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ABSTRAK 
 
 

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melalui 
Direktorat Pendidikan SMK menetapkan arah dalam rangka peningkatan jumlah 
siswa SMK, dan menargetkan jumlah siswa SMK pada tahun 2009/2010 nantinya 
sama dengan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)  yaitu dengan perbandingan 50 : 
50 atau sesuai dengan Surat Mendiknas tanggal 24 Januari 2007 No. 
14/MPN/HK/2007 target jumlah SMA dengan SMK pada tahun 2009/2010 60 : 40. 
Sedangkan  pada saat ini di Sumatera Utara, perbandingan jumlah siswa SMA dengan 
jumlah siswa SMK masih dalam kondisi 63 : 37.  Untuk mencapai tujuan tersebut, 
Direktorat Pendidikan SMK telah meluncurkan  program demi peningkatan jumlah 
siswa SMK di Indonesia yang salah satunya adalah SMK Kecil di SMP. Berdasarkan 
latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan 
dikaji dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Kebijakan Program SMK Kecil di 
SMP mampu meningkatkan jumlah SMK di Provinsi Sumatera Utara?” 

Penelitian ini membahas dan mengkaji  kebijakan Sekolah Menengah 
Kejuruan terhadap aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh kesempatan 
pemerataan pendidikan, oleh karenanya arah penelitian  ini ditekankan pada evaluasi 
kebijakan, khususnya evaluasi kebijakan Departemen Pendidikan Nasional dalam  
upaya meningkatkan jumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan  di Provinsi 
Sumatera Utara.  Pada studi evaluasi kebijakan ini pendekatan analisis ditekankan 
pada pendekatan  kualitatif dimana  realita studinya memakai studi kasus terpancang 
(embaded case). 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap 
kebijakan biaya pendidikan sungguh sangat relevan, terkait dengan masalah 
peningkatan SDM di daerah melalui program SMK Kecil di SMP ini. Oleh sebab itu 
aksesibilitas  bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan harus dipermudah dan 
dibuka selebar-lebarnya, karena hanya melalui pendidikan yang memungkinkan 
untuk dapat mengatasi berbagai persoalan yang lagi memporak porandakan negeri ini, 
khususnya di sektor ekonomi.  Untuk lebih mudah memahami, pengertian teknis dari 
aksesibilitas sesuai dengan setting penelitian dalam tesis ini tidak lain adalah 
Kebijakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan harus dapat dijangkau oleh 
semua lapisan masyarakat, bukan hanya untuk orang – orang tertentu saja. 

Perkembangan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera 
Utara saat ini telah menggembirakan, jumlah SMK dan siswanya meningkat secara 
signifikan, namun masih perlu penataan dan pengembangan mutu lulusan dan upaya 
perbaikan tata kelola dan komitmen pemerintah selaku pembina kepegawaian dan 
stakeholder lainnya. 
 
Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, SMK Kecil di SMP, Aksesibilitas 
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ABSTRACT 

 

Directorate General of Basic and Middle level Education Management 
through Directorate General of Vocational School determine efforts in increasing the 
number of vocational school’s students and have a target number of vocational 
school’s student in 2009/2010 will equal to the number of Public Senior High 
School’s students, in ratio 50 : 50 or in accordance with the Letter of National 
Education Minister date on 24 January 2007 No. 14/MPN/HK/2007 in which the 
target of senior high school and vocational school’s students in 2009/2010 is 60 : 40. 
While nowadays in North Sumatera, the ratio of senior high school’s students and 
vocational school’s students is 63 : 37. In order to achieve the determined goal, 
Directorate of Vocational School education launches a program of the increasing of 
vocational school’s students in Indonesia by a small vocational school at SMP. Based 
on the background, a problem studied in this research is formulated as follows “how 
the policy of small Vocational School program at Junior High School increase the 
number of vocational school’s students in North Sumatera Province?” 

This research discusses and studies the policy of vocational school to the 
society accessibility in opportunity for educational distribution evenly. Therefore the 
direction of this study focused to policy evaluation, specially in policy evaluation of 
National education department in order to increase the number of study of vocational 
school at North Sumatera Province. On this policy evaluation study, the analysis 
approach focused to qualitative approach in which the study reality use the embaded 
case. 

The results of study indicates that society perception to the policy of 
educational fee is very relevant, related to the increasing of human resource 
development issue in local level through small vocational school program in junior 
high school. Therefore, accessibility of society in educational program must be 
supported because any problems in particular the economic sector can be handle 
through education. In order to understand this policy, the technical meaning of 
accessibility based on research setting in this thesis is a policy of vocational school’s 
education for all of society and not for certain people group. 

Development of vocational school education in North Sumatera Province is 
more superior in which the number of vocational schools and its students increase 
significantly, but it need a management and commitment of government as personnel 
management and another stakeholders. 
 
Keyword: Evaluation, policy, small vocational school at junior high school, 

accessibility 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha pengembangan sumber 

daya manusia (SDM), walaupun usaha pengembangan SDM tidak hanya dilakukan 

melalui pendidikan khususnya pendidikan formal (sekolah). Tetapi sampai detik ini, 

pendidikan  masih dipandang sebagai sarana dan wahana utama untuk pengembangan 

SDM yang dilakukan dengan sistematis, programatis, dan berjenjang.  Dalam konteks 

inilah pendidikan terasa semakin dituntut peranannya, khususnya  untuk dapat 

menghasilkan manusia Indonesia berkualitas yang dapat memainkan peranannya 

sesuai dengan parameter yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional sesuai Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan dituangkan setiap tahunnnya melalui 

Rencana Kerja Pemerintah dalam program pelaksanaan pembangunan, termasuk 

tentunnya pembangunan dan kebijakan di bidang pendidikan, karena pendidikan 

nasional harus dilaksanakan secara merata, adil, relevan, berkualitas dan efisien 

(Achmady, 1994 : 71). 

Ketika sistem pendidikan mulai diinventarisasi dan dilembagakan, sejak saat 

itu pendidikan tidak pernah diarahkan untuk kepentingan dirinya sendiri, atau dapat 

diartikan sebagai pendidikan itu sejatinya diperuntukan bagi keperluan orang lain 

(Wahono, 2001 : 9), mengutip dari Thomson (1951) dan Smith (1979). Sedangkan 

   1 
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Rogers dan Ruchalin (1971), mengatakan, bahwa Pendidikan itu pada dasarnya 

adalah sebagai instrumen (alat) untuk menyalurkan bakat dalam bidang ilmu 

pengetahuan. Oleh karena sebagai alat, maka wajar bila pendidikan itu harus 

diabdikan kepada suatu tujuan yang mempunyai visi dan misi. Salah satu visi dan 

misinya antara lain, Pendidikan merupakan suatu cara terbaik (the best) untuk 

meningkatkan taraf hidup, perekonomian, mengikis habis kemiskinan, serta dapat 

mengangkat status sosial dan harkat kehidupan, demikian seperti yang pernah dilansir 

oleh Schumacher (1979). Lebih jauh Wahono menjelaskan, Pendidikan itu juga 

mempunyai potensi yang sangat luar biasa dalam rangka penguasaan teknologi dan 

sebagai tool untuk menguak rahasia alam raya dan manusia, Scheffer (1985). 

Sedangkan yang berkaitan dengan pemerataan pendidikan, versi Ruwiyanto (1994), 

pendidikan termasuk aktivitas prosesi yang erat berhubungan dengan kemanusiaan, 

kemasyarakatan keadilan sosial serta dapat digunakan sebagai alat pembebasan. 

Departemen Pendidikan Nasional dalam melaksanakan pembangunan 

pendidikan, telah menetapkan arah  melalui Rencana Strategis 2005 – 2009  yang 

salah satu pilar kebijakannya adalah perluasan akses untuk memperoleh  pendidikan 

pada semua jenis dan jenjang pendidikan termasuk Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). 

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melalui 

Direktorat Pendidikan SMK menetapkan arah dalam rangka peningkatan jumlah 

siswa SMK dan menargetkan jumlah siswa SMA dengan siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) pada tahun 2009/2010 nantinya 60 : 40, sedangkan  pada saat ini, di 
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Sumatera Utara perbandingan jumlah siswa SMA berbanding dengan jumlah siswa 

SMK masih dalam kondisi 37 : 63. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Pendidikan SMK telah 

meluncurkan  program demi peningkatan jumlah siswa SMK di Indonesia yang salah 

satunya adalah SMK Kecil di SMP.  

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melalui 

Direktorat Pendidikan Menegah Kejuruan menetapkan arah dalam rangka 

peningkatan jumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan dan menargetkan jumlah 

siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2009/2010 nantinya dengan siswa 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu dengan perbandingan 60 : 40, pada tahun 

2007 perbandingan jumlah siswa SMA berbanding dengan jumlah siswa SMK masih 

dalam kondisi 70 : 30. Hal ini sesuai dengan surat Mendiknas No. 

14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

mempercepat pertumbuhan sumberdaya manusia tingkat menengah yang siap kerja, 

cerdas dan kompetitif yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi 

nasional.  

 Melalui Program ini, selain mengharapkan suatu peningkatan dalam jumlah 

siswa SMK, juga ingin menciptakan SMK sebagai lembaga yang dapat menghasilkan 

tenaga menengah yang handal dan siap pakai di dunia kerja karena saat ini dunia 

usaha maupun dunia industri yang ada lebih banyak menyerap tenaga kerja, siap 

pakai dan berkompeten di bidangnya masing-masing daripada tenaga kerja lainnya. 
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Diketahui bahwa hanya sekitar 30% dari lulusan SLTA yang ada di Indonesia 

melanjukan studi pendidikan ke perguruan tinggi dan sekitar 70% tidak melanjutkan 

pendidikan di Perguruan Tinggi dan pada umumnya mencari kerja sehingga 

diharapkan sebagai siswa SMK yang merupakan tenaga kerja siap pakai dan 

berkompeten di bidangnya, mengatasi terjadinya pengangguran besar-besaran yang 

berasal dari lulusan SLTA itu sendiri. Tetapi, kecenderungan masyarakat Sumatera 

Utara yang masih enggan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke SMK juga 

menjadi kendala selama ini. 

