan 

pendidikan di luar sekolah dan dalam meniti karier seseorang.  

Konteks sosial pendidikan di SMK, dapat ditinjau dari hubungannya dengan tiga 

komponen utama yakni: (1) manusia, (2) masyarakat dan (3) teknologi. Semua 

lembaga atau institusi sosial, termasuk di dalamnya SMK, dipengaruhi dan dibentuk 

oleh kekuatan-kekuatan dari luar yang kadang-kadang asing. Secara umum setiap 

perkembangan sosial, berpangkal pada situasi atau kondisi sosial tertentu. Dalam 

kondisi itu kemudian muncul pemikiran tentang hakekat manusia dan potensinya, 

termasuk kemungkinan-kemungkinan yang dapat dicapai. Sejauhmana perimbangan 

antara kebutuhan masyarakat kejuruan, dan kebutuhan perorangan siswa sebagai 

calon tenaga kerja di masyarakat, dapat diramu secara terpadu dalam program di 

SMK.  

Dimensi Ekonomi, mengarah pada pembangunan pendidikan yang menitik 

beratkan pada pemikiran-pemikiran ekonomi, yakni pemikiran atas dasar efisiensi. 

Biaya investasi dan biaya operasional yang cukup mahal untuk SMK merupakan 

dimensi ekonomi yang melemahkan. namun karena tujuan akhir semuanya berkaitan 

dengan kriteria ekonomi, maka mau tidak mau dimensi ekonomi SMK harus 

mendapat perhatian dan pemikiran yang proporsional. Ini semua dapat diwujudkan 

dalam usaha intensif untuk mengembangkan siswa menjadi tenaga kerja yang 

produktif, melalui alternatif proses penyampaian yang paling efisien dan efektif. 

Demensi  ketenagakerjaan, mencakup tiga aspek pokok, yakni: (1) kesempatan 

kerja, (2) pendidikan dan pelatihan dan (3) mekanisme penyesuaian antara manusia 

dan pekerjaan. SMK  lebih memfokuskan usahanya pada komponen yang kedua, yakni 

pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Hubungan 

antara SMK dan kebijakan ketenagakerjaan adalah hubungan yang didasari oleh 

kepentingan ekonomis, di mana segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan 

pendidikan di SMK ditentukan oleh sisi kebutuhan dari sistem ekonomi. Namun, 

pengembangan pendidikan Di SMK, memperhatikan dan memberikan porsi yang 

lebih pada perkembangan siswa dengan menajamkan kemampuan seperangkat skill, 

dengan tidak mengenyampingkan perkembangan siswa sebagai suatu totalitas. 

Perkembangan kemampuan spesifik secara terpisah dari totalitas pribadi siswa, 

berarti memberi bekal yng sangat terbatas bagi masa depan siswa, sebagai tenaga 

kerja kejuruan yang harus selalu mengikuti perkembangan lapangan kerja.  
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PENUTUP 

Keberhasilan pencapaian tujuan SMK merupakan tanggungjawab bersama 

secara sinergi atara pemerintah dan masyarakat pengguna lulusan. Perjalanan 

rekonstruksi SMK dapat disimpulkan: (1) masyarakat pengguna perannya masih 

sedikit dalam memikirkan dan menumbuhkembangkan SMK meskipun pengelolaan 

SMK sudah secara otonomi, (2) kesiapan guru dalam merekontruksi SMK kearah yang 

lebih baik belum sepenuhnya dapat diwujudkan terutama bagi guru-guru SMK 

swasta, (3) daya saing di level internasional masih perlu dibenahi di berbagai aspek 

Sesungguhnya, tidak ada cara singkat untuk menyelesaikan masalah SMK. 

Untuk bisa keluar dari kemelut ini beberapa strategi yang dapat disarankan: (1) 

perbaiki SMK Negeri dan Swasta secara konsekuen, (2) perlu pendampingan karir di 

jenjang SLTP, (3) perlu need assessment disetiap pendirian SMK baru, (4) dapat 

dibuka SMA plus keterampilan terapan, (5) optimalisasi program bursa kerja khusus 

yang merupakan bagian integral di SMK. 

 

 

 

 

 


