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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui gambaran DUDI terhadap  pengembangan SMK di Kabupaten Bone, (2) Mengetahui gambaran kesiapan kerja peserta didik SMK dalam menghadapi DUDI di Kabupaten Bone, (3) Mengetahui gambaran relevansi kurikulum SMK dengan kebutuhan DUDI di Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Peran DUDI terhadap pengembangan SMK di Kabupaten Bone, dilihat dari segi ekonomi, segi sosial budaya dan dari segi kemitraan, maka DUDI sangatlah berperan untuk pengembangan SMK, (2) Kesiapan kerja peserta didik dalam menghadapi DUDI di Kabupaten Bone, jika dilihat dari indikator keinginan dan minat, harapan dan cita-cita, kebutuhan fisiologis, desakan dan dorongan linkungan, kebutuhan penghormatan atas diri, maka peserta didik siap untuk bekerja, (3) Relevansi kurikulum SMK dengan kebutuhan DUDI di Kabupaten Bone, dalam proses penyusunan kurikulum DUDI belum dilibatkan sehingga tingkat relevansi kurikulum antara pencetak calon tenaga kerja dengan calon pemakai tenaga kerja masih rendah. 

Kata kunci: Dunia Usaha dan Dunia Industri, Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bone.

Abstrak
This study aims at discovering: (1) Determine the picture DUDI to the development of vocational schools in Bone regency, (2) Determine the readiness of vocational learners work in the face of DUDI in Bone regency, (3) Knowing picture vocational curriculum relevance to the needs DUDI in Bone regency. This research is the development by using qualitative descriptive method. The results showed (1) The role of the development of vocational DUDI in Bone regency, in terms of economic, social and cultural terms and in terms of partnership, then DUDI is instrumental to the development of vocational school, (2) Employment readiness of learners in the face DUDI in Bone regency, seen from the indicators wishes and interests, hopes and ideals, physiological needs, insistence and encouragement environments, the need for respect for themselves, then the learners are ready for work, (3) The relevance of vocational curriculum to the needs DUDI in Bone regency, in the process of curriculum development Dudi has not been involved so that the level of relevance of the curriculum between the printer prospective workers with employment potential users remains low.
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PENDAHULUAN
Memasuki abad dua puluh satu pengembangan teknologi sangat pesat ditambah lagi terciptanya kawasan pasar bebas Asean atau dikenal dengan asean comunity merupakan tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia khususnya dibidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Dari  data badan pusat statistik (BPS, 2014) mencatat, berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) banyak yang menjadi pengganguran terbuka. Jumlah pengangguran lulusan SMK mencapai 813.776 jiwa, atau 11,24 persen dari jumlah total pengangguran terbuka di Indonesia sampai Agustus, yakni 7,24 juta jiwa. Data BPS mencatat tingkat persentase angka pengangguran di Indonesia sangat besar khususnya tamatan SMK. Hal ini mengisyaratkan ketidaksiapan Indonesia dalam pasar bebas tenaga kerja di Asean jika AEC (Asean Economy Community) diberlakukan per 31 Desember 2015 nanti. 
Fakta menunjukan akhir tahun 2015 akan menjadi batas waktu bagi Indonesia untuk memasuki masyarakat ekonomi Asean yang membuka batas-batas aturan mengenai pajak, tarif dan bea untuk barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara. Hadirnya AEC ini juga akan berpengaruh pada banyak sektor, tidak hanya pada sektor perdagangan bebas untuk berbagai produk barang tetapi juga akan berpengaruh terhadap sektor tenaga kerja dan pengembangan teknologi. Nantinya berbagai negara di Asean akan dengan bebas bersaing untuk mengisi sektor tenaga kerja di seluruh negara Asean. Bagi negara yang memiliki tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang tinggi, ini akan menjadi peluang untuk melakukan ekspansi tenaga kerja ke negara Asean lainnya. Ahmad Khiruddin, (2013).
Untuk menghadapai tantangan tersebut diatas, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Dengan pendidikan formal peserta didik akan memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dapat digunakan untuk bekal dalam bekerja. Pendidikan formal yang memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan adalah SMK. Sekolah pada umumnya hanya dapat memberikan berbagai keterampilan dan pengetahuan dalam bentuk  simulasi  sehingga  tidak  dapat diharapkan  untuk menghasilkan tenaga kerja yang professional sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 bahwa: ”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.