 Program SMK Kecil di SMP  sebenaranya sudah  dimulai sejak tahun 2004 di 

Sumatera Utara dan  sejak  saat ini program tersebut telah berjalan  selama kurang 

lebih 4 (empat), sehingga selama kurun waktu yang berjalan tersebut,  penulis  ingin 

meneliti sampai dimana pelaksanaan kebijakan tersebut di Provinsi Sumatera Utara, 

dan  seberapa besar  jumlah siswa SMK yang telah berhasil ditampung  melalui 

program tersebut. 

Pada takaran implementasi dari beberapa argumen tentang pendidikan, 

ternyata pendidikan seperti cakrawala, pelita yang menerangi, dan masih dipercaya 

sebagai katalisator untuk memperluas akses dan mobilitas sosial dalam masyarakat, 

baik vertikal maupun horizontal dan yang paling membanggakan, pendidikan 

dimanifestasikan sebagai senjata pamungkas untuk memberantas kemiskinan, sejauh 

apa yang diperoleh peserta anak didik itu relevan dengan kebutuhan hidup mereka 

(Achmady, 1994 : 77). 
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Lanjut Achmady, sejak tahun 1979 para ilmuwan sosial telah menekankan 

perlunya usaha-usaha serius untuk mengatasi kemiskinan struktural, yakni 

kemiskinan disebabkan oleh suatu kondisi yang tidak memungkinkan lagi bagi orang-

orang miskin (berpenghasilan rendah) untuk mempunyai akses sosial ekonomi guna 

mengentaskan taraf kehidupannya. (Suyono, 2002). 

Mengekspresi buah pikir (Achmady, 1994 : 24), ada dua hal kemungkinan, 

Pertama, dengan meringankan beban biaya sekolah sehingga tidak ada alasan lagi 

bagi mereka (masyarakat kurang mampu) untuk tidak sekolah atau putus sekolah 

karena alasan biaya. Kedua, perhatian khusus diwujudkan dalam bentuk interaksi 

pedagogis antara guru dan siswa (murid) yang disesuaikan dengan kondisi peserta 

didik. Bentuk perhatian ini secara tidak langsung dapat menyentuh substansi dari 

proses dan sasaran pendidikan. 

Di Indonesia, peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara 

eksplisit disebutkan pada UUD 1945 (Pembukaan UUD 1945 dan di dalam pasal 31) 

yang menekankan bahwa pendidikan dijamin oleh negara. Dalam Undang-undang 

Pendidikan dan Sistem Pendidikan Nasional juga menyebutkan bila masalah 

pendidikan merupakan masalah negara. Seperti pada pasal 6 Undang-undang No. 12 

Tahun 1989, memuat rumusan yang sedikit inferior dengan formulasi sebagai berikut: 

“Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas - luasnya mengikuti 

pendidikan untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang 

sekurang - kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan 

tamatan pendidikan dasar”. 
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Pesan yang termaktub dalam UUD 1945 tersebut tentu saja bukan hanya 

ditujukan untuk diimplementasikan  pada salah satu tingkat pendidikan, pemerataan 

pendidikan tidak hanya sekedar sebatas sampai pada pendidikan sekolah dasar, 

kesempatan pemerataan harusnya diwujudkan mulai Sekolah Dasar (SD) sampai 

dengan sekolah menengah dan seterusya kejenjang yang lebih tinggi. Pemahaman dan 

penjabaran yang memadai terhadap pesan-pesan tersebut diperlukan supaya paling 

tidak ada suatu semangat kebersamaan membuka kesempatan masyarakat 

berpartisipasi dalam seluruh tingkat pendidikan. Semangat ini menjadi sumber energi 

untuk memikirkan dan melakukan upaya-upaya pemerataan pendidikan. Dengan satu 

pernyataan,“..............sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan 

dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar”, dalam UU No. 2 Tahun 1989 mereduksi 

semangat yang diberikan para pendiri negara RI tersebut. Inferioritas muncul pada 

UU No. 2 Tahun 1989 sudah melaksanakan pesan-pesan yang termaktub dalam UUD 

1945. Reduksi ini sangat berpengaruh terhadap kadar kualitas tingkat ketinggian dan 

keluasan semangat eksekutif (steakholders) yang bergerak di bidang pendidikan 

menegah dalam merancang langkah-langkah teknik operasional ke depan. 

Pemerataan dan perluasan kesempatan untuk mengikuti pendidikan SMK 

sebagai salah satu solusi alternatif yang diajukan seperti dalam uraian sebelumnya, 

tentu tidak dapat diterima begitu saja. Bagaimana mungkin menerapkan ide wajib 

belajar di pendidikan SMK seperti yang diterapkan pendidikan dasar. Disamping itu, 

ada ke khawatiran dengan perluasan kesempatan selalu membawa konsekuensi 

terhadap kadar kualitas. Perluasan kesempatan pada pendidikan SMK bisa 
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mengakibatkan merosotnya kualitas pendidikan menegah. Bila hal ini terjadi, maka 

berbagai alasan keraguan dikemukakan sebagian orang mengenai perluasan 

kesempatan masuk Pendidikan Menegah Kejuruan memang sangat beralasan.   

Lulusan Pendidikan Menengah yang berjumlah cukup besar, tetapi tidak sesuai 

kebutuhan masyarakat dan berkaulitas rendah, hanya menjadi beban pembangunan. 

Karena lulusan yang demikian dapat menimbulkan harapan-harapan serta keinginan-

keinginan jauh lebih tinggi, dibanding dengan yang berbekal pendidikan lebih rendah, 

ada kecenderungan lebih ingin berprofesi pada kantor pemerintahan atau menjadi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS ). 

Argumentasi tersebut sangat penting mendapat perhatian jika benar-benar 

ingin mengusahakan tercipta pendidikan SMK untuk pemerataan kesempatan 

memperoleh pendidikan menengah. Dalam rangka itulah dibawah ini dibahas 

beberapa sisi berkaitan dengan pemerataan kesempatan, seiring dengan pendapat 

(Kasih dan Suganda, 1999 : 31), yaitu : Pertama, pemerataan atau perluasan 

kesempatan belum bisa diartikan sebagai pemerataan partisipasi karena dari 

pemerataan kesempatan menjadi pemerataan partisipasi masyarakat ada 2 hal yang 

penting : (1) kemauan dan (2) kemampuan calon partisipan. Dengan demikian, 

meskipun kesempatan untuk berpartisipasi dibuka menjadi seluas-luasnya, pasti tidak 

mungkin seluruh angkatan usia 14 – 19 tahun menjadi partisipan. Ada yang tidak 

mau, dan ada juga yang mau, tetapi tidak memiliki standar kemampuan untuk bisa 

berpartisipasi di pendidikan SMK. Meskipun demikian, perluasan kesempatan 

merupakan salah satu syarat utama terjadinya peningkatan partisipasi. Karena dengan 
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sempitnya kesempatan, banyak calon peserta didik yang memiliki kemauan dan 

kemampuan akhirnya tertutup peluangnya untuk dapat melanjutkan ke pendidikan 

SMK. Kedua, ide tentang perluasan kesempatan banyak mendapat dukungan dan 

kenyataannya memang sudah banyak diperbincangkan. Tetapi, perbincangan tentang 

ide pemerataan tetap berada dalam kerangka struktur pendidikan masyarakat yang 

berbentuk kerucut. Seakan-akan bentuk kerucut itu tidak perlu diubah, perbincangan 

juga hanya sekedar menjadi sebuah perbincangan. Tidak dilanjutkan dengan upaya 

berkesinambungan, tekun serta konsisten untuk bagaimana memecahkan masalah 

tersebut secara pragmatis dan tuntas. 

Dengan melihat besar dan rumitnya porsi masalah yang harus dipecahkan dan 

lemahnya kondisi kemampuan yang ada. Pengalaman menunjukan, biasanya 

kebijakan diambil dengan seadanya saja. Sepertinya masyarakat Indonesia dikurung 

oleh suatu perasaan lemah dan takut atau tidak berdaya merombak struktur 

pendidikan yang ada. Ide pemerataan juga disadari oleh kalangan steakholders, akan 

tetapi masih belum berani melakukan koreksi internal radikal terhadap kebijakan-

kebijakan yang sudah dilaksanakan tidak sejalan dengan konsep pemerataan itu. 

