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Abstrak

Re-formulasi konligurasi kompetensi pendidikan kejuruan t'etujuan mengkaji
lebih dalam tentang model pendidikar kejuruan yang efektif, agar kompetensi
yang dihasilkan sekolal-r kejuruan sesuai denga kebutuhan dunia keria.
PermasalalEn pokok yang teiadi saat ini adalai tingginya angka pengangguran
terdidik di Indonesi4 disebabkan karena adanya kesenjangan antara kompetensi
lulusan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan dengan kompetensi yang
dibutuhlan oleh dunia u6alta, dan dunia industri (DU/DI). Selain hal tersebut,
ketidaksiapan lulusan iistitnsi pendidikan bersaing untuk memasuki dunia keia
karena pada umumnya tidak mempunyai iiwa entreprefle r. Lnllrsa pendidikan
kejuruan tidak mampu dan tidal belani menga$bil resiko, kurang kreatif,
kuiaig rriodvasi, kuraflg riandiri, dan tidak punya percayd diri Ada dua
altematif solusi yang menjadi rekomendasi dalarn mempersiapkim generasi
muda di era globalisasi saat ini yang siap bersaing memasuki dunia usaha, dai
dur-ria kerj4 dan atau mampu mandiri, yaitu: (1) Konsep liltk a d match petfu
digalaikan kembali agar mempunyai malna sesuai dengan tujuan program dan
eksistensi pendidikan kejuruan; (2) Program-progmm keahlian yang telai
terlalsana di SMK selama ini sudah cukup ba& demikian pula keterampilan-
keterahpilan yang dihasilkan sudah cukup bervariasi, harya saja lulusan-
lulusa SMK tidak mampu menjual keterampilan yang telah dipunyainta.
Karenanya, re-formulasi kompeteisi harus mengacu pada bagaimana siswa
dapat menjual keterampilarmya; (3) Kurikulum pendidikan kejuruan perlu re-
formulasi atau re-integrasi, yang mengacu kepada pembenhrkan jiwa
mkepreneur anak didik, yaifu kurikuluIn berbasis kewirausahaan.

Kata kurti: re-formulasi, kompetensi, kejuruan, jiwa entreprcneur

Permasalahan pokok yang dihadapi
lndonesia diera persaingan global sampai
saat ini adalai masih rendainya kualitas
Sumber Daya Manusia (SDI\.{) yang
berdampak pada tingginya tingkat
pengangguran. Hal itu dapat dilihat dari
banyaknya lulusan institusi pendidikan
yang tidal dapdt mernasuli pasar kerja.
Pada saat ini angka pengangguran terdidik
di Indonesia masih cukup tinggi. Jumhn
pengangguran terbuka dengan tingkat

umur 15 talun ke atas pada Agustus 2008
mencapai 9,39 juta orang (BPS Maret 2009).
Tingkat partisipasi angkatan ke4a bulan
Agustus 2008 yaih.r 67,18oo. Bulan !ebrua
2008 Jumiah pengangguran terbuka
terbanyak ada di golongan umur 20-24
tahun yaitu sebesar 2.763.203 orang atau
sekitar 29,31% dad total sebanyak 9,427.590
orang Feadaan Angkataft Ke4a di
Indonesia: BPS, Maret 2009). Dilihat dari
angka pengangguran terbuk4 selama dua
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taiun terkhtu ini tentu saia bukan argka
yang kecil dar apabila tidak terselesaikan
akan menimbullan dampa( sargat serius,
bu(an saja dampal\ ekonomi, tetdpi juga
dampak sosial dan politik. Masalah
ketenagake4aan dar pengangguran yang
dipicu oleh klisis ekonomi akar menjadi
trencana nasional apabila tidak segera
ditemukan jalan keluar untuk
mengatasinya.

Tinggiflya turgka pengaflgguran dt
kalangan kaum terdidik disebabtal tidak
adanya misnatch atau ketidaksesuaian
antaia lulusan institusi pendidikan dan
kualifikasi yang dibutuhl€n dunia kerja.
Sering kali teriadi dilema dalam
menetapkan sasaran peflyelenggaraan
pendidikan- Pada satu sisi institusi
pendiditan lebih mengutamakan
kecakapan intelektual yang sifatnya lebih
menekankan aspek kognitif tanpa
memikirkan outputnya- Di lain pihak
iapangar kerja membutuhlan SDM yang
siap ke4a yang mampu memenuhi funtutan
kebutuharl.

Akhir-akhir ini sedng kita dengar
Lata kompeteosi dimana-mana. Hdmpir
semua kegiatan baik di bidalg pendidikan,
pelatihan bahtan dunia kerja/dr:nia usaha
dan pemerintahan dikaitkar dengan kata-
kata &ompet€nsi, seperti: pendidikar
berbasis kompelensi, pelatihan berbasis
kompelensi, sertfikat berbasis kompetensi,
lempat uji kompetensi dan sebagainya.
Apakah benar kompetensi ini dapat
mengakhid dan menjadi jalan keluar atas
keteryuiukan dan perbaikan kualitas SDM
lndonesia saat ini?. Meniawab pertanyaan
itu, dunia pendidikan di lndonesid
khususnya pendidikan keluruan memang
harus baiyak melihat perkembangan yang
teriadi dalan dunia keda. Dengan demikian
kurikulum yarg digunalan paling tidak
harus dapat mencerminkan apa yang
diinginkan dunia kerF. Untuk itu perlu
menguasai standar kompetensi menurut
keahlialnya masing-masing.

Standar kompetensi mempunyai 3
(iga) komponen pokok yaitu pengetahuaa
(l,noaledge), keterarnpilan (s/dll) dan sikap
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kerja (attitude). Aspek pengetahuan
didapatkan di bangku pendidikan, oleh
karena itu pendidikan kejuruan harus
mempunyai kurikulum dan silabi yang
secara sadar difujukan untuk membentuk
kompetensi tersebut. Sedangkan sikap kerja
dar keterampila n diperoleh d i lempat fterja,
untuk itu diperlukan agar para lulusan
sekolah kejuruan mempunyai pengalaman
mengenai tempat kerja, di sinilal
dtbutuhkan link ltnd fltatch dalafi
membentuk sikap keia.

Kebutulun dunia ke4a akan
komponen kompetensi tersebul iuga
didukung oleh hasii studi ILCA (lapa

Ifttefiational Cootryration Agmcy) tah',ttr
1996 te ta^g "Exgineeing Mmtpower
Deueloqnmt Planfting" yolJlg salah satu
hasilnya ialal-r bahwa dari ketiga komponen
kompetensi tersebu! maka sikap kerja atau
attitude angkatan keda lulusan institusi
pendidikan menduduki ranking per{ama
dalam seleLsi penerimoan pekerja di dunia
usaha. Menyusul komponen skill pada
ranking kedua dan krowledge pada ranking
ketiga.

