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1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2019 angkatan kerja di tanah air mencapai 136,18 juta orang dan 

sebanyak 6,81 juta orang atau 5,01% berstatus pengangguran. Dari total angka 

pengangguran tersebut, lulusan sekolah kejuruan memberikan kontribusi terbesar 

kedua dengan 1,38 juta orang atau sebesar 20,27% dari total pengangguran. Jika 

dilihat dari sisi pengangguran terhadap total jumlah lulusan, sekolah kejuruan 

menempati urutan teratas dengan persentase pengangguran sebesar 10,42% dan 

setap tahunnya memiliki persentase pengangguran terhadap lulusan diatas angka 

10% (Badan Pusat statistik 2019).  

Tingginya angka pengangguran di Indonesia disebabkan oleh adanya 

kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan sekolah kejuruan dan 

kebutuhan dunia industri. Pendidikan kejuruan yang diproyeksikan sebagai ujung 

tombak tenaga siap kerja diharapkan dapat diserap langsung oleh industri, akan 

tetapi industri belum bisa menyerap lulusan sekolah kejuruan dikarenakan 

kompetensi yang dimiliki lulusan sekolah kejuran belum memenuhi standar yang 

dibutuhkan industri.  

Kondisi saat ini antara sekolah kejuruan dengan kebutuhan industri terhadap 

lulusan belum match. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kesenjangan antara 

supply dari kejuruan dan demand dari industri. Sebagai contoh sekolah kejuruan 

seharusnya mempunyai lebih dari 60% guru produktif tapi kondisi saat ini jumlah 

guru produktif pada sekolah kejuruan hanya 22%. Tabel 1 menunjukkan kondisi 

kesenjangan sekolah kejuran dan kebutuhan industri pada tahun 2019. 

 

Tabel 1.1  Kesenjangan sekolah kejuran dan Kebutuhan Industri 

Kondisi Saat Ini Kondisi yang diinginkan 

 Kurikulum mengacu pada standar 

kelulusan sekolah kejuran 

 Kurikulum yang menghasilkan 

lulusan siap kerja 

 Kompetensi lulusan mengacu 

kurikulum lama 

 Kompetensi sesuai dengan 

kebutuhan industri/ siap kerja 

 Jumlah guru produktif hanya 

22%, dan 78% guru normatif dan 

adaptif 

 Guru produktif sekurang-

kurangnya 60% 

 Praktek hanya 40% dan teori 

60% 

 Praktek 70% dan teori 30% 

 Kompetensi guru tertinggal 

dengan kebutuhan industri 

 Kompetensi guru lebih update 

terhadap kondisi industri 

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian (2019) 

 

Studi ini akan berfokus pada sekolah kejuruan yang terkait dengan sektor 

industri manufaktur. Saat ini, telah diidentifikasi terdapat 34 kompetensi keahlian 

yang ada di sekolah kejuruan yang telah dilakukan link and match dengan industri 

manufaktur di tanah air. 
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Tabel 1.2  Kompontensi Keahlian yang Link And Match dengan Industri 

Kompetensi Keahlian 

Teknik Kendaraan Ringan 

Teknik Permesinan 

Teknik Sepeda Motor 

Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik  

Teknik Elektronika Industri 

Kimia Industri 

Teknik Pengelasan 

Kimia Analisis 

Teknik Otomasi Industri 

Teknik Ototronik 

Teknik Perbaikan Bodi Otomotif 

Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri 

Teknik Konstruksi Kapal Baja 

Teknik Mekatronika 

Teknik Alat Berat 

Teknik Pengecoran Logam 

Teknik Pengelasan Kapal 

Kelistrikan Kapal 

Teknik Audio Video 

Teknik Instalasi Pemesinan Kapal 

Teknik Pembuatan Benang 

Teknik Pembuatan Kain 

Teknik Penyempurnaan Tekstil 

Teknik Produksi Pakaian jadi/ Garmen 

Teknik Furniture 

Teknik Gambar Mesin 

Teknik Fabrikasi Logam 

Teknik Instrumentasi Logam 

Kontrol Proses 

Kontrol mekanik 

Teknik Elektronika Komunikasi 

Teknik dan Manajemen Pergudangan 

Teknik Pergudangan 

Teknik Pelayanan Produksi 

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian (2019) 