Solusi yang diambil untuk mengupayakan pemerataan pendidikan SMK pada 

umumnya tidak bersifat mendasar, cenderung lambat, konvensional dan kurang 

kreatif. Ketiga, dalam praktek pelaksanaan pengelolaan pendidikan SMK sehari-hari, 

ide pemerataan  makin terbenam dengan adanya aturan-aturan operasional serta 

sistem seleksi diterapkan dalam menerima siswa baru. Anehnya tidak tampak 

kepekaan para pengambil kebijakan dan pengelola pendidikan menegah terhadap 
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maraknya praktek-praktek tersebut. Keempat, besarnya jumlah lulusan pendidikan 

sekolah menengah tidak dapat dimungkiri bisa menjadi investasi keliru (misinvesment 

), menimbulkan pengangguran dan dapat menjadi beban pembangunan. Tetapi, hal ini 

terjadi apabila lulusan pendidikan menengah tidak sesuai dengan bidang kebutuhan 

masyarakat serta memiliki kualitas rendah. Jika lulusan pendidikan SMK sudah 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memenuhi kualitas selalu diharapkan, maka 

hal ini tidak terjadi. Pada era globalisasi seperti sekarang kebutuhan SDM yang 

memiliki bekal ijazah sampai ke pendidikan menegah sangat besar, karena 

berkembangnya pembagian kerja sangat dipengaruhi oleh terjadinya kemajuan 

teknologi yang mengarah pada pertumbuhan jenis-jenis pekerjaan membutuhkan 

uluran tangan dari Pendidikan Menegah Kejuruan. Dapat diprediksi bahwa SDM 

yang berpendidikan rendah, tidak lama lagi akan menjadi sekelompok manusia 

marjinal yang mengalami kesulitan berpartisipasi dengan dunia luar yang sudah 

ditaburi oleh kegiatan bercirikan pemanfaatan teknologi tinggi. Kelima, pemerataan 

dan kualitas memang merupakan dua hal sangat berkaitan. Tetapi, suatu pernyataan 

bahwa upaya pemerataan dapat menurunkan kualitas pendidikan SMK merupakan 

pernyataan spekulasi. Barangkali yang benar adalah pemerataan “bisa” 

mengakibatkan merosotnya kualitas lulusan dihasilkan. Karena pemerataan dan 

kualitas merupakan dua sisi yang berbeda, tidak selalu saling menarik dan saling 

meniadakan. Pemerataan mungkin saja bisa menurunkan kualitas. Namun, tanpa 

melakukan pemerataan kualitas juga dapat menurun, secara eksplisit masalah kualitas 

dan pemerataan kesempatan masuk ke pendidikan SMK. 
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Pemerataan bukan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap naik 

turunnya kualitas, masih banyak variabel lain yang lebih berpengaruh. Penurunan 

kualitas bisa terjadi apabila kualitasnya tidak mendapat perhatian, dan apabila 

peningkatan pemerataan kualitas sama-sama mendapat perhatian, maka keduanya 

dapat meningkat secara bersama-sama. Beberapa argumentasi yang mengkuatirkan 

langkah-langkah untuk mengupayakan pemerataan dan perluasan kesempatan 

partisipasi di pendidikan SMK tidak bertumpuh pada adanya pemerataan kesempatan 

itu sendiri, melainkan lebih pada kekhawatiran upaya pemerataan kesempatan tidak 

disertai dengan usaha meningkatkan kualitas. Argumentasi-argumentasi tersebut tidak 

cukup signifikan untuk menjadi dasar penundaan, apalagi sampai mendatangkan 

kekuatiran dalam melakukan pemerataan kesempatan partisipasi di pendidikan SMK. 

Terlebih lagi jika membuka mata pada lingkup lebih luas dan membandingkan 

keadaan negara Indonesia dengan negara-negara yang sudah maju, maka 

peningkatkan kuantitas serta kualitas SDM Indonesia merupakan kebutuhan mutlak 

yang harus segera dicarikan jalan keluar. Meskipun demikian, pernyataan-pernyataan 

yang mengkuatirkan diupayakan perluasan kesempatan berpartisipasi di pendidikan 

SMK itu sangat penting dan sangat berjasa di dalam usaha peningkatan pemerataan 

yang tidak disertai dengan upaya-upaya peningkatan kualitas tentu akan menjadi 

bencana besar. 

Dengan sinyal penting ini, maka tidak dapat tidak, pemerataan kesempatan 

untuk berpartisipasi di pendidikan SMK harus juga diikuti berbagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan kesusaian bidang pendidikan dengan kebutuhan 
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masyarakat. Pengkajian yang tentang ide untuk melakukan pemerataan kesempatan 

dan peningkatan kualitas lulusan pendidikan SMK sampai saat ini pada umumnya 

hanya tampak di tingkat kebijakan makro yang sangat abstrak, baru pada takaran 

jargon-jargon. Masih belum direalisasikan sampai ke tingkatan aplikasi. Pada tataran 

undang-undang dan peraturan pemerintah, pemerataan kesempatan berpartisipasi di 

pendidikan SMK juga masih terformulasikan dalam konsep yang inforior dan samar, 

hampir tidak berbeda tingkat keabstrakkannya dengan formulasi yang ada pada UUD 

1945 . Sebaliknya, pada tingkat peraturan-peraturan pelaksanaan tentang pengelolaan 

pendidikan  SMK, konsep itu tampaknya luput dari elaborasi lebih lanjut. Kreativitas 

pemerataan tersebut seperti hiasan yang diletakkan diatas lemari kaca, sedangkan 

pelaksanaannya sedikit sekali terkait dengan ide-ide tersebut. 

Dari berbagai uraian terdahulu, ternyata pembangun di bidang pendidikan 

merupakan sesuatu hal yang paling mendasar untuk dilakukan oleh suatu negara. 

Apalagi bagi negara berkembang seperti Indonesia, asumsi yang ditawarkan oleh 

(Zauhar, 1996 : 3) ada relevansi bahwa tujuan utama dari negara berkembang tidak 

lain ialah pembangunan nasional. Adapun Pendidikan Nasional merupakan bagian 

integral Pembangunan Nasional. Ada empat agenda strategis pendidikan nasional 

yang mewarnai kebijakan pendidikan nasional, (Achmady, 1994 : 23) yaitu : 

“pemerataan kesempatan, peningkatan relevansi pendidikan dan pembangunan, 

peningkatan kualitas, serta efisiensi pendidikan”. 

Meskipun keempat agenda kebijakan pendidikan ini tidak baru, namun telah 

diidentifikasi sejak pada Pelita I sampai dengan sekarang kebijakan tersebut masih 
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diberlakukan. Sesuai dengan tema dari pada penelitian ini, maka aspek pemerataan 

kesempatan untuk memperoleh pendidikan, khususnya dalam kajian aksesibilitas 

dijabarkan lebih rinci, namun begitu untuk memberikan wawasan umum yang 

dimaksud dengan “pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan” itu 

terdapat didalamnya terkandung tiga (3) hal, yaitu : - equalitas (persamaan 

kesempatan), - aksesibiltas, dan - equititas (keadilan atau kewajaran). Lebih jauh, 

ketiga aspek diatas kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut : Equalitas berarti bahwa 

setiap orang mempunyai peluang sama untuk memperoleh pendidikan, menurut 

Undang-undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak dibedakan 

menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis. 

Oleh karena itu pendidikan harus untuk semua orang (education for all). 

Realitasnya di Indoensia seperti pada program wajib belajar sembilan tahun. Dalam 

kenyataannya, kemampuan belajar setiap orang berbeda-beda, sehingga meskipun 

terdapat peluang yang sama, selalu ada perbedaan antara perolehan peserta didik. 

Berbagai penelitian telah dilakukan menunjukan bahwa tingkat pencapaian belajar 

peserta didik berbeda-beda menurut faktor-faktor sosio - geografis. Karena alasan 

inilah, maka equalitas saja dirasakan tidak cukup, perlu dilengkapi dengan 

aksesibilitas dan ekuitas. Aksesibilitas berarti bahwa setiap orang tanpa memandang 

asal usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis, 

jenjang, maupun jalur pendidikan. Sebagai ilustrasi, peserta didik yang berasal dari 

kota semestinya mempunyai akses sama dengan peserta didik berasal dari daerah 
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terpencil. Lebih teknis, pola pendidikan di luar Pulau Jawa juga harus sama dengan 

yang ada di Pulau Jawa. 

Untuk menunjang aksesibilitas, maka harus ada ekuitas yang mengarah pada 

dimensi vertikal dari pendidikan. Keadilan mengandung implikasi adanya 

“perbedaan” perlakuan menurut kondisi internal dan eksternal peserta didik. 

Misalnya, adalah wajar dan adil (secara etimoral) jika peserta didik diperlakukan 

menurut kemampuan, bakat dan minatnya. Adalah adil pula jika demi membuka 

akses dan pemerataan kesempatan, peserta didik yang menonjol prestasinya dari 

daerah-daerah tertentu (misalnya dari Aceh) diberikan peluang untuk mencapai suatu 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, meskipun dibandingkan dengan prestasi peserta 

didik dari daerah lain (misalnya dari daerah di luar Pulau Jawa) lebih rendah 

kemampuan menyerap pelajaran. 

Pada tatanan kebijakan operasional pengelolaan pendidikan SMK belum 

banyak terlihat adanya perubahan-perubahan mendasar yang mengacu kepada 

kebijakan makro pembangunan pendidikan nasional. Terutama pada kebijakan yang 

menyangkut “pemerataan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan 

SMK”. Kebijakan dikeluarkan masih menentukan pola kurang tepat dalam 

mengusahakan peningkatan pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pendidikan 

SMK, belum pernah berusaha menghapus atau meminimalisasikan sumber-sumber 

masalah secara tajam. Hal ini nampak sekali pada pengaturan tentang tempat dan 

biaya penyelenggaraan pendidikan SMK. 
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Beberapa kebijakan secara tidak disadari menciptakan pendidikan SMK yang 

berbiaya tinggi. Pendidikan SMK masih diwajibkan memiliki gedung sendiri untuk 

penyelenggaraan pendidikan, tidak diperbolehkan memanfaatkan bangunan yang 

sudah ada dengan jalan sewa, meskipun memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditentukan. Padahal di pihak lain, masih banyak bangunan yang pemanfaatannya 

tidak maksimal, sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk keperluan proses belajar-

mengajar. Kebijakan yang tidak mengizinkan penggunaan gedung untuk dapat 

disewa, itu berarti tidak sesuai dengan kebijakan makro harus selalu memprioritaskan 

efesiensi. Kebijakan ini juga mengabaikan jaringan mata rantai beban, agak 

terlupakan bahwa kebijakan ini sebenarnya bukan memberi beban kepada para 

penyelenggara pendidikan SMK, melainkan memberi beban kepada para calon siswa. 