Hasil penelitian yang dilakukan otreh
Bank Dunia di berbagai Negara Cloo Jeung
Joy Nam, 2009: 27) meftrnjukkan balwa
kelerampilan )dng dibutuhlon oleh duJdd
ke4a dan dunia usaha di bertragai negara
adalah lebih ke sofr skills dan geneti skills
dari pada ke ,asic sktlb. Sebagai contob di
Jermaa, dirasakan kekurangar terlresar
tedadi pada keterampilan generik (4f9)
dan yang paling dirasakan kekurangan
pekeriaan-keterampilan teknis tertentu
(3,76). Sebalikny4 Kanada merasa bahwa
mereka kekurangan terbesar terletak pada
sof skill (5.22), d,anyang paling kekurangan
dalam keterampilan dasar (4,34). Lebih
Jelasflya dapat dilillat pada gambar 1.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut,
maka ddldm pengembdngdn Lompetensi
pendidikan kejuruan di Indonesia perlu
mempertimbangkan SofI skill< dalj. generit
sftills tanpa mengabaikan kompetensi dasar.
Soft skilb dan gmeic skills dapat diberikan
melalui pembelajaran yang terintegrasi dan
atau didapatkan dari pengalaman nyata
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Gambar'1,. Percefuied Skills srolft8? di Jerman dan di

di dunia usaha dan dunia kerja. Disinilah
perlu dilaksarnkan konsep keselarasan dan
kesepdddnan fiink afld nqlrh) anlara d uJria
pendidikan dan dunia ke4a dengan
pembenahan kurikulum pendidilan
kejuruan yang mengacu kepada standar
kompefensi kerja. Konsep liltk and atch
dalam pendidikan kejuruan berupa
pengenalan pendidiken sistem gande (PSG)
yang telah dilalukan sejak era mented
Ppndidikan Wardirnan, l ang berbasl.
pengalamal ke4a merupakan alterratif
yang letrih medaniikan fiVardiman,
1998:45). Karenanya, kerjasama sekolah
kejuruan dengan dunia usaha tidak hanya
penting untuk dilakukan, tetapi sudalr
melupaLan keharusan dan bahkan
merupakan persyaratan bagi pendidikan
kejuruan.

Pelaksanaan PSG di sekolai
menengah kejuruan selama ini, kurang
efektif bahkan terkesan tidal serius lunya
merupakan program rutinitas yang harus
dilakukan, sehingga kompetensi kerja yang
didapalkdn di durlia usaha dan dunia
industri (DU/DI) tidak tercapai. Oleh sebab
itu perlu re-formulasi Lonligurasi
kompetensi pendidikan kejurtran agar
sesuai dengan kompetensi keia yang
dibutuhkan oleh DU/DI.

Permasalahan pokok yang te4adi saat
ini adalah tingginya angka pengangguran
terdidik di Indonesia, disebabkan karena
ddan] d lesenjdng.rn anlara (ompelensi
lulusJn )arg dih/qilkdn olph instihrsi

pendidilian dengan kompetensi yang
dibutulrLan oleh dunia usaha, ddn dunia
industd (DUIDD. Selain hal tersebut,
ketidaksiapan lulusan institusi pendidikan
bersaing untuk memasuli dunia Lerja
larena pada umumnya Lidal mempunyai
jlwa mtreptenetr. Lulusan pendidikan
lejuruan tidak mampu dan lidak berani
mengsmbil r$iko, kurang kreati{, kurarg
motivasi, kurang mandi.i dan tidak punya
percaya diri. Oleh sebab itu, perlu /s
Jom h'si kon-figurasi lompetensi
pendidikan keiuruan dan mengkaii lebih
dalam bentang model pendidikan kejuruan
yang efektjf, agar kompetensi yang
dihasilkan sekolah kejuruar sesuai dengan
kebutuhan dunia usah& dan dllnia industri
(DUlDr).

Ada beberapa altematil solusi yang
menjadi pemiktan, dalarn mempersiapkan
generasi muda di era globaljsasi saat ini
yar\g siap bersaing memasuki dunia usal14
dan dunia kerja, darl atau mampu
mpnciptdkan pekerjaan baik untuk dirinya
sendiri maupun untuk orang lain.

Pertama, ko sep link md match perlt
digala).kan Lembati agar mempunydi
makna sesuai dengan eksistensi pendidikan
keiuruan.

Keduq kurikulum pendidikan
kejuruan perlu re-formulasi atau re-
integrasi, yang n-rengacu kepada
pembentukan jiwa mtreprenar anak did*,
yaitu ku kulum berbasis kewirausahaan.
Hal ini didukung oleh pemyataan
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mendiknas Muhammad Nulr bahwa
Departemen Pendidikaa Nasional
(Depdiknas) menyiapkan konsep
kurikulum berbasis kewirausahaan yang
sudah mulai diterapkan pada tahun alhran
2010-2011. Hal ini bukan berarti te4adi
perubahan total terhadap pola kurikulum
pendidikan yang selama ini sudah
diterapkan namun hanya mefiusukkan
substansi pendidikan kewirausahaai pada
kurikulum pendidikan.

Substansi lurilulum berbasis
kewirausahaan, pada dasamya adalah
pembenfu kan karakter kewiransahaan pada
peserta didik termasuk rasa ingin tahu,
fleksibilitas berfikir, kreatifitas, dan
&emampuan bednovasi. Yang pertama
harus dibentuk adala\ 'fleribility thiqking'
karena ini yang akan dorong kreatfitas.
Orang tidak akan kreatif kalau pikira$ya
kalu. Kreatifitas dan daya inovasi tidak
akan turnbuh kalau model pemiliran yang
dibentuk sekolai-sekolah adalah model
pemikhan ydng kaku. Kurikulum berbasis
kewirausahaan Eelanjutnya alan menjadi
bagian luteri pelaiaran pada setiap jenjang
pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD)

hingga perguruan tinggi. Bentuk mated
kewirausahaan alar disesuaikaa dengaa
jenjang pendidikan
(htP: i/ / jurnalnasional.com/ alses
04/7\/0e.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
sebagai sub sistem pendidikan nasional
niempurryai peluang yarrg cukup trcsar
untuk ikut serta dalam pembangunan
sistem pelekonomian yang bertumpu pada
kekuatan rakyat yang tetap tumbuh dalam
situasi yang sulit, apalagi jika ditopang oleh
pelaku-pelaku bisnis yang kreatif, inovatif
dan mempunyai daya tahan terhadap
perubahan. Oleh sebab itu SMK perlu
melakukan lpaya yang mampu
menumbuhkar buday4 menciptakan
peluang dan memanfaatkan situasi yang
ada secara lebih kreatif Cara ini dapat
ditempuh dengan mendorong para siswa
untuk memanfaatkan pengetahuan dan
keterampilan yang ada guna
mengembangkan usaha, agar dapat bekerja

4

secara mandiri dalam tnnfuk usaha kecil.
Dengan usaha kecil yang dibangun sendiri
aldn menumbuhkan wacana baru bagi
e iswa dalam nengembangkan paradigma
perencanaan masa depan yang tidak hanya
mengharapkan kesempatan bekerja di
sektor formal dan injormal, tetapi berani
menjadi pencipta lapangan ke4a.

