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Abstrak :   

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Indonesia belum bisa 

membentuk lulusan yang mempunyai dua keterampilan yaitu hard skills dan soft 

skills yang pada akhirnya lulusannya akan sulit bersaing di dunia kerja. Padahal SMK 

adalah salah satu pemegang peranan penting dalam penyiapan tenaga kerja yang 

dituntut untuk dapat mengikuti kebutuhan pasar yang terus berkembang. Maka dari 

itu, untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkompeten sesuai dengan harapan 

industri, SMK dapat melaksanakan program-program kegiatan yaitu: (1) Program 

teaching factory; dan (2) Jalinan kerjasama dengan industri yang berbentuk: 

pengelolaan prakerin yang baik, magang (on the job training), pengelolaan 

kunjungan industri, rekruitmen tenaga kerja, penyelenggaraan kelas industri.  

Kata Kunci : kompetensi, lulusan SMK, tuntutan industri, keterampilan, hard skills, 

soft skills  

Pendahuluan atau Latar Belakang :  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah  salah satu pemegang peranan 

penting dalam penyiapan tenaga kerja dituntut untuk dapat mengikuti kebutuhan 

pasar yang terus berkembang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 

Tahun 1990 tentang pendidikan menengah pasal 3 ayat 2 juga menyebutkan bahwa 

SMK mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta 

mengembangkan sikap profesional Kompetensi yang diharapkan oleh industri 

adalah keterampilan sesuai dengan bidangnya (hard skill) dan kompetensi sikap, 

kerjasama, motivasi yang tergolong dalam soft skill. Dimana kebanyakan sekolah di 

Indonesia belum membentuk lulusan SMK untuk mempunyai dua keterampilan 

tersebut. Juga ditambah dengan belum adanya kesamaan visi antara sekolah dan 

industri. Maka perlu adanya upaya memperkecil kesenjangan kompetensi antara 

lulusan SMK dengan  tuntutan industri. Paparan di atas menunjukan masalah yang 

berkaitan dengan kesenjangan antara SMK dengan industri yaitu: (a) adanya celah 

antara kompetensi yang dibutuhkan industri dengan lulusan yang dihasilkan oleh 

SMK. (b) lulusan SMK belum mempunyai dua kompetensi pokok yang dibutuhkan 

oleh industri yaitu kemampuan hard skills dan soft skills. Maka akan muncul 



pertanyaan bagaimana cara yang harus dilakukan SMK untuk memperkecil jarak 

kompetensi antara lulusan SMK dengan kebutuhan industri. Kegiatan di sekolah 

yang dapat memperkecil celah antara SMK dengan industri diantaranya program 

teaching factory dan jalinan kerjasama dengan industri yang berbentuk pengelolaan 

prakerin yang baik, magang (on the job training), pengelolaan kunjungan industri, 

rekruitmen tenaga kerja, dan penyelenggaraan kelas industri.  

Metodologi :  

Lulusan SMK dibekali dengan kompetensi kognitif (pengetahuan);  kompetensi 

psikomotorik keterampilan(skill); dan kompetensi adaptif (penyesuaian diri terhadap 

perkembangan teknologi dan industri). Tripathy dalam Pramudi Utomo (2011) 

menjelaskan semua pekerja pada dunia industri yang berskala internasional 

mempersyaratkan penguasaan landasan-landasan kompetensi dan keterampilan 

dengan kinerja tinggi. Tetapi bagi perusahaan, tidak semua pekerja dengan hard 

skills yang dimiliki dapat menjamin kesuksesan perusahaan dengan laba yang 

banyak. Secara umum beberapa industri menginginkan lulusan yang mempunyai 

dua kompetensi pokok yaitu hard skills dan soft skills. Kompetensi hard skills 

merupakan keterampilan yang digunakan untuk bekerja sesuai bidang keahlian, 

sedangkan kompetensi soft skills digunakan untuk mendukung pekerja 

menyelesaikan tugasnya. Keterampilan pokok dipelajari ketika lulusan berada di 

SMK lewat proses pembelajaran sedangkan soft skills selain di sekolah juga dapat 

diajarkan dengan pembiasaan di sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Lebih 

lanjut Patric S O’Brien (1997) menjelaskan soft skills meliputi communication skill, 

organizational skill, leadership skill, logic skill, effort skill, group skill dan ethic.  

Hipotesis :  

Kunci pokok pengembangan SMK terletak pada manajemen sekolah. Sekolah 

seharusnya melakukan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap 

semua kegiatan yang ada di sekolah. Kerjasama sekolah dengan industri adalah 

suatu keharusan oleh sebuah SMK, karena beberapa kegiatan sekolah selalu 

melibatkan dunia industri misalnya program teaching factory,  praktik kerja industri 

(prakerin), magang (on job training), kunjungan industri dan sebagainya. Peran 

industri juga dituntut untuk  lebih dalam terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut, 

terkadang industri yang terlibat tidak terlalu berperan banyak karena industri 

biasanya mempunyai polapikir pragmatis terhadap keuntungan bisnis. Manajemen 

sekolah harus mempunyai strategi yang mengakomodir kepentingan kedua belah 

pihak agar kerjasama dengan industri dapat berjalan dengan berkesinambungan 

dimana visi kerjasama dalam berbagai bentuk kegiatan harus bertujuan sama yaitu 

menyediakan lulusan yang sesuai dengan dunia kerja.  