SMK di Indonesia  telah diarahkan  pada  tujuan  mengutamakan  kesiapan kerja peserta didik untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap professional, yang merupakan kebijakan publik dalam bentuk pendidikan  keahlian  profesional,  yang  diwujudkan  dengan  memadukan  secara  sistematik  dan  senantiasa  sinkron  antara  program  pendidikan  di  SMK  dengan  program  penguasaan  keahlian  yang  diperoleh  melalui  kegiatan  bekerja langsung pada dunia kerja. Daya  adaptif, kreatif dan inovatif  kerja  adalah  tingkat  kemampuan  untuk  menyesuaikan  diri, menciptakan sesuatu yang baru dan berinovasi pada  di dunia  kerja yang  tinggi  yang  juga diwujudkan  dalam  kecepatan  beradaptasi  tehadap dunia  kerja  sebagai  hasil  proses  pendidikan,  khususnya  sebagai  wujud  kerja sama dengan DUDI di sekolah sehingga menghasilkan peserta didik siap kerja.
Pembangunan SMK dengan tujuan seperti yang dikemukan pada paragraf di atas masih membutuhkan waktu untuk pencapaiannya. Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Bone dengan jumlah kecamatan kota dua puluh tujuh memiliki dua puluh tiga SMK dengan program studi yang berbeda-beda. Dari dua puluh tiga SMK ada tujuh SMK yang memiliki program studi teknik Mesin/Otomotif diantara: SMK 2 Watmapone dengan Program Studi Teknik Kendaraan Ringan, SMKN 1 Libureng program Studi Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Sepeda Motor, SMKN 1 Mare program studi Teknik Otomotif, SMKN 1 Kajuara Program studi Teknik Kendaraan Ringan, SMK Sarlin dengan program studi Teknik Otomotif, SMK Veteran RI Watampone program studi Teknik Kendaraan Ringan, dan SMK Dirgantara Arasoe program studi Teknik Kendaraan Ringan, diantara tujuh SMK yang ada di Kabupaten Bone baru satu yang bekerja sama dengan DUDI yakni SMK Dirgantara Arasoe bekerja sama dengan pabrik gula Arasoe. 
Keberadaan SMK di Kabupaten Bone Jika dibandingkan dengan jumlah DUDI yang ada sangatlah memuaskan akan tetapi dalam proses pengembangan peserta didik sangat minim karena dari sarana dan prasarana yang ada sangatlah kurang, sehingga peserta didik dalam melakukan praktek masih terbatas, pengetahuan peserta didik tentang DUDI juga sangat kurang sehingga untuk menjadikan peserta didik sebagai tenaga kerja yang siap kerja sesuai dengan tujuan pendirian SMK dan tujuan pemerintah masih sangat sulit ditambah lagi belum adanya regulasi aturan yang mengikat bagi DUDI untuk melakukan kerja sama dengan SMK sehingga peserta didik terkadang kesusahan untuk mencari tempat praktek yang betul-betul sesuai dengan disiplin ilmunya. 
Untuk mengembangkan kemampuan peserta didik khususnya peserta didik SMK harus dibangun kesadaran dan komitmen mulai dari pemerintah pusat, propinsi, daerah dan DUDI, dan jika berharap pada pemerintah pusat tentu lambat karena pemerintah belum mampu sepenuhnya menyediakan fasilitas dan biaya yang memadai bagi SMK seperti pada tuntutan  pendidikan  yang  mengacu  kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar  proses,  standar  kompetensi  lulusan, standar pendidik dan tenaga  kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan sehingga dipastikan mengurangi kualitas lulusan sekolah kejuruan. Filosofi ini berimplikasi pada kurikulum pembelajaran di SMK. SMK harus dikelola dengan mengacu pada tujuan utama, yaitu menyiapkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan siap bekerja. SMK harus didisain untuk mencapai keefektifan dan sekaligus efisiensi. Merencanakan dan melaksanakan program sedekat mungkin dengan kondisi di tempat kerja merupakan tugas penting SMK. Kurikulum harus disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja (demand driven). 
Diketahui bahwa keberadaan SMK disetiap daerah dengan bermacam-macam program keahlia dengan tujuannya agar peserta didiknya mendapatkan pendidikan yang mampu mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki dunia kerja, baik yang bersifat formal maupun non formal. Nilai dasar ini merupakan hakikat penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang secara terorganisir disetiap harus dikembangkan dalam menghadapi DUDI. merupakan sebuah tuntutan yang harus dipenuhi sebagai penyelenggara pendidikan, sarana dan prasana harus disediakan dengan kriteria yang sama paling tidak mendekati dunia kerja.
Dalam  prinsip  pendidikan    kejuruan   yang   dikemukakan  oleh  Charles Prosser (195 dalam Wardiman, (1998:38) enam dari enam belas prinsip-prinsip pendidikan kejuruan yang berhubungan antara SMK dengan DUDI adalah:
	Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana peserta didik dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti ia akan bekerja.

Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan dimana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di tempat kerja.
Pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir yang benar diulang-ulang sehingga sesuai seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya.
Pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan.
Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar.
Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada peserta didik akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata (pengalaman sarat nilai).

Prinsip diatas menggambarkan bahwa utnuk menciptakan kesiapan kerja peserta didik sangatlah ditentukan oleh lingkungan yakni sekolah dan DUDI, karena DUDI sangat berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan sekolah SMK,  khususnya di dalam melaksanakan praktek. Seperti yang diketahui bahwa SMK merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu berkerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang bidang perkerjaan lainnya. Sementara kebutuhan DUDI terhadap tenaga kerja ada di SMK, maka seharusnya DUDI dapat bekerja sama  dengan cara membantu sarana dan  prasarana yang memadai dan susuai dengan yang ada di industri  kepada SMK, sehingga peserta didik lebih mengenal peralatan-peralatan yang ada di industri yang sebenarnya, disamping itu juga lebih meringankan SMK dalam menyelenggarakan sarana dan prasarana untuk pembelajaran sehingga kedua-duanya bisa saling menguntungkan. Tapi pada kenyataannya industri di Indonesia tidak ada link and match,  sehingga lulusan SMK tidak bisa terserap secara menyeluruh di karenakan tidak semua SMK memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana  yang standart dengan apa yang ada di Industri.
Kesiapan kerja peserta didik SMK sangat susah tercipta manakala kondisi sekolah atau lingkungan belajarnya serba kekurangan baik dari sarana dan prasana maupun dari segi tenaga pengajar yang belum profesional, maka SMK perlu berkolaborasi dengan dunia usaha dan industri, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyesuaikan kurikulum SMK yang ada sesuai tuntutan dan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kurikulum memiliki fungsi sebagai penyesuaian (the adjustive). Makna penyesuaian adalah kurikulum harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pengembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja.
Relevansi kurikulum menghubungkan potensi lapangan kerja yang ada dengan kemampuan lulusan. Apabila lulusan dari pendidikan kejuruan tidak dapat memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang telah ditetapkan lapangan pekerjaan, maka pendidikan kejuruan dianggap gagal (Canavan, 2005; Hodge, 2011; Miller, 1985), dalam Widiaty, (2013) Perubahan yang sangat cepat di dunia kerja mengisyaratkan bahwa kurikulum perlu selalu ditinjau ulang untuk melihat apakah masih ada kecocokan antara apa yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja. 
Relevansi merupakan hal yang menjadi penting untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan. Kurikulum pendidikan kejuruan harus dirancang sesuai kebutuhan dunia kerja. Kurikulum pendidikan kejuruan dan kebutuhan dunia kerja harus memiliki prinsip go hand in hand (Miller,1985; Oloruntegbe, 2010), dalam  Widiaty, (2013). Dengan adanya relevansi kurikulum, maka SMK mampu menghasilkan tenaga kerja terampil dan siap kerja serta menghasilkan kualifikasi tenaga kerja yang lebih professional dengan bekal pengalaman dan pelatihan dari DUDI. Untuk merelevansikan kurikulum SMK dengan DUDI di butuhkan kerja keras dan keseriusan oleh banyak pihak diantaranya pemerintah dalam hal ini pengambil keputusan, sekolah tempat belar, DUDI sebagai tempat praktek dan belajar serta lingkungan masyarakat sebagai tempat mereka tinggal.  
Kurangnya  penghargaan  dan  pengakuan  dari DUDI terhadap  tamatan SMK selama ini memerlukan upaya perbaikan sistem dalam  penyelenggaraan pendidikan kejuruan  yang  lebih  baik.  Dengan melibatkan  dunia  usaha  dan  industri  dalam  perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan kejuruan serta penerapan kurikulum, akan dihasilkan  tamatan  SMK  yang  benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk mendukung dan mempercepat  jalannya proses pembaharuan pendidikan kejuruan, terutama di SMK sesegera  mungkin  membangun komitmen sesuai  dengan  konsep pendidikan dan konsep DUDI sebagai wadah  pendidikan  dan  pelatihan  keahlian  kejuruan yang  memadukan secara sistematik dan sinkron program  pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung pada dunia kerja yang terarah  untuk  mencapai  suatu tingkat  keahlian  profesional  tertentu.
Untuk mengembangkan SMK dalam menyiapkan lulusan menjadi peserta didik siap kerja dan profesional peranan DUDI sangatlah penting disamping itu dibutuhkan dukungan pemerintah dan masyarakat dalam hal ini pemerintah  perlu  mengeluarkan  kebijakan yang dapat menguntungkan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam pengembangan SMK, misalnya kebijakan yang menyangkut keringanan  membayar pajak bagi industri yang telah bekerja  sama  dengan SMK,  pemberian  penghargaan, dan kerja sama dalam lembaga diklat kejuruan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelaksanaan dan  penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bone.
Penelitian ini penting dilakukan untuk membantu SMK mengetahui seperti apa peran DUDI dalam mengembangkan pendidikan SMK di Kabupaten Bone, dan menegetahui sejauhmana kesiapan kerja peserta didik dalam menghadapi dunia kerja, selain itu dapat diidentifikasi seperti apa konsep kurikulum SMK di Kabupaten Bone dalam bekerja sama dengan DUDI. Sehingga terjalin kerjasama yang baik yang berdampak pada tamatan/alumni SMK siap kerja pada DUDI. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa “Peran DUDI terhadap Pengembangan SMK” sangat diperlukan untuk menghasilkan lulusan SMK yang siap kerja dengan menyesuaikan kurikulum SMK sesuai kebutuhan DUDI.	