Semakin megah dan gagah gedung suatu pendidikan SMK, semakin mahal anggaran 

gedung, semakin besar biaya yang perlu ditanggung oleh calon siswa. Kewajiban 

memiliki gedung tidak begitu menjadi persoalan bagi para penyelenggara pendidikan 

SMK, malahan kewajiban ini dijadikan dasar oleh para penyelenggara pendidikan 

SMK untuk berlomba dan terus menerus mendirikan gedung baru, dan menjadi 

legitimasi agar setiap tahun bisa selalu mengadakan pungutan biaya gedung dari para 

calon siswa. 

Di pihak lain, kebijakan ini menyebabkan para peserta didik mendapat beban 

biaya pembangunan gedung yang jumlahnya tidak sedikit bila ingin menginjakan 

kaki  ke pendidikan SMK. Sementara di satu pihak pemerintah mewajibkan 

pemilikan gedung kepada setiap pendidikan SMK Swasta. Kesempatan 
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menyelenggarakan Pendidikan Menegah Kejuruan Kejuruan yang meluas tanpa harus 

terbebani kewajiban memiliki gedung tempat menyelenggarakan proses belajar-

mengajar, memang ada ide pemerataan di tingkat pendidikan SMK. Tapi disayangkan 

sekali peluang menyelenggarakan pendidikan SMK dengan metode itu masih bersifat 

diskriminatif dan masih menjadi monopoli pemerintah. Belum terbuka peluang 

kepada masyarakat untuk menjadi penyelenggara sistem pendidikan SMK sejenis. 

Sekolah swasta walaupun sudah cukup besar dan mampu tidak dapat 

menyelenggarakan pendidikan tanpa terlepas dari beban penyediaan gedung. 

Birokrasi perizinan untuk dapat mendirikan pendidikan SMK baru, masih 

mengutamakan muatan fungsi kontrol pemerintah terhadap pendidikan SMK, belum 

menunjukan keterkaitan dengan tujuan pemerataan kesempatan. Perizinan masih 

memerlukan mata rantai prosedur cukup panjang dengan biaya yang cukup berarti. 

Ketentuan-ketentuan perizinan  masih belum mengindikasikan inisiatif untuk 

memacu pendirian pendidikan SMK. Demikian juga dengan ketentuan tentang 

perluasan  lingkup operasi pendidikan SMK yang telah ada untuk memperbesar daya 

serap pendidikan SMK, masih belum selaras dengan tujuan pemerataan kesempatan. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah" Bagaimana Kebijakan 

Program SMK Kecil di SMP mampu meningkatkan jumlah SMK di Provinsi 

Sumatera Utara? 
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1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana  Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional 

melalui Program SMK Kecil di SMP dalam upaya untuk meningkatkan 

jumlah siswa SMK. 

b. Ingin mengetahui peningkatan jumlah siswa SMK di Provinsi Sumatera Utara 

sesuai dengan keinginan Menteri Pendidikan Nasional yang mengharapkan 

perbandingan antara SMA : SMK pada tahun 2009 mencapai 60 : 40 atau 

jumlah siswa SMK setara dengan jumlah siswa SMA. 

 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Sebagai wahana untuk menambah pengetahuan dalam membuat suatu karya 

tulis ilmiah. 

b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Departemen Pendidikan Nasional 

menegenai seberapa jauh pengaruh dari pelaksanaan Program SMK Kecil di 

SMP daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap peningkatan jumlah siswa 

SMK. 

c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti 

permasalahan yang sama dimasa yang akan datang 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Perspektif Ekonomi Politik Pendidikan 

Dalam RPJM  Nasional  dan dalam Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-

2007 serta dalam Renstra Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009, peningkatan 

kualitas SDM mendapatkan perhatian yang sangat besar.   

Dalam mensukseskan pembangunan nasional yang bersifat berkesinambungan 

(suistainnable), dan untuk mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945, maka kiranya perlu mengkaji dan melihat pendidikan dari perspektif 

ekonomi politik. Ekonomi dan Pendidikan merupakan dua komponen yang saling 

memberikan pengaruh timbal balik. Pendidikan menurut, (Kartono, 1992 : 309), 

merupakan komponen ekonomi yang penting, karena dapat memproduksi tenaga 

kerja terampil yang dapat memasuki pasaran kerja, disamping membentuk manusia-

manusia ekonomis untuk pembangunan masyarakat demi kelestarian hidup bangsa. 

Laju pertumbuhan ekonomi ternyata baru dapat memberikan keuntungan minimal 

kepada strata sosial paling miskin, baik yang ada di daerah pedesaan maupun di 

daerah-daerah kumuh dipinggiran kota. Keuntungan di sektor industri, pertambangan, 

perkebunan belum didistribusikan secara merata sampai kelapisan bawah. Sebagai 

akibatnya, strata sosial marginal dan paling miskin (kurang mampu) tadi juga 

mendapatkan porsi pendidikan formal (sekolah) paling sedikit atau minimal. 

17 
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Sektor primer modern belum mampu menampung serta memanfaatkan 

sumber-sumber daya manusia desa, merupakan bagian terbesar penduduk di 

Indonesia. Padahal pengelolaan tenaga manusia melalui pendidikan (edukasi) 

sehingga menjadi produktif merupakan tujuan ekonomis dan tujuan sosial dengan laju 

pertumbuhan dari domistik bruto diatas rata-rata (M.I. Tuqan, 1979 : 64).  

Kemudian (Baswir, 1999 : 23) menambahkan, struktur perekonomian 

Indonesia masih ditandai dengan terjadinya dualisme ekonomi, yaitu ekonomi 

modern yang berorientasi kepada pengakumulasian kapital, dan perekonomian yang 

masih tradisional bersifat sub sistem. Tenaga kerja Indonesia sekitar 70 % tamatan 

Sekolah Dasar, dan hanya 3 % yang memperoleh kesempatan pemerataan Pendidikan 

Menegah. Oleh sebab itu perlu langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Strategi pembangunan nasional harus dapat berorientasi kepada 

pengembangan sektor pertanian tradisional untuk digeser menjadi pertanian 

modern mengarah pada agro – business dan agro - industri dengan difokuskan 

kepada usaha memberantas kemiskinan, juga peningkatan penghasilan untuk 

bisa hidup layak. 

2. Mengaplikasikan kebijakan Pendidikan Menegah yang bertolak dari realitas 

nyata, yaitu upaya peningkatan ekonomi mayoritas masyarakat pada 

umumnya, dari keterbelakangan untuk dikembangkan kepada produktivitas, 

efektivitas, serta memobilitas ekonominya. 

3. Khususnya bagi suatu daerah di pedesaan atau periferi, kedua macam usaha 

tersebut harus memperoleh dukungan dari kebijakan pendidikan dan aktivitas 
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pendidikan yang ber orientasi kepada kemiskinan atau ketidak mampuan, jadi 

harus ada “a poverty oriented policy”, sebab disini terdapat keterbelakangan 

diberbagai sektor kehidupan dalam masyarakat. Maka wajar jika pendidikan 

ingin memberikan kontribusi positif kepada pengembangan negara dan bangsa 

pendidikan harus dapat mengadakan Pendidikan Menegah diri pada 

kebutuhan masyarakat dimana mayoritas rakyat Indonesia dalam kondisi 

ekonomi yang masih sangat lemah, dan pada kondisi wilayah tanah air yang 

pasca-agraris. 

Dari keadaan dan situasi perekonomian sebagaimana saat ini, kiranya perlu 

untuk mengiplementasikan suatu kebijakan pendidikan ber akses pada kemiskinan 

dan keterbelakangan yang terdiri dari : 

a. Pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, yang jumlahnya masih cukup 

besar dapat menjadi lebih ekonomis, sebab dapat digunakan untuk 

membangun angkatan kerja terdidik atau terlatih secara teknis ; 

b. Menjadi kebutuhan sosial untuk merangsang dinamika serta pengembangan, 

yang sesuai dengan sila “Kemanusian yang adil dan beradab”, juga asas 

demokrasi Pancasila.  

Selanjutnya, pembangunan dan modernisasi di suatu negara hanya bisa 

dilakukan melalui perbaikan dan perluasan bidang pendidikan dengan tujuan untuk 

membangkitkan serta mengembangkan individualitas–sosialitas-moralitas 

manusianya serta kemampuan ekonominya, (Kartono, 1997 : 98). Sebab itu 

pendidikan menjadi kebutuhan mutlak suatu negara yang berkeinginan berupaya 
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untuk maju, dan berkemauan besar mencapai kemakmuran masyarakatnya. Agar 

tercapai tujuan hidup yang lebih baik, maka faktor politis, ekonomis, sosial, kultural 

dan keamanan sangat diperlukan oleh para tenaga terdidik. 

Pada beberapa argumentasi tersebut, maka pendidikan dalam perspektif 

ekonomi, kiranya dapat dijelaskan dengan mengutip pendapat dari (Kartono, 1997 : 

l0l) antara lain : 

1. mampu menyiapkan tenaga kerja yang handal, baik (bermutu). 

2. ikut mempersiapkan dibukanya lahan-lahan kerja baru. 

3. bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya, serta untuk 

pemerataan keadilan dan kesejahteraan pada khususnya. 