KONDISI KETENAGAIGRJAAN DI
INDONE9IA

Salah satu isu penting dalam
ketenagake4aan, di samping keadaan
angkatan ke4a (econoflically qctit e

populatiofi) dan Btruktu ketenagakedaar!
adalah isu penganggurarl DdJi sisi
ekonorni, pengangguran merupakan
produk dari ketidakrnarnpuan pasar kerja
dalam menyerap angkatan kerja yang
tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang
relatif terbatas, tidak rnampu menyerap
para pencari letia ydng senantiasa
bertambah setiap tahun seiring dengan
bertambalurya jumlah penduduk.

Tingginya angka pengangguran tidak
hanya menimbulkar-r masalai-rnasalah di
bidang ekonomi, melainkan j.ga
menimbulkan berbagai masalal di bidang
sosial seperti kemiskinan dajl kerawanan
sosial. Jumlal pengangguran telbuka
dengan tingkat umui 15 tahun ke atas pada
Agustus 2008 mencapai 9,39 juta orang (BI'S
Maret 2009). Tingkat partisipasi angkatan
kerja bulan Agustus 2008 yaitu 67,1a%.

Bulan Februari 2008 jumlah pengangguran
terbuka terbanyal ada di golongan urnur
20-24 tahun yaitu sebesar 2.763.203 oftng
atau sekitar 29,37% da'i total sebanyak
9.427.590 oftng (Keaddan Angkdtdn Keria
di Indonesia: BPS, Maret 2009). Data yang
dikemukakan oleh Direktur Pembina SMK
(2006) dalam Roadmap SMK 2005-2009

menunjukkan bahwa angka penganggunn
SMK juga cukup tinggi sebesat 7,2 Yo.

Berdasalkan data pengangguran
tersebut menunjukkan adanya persoalan
lemahaya pendidikan menyiapkan tenaga
le4a. Aspel-aspek bidang lompptensi
yang dibutuhkan oleh masyarakat yartg
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sedang berubah harus menjadi
pertimbangan dalam mengembangkaa
sistem pendidikan vokasi. Kebutuhan
kompetensi selain mengacu pada
kebutuhan indushi juga harus mengacu
kepada kondisi suhberdaya yang dimiliki
negara baik surnberdaya alam maupun
sumberdaya manusia. Disamping itu
ditengah persaingan tenaga keda yarg
sangat ketat dan ketelbatasan negara dalam
nenambah lapangan pekedaan p.endidikan
vokasi harus mampu melahirkan lulusan
yang memiliki kompetensi kewirausahaan
yang tinggi.

Data Badan Pusat Statistik (2009)
bahwa lapangan pekerjaan pada Februari
2009, dati, 1c4,19 juta onng yang bekerja,
paling banyal beke4d di Sekror Pertanian
yaitu 43,03 l'uta orang (41,18 penen),
disusul Sektor Perdagangan sebesar 21,84
juta orang (2Q90 persen), d€n Sektor Jasa
Kemasyalalatan sebesar 13,61 juta orang
(13,03 pe$en). Selama satu tahun terakhir
peningkatan jumlah penduduk yang
beke4a tertinggi te4adi pada Sekto!
Perdagangart Rumal Malan" dan Jasa
Akomodasi yarg mengalami peningkatan
1,15 juta orang diikuti oleh Sektor Jasa
Kemasyarakatan dengan kenaikaa 834 ribu
orang (fabel 1).

Tabell. Penduduk Berumur 15 Tahun ke
atas yang bekeda menurut Lapangan

Pekedaan Utama, 2007-2009 (dalam jutaan)

11dl

Datadata telsebut dapat dijadikan
salah safu balan pertimbargan unfuk
menentukan kecenderungan bidang-bidang
kompetensi yang dibutuhkan oleh
masyaralat pada masa mendatang. Dengan
kata lain spektrum kompetensi yang
dikembaagkan dalam pendidikan kejuruan
harus sejalan dengan kebutuhan dan
perkembangan ketenagakeriaan.

KONDISI PENDIDIKAN KEJURUAN
DI INDONESIA

Sebagai bagian dari sistem
pendidikan nasionaL pendidikan meneogah
kejuruan dan pendidikan vokasi
merupakan pendidikan formal yang
mengutamakan pengembangan
kemampuan peserta didik untuk dapat
bekerja dalam bidang tertentu, beradaptasi
di lingkungan ke4a melihal peluang kerja,
dan rnengembangkan karimya di kernudian
hali Pembedaan istilah kejuruan darr
vokasi tersebut lebih menggarnbarkan
pembagian ienianS dan (ewenangan
penyelenggaraan. Pendidikan kejuruan ada
pada jenjang pendidikan menengah dan
menjadi kewenangan Dfuektolat Pembinaan
SMI! sedangkan pendidikan vokasi ada
pada ienjang pendidikan tinggi dan
menladi kewenangan Diretorat Jendral
Pendidikan Tinggi. Oleh karena luasnya
cakupan bidang kejuruan/vokasi dan level
kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia
ke4a dan masyarakat maka
penyelenggaraan dan pembinaan
pendidikan kejuruan/vokasi pada sektor
non formal menjadi wewenang
Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas
Pendidikaa Masyarakat (DIKMAS).
Bahkan dalam perlembangdmya hampir
setiap departemen telah berupaya untuk
mengenbangkan dan menyelenggarakan
pendidikan keiuruan/ vokasi sesuai dengan
kebutuhan lembaga masing-masing baik
negeri mauPun swasta-

Struktur kurikulum pendidilan
kejuruan
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diorganisasikan menjadi program normatif,
adaptif, dan.produktif. Hal ini diharapkan
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mampu membenhrk lulusa:r yalg memiliki
nilai kompetitif tinggi. Berbagai data yang
ada menunjullan balrwa daya saing
lulusan SMK masih sangat rendah,
relevarsi keahlian yang dibutuhkan Juga
masih memiliki kesenjargan yang tinggi.
Hal tersebut dapat dililut antara lain masih
tingginya angka pmgangguran SMI(, serta
besamya kebutuhan pekerjaan yang tidak
bisa diisi oleh lulusan SMK. Disisi ldin
terdapat banyak lulusan SMA yang
langsung memasuki pasar kerja dengan
membedkan sedikit pelatihan keluruan-
Kondisi tersebut mengind ikasikan
terjadinya perubahan tuntutan kompetensi
tenaga kerja yang luwes yang
memungkinkan seseorang unfuk
beradaptasi dengan peruballan yang arnat
cepat, tenaga ke{a yang independer!
mampu bekerja dalam tim, mampu
memecalkan persoalan, mampu
berlomr-rnikasi, memilil..i inisialif tinggi
(Deseco, 2003).