 

Kebijakan pemerintah dalam  mengatasi pengangguran khususnya lulusan 

sekolah kejuruan dengan terbitnya Instruksi Presiden nomor  9 tahun 2016 tentang 

revitalitas SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM 

Indonesia. Menindaklanjuti Inpres tersebut melalui kementerian dan lembaga 

salah satunya dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian nomor 3 tahun 

2017 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan SMK berbasis kompetensi 

yang link and match dengan industri agar meningkatkan daya saing tenaga kerja, 

melalui pengembangan kompetensi bagi para lulusan sekolah kejuruan dengan 

tujuan agar lulusan sekolah kejuruan terserap oleh industri. Hal ini adalah bentuk 

fokus pemerintah dalam upaya menciptakan SDM yang berkompeten yang 
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menjadi salah satu daya tarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia demi 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal. 

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai 

dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Menurut 

Gordon dalam mulyasa, (2004) ada beberapa aspek yang terkandung dalam 

konsep kompetensi yaitu knowledge, understanding, skill, attitude dan interest. 

Sejalan dengan hal tersebut, Runtu et al. (2015) menyatakan bahwa kompetensi 

memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Konsep kompetensi yang diterapkan di 

tanah air sudah dirumuskan melalui output Standar Kompetensi kerja nasional 

Indonesia (SKKNI) yang mana rumusan kompetensi tenaga kerja mencakup aspek 

knowledge, skill dan Attitude.  

  Pengembangan kompetensi oleh negara ASEAN melalui Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA) dengan tujuan menciptakan integritas ekonomi berbasis 

produksi pasar dan aliran bebas tenaga kerja terampil pada kawasan. Pada tahun 

2006 International Labour Organization (ILO) melakukan pengembangan model 

kompetensi melalui konsultasi dengan pemerintah, pengusaha dan perwakilan 

tenaga kerja di kawasan asia tenggara sebagai pedoman standard dalam 

pengembangan kompetensi yang disebut dengan Regional Model Competency 

Standard (RMCS).  

RMCS adalah model penyusunan standar kompetensi yang 

pengembangannnya menggunakan pendekatan fungsi dan proses kerja usaha/ 

industri. Standard ini mendukung berbagai jenis pekerjaan yang menjadi tolak 

ukur dalam pengembangan keterampilan, pengetahuan dan atribut yang 

dibutuhkan orang dalam melakukan pekerjaan.  Standard ini cocok digunakan 

oleh negara yang sedang dalam proses menciptakan sebuah standard nasional 

seperti Indonesia dimana dalam pengembangan kompetensinya melalui technical, 

vocational education and training (TVET). 

RMCS dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menyusun 

standard kompetensi yang menjadi acuan bagi unit pengelola pendidikan terutama 

pendidikan vokasi dan sekolah kejuruan untuk menekan angka pengangguran. 

Acuan dalam menyusun standard kompetensi berupa: 

a. Menginformasikan design kurikulum untuk pembelajaran 

b. Banchmark kualifikasi nasional dan internasional  

c. Mengenali keterampilan apa yang dibutuhkan oleh industri saat ini 

d. Merencanakan pengembangan karir untuk tenaga kerja dengan cara 

mengindentifikasi dimana dia dapat mentransfer pengetahuan dan 

keterampilan serta keahlian lintas peran.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi sumber daya 

manusia Indonesia salah satunya melalui peluncuran program vokasi yang sejalan 

dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah 

menengah kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing 

sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk penyediaan tenaga kerja sesuai 

kebutuhan dunia industri saat ini, yang mana kompetensi ini akan mengikuti arah 

teknologi peralatan yang digunakan oleh industri.  Dengan SDM yang terampil 

dan berkompeten maka produktivitas industri dalam negeri akan meningkat 
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sekaligus memacu daya saing Indonesia dikancah dunia. Mengingat pentingnya 

SDM di dalam organisasi, maka kompetensi merupakan salah satu aspek yang 

dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan (Supriyanto 

2015). 