METODE
Jenis  penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap objek penelitian dengan mengumpulkan informasi mengenai objek penelitian dan prilaku penelitian dengan mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar 2013). 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi SMK di Kabupaten Bone
Sekolah Menengah Kejuruan merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik  untuk memasuki dunia kerja baik yang bersifat formal maupun yang bersifat non formal dengan mengkabolarasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap dengan nilai kekaryaan seperti yang dibutuhkan oleh dunia usaha/dunia industri. Diketahui bahwa Kabupaten Bone memiliki 23 SMK Negeri dan Swasta dari 27 Kecamatan, namun diantara 23 SMK Negeri dan Swasta itu ada 7 SMK Negeri yang memiliki program keahlian yang berbeda diantaranya SMK 1 Libureng (teknik sepeda motor dan teknik kendaraan ringan) SMK Veteran RI (Teknik Kendaraan Ringan) SMK Negri 1 Mare (teknik otomotif), SMK Negeri 1 Barebbo (Teknik Kendaraan Ringan), SMK Negeri 2 Watampone (Teknik Sepeda Motor), SMK Negeri 1 Arasoe (Teknik Kendaraan Ringan), SMK Negri 1 Kajuara (Teknik Kendaraan Ringan). 
SMK di Kabupaten Bone memiliki sikap optimis untuk mengembangkan sekolah mereka pimpin melalui kerja sama dengan DUDI, baik perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN. Melihat kondisi kekinian DUDI sangat berperan penting dalam mengembangkan SMK karena secara garis besar keperluan DUDI berada pada SMK dan kebutuhan SMK berada pada DUDI sehingga komitmen untuk membangun kerja sama sangat dibutuhkan demi pengembangan SMK kedepan untuk melahirkan peserta didik yang profesional dan siap kerja.
Peran Dunia Usaha/Dunia Industri terhadap Pengembangan SMK
Peran dalam Kegiatan Pembelajaran
Dalam proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah/SMK belum melibatkan DUDI. Ada beberapa hal yang menyebabkan DUDI belum dilibatkan karena, (1) Belum terdapat dasar atau kesepakatan yang mengatur keterlibatan atau peran DUDI dalam proses pembelajaran di sekolah; (2); belum ada aturan yang sifatnya mengikat baik dari peraturan pusat, provinsi maupun daerah (3) DUDI mempunyai pekerjaan/tugas sendiri  yang  dikhawatirkan  akan  terganggu  apabila dilibatkan dalam proses pembelajaran di sekolah; (4) Ketidak mampuan sekolah membayar instruktur dari pihak DUDI. Meskipun dari pihak DUDI berharap untuk dilibatkan dalam proses pembelajaran khususnya di mata pelajaran produktif yang sesuai dengan bidang yang terdapat pada DUDI.