Sementara itu tuntutan perubahan
kompetensi sebagai dampak kemajuan
teknologi dan informasi pada bidang-
bidang kejuruan tertentu mengalibatkan
te4adinya perubahan kompetensi dari yang
mengutamakan keterampilan ke
kompetensi yang mengutainakan
pengel,ahudn dan kemdmpuan beradaptasi.
Hal tersebut sejalan dengan peruballan
tunfutan karal<ter tenaga keia khususnya
di tingkat global yang lebih membutuhlan
ienaga kerja yang menguasai lompelensi
dasar, kompetetui kunci, dan soft skill
tinggi (Yoo Jeurg Joy Nam, Wold Baak,
2009). Pada saat ini model penyelenggaraan
pendidikan keiuruan menggunalar model
Pendidikan Sistem Ganda eg:\, Multf
Fntry-nulti Etit (MEME) dan Pembelajaran
jarak jauh (Kurikulum SMK 2004). I5G
merupakan model pendidikan yang
diadopsi dari Jerman dajt diterapkan di
Indonesia diterapkan sejal era
tahunlggoan. Berbagai penelitian
menuniukkan hasil positif dari penerapan
PSG. Namun model ini sulit diterapkan
secara luas pada pendidikan kejuruan di
seluruh wilayah Indonesia karena besarnya

6

jumlah sisw4 telbatas{ya dukungan
industri tidak meratanya penyebaran
sekolah maupun industri dan terbatasnya
pengalaman guru untuk mendukung
pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda
(PSG).

Model mrlt a1lry-nulti Pil. sebagai
perwujudan konsep pendidikan dengan
sistem telbuka secaia ideal sangat tepat
bagi pola pembelaiaran pada pendidikan
kejurua[ Namun konsep tersebut tidak
bisa dilakukan karena kurang jelasnya
sistem pendidikan dan lemahnya

'dukuJ|gan i rasturktu!. Dengan kata lain
r od,el rn lti eflW exit masih sebatas berupa
wacai yarg terus bergulir sedangkan
aplikasinya masih merupakan pertanyaai.
Pmdid&an jarak jauh yang sekarang
meniadi model yang sedang gencar
dikembangkan dan dibanggakan oleh
pendidikan keiuruan serta meniadi salah
satu tolok ukur SMK bertaraf Internasional,
belum bisa dilihat keefektifalnya.

LANDASAN EKSISTENSI
PENDIDIKAN KE URUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
menurut Undang-Undang No.20 talun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdil<nas) didefinisikan sebdgai:

"Pmdidikan kejuruan merupakan pmdidiknt
yLfig meftpe/sinpk4fi pesena lidik 114tuk dapat
beke4a dalam UdMg tettent ". Lebih jauh
dijelaskan dalam Peraturan Pemedntah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
NasionaL Pendidikal (SNtP), tujuan
penyelenggaraan SMK adalah balwa
"Pendidikan Menengah Kejuruan
mengutamakan penyiapan siswa untuk
memasuki lapangan kerja serta
nengembangkan sikap profesional".

Pendidikan kejuruan merupakan
bagian integral dari keseluruhan program
pendidika4 dan merupakan pendidikan
khusus yang berbeda dari pendidikan
umurn. Pendidikan kejuruan sebagai salah
satu bagian dari sistem Pendidikar
Nasional memainkan peranan yang sangat
stralegis bagi terwujudnya dngLatan Leria
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nasional yang terampil menyiapkan siswa
dengan keterampilan dan sikap profesional
hingga siap memasuli lapangar lerja.
Apalagi globalisasi bukan lagi masa yang
alan datang, tetapi telal meniadi
kenyataan. Karenanya dibutuhkan sumber
daya manusia yajtg memiliki multi
keterampila4 luwes, pembelajar dan
memiliki jiwa kewlrausahaan. Berkaltafi
dengan konsep pendidikan kejuruan, ?te
Afieican Vocatiafial Assocation (Ihompso4
1973: 111) menyatakan bahwa pendidikan
kejuruan pada dasamya direncanakan
untuk nengembangkan keterampilajL
kemampuan, pemahamar, sikap, kebiasaan
kerja, dar pengetahuaa bagi pekerja untuk
memenuhi dan mengembangkan serta
meningkatkan keterampilan ke4a agar
rnereka mampu menjadi pekeda yang
betul-betul berguna dan produktif.

Sekolai menengah kejuruan
memegang peranan penting dalam
menekal angka penganggutan di
lndonesia. Unfuk itu, perlu terus
mengakfualigasikan kemampuan sumber
daya manusia dan peralatannya agar
selaJas dengan pertumbuhdn ekonomi
Indonesia (Renstra Dit. PSMK 20L0-m14\.
Oleh karena itu, diperlukan perubahan
teknis dan elonomis terhadap drnia
pendidikan kejuruar:- Secara teknis
pendidikan keFruan harus dia$hkan
kepada pembentulan cdlon{alon tenaga
kerja yang siap berkemban& adapti{,
mampu beleria dalam tim dan selaligus
juga dapat bekerja secara nnandiri.
Pendidikan kejuiuan harus berorientasi
ekonomis dan produktif, yarg diharapkan
menglrasilkan entrepreneur-entrcprcneut
muda yang andal.

Selain memilili jiwa efltrepreneuT,
siswa-siswa Sekolai Menengal Kejuruan

keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia
keda temasuk bisnis dan industri.
Karenanya, pendidikar kecakapan hidup
pada sekolah menengah keiuruan
mempunyai tugas uta$a melatih peseda
didik menguasai suatu keterampilan secara
profesional dalam bidang keahlian tertenht
menyiapkan mereka agar memiliki
kemaftpuan berplkir yang finggt di
samping harus mempunyai komitnen
moral yang ti.ggi mau hidup
trerdampingan dengan baik dafarn
masyarakat yang multikultur, multireligi,
dai multi etnis. S€lain itu, sekolal
menengal keiuruan juga harus mampu
membekali peserta didiknya tentang
kewirausahaan.