Sedangkan pada perspektif politik, pendidikan merupakan proses sosial dan 

proses sosialisasi manusia. Proses sosial menjadi dimensi utama dari filsafat 

pendidikan. Maka dalam relasi sosial yang berbeda dalam wadah suatu negara, yang 

bergantung pada renggang-dekatnya relasi sosial antara individu dengan individu lain 

menyebabkan munculnya praktek pendidikan yang berbeda. Di negara demokrasi, 

orang menghargai perbedaan, karena itu sistem pendidikan biasanya disusun atas 

dasar dari pendapat orang banyak. Tetapi pendidikan terasa dipaksakan bila mana 

dilaksanakan di negara totaliter. Negara membatasi kebebasan individu, dengan cara 

memberikan pendidikan dengan pola yang uniform, ketat dan keras. Sistem 

pendidikannya hanya satu, berdasarkan satu macam filsafat pendidikan. Guru-guru, 

termasuk juga Dosen sikapnya otokratis dan mutlak, bila berkuasa atau memerintah 

(mengajar) memakai tangan besi. Karena para guru dengan ketat akan melakukan dan 
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meneruskan semua perintah dari kekuasaan politik (pendidikan) yang juga otoriter 

sifatnya. Bagi negara totaliter, edukasi dipandang sebagai kekuatan (force), minimal 

paling tidak dijadikan kekuatan politik. Sebab itu pendidikan harus menjadi tanggung 

jawab negara, dan negara secara mutlak (absolut) mengatur pendidikan dengan 

cermat. 

Pada kesempatan ini sengaja diketengahkan sebatas pada sistem pendidikan di 

negara dengan sistem politik demokrasi dan totaliter, dianggap kedua sistem politik 

inilah paling ekstrim yang mewakili, sebenarnya masih banyak model pendidikan di 

negara-negara yang berpaham politik, misalnya bagaimana pendidikan itu dilakukan 

di negara komunis, otokratis, oligarkis, aristokratis, sampai kepada sitem politik 

negara militerisme. Hanya saja karena bahasan dalam kajian ini mengevaluasi 

kebijakan pendidikan, maka kedua sistem politik dalam melihat bagaimana 

pendidikan itu dilakukan, dinilai dan dapat dianggap telah mewakili. Benang merah 

mungkin dapat terakumulasi dari pendidikan dalam perspektif politik, pendidikan itu 

sejatinya menghargai martabat dan pandangan hidup anak didik, untuk itu Pendidikan 

Menegah Kejuruan ditujukan terhadap pandangan hidup dan kebutuhan anak didik 

serta masyarakatnya. Jika tidak, pendidikan tak ubahnya dengan bentuk invasi 

kultural atau proses dehumanisasi, yang memaksa anak-didik dan masyarakat 

menjadi pasif menerima bentuk pendidikan pengajaran yang ditekankan dari luar. 

Dengan begitu pendidikan selalu bergandengan tangan dengan emansipasi politik. 

Jadi. ada pedagogi politik dan pedagogi emansipatoris, yang membentuk anak didik 

menjadi warga negara yang bertanggung jawab secara moral dan susila. Untuk itu 
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sebagai perwujudan bagaimana bentuk manifestasi politik dalam wacana pendidikan, 

Indonesia misalnya, pola dan sitem politik pendidikannya telah diatur dalam UU No. 

2 Tahun 1989, yaitu : 

1. mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya, yaitu manusia yang selalu beriman, bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur ; 

2. dengan memiliki pengetahuan, ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani; 

3. berkepribadian mantap, mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kepadda 

kemasyarakatan dan kebangsaan di alam demokrasi ; 

 

Adapun secara marginal dan komprehensif, perspektif politik pendidikan itu 

diantaranya : 

a. memaksimalisasi terhadap daya kritis, idealisme serta kreativitas anak didik 

dan rakyat ; 

b. mempertebal rasa mudah percaya ; 

c. memupuk kenaifan, kepasifan, kebodohan, dan keterbelakangan ; 

d. mendorong pada sikap pasrah “nrima ing pandum” (berjiwa besar) ; 

e. mengarahkan anak didik ke proses alienasi ; 

f. membuat anak didik menjadi makhluk berguna bagi masyarakat banyak. 

Akan tetapi bukan berarti bahwa dunia pendidikan itu selalu berprospektif, 

khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, banyak hambatan terhadap 

pelaksanaan pendidikan di negara berkembang, paling tidak kendala dan kesulitan 
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sering muncul dalam rangka sosialisasi kebijakan pendidikan, (Rondenelli, dkk., 

1990; 13) menguraikan : 

1. Complexitas of reform proposal, kompleksitas dari suatu ruang pembaharuan 

bahwa perencanaan program pada umumnya sangat kompleks, terutama 

luasnya tujuan dan sasaran yang hendak ingin dicapai, tetapi hanya didukung 

oleh sumber daya yang sangat terbatas. 

2. Unpredictability of Education Reforms, dapat diartikan sebagai kurang serta 

terbatasnya daya prediksi dalam pembaharuan pendidikan, hasil dari suatu 

reformasi pendidikan ternyata sangat sulit untuk diprediksi, khususnya dalam 

berbagai faktor yang berpengaruh terhadap prestasi/ kemampuan siswa seperti 

kualitas pengembangan pra sekolah (pre school), kondisi kesehatan dan gizi 

anak pada masa usia pertumbuhan , dukungan orang tua terhadap sekolah 

anak kualitas lembaga sekolah khususnya dalam kebutuhan fisik, kemampuan 

guru, materi pengajaran, pengorganisasian kelas serta struktur manajemen 

sekolah. 

3. In appropriate Management Strategies (kurang tepatnya strategi manajemen) 

Karena begitu kompleksnya permasalahan dan aktivitas yang dikelola dalam 

suatu proyek, selain itu ada masalah internal lembaga pendidikan untuk dapat 

bagaimana mengelola dukungan dari pada masyarakat, lembaga birokrasi atau 

agen- agen pembaharuan lainnya. 

4. Failure Focus on School Level Changes (kesulitan/ kegagalan dalam 

mengelolah sistem persekolahan), seperti : pengembangan kemampuan guru, 
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pengembangan sistem informasi, memperoleh dukungan orang tua terhadap 

tujuan, serta program-program sekolah dan sebagainya. 

 

2.2  Evaluasi Kebijakan Publik 

2.2.1  Konsep Evaluasi Kebijakan Publik 

Dalam Studi Analisis Kebijakan Publik, maka salah satu cabang bidang 

kajiannya adalah Evaluasi Kebijakan. Mengapa Evaluasi Kebijakan dilakukan, karena 

pada dasarnya setiap kebijakan negara (public policy) mengandung resiko untuk 

mengalami kegagalan. (Abdul Wahab, 1990 : 47-48), mengutip pendapat Hogwood 

dan Gunn (1986), selanjutnya menjelaskan bahwa penyebab dari kegagalan suatu 

kebijakan (policy failure) dapat dibagi menjadi 2 katagori, yaitu : (1) karena “non 

implementation” (tidak terimplementasi), dan (2) karena “unsuccessful” 

(implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikannya suatu kebijakan itu 

berarti bahwa kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan di rencanakan. 

Sedangkan implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi bila suatu kebijakan 

tertentu telah dilaksanakan sudah sesuai rencana, dengan mengingat kondisi eksternal 

ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan pendidkan tersebut tidak dapat 

berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang telah dikehendaki. 

Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor-

faktor diantaranya : pelaksanaannya jelak (bad execution), kebijakannya sendiri itu 

memang jelek (bad policy) atau kebijakan itu sendiri yang bernasib kurang baik (bad 

luck). Adapun telaah mengenai dampak atau evalausi kebijakan adalah, dimaksudkan 
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untuk mengkaji akibat-akibat dari suatu kebijakan atau dengan kata lain untuk 

mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat dari pada “implementasi kebijakan” 

(Abdul Wahab, 1997 : 62). 

Menurut (Santoso, 1988; 8), sementara itu (Lineberry 1977; 104), analisis 

dampak kebijakan dimaksudkan untuk mengkaji akibat-akibat pelaksanaan suatu 

kebijakan dan membahas “hubungan antara cara -cara yang digunakan dan hasil yang 

hendak akan dicapai”. Sinyal tersebut lebih diperjelas oleh (Cook dan Scioli 1975 : 

95), dari salah satu buku yang ditulis oleh (Dolbeare, 1975 : 95) dijelaskan bahwa : 

“policy impact analysis entails an extension of this research area while, at the same 

time, shifting attention toward the measurment of the consequences of public policy. 

In other words, as opposed to the study of what policy causes”. 

Dengan demikian, secara singkat analisis dampak kebijakan “menggaris 

bawahi” pada masalah what policy causes sebagai lawan dari kajian what causes 

policy. Konsep evaluasi dampak yang mempunyai arti sama dengan konsep kebijakan 

yang telah disebutkan diatas, yaitu : Seperti pada apa yang pernah didefinisikan oleh 

(Dye, 1981 : 366 –367) : “Policy vealuation is learning about the consequences of 

public policy”. Adapun definisi yang lebih kompleks adalah sebagai berikut : “Policy 

evaluation is the assesment of the overall effectiveness of a national program in 

meeting its objectives, or assesment of the relative effectiveness of two or more 

programs in meeting common objectives” (Wholey, 1970, dalam Dye, 1981). 

Evaluasi Kebijakan adalah merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penilaian 

terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program-program 
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pemerintah. Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara “policy impact/ 

outcome dan policy output. “Policy Impact/ outcome ” adalah akibatakibat dan 

konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. 

Adapun yang dimaksud dengan “Policy output” ialah dari apaapa yang telah 

dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah (Islamy, 

1986 : 114-115). Dari pengertian tersebut maka dampak mengacu pada adanya 

perubahan-perubahan terjadi yang di akibatkan oleh suatu implementasi kebijakan. 