Peran dalam Perencanaan/Persiapan Prakerin
Persiapan/perencanaan sangat penting sebelum prakerin dengan melibatkan pihak DUDI demi pengembangan SMK dan juga kesiapan kerja peserta didik, namun pada kondisi di lapangan saat melakukan wawancara baik dari pihak sekolah maupun dari pihak DUDI hal ini belum dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan alasan bahwa DUDI memiliki kesibukan tersendiri begitupun dengan pihak sekolah, sehingga sebagian sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada peserta didik untuk mencari sendiri tempat prakerin dan ketika peserta didik mendapatkan tempat prakerin barulah pihak sekolah mengirimkan persuratan kepada DUDI. Dengan adanya persiapan/perencanaan maka pihak sekolah dan DUDI bisa lebih terbuka dan saling mengisi kekurangan masing-masing dan peserta didik bisa lebih siap dan profesional dalam bekerja.

Peran dalam Pelakasanaan Prakerin
Pelaksanaan prakerin sangat penting karena dari prakerin peserta didik bisa mendapatkan pengetahuan lebih banyak, pengalaman kerja serta pengetahuan tentang DUDI bertambah dan sehingga kesiapan kerja peserta didik semakin bertambah, namun dari hasil wawancara yang kami dapatkan di lapangan baik dari pihak DUDI maupun pihak sekolah, dengan kenyataan di lapangan tidak semua sekolah memberikan kewenangan sepenunhya kepada DUDI untuk menentukan dan memberikan penilaian evaluasi dan perencanaan prakerin di karenakan perbedaan tempat prakerin ada yang dari perusahaan BUMN dan ada dari perbengkelan/jasa. Sehingga hasil yang diperoleh dari masimng-masing pesert didik berbeda sesuai dengan tempat mereka paktek. perbedaan tempat tidaklah menjadi permasalahan selama dalam praktek dilakukan secara profesional baik dari perusahaan maupun dari pihak sekolah.

Peran sebagai Pembimbing/Instruktur Prakerin
Hasil yang didapatkan di lapangan berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  beberapa bengkel dan perusahaan tempat peserta didik melakukan praktek tidak semua industri menyediakan instruktur lapangan, disebabkan karena kesibukan karyawan pada industri pasangan tersebut, sehingga para peserta didik praktik langsung bekerja sendiri tanpa adanya arahan bahkan terkadang peserta didik juga tidak melakukan praktek dalam waktu yang tidak menentu. Peserta didik merasakan DUDI tidak sepenuhnya memberikan bimbingan dalam praktik dan tidak ada jobsheet pekerjaan yang akan dilakukan. Model pembimbingan semacam ini pada gilirannya akan menimbulkan kesulitan dalam pemantauan, karena pihak sekolah tidak bisa juga memaksakan program dari sekolah diterapkan ke DUDI. Hal tersebut pada akhirnya akan berimbas pada proses dan  pembimbingan yang tidak efektif output pasti tidak maksimal pula. Namun demikian kejadian tersebut dapat dimaklumi melihat tugas yang harus dikerjakan oleh pemilik bengkel dan karyawan tempat prakerin cukup banyak sehingga tidak sepenuhnya dapat memberikan bimbingan kepada peserta didik secara maksimal. 

Peran dalam Evaluasi
Peran DUDI dalam pelaksanaan evaluasi yakni ada dua yaitu pada saat prakerin di perusahaan/bengkel masing-masing dan pada saat diminta oleh pihak sekolah untuk terlibat dalam ujian kompetnsi yang dilaksanakan di sekolah. Hasil evaluasi yang dihasilkan tertuang dalam bentuk sertifikat yang berisi penilaian dan diberikan oleh DUDI terhadap sekolah dari hasil ujian kompetensi yang didapatkan oleh peserta didik. Peran DUDI sangat penting terhadap pengembangan SMK, tetapi sampai saat ini DUDI belum banyak berperan dalam penyelenggaraan uji kompetensi dan pemberian sertifikat keahlian peserta didik. Tidak semua sertifikat yang diberikan oleh pihak DUDI adalah sertifikat yang disiapkan oleh DUDI akan tetapi ada pula sertifikat yang telah disiapkan oleh sekolah. 