Kewirausahaan bukan sa.ia

diperlukan peserta didik untuk persiapan
te4un dalam d unia usalD dan dunia kerja,
tetapi diperlukan juga untuk membentuk
jiwa atau kepribadian siswa yalg tangguh,
kreatif, inovatif, dan kecalapan yalg
diperlukan dalam kehidupan (ife *i4s).
Kecalapan hidup ini sangat diperlukan
oleh siapa saja di tengah kompetisi hidup
yang semakin ketat guna memperoleh
keunggular kompetitif dalam rargka
mempedahankan hidup. Para siswa SMK
harus dipersiapkan secara sedus dalarn
berbagai program kejuruan dengaa
mempertajam kemampuan adaptif. Na'lu&
kemarnpuan tersebEt harus s+lan dengan
kompetensi yang bersifat personal maupun
sosial. Sebagaimana dilatalan Xu Jinjie
(2007: 3) bahwa kompetensi personal
mengacu pada aspek-aspek pengembangan
yang diinginkar seperti konsep diri yang
posil{ (termssuk self-esteefi aad seflse of
co, hol). kepercayaan d iri inisiatiJ, mot ivasi,
komitmen unfuk terus berkembang, dan
perencanaan karir. Kompetensi personal

iuga meliputi kreativitas, ketekunan,
kemampuan memikul tanggung iawab,
memiliki sikap professional, memilki
kemampuan kejuruan, dalt memiliki
kecerdasan emosional. Selanjutny4 yang
termasuk kompetensi sosial diataranya
mempelajali tentang struktur dan fuluan

diharapkan dapat mengikuti
perkembangan teknologi, dapat menguasai
dan menerapkannya. S€bagai bagian dari
sistem pendidikan nasional sekolah
menengah kejuruan memiliki orientasi
pada pemb€ntukan kecakapan hidup, yaitu
melntih pe5ertd didi( untut mengudsdi
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organisasi kemampuan untuk beke4a
secara efisien dalam kelompok, bagaimana
mengakses informasi, dan juga meliputi
norma-notma professional, etika dan
keterainpilan komunikasi dan interaksi di
tempat k"4u, berkontribusi kepada
perubahan kearah kedewasaar! dan
kesadaran akar kerja sosial. Para lulusan
SMK diharapkan secara bertalnp dimasa
yang alan daLang ddpat menguasai
kualifikasi kompetenii tersebut di atas.

RE.FORMI,JLAS I KONSEP LINK A^ID
MATCII PENDIDIKAN KEJURUAN

Salah satu altematif solusi yang
meniadi pemikiran, dalam mempersiapkan
generasi muda di era globalisasi saat ini
yang siap bersaing memasuki duria usaha,
dan dunia kerja adalah pellunya "!e-
formulasi konsep link and match" agar
mempunyai makna sesuai dengan
eksistensi pendidikan k+ruan-

Salal satu bentuk nyata implementasi
kebijakan thk efld fiatch adalah pelaksanaar
Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada
sekolah menengah kejuruan (SMK.
Menurut Wardiman (1998:78) bahwa
Pendidikan sistem ganda pada dasamya
mengandung dua prinsip utama, yaitu:
Pertuma, ptogta'r. pendidikan keiuruan
pada SMK adalah program bersama (joint
program) antara SMK dengan
indushi/perusalaan pasangainya. Prinsip
iii merupakar konkritisasi peralihan dari
supply diom ke ilananil dtioefl. Ked a,

plogram pendidikan kejuruan dilakukar di
dua tempat, sebagian program yaitu teori
dan praltek dasar kejuruan dilaksanakar di
sekolah (SMK), dan sebagian lainnya
dilaksanalan di dunia kerja, yaitu keahlian
produktif yarrg diperoleh melalui kegiatan
bekerl'a di dunia kerja. Pola
penyelenggaraan di dua tempat ini, akan
memaksa SMK mendekatlan duniarrya
(dunia selolah) ke dunia kerjd.
menyesuailan isi dengan kebutuhan dr-rnia
ke4a, untuk memperrnudah transfur nilai-
nilai dan perilaku kerja sebagaimana
berlaku di dunia kerja.
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Strategi pengembangan pendidikan
sistem ganda (PSG) sebagai program
inovasi pendidilan kejuruan.
Keterlalsanaan dan keberhasilan
pelaksanaan program ini sangat ditentukan
oleh kadar pemahaman, kepeduLian, dan
komitmen para pelaku di lapangan, yaitu
manajemen SMK, gurrr, dar pihal dunia
usaha dan industd. Ada perbedaan system
nil^i (oafue svstetu) ya g sangat menonjol
antara yang tumbuh dai berkembangan di
SMK dengan yang hrmbuh dan
berkembang di dunia usaha/iapangan
kerja, dan perbedaan tersebut sangat
berpengaruh terhddap perilalu kerja
manusia yang ada di dalamnya. Banyal
kalangan menyimpulkan bahwa perilaku
ke4a yang ada di dunia usala/indushi
merupakan perilaku profesional sedangkan
perilaku kerja di SMK kurang/belum
menggambarkan perilaku prolesional.

Atas dasar leyakinan ifulal! secara
berkelaniutan dan sungguh-sungguh,
pela-ksarraan I€C di SMK perlu diformulasi
ulang sesuai dengan tuiuan program
pelaksanaar PSG. Tujuan pendidikan
sjstem ganda (PSG) di SMK menurut
Wardiman (79%: 79) diantaranya: (1)

Menghasilkan tenaga keia yang memiliki
keahLian professior,al, yaitu tenaga kerja
yang memiliki tingkat pengetahual,
keterampildn dan etos kerja ydng sesuai
dengan tuntutan lapangan ke4a; (2)

Meningkatkan dan memperkokoh
ketelkaitan dal kesepadanan Qinl and
match) antara lembaga pendidikan dan
pelatihan keluruan dengar dunia kerja; (3)
Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan lf,naga kerja
berkualitas professional, dengan
memanJaa&an sumber daya pelatihan yang
ada di dunia kerja; dan (4) Memberi
pengakuan dan penghargaan terhadap
pengalaman kerja sebagai bagian dari
proses pendidikan.