 

 



Pembahasan :   

Program teaching factory mengoptimalisasi kerja sama pendidikan dengan 

industri berdampak pada proses pembelajaran yang semakin berorientasi pada 

kebutuhan industri. Kerja sama yang dibangun secara sistematis dan berdasarkan 

pada win-win solution menjadikan teaching factory sebagai penghubung antara 

dunia pendidikan dengan DUDI yang akan mendorong terjadinya transfer teknologi 

guna meningkatkan kualitas guru dan softskill bagi peserta didik. Dalam 

pelaksanaannya, teaching factory tidak lagi memisahkan antara tempat 

penyampaian materi teori dan tempat materi produksi (praktik), sehingga 

mempunyai prinsip dasar yang harus dilaksanakan. Pertama, adanya integrasi 

pengalaman dunia kerja ke dalam kurikulum SMK. Kedua, semua peralatan dan 

bahan serta pelaku pendidikan disusun dan dirancang untuk melakukan proses 

produksi dengan tujuan untuk menghasilkan produk (barang ataupun jasa). 

Selanjutnya, ada perpaduan dari pembelajaran berbasis produksi dan kompetensi. 

Pada pembelajaran teaching factory, pengajar tidak hanya menggunakan guru 

sekolah, namun bisa juga diambil dari DUDI sebagai guru tamu. Hal ini agar nuansa 

pembelajaran di lingkungan industri dapat dilakukan di SMK dan kompetensi yang 

diperlukan di lingkungan industri dapat diajarkan oleh tenaga ahli DUDI sehingga 

kadar link and match antara SMK dan industri dapat ditingkatkan.  

 Selain itu, bentuk kerjasama antara SMK dengan industri yang selama ini 

dilakukan oleh sekolah adalah berbentuk pelaksanaan kegiatan prakerin. Sekolah 

memberikan kepercayaan terhadap industri untuk membimbing siswa mencapai 

kompetensi sesuai dengan kurikulum. Pengelolaan kegiatan ini terkadang belum 

optimal karena proses monitoring pembimbing sekolah terbatas, untuk itu 

diperlukan langkahlangkah pengelolaan prakerin yaitu: (1) sekolah melakukan 

pendataan dan mengevaluasi tempat atau lokasi yang standar karena terkadang 

pencarian lokasi dilakukan oleh siswa dan sekolah tidak mengontrol kegiatan 

tersebut. (2) sekolah melakukan pembekalan prakerin yang berisi gambaran nyata 

akan pekerjaan dan sikap yang harus dilakuan selama prakerin. (3) sekolah 

melakukan pembimbingan secara     periodik minimal satu bulan sekali. (4) evaluasi 

periodik terhadap kualitas pembelajaran di industri minimal satu bulan sekali. 

Kegiatan magang(on job training) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang, sekolah sebaiknya 

menjalin kerjasama dengan industri agar bersedia menyediakan waktu untuk dunia 

pendidikan jika terdapat teknologi baru yang diciptakan.   

Bentuk kegiatan nyata yang dapat dilihat oleh siswa adalah kegiatan kunjungan 

industri, dimana siswa secara langsung berkunjung ke industri untuk melihat proses 

produksi yang dilakukan mulai dari persiapan produksi sampai dengan pasca 

produksi. Sebaiknya sekolah menjalin kerjasama yang baik dengan industri yang 

berskala nasional atau internasional sebagai lokasi kunjungan. Kelas industri adalah 

kegiatan yang bertujuan supaya siswa dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan 



kegiatan nyata di industri, dalam hal ini sekolah dituntut mendatangkan industri 

yang mau memberikan pendidikan di sekolah dan tindak lanjutnya biasanya pada 

rekruitmen tenaga kerja. Kurikulum dalam kelas industri disusun oleh sekolah dan 

industri, peran industri disini dituntut untuk menskenario proses pembelajaran yang 

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Kegiatan yang 

sangat bermanfaat lainnya adalah Rekruitmen Tenaga Kerja. Peran Bursa Kerja 

Khusus (BKK) sangat penting dalam proses rekruitmen tenaga kerja, sekolah melalui 

BKK sebaiknya menjalin kerjasama dengan industri sehingga industri bersedia 

menjadi tempat bagi lulusan untuk bekerja. Jalinan kerjasama rekruitmen dengan 

industri sebaiknya secara terus menerus dan selalu dievaluasi secara periodik agar 

terus dapat berjalan sesuai rencana.  

Saran :  

Lembaga-lembaga terkait yang langsung berhubungan dengan tenaga kerja 

adalah Departemen Tenaga Kerja, lembaga tersebut berwenang untuk memberikan 

informasi, pelatihan, dan penyaluran teaga kerja. Sekolah sebaiknya menyiapkan 

siswa yang akan lulus tentang aturan-aturan tenaga kerja dan proses penyaluran 

agar siswa mempunyai gambaran tentang proses ketenagakerjaan yang sesuai 

dengan aturan. Bentuk kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya: (a) sosialisasi 

aturanaturan dan proses rekruitmen ketenagakerjaan. (b) penyiapan kompetensi 

soft skills dalam menyongsong dunia kerja. (c) pendidikan dan pelatihan calon 

tenaga kerja, dan (d) penyaluran tenaga kerja baik ke dalam maupun keluar negeri.   

Simpulan :  

    Langkah kongrit yang dapat dilakukan sekolah untuk memperkecil kesenjangan 

antara SMK dengan industri terkait bidang kompetensi lulusan. SMK adalah 

menyiapkan tenaga kerja yang berkompeten baik dari segi hard skills maupun soft 

skills sesuai harapan industri, SMK dapat melaksanakan program-program kegiatan 

sebagai berikut: (1) program teaching factory (2) pengelolaan prakerin (3) program 

magang (on job training) (4) pengelolaan kunjungan industri (5) rekruitmen tenaga 

kerja dan (6) penyelenggaraan kelas industri.  
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