Pada penelitian ini dampak kebijakan lebih diarahkan pada kelompok sasaran 

kebijakan dalam  masyarakat, khususnya masyarakat yang dikatagorikan sebagai 

masyarakat tidak mampu, berpendapatan rendah atau masyarakat miskin. Oleh karena 

itu untuk menjelaskan dampak kebijakan Pendidikan Menegah Kejuruan tersebut 

penelitian ini akan dilihat dari perspektif pemberdayaan masyarakat miskin dalam 

memperoleh akses pemerataan Pendidikan Menegah Kejuruan. Dilengkapi juga data 

penghasilan dari masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan konsep yang relevan 

untuk mendekati pemberdayaan masyarakat, utamanya kelompok masyarakat kurang 

mampu agar mempunyai akses dalam memperoleh kesempatan pemerataan 

Pendidikan Menegah Kejuruan. Pada umumnya dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif, 

yaitu : (1) perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada alokasi sumberdaya 

(resources allocation), dan (2) perspektif yang memfokuskan perhatiannya kepada 

penampilan kelembagaan (institutional performance) dari (Rein, 1976 : 210-248 dan 

Usman, 1993 : 7). 
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Perspektif pertama, ketidak berdayaan sekelompok masyarakat miskin 

tersebut dianggap sebagai akibat dari (atau sekurang-kurangnya berkaitan dengan) 

syndrom kemiskinan yang melekat pada kelompok itu sendiri. Fokus perhatian dalam 

perspektif ini, yaitu pada alokasi sumber daya manusia. Perspektif ini beranjak dari 

asumsi bahwa kondisi buruk suatu daerah, pemukiman, perumahan, sanitasi 

lingkungan, nutrisi, rendahnya penghasilan. Sedangkan rendahnya penghasilan itu 

sendiri tidak hanya sekedar sebagai atribut dari kemiskinan, melainkan juga sebagai 

variabel determinan bagi aksesibiltas masyarakat dalam memperoleh kesempatan 

pemerataan pendidikan. 

Perspektif yang kedua, ketidak berdayaan itu dianggap sebagai konsekuensi 

dari bentuk sistem penerimaan yang diskriminatif (makin menguntungkan bagi 

sekelompok masyarakat kaya dan merugikan untuk kelompok masyarakat miskin). 

Rendahnya akses bagi sekelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah pada 

kebijakan penerimaan  siswa baru di Pendidikan Menegah Kejuruan lebih 

dikarenakan sebagai konsekuensi (Usman, 1993 : 10). Penelitian ini berangkat dari 

konsep perspektif kedua, yaitu penampilan kelembagaan merupakan variabel 

determinan untuk menjelaskan akses dalam masyarakat terhadap kesempatan 

memperloleh pemerataan Pendidikan Menegah. 

Pendidikan Menegah Kejuruan harus dapat diakses oleh masyarakat banyak 

Dampak (out comes) “Masyarakat memperoleh akses dalam memperloleh 

kesempatan pemerataan Pendidikan Menegah Kejuruan Kejuruan“. Dari pemaparan 

diatas, nampak sekali bahwa kebijakan pemerintah (Pendidikan Menegah Kejuruan) 
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tentang penetapan tarif/ biaya masuk Pendidikan Menegah Kejuruan dimaksudkan 

agar pemerintah dalam hal ini Pendidikan Menegah Kejuruan dapat memberikan 

keringanan biaya masuk untuk masyarakat sesuai dengan ke tiga tujuan diatas.  

Kebijakan-kebijakan tersebut membawa dampak terhadap masyarakat, yaitu 

berupa adanya kesempatan, kemudahan dan kemampuan (aksesibilitas) masyarakat 

dalam memperoleh kesempatan pemerataan Pendidikan Menegah Kejuruan. Dengan 

berlandaskan dan berangkat dari konsep yang ada maka dalam penelitian ini studi 

evaluasi dampak dapat dikatagorikan sebagai evaluasi yang bersifat substantif 

(substantive evaluation) yaitu, apakah kebijakan-kebijakan tersebut dapat berjalan 

seperti yang direncanakan, sesuai spesifikasi tujuannya dan dampak dari kebijakan 

tersebut terhadap permasalahan yang hendak akan dicapai atau dituju (Jones, 1984 : 

36l). 

 

2.2.2  Model Evaluasi Kebijakan Publik 

Dalam hal ini William Dunn (House, 1978 : 45), mengemukakan beberapa 

Model Evaluasi Kebijakan Publik yang terdiri dari : 

1. The Adversary Model, para evaluator dikelompokkan menjadi dua, yang 

pertama bertugas menyajikan hasil evaluasi program yang positif, hasil 

dampak kebijakan yang efektif dan baik, tim kedua berperan untuk 

menemukan hasil evaluasi program negatif, tidak efektif, gagal dan yang tidak 

tepat sasaran. Kedua kelompok ini dimaksudkan untuk menjamin adanya 

netralitas serta obyektivitas proses evaluasi. Temuannya kemudian dinilai 
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sebagai hasil evaluasi. Menurut model dari evaluasi ini tidak ada efisiensi data 

yang dihimpun. 

2. The Transaction Model, Model ini memperhatikan penggunaan metode studi 

kasus, bersifat naturalistik dan terdiri dua jenis, yaitu : evaluasi responsif 

(responsive evaluation ) yang dilakukan melalui kegiatan - kegiatan secara 

informal, ber ulang-ulang agar program yang telah direncanakan dapat 

digambarkan dengan akurat ; dan evaluasi iluminativ ( illuminativ evaluation) 

bertujuan untuk mengkaji program inovativ dalam rangka mendeskripsikan 

dan menginterpretasikan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Jadi 

evaluasi model ini akan berusaha mengungkapkan serta mendokumenter 

pihak-pihak yang berpartisipasi dalam program. 

3. Good Free Model, model evaluasi ini ber tujuan untuk mencari dampak aktual 

dari suatu kebijakan, dan bukan hanya sekedar untuk menentukan dampak 

yang diharapkan sesuai dengan ditetapkan dalam program. Dalam upaya 

mencari dampak aktual, evaluator tidak perlu mengkaji secara luas dan 

mendalam tentang tujuan dari program yang direncanakan. Sehingga 

evaluator (peneliti) dalam posisi yang bebas menilai dan ada obyektivitas. 

 

Evaluasi Kebijakan Publik sering kali diartikan sebagai aktivitas yang hanya 

mengevaluasi kegiatan proyek, selanjutnya mengevaluasi anggaran, baik (rutin/ 

pembangunan). Akan tetapi Evaluasi Kebijakan Publik juga membahas aktivitas atau 

kegiatan pembangunan lainnya, termasuk pembangunan di bidang pendidikan. 
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Adapun hakekat dari pembangunan pendidikan di Indonesia adalah penyelenggaraan 

pendidikan ditujukan untuk masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah, 

demikian itu sesuai dengan pandangan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang 

dikenal dengan azas kegotong-royongan. Juga, bukankah pendidikanitu merupakan 

hak bagi setiap warga negara, oleh sebab itu pendidikan sejatinya harus dapat 

memiliki akses kepada masyarakat untuk memperoleh pemerataan kesempatan 

pendidikan. 

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, termasuk salah satu 

indikatornya ialah sampai sejauh mana dapat terjadi aksesibilitas pemerataan 

pendidikan, khususnya Pendidikan Menegah. Untuk itu lebih jauh kajian dalam studi 

ini memusatkan perhatian pada evaluasi kebijakan, sedangkan kebijakan yang diteliti 

adalah Kebijakan Pendidikan Menegah Kejuruan. Kebijakan Pendidikan Menegah 

Kejuruan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu tindakan serta 

program-program pemerintah (Pendidikan Menegah Kejuruan). Kebijakan 

Pendidikan Menegah Kejuruan yang dimaksudkan adalah : kebijakan dalam 

menentukan besar biaya masuk bagi siswa baru Pendidikan Menegah Kejuruan. 

Kebijakan pemerintah, yang dilakukan oleh di Pendidikan Menegah Kejuruan 

berdampak kepada masyarakat (publik) sebagai kelompok sasaran. Dampak 

kebijakan dalam kaitannya dengan penelitian ini nantinya dapat diartikan sebagai 

hasil dari pada kebijakan pendidikan dan akibat-akibat apa saja dari kebijakan 

tersebut terhadap masyarakat (publik). Jadi konsep evaluasi dampak disini terdiri dari 

policy output dan policy out come. Policy out put, ber arti merupakan sebagai fasilitas 
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pendidikan yang diberikan oleh Pendidikan Menegah Kejuruan, sedangkan policy out 

come dapat diartikan sebagai suatu upaya di dalam mencermati adanya aksesibilitas 

masyarakat untuk memperoleh kesempatan Pendidikan Menegah Kejuruan.  

Konsep aksesibilitas untuk memperoleh kesempatan Pendidikan Menegah 

Kejuruan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai indikator untuk menjelaskan 

tingkat keberhasilan kebijakan Pendidikan Menegah Kejuruan. Oleh karena itu, 

konsep aksesibilitas merupakan konsep utama (central) untuk melihat persoalan isu 

pemerataan pada sektor pendidikan. Dalam rangka itulah semata-mata keperluan 

penelitian ini aksesibilitas dapat diartikan sebagai kemampuan, kemudahan dan 

kesempatan seseorang atau masyarakat memperoleh pemerataan kesempatan 

Pendidikan Menegah Kejuruan. Kemampuan, kemudahan dan kesempatan tersebut 

dapat dilihat dari faktor : kemampuan membayar biaya masuk ke Pendidikan 

Menegah Kejuruan 

Masih menurut House (1978) dalam William Dunn, ada 3 macam Evaluasi 

Kebijakan Publik, ialah : 

a. Evaluasi Administratif, evaluasi kebijakan publik yang dilakukan sebatas 

dalam lingkungan pemerintahan atau instansi pemerintah. Dilaksanakan 

Kebijakan Penetapan biaya masuk Pendidikan Menegah Kejuruan 

Penyelenggaraan pendidikan untuk masyarakat ber penghasilan rendah/ kecil 

Jumlah biaya masuk Pendidikan Menegah Kejuruan , kemampuan membayar 

biaya masuk ke Pendidikan Menegah Kejuruan. Kemudahan untuk 

memperoleh kesempatan, pemeratan, pendidikan untuk mengevaluasi proyek 
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pemerintah, biasanya berkaitan dengan masalah keuangan dan sebagai alat 

mengetahui apakah proyek pemerintah itu sudah sesuai dengan yang 

direncanakan ( the expected goals). 

b. Evaluasi Yudisial, evaluasi ini melihat apakah kebijakan itu melanggar 

hukum. Sedangkan yang melaksanakan evaluasi yudisial adalah lembaga-

lembaga hukum, pengacara, pengadilan, dan kejaksaan. 

c. Evaluasi Politik, pada umumnya evaluasi politik dilakukan oleh lembaga 

politik, misalnya : parlemen, parpol, atau masyarakat. Pertimbangan politik 

apa saja dan bagaimana yang seharusnya mungkin dapat dijadikan acuan 

untuk mengevaluasi suatu kebijakan. 