Melalui program pengembangan
sekolah seutuimya, setiap SMK dipacu
untuk mengembangkan illim ke4a yang
professjonal pada semua bidang
garapainya. DihaftpLan iLlim keia
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te$ebut dengan sendirinya akan
mempengaruhi sikap dall perilaku siswa
sebagai calon tenaga ke4a. Karer.anya,
prinsip kerjasama penyelenggaraan IISG
yaitu: keiasama saling membantu, saiing
mengisi, saling melengkapi, untuk
keuntungan bersama harus beful-betul
dipahatni dan diimplementasikan dengan
bait agar masa depan pendidtkan kejuilan
akan lebih baik dari sekarang, angka
pengangguran dan kemiskinan dapat
dilurangi

RE-FORMULASI KURIKT]LUM
PENDIDIKAN KEJURUAN

Solusi laln yang rneniadi pefilktra+
dalam mempersiapkan generasi muda di
era globaLisasi saat ini yang siap bersding
memasuki dunia usaha, dan dunia kerja
adalah perlurrya "re-formulasi kurikulum
pendidikar kejuruan" yang mengacu
kepada pembentukan jiwa atlfepfeneuf
anak didik, )aitu kurikulum berbasis
kewirausahaan,

Prinsip pelaksanaan pendidikan
kejuruan merupalan proses pembudayaan
dalam pembentukan kebiasaan keia dan
kebiaiaan berfikir benar yang dilakukea
secara kontinu sehingga pelatihan dan
pengalaman yang diberlkar dapat efisien
dan efektif untuk mencapai ful'uan
pendidikan kejuruar teroebut. Berdasarl€n
prinsip dan asumsi pendidikan keiuruan,
mala pemtrelajaran kewirausalaan dapat
efektif jika diarahkan untuk
mempettiapl., sisw,rnyd memp nyai
bekal keterampilan kewirausahaan yang
dapat digunalan bekeria secara mandiri
atau membuka usalra sendiri untuk
kehidupan yang lebih baik dan lebih
sejahtera. Pembelajaran kewirausahaan
dikatakan efektif dan efisien apabila dapat
menumbuhlan budaya kewirausahaal
untuk membentuk jiwa efttreprefte t
siswanya. Melalui kewirausahaan atau
artreprenefiship-lah kekayaan "kreativitas"
bisa berubah wujud menJ'adi kesejahteraan
para penciptanya.

Ciputra (2008: 55) mengatakan bahwa
shategi utama unfuk menghasilkan
manusia-manusia masa depan yang
sejahtera, yang dapat mengubah kotoran
dan ronsokan menJadi emas dalam jumlah
besar ialah melalui kebijakan nasional
dalam bidang pendidikan, dengan
mengintegrasikan pendidikan
attreprefleurship ke dalam kurlkulum
nasional Setidalnya ada delapan alasan
menurut GputIa (2008: 55 - 58).

Pertulma, apa yang akan teriadi di
m4sa depan dicerminkan oleh apa yang
te4adi saat ini dalam dunia pendidikaa
Kalau melakukaa pendidikan
kewtiatsal\aa (entleprmeurship) d,kekolah-
sekolal, maka pada masa mendatang akan
menghasilkan entrepmeur-mtrepreneur
baru. Sebaliknya, kalau tidak mengajarkar
entteplehe fship maka entrcpreneuF
etlbepreflatr baru hanya akan fumbuh
secara kehfulan.

Kedua, saat ini Indonesia kelebihan
pemasok pencari kerja dan kekurangan
pencipta lapangan ke4a. Altinya, akan
terjadi pertanbahan jumlah penganggumn
terdidil secara terug menerus setiap taiun.
kd fakta kasatrnata yarg menunjukkan
perlunya berinovasi dalam sistem
pendidikan

-K?fig4 pertumbuhan ekonomi melalui
pertumbuhan investasi perusahaan
nasional maupun intemasional tidal cukup
untuL menyediakan lapangan pekerjaan
bagi generasi mudo belarti harus
menciptakan lapangan ke4a sendiri.

Keefipat, opsi terbesar untuk
peke4aan masa depan ialah menjadi
pemilik usala. Usaia skala kecil dan
menengah adalai tumpuan utama
pedumbuhan ekonomi masa depan.

Kelima, okup banyak manusia
tndonesia yang Erempunyar po{ensi
t e jadi mtrepreneur yang berhasil baik
usaha kecil, menengah, maupun besar.
Sayang sekali bila sumber daya manusia ini
tidak mendapakan inspirasi dan pelatihan
untuk jadi mtrepftheur, karena sistem
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pendidikan yang menjurus kepada pencari
kerja.

KPeflarr, Lenyalddn bahwa sebagiar
lresar generasi muda lndonesia tidak
dilahirkarr dalam keluatga efltrepreneur ata!
dibesarkan dalam lingkungan yang
memiiiki budaya entrepreneurship. Oleh
karena itu tidak heran bila mereka memiliki
kesulitan-kesulitan untuk jadi eflbepreteul.
safu-satunya jal,an adalah mengintervensi
meldlui jalur pendidikan sehingga inspirasi
entrep@Exrship dan kecakapan
etheprneurship d,alar arti yang luas dapat
tumbuh bejak dini.

Ketujlth, sekol^h adalah lembaga
pendidikan dengan jeiaring terluas yang
saigat dipercaya oleh rnasya&kat.
Masyaralat sudah memiliki persepsi bahwa
sekolah adalah "paspor" masa depan ymrg
lebih baik. Sekolah adalah lembaga paling
strategis unfuk metciptakan perubahan
masa depan.

Kedelapan, \egaxa-negara maiu sudah
memulai pendidikan er trepmeurship d.alam
kurikulum nasional mereka sejal lama,
mercka sudah memikiikan hal ini lebih dari
25 tahun. Hal ini menuniukka& Negara-
negaia maju tenga.h menyjapkan secara
besar-besaran genetasi e tfepleneur li.asa
deparL Mereka sedang dan sudah bergeral
menjadi bangsa entrcpteftalr. Ba gsa
lndonesia harus melakukamya sekarang
dengan sungguh+ungguh. Ilalya melalui
pendidikan mtreqefienrship di sekolahlah
yang efeltif ddpat melahirkan generasi
fut'reprc eur 

'Jtasa 
d,epan yalrg tanggull

Selanjutnya, menurut Cipuba
(2008:3f banwa untuk menjadi makmur
suafu negara butuh entreprcneur
(wirausaha) paling tidak 2 % d.ai
warganya. Pada tahun 2007 di lndonesia
diperkirakarr ada 400.000 mtrcpftlxdu 

^tau0.18%, seharusnya Indonesia punya 4'4 juta
efltrepreflao de'Jrgai\ jumlah penduduk 220
juta orang. Sebagai balun perbandingan,
Singapura di tahun 2005 pwya 7 .2 %
entreprefte r dan Amerika Serikat di tahm
2007 pvnya 1.1.5 %. Sangat ironi$ melihat
Iakta terdapat Negata-negara dengan
kekayaan alam dar budaya yang melimpah

t0

namun tehyata di 6ana terdapat
pengangguran dan kemiskinan yang
melimpah ruah iuga. Di sisi lain, baayak
negara-negara miskin kekayaan alam
namun marmpu menonjol sebagai negam
kaya. lni bukti bahwa manfaat ekonomis
yang terbesar bukan beipihak kepada siapa
yang memiliki kekayaan alam, tetapi
berpihak kepada mereka yang marnpu
"menaklukkan" pasar dengan kecakapan
eLhepreneurship. Di sinilah peran sekolah
dan perguruan tinggi menjadi sangat
penting.