Peran dalam Penyusunan Kurikulum
Dalam proses penyusunan kurikulum, peran DUDI belum terlibat dengan kata lain DUDI belum diikutsertakan dalam perannya sebagai pemakai tenaga kerja, mengingat keterbatasan regulasi dan kelaziman dalam proses perumusan kebijakan. Dengan demikian dalam proses  penyusunan  kurikulum  dalam implementasi DUDI belum terlibat sehingga belum dapat berperan aktif. Tidak dilibatkannya DUDI dalam proses penyusunan kurikulum di SMK  di Kabupaten Bone akan berdampak pada sekolah dan peserta didik, dimana sekolah akan susah menciptakan peserta didik yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan DUDI karena kompetensi yang dimiliki hanya didapatkan dari sekolah meskipun ada yang didapatkan dari DUDI itu hanya pada saat peserta didik melakukan prakerin, bahan dan sumber ajar terbatas karena hanya didapatkan dari sekolah, jika melibatkan DUDI kekurangan yang ada di sekolah bisa diisi oleh DUDI.

Kesiapan Kerja Peserta Didik SMK
Indikator keinginan dan minat	
Dari indikator keinginan dan minat terdapat 5 (lima) pertanyaan yang mencakup kesiapan kerja peserta didik yakni keinginan bekerja daripada kuliah setelah lulus, keinginan bekerja sesuai dengan bidang dan minat, setelah lulus lebih baik menganggur terlebih dahulu daripada langsung bekerja, segera lulus dan mempraktekkan keterampilan di dunia kerja serta semangat untuk bekerja menjadi bertambah bila melihat alumni SMK sukses bekerja. Peserta didik yang dipilih menjadi sampel dari angket penelitian ini adalah adalah peserta didik yang dipilih karena dianggap mampu mewakili peserta didik yang lain, sehingga peneliti memilih kelas dua dan kelas tiga. Dari 120 peserta didik yang dijadikan sampel sebanyak 104 peserta didik dengan persentase dan grafik rata-rata 86,7 persen peserta didik setuju dengan ingin bekerja sesuai dengan bidang dan minat masing-masing, dari uraian tersebut menggambarkan bahwa beradasarkan keinginan dan minat peserta didik memiliki kesiapan kerja. 

Harapan dan cita–cita
Hasil dari indikator harapan dan cita-cita terdapat 5 (lima) pertanyaan yang mencakup bekerja dan menjadi orang sukses merupakan cita-cita, melamar pekerjaan setelah lulus meskipun banyak saingan, dengan bekerja berharap mendapatkan pendapatan diatas biaya rata-rata, dengan bekerja hidupnya akan sejahtera dan yakin akan sukses jika bekerja. Peserta didik yang dipilih menjadi sampel dari angket penelitian ini adalah adalah peserta didik yang dipilih karena dianggap mampu mewakili peserta didik yang lain, sehingga peneliti memilih kelas dua dan kelas tiga. Dari 120 peserta didik yang dijadikan sampel, sebanyak 79 peserta didik dengan persentase dan grafik rata-rata 65,8 persen peserta didik setuju dengan yakin akan sukses jika bekerja, uraian tersebut menggambarkan bahwa peserta didik dengan harapan dan cita-cita memiliki kesiapan kerja. 

Kebutuhan fisiologis
Hasil dari indikator kebutuhan fisiologis terdapat 5 (lima) pertanyaan yang terdiri dari bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dan fisik (sandang,pangan dan papan), senang tidak bekerja dan menggantungkan semua kebutuhan terhadap orang tua, hidup mandiri dan tidak tergantung pada orang tua, meringankan beban ekonomi keluarga dengan bekerja dan bekerja agar bisa membiayai sekolah adik-adiknya. Peserta didik yang dipilih menjadi sampel dari angket penelitian ini adalah adalah peserta didik yang dipilih karena dianggap mampu mewakili peserta didik yang lain, sehingga peneliti memilih kelas dua dan kelas tiga. Dari 120 peserta didik yang dijadikan sampel sebanyak 113 orang peserta didik dengan persentase 94,2%,  setuju pada tingkat kebutuhan ekonomi dan fisik. Uraian tersebut menggambarkan bahwa dari indikator kebutuhan fisiologi peserta didik SMK di kabupaten Bone memilki kesiapan kerja.