 

2.3. Aksesibilitas dalam Kebijakan Pendidikan 

Aksesibilitas sebenarnya banyak memiliki aneka macam ragam istilah, 

(Frenk, 1992 : 842), berpendapat bahwa aksesibilitas adalah sinonim dengan 

availibilitas (ketersediaan). Sehingga antara akses (aksesibilitas) dan ketersediaan 

(availibilitas) sebenarnya tidak dapat dibedakan. Misalnya antara akses terhadap 

kesempatan untuk memperoleh pendidikan dengan tersedianya beberapa fasilitas 

dalam pemerataan pendidikan. Ada 3 (tiga) aspek dalam kesempatan untuk 

memperoleh pendidikan, demikian ditulis (Achmady, 1994 : 23), yaitu : (1) ada aspek 

persamaan kesempatan (equality of opportunity), (2) ada aspek aksesibilitas 

(aksessibility) dan (3) aspek keadilan atau kewajaran (equity). Ke tiga aspek tersebut 

kiranya dapat dijabarkan sebagai berikut : Persamaan kesempatan, atau ekualitas, 
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dapat diartikan sebagai bahwa setiap orang sebenarnya pada dasarnya memiliki 

peluang / kesempatanm yang sama dalam memperoleh pendidikan, sesuai dengan UU 

No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak dibedakan menurut jenis 

kelamin, pendidikan adalah untuk semua orang (education for all). Aksesibilitas, 

artinya adalah pada prinsipnya setiap orang tanpa harus melihat asal usulnya 

mempunyai kesempatan dan akses yang sama terhadap pendidikan. 

Dalam konteks bahasan atau kajian penelitian ini, semestinya setiap warga 

negara Indonesia memiliki peluang atau kesempatan sama untuk memperoleh 

pendidikan tinggi, tanpa harus muncul suatu perbedaan oleh karena ada persyaratan 

tentang biaya masuk ke Pendidikan Menegah Kejuruan. Ekuitas, dapat dijabarkan 

sebagai upaya perlakuan yang adil dan wajar kepada siswa atau peserta didik menurut 

kemampuan, bakat, dan minatnya. Dari ketiga aspek dalam pemerataan kesempatan 

untuk memperoleh Pendidikan Menegah Kejuruan tersebut, sesuai dengan judul dan 

tema tesis ini, maka yang menjadi fokus kajiannya adalah masalah aksesibilitas 

Pendidikan Menegah Kejuruan. 

Konsep definisi dari Donabedien’s secara explisit menyebutkan bila 

aksesibilitas merupakan “mediating factor” antara kapabilitas untuk memberikan 

pelayanan dan produksi nyata atau konsumsi dari bermacam pelayanan. Untuk itu, 

Donabedian’s memberikan batasan tentang “aksesibilitas” seperti berikut : 

“accessibility is considered to be something beyond the more presence or 

‘availibility’ of resources at given time and place. It includes the characterictics of 

the resource that facilitial clients, supplier”. (Donabedian’s, 1972, Frenk, 1992). 
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Aksesibilitas dapat dianggap sebagai sesuatu yang di luar keberadaan atau 

availibilitas (ketersediaan) dari sumber daya dalam waktu dan tempat yang tepat. 

Termasuk karakteristik dari sumber-sumber yang memberikan peluang atau 

rintangan/ kendala yang dirasakan oleh klien - klien (pelangan) potensial. Salkever 

memberikan pokok-pokok pikirannya ternyata ada 2 (dua) perlakuan aksesibilitas, 

yaitu : (a) aksesibilitas keuangan yang diartikan sebagai “kemampuan individu”, 

seperti kemampuan membayar biaya pendidikan (financial accessibility, defined as 

the individual ability to pay for education), dan (b) apa yang berhubungan dengan 

aksesibilitas fisik. Kemudian Davis mengistilahkan dalam difinisinya sebagai 

“transportasi”, waktu dan pencarian biaya dalam proses memperoleh kesempatan 

pendidikan. Dari beberapa definisi, aksesibilitas finansial mengacu pada karakteristik 

“kemampuan masyarakat” , dibandingkan dengan faktor-faktor atau sumber-sumber 

pendidikan lainnya. Konsep aksesibilitas yang mengacu kepada “kemampuan daya 

beli” jasa pendidikan, juga pernah disampaikan oleh (Reshefsky, 1990 : 34) : equity 

has often means acces to education service ................................. It means, for 

example, the ability to pay for learning service. Pendapat lain, yang merupakan 

kerangka konsep Pendidikan Menegah Kejuruan untuk melihat sampai seberapa jauh 

tentang konsep aksesibilitas diimplementasikan yaitu : melalui pendekatan yang 

menekankan pada mekanisme pelayanan publik, tanpa sedikitpun memperhatikan 

hubungan antara akses dan struktur sosial atau dalam lingkungan organisasi (Effendi, 

1986 : 19). Menurut Effendi, pendekatan ini mempunyai keterbatasan 

mengasumsikan bahwa semua anggota masyarakat telah memiliki akses sama 
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terhadap pelayanan yang terbatas dan mengetahui tentang pelayanan yang disediakan, 

termasuk pelayanan dalam memperoleh kesempatan pemerataan Pendidikan Menegah 

Kejuruan. 

Dalam rangka itulah kiranya perlu ada pendekatan yang bersifat holistik untuk 

memahami pemerataan terhadap pelayanan publik (pendidikan). Hasan, dalam 

(Effendi, 1986 : 19) mengemukakan dalam kerangka konsep Pendidikan Menegah 

Kejuruan untuk telaah lebih jauh tentang aksesibilitas pada pelayanan publik dengan 

menggunakan pendekatan yang lebih holistik, adalah : bahwa masalah akses itu 

didalamnya mencakup tiga (3) demensi, yaitu : (i) kognitif ; (ii) perilaku ; dan (iii) 

birokrasi administratif. Sebab itu struktur sosial masyarakat sangat berpengaruh 

terhadap ketiga dimensi tersebut, untuk itulah setiap usaha dalam memperbaiki akses 

pada pelayanan publik harus juga mengembangkan kerangka konsep Pendidikan 

Menegah Kejuruan, maupun strategi yang dapat mencakup ketiga dimensi diatas. 

Dimensi kognitif terdiri dari : (a) kesadaran masalah ; (b) kesadaran sumber daya 

yang tersedia diperlukan untuk mengatasi masalah ; (c) pengetahuan tentang sumber 

daya manusia yang tersedia ; (d) pengetahuan di mana dan bagaimana cara 

mendapatkan sumber daya ; serta (e) perasaan percaya dalam mendapatkan pelayanan 

kesempatan yang diperlukan. Dimensi perilaku mencakup : (a) kemampuan 

berkomunikasi ; (b) dinamika interaksi sosial ; (c) pola perilaku klien; (d) dan hasil 

dari peranan klien. Dimensi birokrasi administratif antara lain : (a) kekakuan 

prosedure ; (b) pemerataan perlakuan ; (c) jarak sosial antara pelanggan dan petugas ; 
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(d) tersedianya saluran untuk menyampaikan perasaan tidak puas; (e) latar belakang 

serta pandangan petugas ; (f) kebijakan kepegawaian ; dan (g) derajat desentarlisasi. 

Dari beberapa argumentasi yang telah dikemukakan, maka perdebatan yang 

berlangsung selama ini lebih banyak berkisar pada masalah ketidak siapan lulusan 

baik dari sekolah lanjutan, menengah maupun Pendidikan Menegah Kejuruan dalam 

memasuki dunia kerja. Topik ini menjadi lebih marak ketika Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan dijabat oleh “Wardiman Djojonegoro”. Solusi yang ingin dicari adalah 

bagaimana lulusan sekolah dapat diserap oleh dunia kerja atau bagaimana mereka 

bisa diserap oleh lowongan pekerjaan. Kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan 

seharusnya mengacu pada arah dan tujuan hendak ingin dicapai oleh masyarakat 

Indonesia. Tanpa melihat dan berpegang pada arah tujuan bangsa Indonesia, 

pendidikan tidak memiliki acuan operasional yang jelas dan menyeluruh. Kebijakan 

yang demikian mudah terjebak pada lingkup persoalan yang parsial dan temperorer. 

Meninggalkan arah dan tujuan nasional sebagai acuan, juga dapat menimbulkan 

terjadinya involusi di bidang pendidikan. 