Dalam penelitian Wijayanto et al. (2011) menyatakan bahwa kompetensi 

karyawan, baik soft competence maupun hard competence secara nyata 

mempengaruhi kinerja karyawan, meskipun dapat dinyatakan bahwa soft 

competence lebih nyata mempengaruhi kinerja karyawan dibandingkan dengan 

hard competence yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan Promis (2008) yang 

menyatakan bahwa soft skills (kompetensi lunak), yang selama ini diyakini lebih 

memberikan manfaat untuk pekerjaan posisi manajemen tinggi, sekarang terbukti 

bahwa kompetensi tersebut sangat penting untuk semua jenis dan jenjang 

pekerjaan di dunia kerja profesional. Lebih lanjut Pertiwi (2016) juga meyatakan 

bahwa upaya meningkatkan kompetensi dapat dijadikan solusi untuk memperbaiki 

kinerja. 

Pemerintah telah melakukan peluncuran program pengembangan link and 

match antara 750 industri dengan 2.612 SMK dengan 4500 perjanjian kerjasama 

sampai dengan 2019. Tabel 1.3 menunjukkan jumlah industri dan SMK dalam 

program link and match. 

 

Tabel 1.3  Peluncuran program link and match tahun 2019 

Wilayah Jumlah Industri (unit) Jumlah SMK (unit) 

Sumatera 184 434 

DKI dan Banten 143 292 

Jawa Barat 276 662 

Jawa Tengah 238 662 

Jawa Timur 148 447 

Kalimantan Selatan 1 5 

Sulawesi 41 110 

 Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian (2019) 

 

Dengan telah diluncurkannya program link and match, diharapkan tenaga 

kerja lulusan sekolah kejuran dapat diserap langsung oleh kebutuhan industri 

ditanah air, akan tetapi tidak semua lulusan sekolah kejuran dapat diserap oleh 

industri. Terdapat ada kesenjangan antara kompetesi yang dimilki oleh lulusan 

SMK dengan kebutuhan industri. Berdasarkan pemaparan sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya, maka permasalahan akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kebutuhan dunia industri akan kompetensi keahlian tenaga kerja 

lulusan sekolah kejuran ? 

2. Faktor apa yang mempengaruhi pengembangan kompetensi lulusan sekolah 

kejuran?  

3. Bagaimana merumuskan strategi pengembangan kompetensi lulusan sekolah 

kejuran dalam menghadapi tuntutan dunia kerja? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Mendeskripsikan kompetensi keahlian yang dibutuhkan oleh industri 

untuk lulusan sekolah kejuran, 
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2) Mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan 

pengembangan kompetensi lulusan sekolah kejuran, 

3) Merumuskan strategi pengembangan kompetensi lulusan sekolah kejuran 

dalam menghadapi tuntutan dunia kerja, 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1) Bagi peneliti, memberikan pengetahuan dalam merumuskan strategi 

pengembangan kompetensi lulusan sekolah kejuran dalam menghadapi 

tuntutan dunia kerja. 

2) Bagi pemerintah melalui kementerian dan lembaga yang membidangi 

pendidikan khususnya pendidikan kejuruan dapat dijadikan dasar 

pertimbangan dalam mengevaluasi permasalahan dan merumuskan 

kebijakan dalam pengembangan kompetensi serta merumuskan rencana 

strategis kedepan. 

3) Bagi penelitian, selanjutnya dapat dijadikan referensi dan acuan untuk 

penelitian berikutnya. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi dalam lingkup pengembangan kompetensi tenaga 

kerja lulusan sekolah kejuran dalam menghadapi tuntutan kerja. Ruang lingkup 

penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan program link and match antara sekolah 

kejuran dan industri agar kedepannya pemerintah dapat mengambil kebijakan 

yang tepat sasaran dan efisien, baik dalam segi waktu maupun biaya agar program 

tersebut dapat di berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, sektor 

industri manufaktur dijadikan sebagai cakupan dari program link and match 

tersebut. 

 

 

 

  