Desakan dan dorongan lingkungan
Hasil dari indikator desakan dan dorongan lingkungan terdapat 5 (lima) pertanyaan yang terdiri dari bekerja karena desakan ekonomi orang tua, memilih bekerja karena orang tua tidak mampu membiayai kuliah, tidak bekerja setelah lulus meskipun dibutuhkan untuk meringankan beban ekonomi keluarga, memilih bekerja karena telah mendapatkan arahan dari guru dan segera bekerja karena melihat teman-teman juga ingin bekerja setelah lulus. Peserta didik yang dipilih menjadi sampel dari angket penelitian ini adalah peserta didik yang dipilih karena dianggap mampu mewakili peserta didik yang lain, sehingga peneliti memilih kelas dua dan kelas tiga. Dari 120 peserta didik yang dijadikan sampel sebanyak  92 dengan persentase 76.7 %, setuju pada tingkat bekerja karena desakan ekonomi. Uraian tersebut menggambarkan bahwa indikator desakan dan dorongan lingkungan peserta didik SMK memiliki kesiapan kerja.
Kebutuhan penghormatan atas diri 
Hasil dari indikator desakan dan dorongan lingkungan terdapat 5 (lima) pertanyaan yang terdiri dari bekerja karena desakan ekonomi orang tua, memilih bekerja karena orang tua tidak mampu membiayai kuliah, tidak bekerja setelah lulus meskipun dibutuhkan untuk meringankan beban ekonomi keluarga, memilih bekerja karena telah mendapatkan arahan dari guru dan segera bekerja karena melihat teman-teman juga ingin bekerja setelah lulus. Peserta didik yang dipilih menjadi sampel dari angket penelitian ini adalah peserta didik yang dipilih karena dianggap mampu mewakili peserta didik yang lain, sehingga peneliti memilih kelas dua dan kelas tiga. Dari 120 peserta didik yang dijadikan sampel sebanyak  92 dengan persentase 76.7 %, setuju pada tingkat bekerja karena desakan ekonomi. Uraian tersebut menggambarkan bahwa indikator desakan dan dorongan lingkungan peserta didik SMK memiliki kesiapan kerja.

Relevansi Kurikulum SMK dengan DUDI
Karakteristik Kurikulum 
Kerjasama SMK dengan DUDI merupakan strategi pembelajaran dan bisnis yang dapat memberikan keuntungan kedua belah pihak, dengan penerapan relevansi kurikulum SMK dengan DUDI diharapkan agar dapat terlaksana khususnya di Kabupaten Bone tanpa terkecuali dan pengembangan selanjutnya disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan masing-masing degan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional, sehingga kurikulum SMK diharapakan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja. 

Pengembangan Kurikulum
Kurikulum SMK di Kabupaten Bone disusun oleh komponen sekolah dan ada juga sekolah yang hanya mengikuti kurikulum dari pusat dan belum melibatkan DUDI maupun organisasi profesi. Terkait dengan peran DUDI dalam penyusunan kurikulum, wakil kepala sekolah bagian kurikulum (wakakurikulum) SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Bone mengungkapkan bahwa sekolah belum melibatkan DUDI dalam kegiatan proses pembelajaran dan juga dalam penyusunan kurikulum karena kami memiliki kesibukan tersendiri begitupun dengan DUDI sehingga dalam penyusunan kurikulum sekolah lakukan sendiri berdasarkan kurikulum dari pusat. Setiap SMK pada umumnya masing–masing meyusun metode pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan namun dalam penyusunannya SMK tidak melibatkan industri disekitar untuk ikut memberikan kontribusi terhadap kurikulum yang akan ditetapkan oleh setiap SMK dengan asumsi bahwa belum waktunya melibatkan DUDI dan masih menggunakan kurikulum sepenuhnya dari pusa, sehingga kebutuhan DUDI tidak bisa diketahui secara detail. 