Zimmeret (2008), mengatakan bahwa
kewirausahaan (et1lrcprefleurchip)
nerupakan gabuigaa dari kreativitas,
keinovasian dan keberaiian menghadapi
risilo yang dilalukan dengan cara kerja
keras untuk meinbentuk darr memelihara
usala baru. Sedangkan Winusahawaa
(attrcprefie t) adalai seeeorang yang
memiliki kombinasi ursur-unsur internal
yang meliputi kombinaqi rtotivasi, viri,
komunikasi, optimisme, dorongan
semangat dan kemampuan untuk
memanfaatkan peluang usaha. Dengan
memiliki jiwa mlreprcnaL maka bLolrdsi
dan institusi alan memilili motivasi,
optimisme dan berlomba unfuk
R:nciptakan cata-cata baru yaig lebih
?fsicn, cfethf. in@ati[, fleA'ibel. dan adaphl

Menurut 9amani (2009),lompetensi
utama yang dibuhfikan kalangan industd
adalah: jujur, disiplin, tanggmg iawab,
kerjasama, memecahlan rnasalah, dan
menguasai bidang kerja. Olang yang
mempunyai jiwa efttreprefiew i\aDj.p:u
berbual disiplin, iujur, tanggung lawab,
kerjasama, dan mampu memecal*an
masalai serta mempunyai iiwa

. kepemimpinan.
Pengintegrasian mata pelaja$n

kewirausahaan hendaknya menekanlan
pada pembentukan jiwa eflbeprefleur yang
terkandung dalam materi ajar yang sedang
dibahas. Dalam pembelajamn
kewirausahaan, peranan guru sangat
penting dan menenfukarl Mengal'ak siswa
mempraktekkan nilai-nilai kewirausalaar;
merupakan contoh kon&rit bagi guru dalam



Hotanah Nw, Refomuldti kotupetenti pendidihdn KeJurudb Mdtd Depdn

mengimplementasikaJI nilai-nilai
kewirausahaan dalam kehidupannya
sehari-hari, selanl'utnya dapat menjadi
budaya kewirausaiaarL Budaya
kewirausalaalr

melakukan pembelalan terhadap siswanya
dalam menghadapi tuntutan tersebut. Salah
satu penyebab dari permasalahan tersebut,
belum terciptanya budaya kewirausahaan
di sekolah sebagaimana yang dilurapkan.
Salah safu bentuk pembaharuan dan
inteNensi yarg diharapkan mampu
memperbaiki kualitas proses dan hasil
pembelajaaan kewirausahaan adalah
inovasi dan penerapan nilai-nilai,
keyakinan dan kebersamaan serta
perbailan dan pen) esudidn materi ajdr
secara terus-menerus agar selalu dapat
relevan dengan kebufuhar dunia usala da-n
dunia ke4a yang dapat membangun atau
membenfuk jir/a erfrel@erf sesltai sta\dar
mutu yang telah ditentukan

Pendidikan entreptdeur adalah satu
korxep pendidikan yang memberikan
semangat pada peserta didik untuk kreatif
dalam mengerjakan sesuatu haL Pola
pendidikan sedemikian ini menuntul
peserta didik untuk bisa produktif.
Pendidikan efitrepreneur adalah kerangka
pendidikan yang mengarahlan peserta
djdik untuk bisa cepat dalam memahaJni
dan menelisik kebutuhan sosial sekitar.
Peserta didik diharapkar dapat rnenggali
potensi dirinya _dengan sedemilian
mendalam dan serius. Sebab setiap peserta
didik itu memiliki potensi beragam yang
tidak bisa dtamalan setiap individunya.
Sebab mereka beragam dalam segala hal.

Pendidikarr mfueprefiear diad.aka
dalam rangka memberikan motivasi dan
pembinaan usaha. Hal sedemikian akan
bisa berjalan secara baik bila ada perangkat-
perangkat lain yang mendukung, terutana
kurikulumnya. Pendidikan kejuruan dalam
konteks sedemikian diharapkan
mengadakan jaringan-jaringan kerja sama
dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) yang baryak mengetahui tentarg
kewirasausaiaan.

Penyempumaan kflrikulum
pendidikan kejuruan tidak dapat dibatasi
dengan sebuah disiplin ilmu saia. Peralr
guru dan lembaga/sekolah sangatlai
penting dalam mengembangkan kurikulum

dalam konteks
pembelajaran kewirausahaan dapat
dibentuk melalui sikap, pola pikir,
perurnaman flilainilai dan norma-noirna
kewtuausalaan kepada pesefta didik.

Sarbiran (2006111), menyatakan
bahwa kurikulum SMK untuk mata
pelajaleJr, mtrepreneurshlf ft ewirausahaan)
telal diberikar! tetapi sayangnya hanya 1,
93 % d,ai seluruh jam mata pelajaran
selama tiga tahuq sangatlah kurang. Oleh
karena ifu, hal ini belum rnemungkinkan
mendorong kemandirian (self confidence-
building), d,an hal inl jelas belum dapat
menanarnkan jiwa mtrepweur bagi pata
lulusan SMK. Oleh sebab itu, desain
pembelajaran kewirausalnan di SMK perlu
ditinjau ulang, mulai dad kurikulum,
strategi pembelajaran, metode
pembela;aran, media pembelajaran dan
guru yang mengajar kewirausahaan.

Dunia usaha dan dunia keda yang
sedang berubah dan berkembang
menghendaki bahwa para peke4a dimasa
yang alan datang memiliki pengetaluan
al,ademiL dan Lejuruan )ang terintegrasi,
memiliki pemahamar yang luas tentang
bidang peke4aarmya, kemampuan untuk
berinteraksi secara eJektif dengan teman
sejawat, serta mampu beradaptasi dengan
cepat telhadap perubahan. Namun
demikian, secara empilis menuniukkan
bahwa hasil pendidikan kejuruan belum
sesuai dengan yang diharapkan. Masih
banyal lulusan SMK yang belum
tertampung pada dunia keda atau belum
mampu menciptalan lapangan ke4a baik
secara sendiri-sendiri maupul secara
kolektif.