 Kompetensi 
Relevansi kurikulum pada dasarnya merupakan bagian dari proses pengembangan kurikulum SMK sehingga menjadi kurikulum yang siap dilaksanakan untuk menerapkan relevansi tersebut dibutuhkan kompetensi dan kreatifitas yang tinggi dari kepala sekolah serta guru di sekolah tersebut. Kepala sekolah yang kompetitif dan kreatifitas bukan didapatkan dengan instan akan tetapi melalui perekrutan kepala sekolah atau guru dengan ujian kompetensi serta dari pendidikan yang relevan terhadap sekolah yang akan dipimpinnya. Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa relevansi kurikulum memiliki kaitan yang erat dengan konsep pengembangan sekolah. Akan tetapi dalam proses penyusunan kurikulum yang digunakan pada SMK di Kabupaten Bone DUDI belum dilibatkan dengan asumsi bahwa DUDI memiliki kesibukan tersendiri dan adanya keterbatasan regulasi serta kelaziman dalam proses perumusan kebijakan. Sehingga dalam penyusunan kurikulum sekolah masih dilakukan oleh masing-masing sekolah yang menyebabkan tingkat relevansi kurikulum antara pencetak calon tenaga kerja dengan calon pemakai tenaga kerja tingkat relevansinya masih rendah. Kondisi di lapangan ditemukan bahwa kerja sama khususnya dalam merelevansikan kurikulum sekolah dengan DUDI tidak maksimal dikarenakan bukan hanya karena DUDI memiliki kesibukan dengan pekerjaan pada perusahaan serta sekolah tidak memiliki kemampuan dana untuk membiayai pihak DUDI yang datang pada sekolah akan tetapi perekrutan kepala sekolah yang seharusnya melalui ujian kompetensi serta relevansi pendidikan calon kepala sekolah harus dipertimbangkan demi pengembangan sekolah dan mencipatakan kesiapan kerja pada peserta didik. Rendahnya tingkat relevansi kurikulum antara SMK dengan DUDI mengakibatkan kualitas pembelajaran dalam keterampilan, kemampuan dan kualitas juga ikut rendah apalagi tentang penguasaan teknologi terbaru seperti yang berkembang saat sekarang ini yang serba elektrik dan digital.
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran DUDI terhadap pengembangan SMK di Kabupaten Bone dapat disimpulkan sebagai berikut :
	Gambaran peran DUDI terhadap pengembangan SMK di kabupaten Bone dapat dilihat dari segi ekonomi dimana DUDI berperan untuk pengembangan SMK baik dari segi keterampilan individual serta mendorong bakat dan minat peserta didik untuk berwiraswasta sehingga produktivitas ekonomi baik regional maupun nasional dapat berkembang. Dari segi sosial budaya bekerja sama dengan DUDI peserta didik memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang budaya kerja pada DUDI. Dari segi kemitraan DUDI dapat berperan dalam perencanaan/persiapan prakerin, pelaksanaan prakerin, pembimbingan peserta didik prakerin, evaluasi dan sertifikasi serta penyusunan kurikulum di SMK.

Gambaran kesiapan kerja peserta didik dalam menghadapi DUDI di Kabupaten Bone dapat dilihat dari indikator kesiapan kerja terdiri dari Indikator keinginan dan minat, harapan dan cita-cita, kebutuhan fisiologis, desakan dan dorongan linkungan serta kebutuhan penghormatan atas diri. Dari indikator tersebut peserta didik lebih banyak memilih setuju di banding dengan sangat setuju, kurang setuju dan tidak setuju.
Gambaran relevansi kurikulum SMK dengan kebutuhan DUDI di Kabupaten Bone yakni dalam penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh pihak SMK, belum melibatkan DUDI sehingga informasi secara detail tentang DUDI tidak terlalu akurat sehingga tinggak relevansi kurikulum SMK masih rendah.
Mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan diatas  maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut :
	SMK di Kabupaten Bone perlu meningkatkan kerjasama dengan DUDI yang disepakati dalam bentuk MoU untuk pengembangan SMK dan kesiapan peserta didiknya.

SMK di Kabupaten Bone perlu merekonstruksi pola kemitraan dengan DUDI dalam meningkatkan kerja sama dalam perencanaan/persiapan prakerin, pelaksanaan prakerin, pembimbingan peserta didik prakerin, evaluasi dan sertifikasi serta penyusunan kurikulum demi pengembangan SMK dan kesiapan kerja peserta didik.
Kepada DUDI di kabupaten Bone agar meningkatkan kerja sama kepada SMK serta melibatkan diri dalam proses penyusunan kurikulum demi pengembangan SMK dan terciptanya peserta didik yang berkualitas, siap kerja, profesional dan bertanggungjawab.
Kepada peneliti selanjutnya untuk lebih mengkaji kebutuhan DUDI dan  menganalisis kurikulum lebih dalam dan mampu melihat pengembangan dan kompetensi kerja yang ada pada DUDI serta permintaan pasar kerja.
Kepada pemerintah daerah, provinsi dan pusat perlu terlibat untuk membuat, menerbitkan, menetapkan dan mengeluarkan aturan kepada DUDI untuk bekerja sama dengan SMK demi pengembangan SMK serta peningkatan kesiapan kerja peserta didik untuk menghadapi pasar kerja yang semakin hari semakin ketat.
Kepada pemerintah daerah sebelum mengangkat kepala sekolah dan guru agar kiranya memperhatikan latar belakang pendidikan serta kemampuan kepala sekolah tersebut baik dari segi kompetensi maupun dari segi kreatifitas yang dimiliki melalui rekrutmen secara profesional demi pengembangan SMK untuk peserta didik yang siap bekerja secara profesional.
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