Fenomena te$ebut merupakan
indikasi balwa kualitds atau kompetensi
Iulusan be|.rm memenuhi harapan dunia
kerja, pada hal mereka telah mendapatkan
seftifikasi kompetensi, sehingga perlu
d ipertanyakan bagaimana pihak sekolah
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sekolah kejuruan. Sekalipun serba
kekurangan, kepada para guru tetap pedu
diberikan

dan dunia ke4a agar kompetensi yang
dihasilkan oleh lembaga pendidikan
Lejuruan sesuai dengdn kompetensi kerja
yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan
dunia ke4a. Demikian pula, guru yang
mengajar harus relevan dengan bidang
ilmu yang dikembangkan,

SIMPULAN DAN SARAN
Pendidikan kejuruan memiliki tiga

manfaat utama yaitu: (a) bagi pese*a didik
sebagai peningkatan kualitas dtui,
peningkatan peluang mendapatkarr
pekerjaan, peningkatan peluang
berwirausah4 peningkatan penghasilan,
penyiapan bekal pendidikan lebih laniut,
penyiapan dtui bermasyarakat, berbargsa,
bemegar4 penyesuaian diri terhadap
perubahan dal lingLungani ft) bagi dunia
le4a dapat memperoleh tenaga te4a
berkualitas tinggi, meringanlan biaya
usaha, membantu memajukan dan
mengembanglan usaha; (cl bdgi
masyarakat dapat meningkatkan
kesejai{eraa-n masydrakat, meningkatkan
produktivitas nasional, meningkatkan
penghasilan neg;ua, mengxrangi

Kurikulum Pendidikar Vokasi

kebebasan dalam
mengembangkan materi kurikulum. Pada
prinsipnya kurikulum sekolah kejuruan
merupakan kombinasi dad beberapa
disiplin ilmu dengan maksud agar guru
tidak hanya lrerperan menyarnpaikan ilrnu
pengetahuar! tetapi mereka menjadi guru
yang dapat membimbing dan
mengembangkan mated pelaiaran.

Sebagainuna yang dikatakan
Gerstner dalam Sa*iran (2002:9) baiwa
"This ndicnl aryroach to cltfiiculuft not only
combifies seoeral disciVlines, it is inteflded to
change the folz of the tea{her frofi lqouledge
prooiiler to coufse-ileoeloper and guide" .

Kurikulum pendidilan kejuruan
terdapat komponen-komponen yang perlu
dikembangkan kembali. Komponen-
komponen yang dimaksud adalah
pendidikan (efuErltiaL crcatioity, fltultiple
inlelligmces\, ienis bidang peke{dan
(occupation, oocatiofial subject hatter) dan
kewirausahaan kemandirian
(inbepre eurchip), dan keseluruhan
komponen telsebut dapat digambarkan
pada gambar sebagai berikut:

lntrepreneurship
kemandirian

Occupotions
(V ocational subj ect matte rc)

Jadi re-formulasi kurikulum
pendidikaa kejuruan, dari kurikulum
betbasis kompetensi ke turikulum berbasis
kewirausahaan harus segera dilakukan oleh
sekolah dengar melibatkan dunia usalla
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Gambar 2. Kurikulum Pendidikan kejuruan (S arbftan, 2002:10)

Educati on ; c rea tivity,
lAulti ple intelli gences

pengangguran. Ketiga manfaat pendidikan
kejuruan yang telah diielaskan tersebut
dapat tercapai apabila rc-formulasi
konfigurasi kompeter$i pendidikan
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kejuruar yang dilakukan sesuai dengar
kebu tuhan dunia usdha, dan dunia kerja.

Ada dua alternatif soluEi yang
meniadi rekomendasi dalam

2009a. Rdldflttlp Pefigenbangvt
SMK 2010t014 Direktoni Pembihua
SMK. Jakarta: Departemen
Pendidikal Nasional

2009b. Ditenrykan 2010 2411

Kurikulum Betbasis Kaoimusahaafi.

lakarta: lurnalnet.com, diambil
tanggal 04/77/m09 pada
http:/ /iurnaLnasional.com/show/ne
wsoaoer /03/'IL / 2009-07:24WI8 /

Samani Muchlas, 2009, Issu Mttal& pada
Padidikafl Vokasi: Bahnfl Disl].tsi pada

Kulifuh S3-PTK, Yogyalarta: Pasca

Sarjana Uni\ersitas Negeri
Yogyakarta.

Yoo Jeung Joy Nam, 2009. Pre-Enploynmt
Skilb Dmelopneflt Strategies h the
OECD, Social Protection & Labo*
The Wold Bank, November 2009

Teichler U, 1997. Glah&te eflplot fiefit:
challatRes for the higher ed catiofl in the

twmtll-first certury. Higher Education
inEurope Vol XXII No 1.

,1999. Resear.h on the rclationship
behoeen higher eihrcation and the world of
wark past achievements, problems
alrd new challenges. Higher

, Education Vol 38: 169-190

Badan Pusat Statistik, 2009 Perkembangan
Beberapa Ifidikator Utafia Sosial-
Elonomi lndonesia, , Jdlana: t iwad"
Darta Pratarno Maret 2009

Sarbiran, 2002. Optbfi alisdsi ddn hnplementasi
Peran Pendidikan Kejuruan Dalam Ett
Desentralisasi Pmdidikan. Pidato pada
Dies Natalis X)O(VIL Universitas
Neged Yogyakarta

Sarbiran, 2006. Reposisi Perditlikan V okasioxal
pada Era Globalisasi. Pidato
Pengukuhan Guru Besar, Universitas
Neged Yogyakarta

Zimmerer, W. Thomas W., Norman
M.Scarborough, 2008. Essentials of
EfitrepreneLrship anil sfiaII Busi ess

ManagemmL 5thed. New Jersey:
Pearson Educafon, Inc,

mempersiapkan generasi muda di eaa

globalisasi saat ini yang siap bersaing
memasuli dunia usdha, dan dunia ke4a,
dan atau mampu mandfui, yaitu:
1-. Kor'sep litlk and match perlll digalakkan

kembali agar mempunyai malna sesuai
dengan fuJ'uan program dan eksistensi
pendidikan kejuruarl

2 Program-program keahlian yang telai
terlakana di SMK selama ini sudal
cukup bail demikian pula
keterampilan-keterampilan yang
dihasilLar sudalr cukup bervariasi,
lurya saia lulusan-lulusan SMK tidak
mampu meniual keterampilan yang
telah dipunyainya- Karenarya, re-
formulasi kompetensi harus mengacu
pada bagaimana siswa dapat meniual
ketelampilannya.

2. Kurikulum pendidilan keiuruan perlu re-
formulasi atau re-integrasi, yang
mengacu kepada pembentukan jiwa
mtrepreneur anak did.& yaitu kurikulum
berbasis kewirausahaan
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