Dalam kaitannya dengan tujuan bangsa Indonesia, tentu saja harus melihat 

pada konstitusi negara RI. Berangkat dari Undang-undang Dasar 1945 yang perlu 

dicermati kalangan pendidikan, yang berhubungan dengan kesempatan memperoleh 

pemerataan Pendidikan Menegah Kejuruan, adalah : ................. “ mengupayakan 

kesejahteraan umum........ “ , “........ mencerdaskan kehidupan bangsa ..” dan “Setiap 

warga negara berhak mendapat pengajaran”. Dengan menelaah formulasi yang 

tercantum pada konstitusi, nampaklah bahwa pendiri bangsa negara Republik 
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Indonesia menyadari benar kondisi dan karakteristik dari masyarakat Indonesia yang 

penduduknya berjumlah banyak, tersebar di daerah-daerah yang luas, dan mayoritas 

masih berada pada tingkat pendidikan rendah. Oleh sebab itu, pesan yang 

didengungkan adalah “peningkatan pemerataan pendidikan”, pada akhirnya dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus untuk mengubah struktur sosial 

masyarakat Indonesia. 

Model pembangunan I telah banyak menuai kritikan dari berbagai pihak, 

diantaranya adalah adanya saran untuk meninjau kembali pola sistem administrasi negara 

yang dilaksanakan. Maka muncullah gerakan apa yang disebut sebagai Teori 

Pembangunan Baru, juga dapat disebut sebagai model pembangunan II. Model ini 

memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok termasuk kesempatan kerja, 

memberantas kemiskinan dan peningkatan gizi, serta kualitas SDM melalui pemerataan 

pendidikan. Untuk itu setelah terjadi pergeseran pola atau model administrasi 

pembangunan secara otomatis membawa dampak pula pada pola pelayanan, khususnya 

pada upaya “ peningkatan pelayanan publik” (delivery of public service), debirokratisasi, 

peningkatan kapasitas pemerintah berserta aparaturnya, ada partisipasi daerah dalam 

penyusunan implementasi rencana kerja, (Effendi, 1990 : 326). 

Dalam Pembangunan  Pendidikan Nasional 2005 – 2009  di Indonesia, dengan 

dilandasi oleh konsep dan strategi seperti yang nampak dalam Renstra Departemen 

Pendidikan Nasional  2005-2009  ini bertujuan peningkatan dan pemerataan akses 

pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta penguatan 

tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.  
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Secara umum, (Bryant dan White, 1987 : 22-28) menguraikan, ada 4 aspek 

yang terkandung dalam pembangunan peningkatan kualitas SDM, yaitu : Pertama, 

penekanan pembangunan harus memprioritaskan pada kapasitas (capacity) kepada 

apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tersebut, serta energi yang 

diperlukan. Kedua, pembangunan harus menekankan pada upaya pemerataan (equity). 

Ketiga, pembangunan mengandung arti adanya peningkatan wewenang kepada 

kelompok masyarakat lemah atau kurang mampu. Koreksi terhadap 

keputusankeputusan yang tidak adil tentang alokasi sumber daya hanyalah dapat 

dilakukan apabila kelompok lemah ini cukup mempunyai kewenangan. Keempat, 

pembangunan dapat pula ber arti keberlangsungan atau keberlanjutan (suistainnable) 

dan interdependensi di antara negara - negara di dunia. 

Oleh karena itu, untuk mengapresiasi konsep dan strategi pembangunan yang 

telah digariskan, peran birokrasi pemerintah (negara) sangat menentukan terhadap 

pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Max Weber telah banyak memberi 

sumbangan pikirannya, Dia berpendapat bahwa Birokrasi bercirikan rasional dengan 

selalu mengandalkan peraturan peraturan (rules) dan prosedur yang dimaksudkan 

untuk membantu tercapainya tujuan dan terlaksananya nilai-nilai atau norma-norma 

yang diinginkan. Masih menurut Weber telah menggaris bawahi, jika kewenangan 

dalam Birokrasi berdasarkan pada keahlian (experties) yang dimiliki oleh para 

pejabat (birokrasi) yang bekerja atas dasar peraturan (Kasim, 1993 : 9). 

Menurut Albow (Kasim, 1993 : 10) menyamakan antara tindakan rasionalitas 

dan formal dari Birokrasi dengan ide efisiensi, walaupun Birokrasi yang rasional 
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melalui berbagai pertimbangan kalkulasi, perkiraan dan stabilisasi. Pikiran Weber 

tentang rasionalisasi sebenarnya dengan maksud agar dapat dicapai tingkat efesiensi 

yang maksimal. Nilai efesiensi, bukan satu-satunya nilai yang absolut dalam 

Birokrasi. Hegelrian Bureaucracy, memandang bahwa Birokrasi dapat berfungsi 

sebagai penghubung antara negara dengan civil society. Negara merealisasikan 

kepentingan umum, civil society mempresentasikan kepentingan khusus yang ada 

dalam masyarakat. Dengan demikian maka keberhasilan suatu. Birokrasi sebenarnya 

dapat diukur dari kemampuannya untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan, 

khusus di dalam masyarakat dan mengkoporasikannya ke dalam suatu kepentingan 

negara atau pemerintah (Tjokrowinoto, 1986 : 6). Oleh karena itu, nilai-nilai dan etika 

yang berkaitan dengan Birokrasi versi Hegel, bukan efesiensi, tetapi sampai seberapa 

jauh peran Birokrasi dapat menyalurkan berbagai kepentingan khusus, menjadi 

kepentingan umum, seperti yang pernah dikemukakan oleh (Mouzelis, 1975 : 8) : 

“........... the state buraucracy is the medium through which this passage from the 

particular to the general interest become possible.............”. 

Dalam kapasitas birokrasi ada yang disebut sebagai learning process 

approach dimana suatu proses itu biasa terlebih dahulu harus melalui kegiatan yang 

bersifat “in -efisiensi”, itu pandangan David Korten (1980). Adanya beberapa 

kesalahan dalam proses birokrasi biasa dapat ditoleransi, demi untuk tercapainya 

tujuan lebih besar, yaitu terbentuknya birokrasi dan lembaga-lembaga 

kemasyarakatan, bagitu seperti yang tulis Korten, : “.............. the rural poor are to 

give meaningfull expression to their view, mobilize their own resources in self-help 
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action, and enforce their demand on the broader national political and economic 

system (Korten, 1980 : 1). Rujukan dari Daniel Bell, (1973 : 42-43), membahas dan 

menyarankan apabila efisiensi itu harus dapat pula dicapai melalui trade off dengan 

beberapa norma dan nilai-nilai yang lain. Misalnya tentang nilai pemerataan dan 

kesempatan seperti yang pernah diuraikan : .............“ Balance consideration between 

economizing mode with is oriented to fuctional efficiency and the management of men 

and the “sociologizing” mode which establishes broader 

social criteria .........” 

Dari beberapa penjelasan, terdapat sejumlah alternatif nilai yang menjadi acuan 

birokrasi, seperti efisiensi, demokratisasi, pembinaan kelembagaan, pembinaan 

kapasitas dan pemerataan. Pemerataan dalam memperoleh Pendidikan Menegah 

Kejuruan, selalu berkonotasi kepada masalah biaya dan masyarakat yang kurang 

mampu, oleh sebab itu dalam kaitannya dengan Birokrasi, (Abdul Wahab 1994 : 13), 

memberikan batasan, “pelimpahan kewenangan pada pihak bawahan, yakni para 

Birokrat di lapangan (street bureaucrat), bahkan di dalam kelompok warga masyarakat 

merupakan faktor sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka menjadikan 

organisasi publik atau instansi pemerintah seperti lembaga Pendidikan Menegah 

Kejuruan, harus lebih tanggap (responsif) terhadap kebutuhan lokal (daerah) sekaligus 

sebagai upaya untuk memperluas daya jangkau pada masyarakat miskin”. 

Lebih memperjelas lagi dari berbagai uraian, bagaimana sebenarnya 

organisasi pemerintah (publik) itu dalam memberikan pelayanannya kepada 

masyarakat, dari Balk (Kasim, 1993 : 21-22), indikator pelayanan kepada masyarakat, 
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ditentukan oleh kualitas hasil yang dipersembahkan pada masyarakat, yaitu sampai 

seberapa jauh hasil-hasilnya dapat sesuai dengan standarisasi yang dinginkan oleh 

masyarakat. Standarisasi ini biasanya memiliki ciri-ciri, semisal sampai seberapa jauh 

sebenarnya kepuasan dari pada masyarakat dalam memeproleh akses kesempatan 

pemerataan Pendidikan Menegah Kejuruan. Oleh sebab itu, sifat pelayanan publik 

tidak dilihat dari ratio output terhadap input organisasi pemerintah, karena tidak ada 

harga pasarnya dan penentuannya yang dilakukan melalui proses politik, demikian 

seperti pernah ditulis oleh (Kasim, 1993 : 23). Dalam konteks se hari-hari kecepatan 

dan ketepatan adalah ukuran terbaik bagi sebuah pelayanan. 

 

2.4  Teori Public Choice untuk Memahami Aksesibilitas Pendidikan 

Pendidikan adalah sebuah fenomena sosial, disitu terdapat suatu ikatan 

alamiah seseorang dengan yang lainnya, misalnya antar sesama manusia, manusia 

dengan alam disekitarnya, dan juga antara makhluk hidup yang satu dengan lainnya. 

Oleh karena itu pendidikan harus bersifat absolut dan komprehensif, tidak mengenal 

batasan waktu serta ruang. Bahkan dalam salah satu ajaran agama menjelaskan, 

bahwa batasan dari suatu pendidikan adalah sampai keliang lahat. Jadi alangkah 

pentingnya pendidikan, maka dari pada itu wajar apabila pendidikan menjadi suatu 

prioritas dan pilihan utama dari suatu kebutuhan (choice) bagi setiap mahkluk atau 

manusia. Sedangkan yang mendasari bahwa pendidikan sebagai pilihan (choice) tidak 

lain karena hal tersebut dapat diterima oleh akal sehat dengan dibenarkan oleh pilihan 

rasional. Selanjutnya, maka tentu saja akan menjadi suatu bentuk pilihan yang 
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rasional (rational choice) dan kemudian menjadi prioritas pilihan dari beberapa 

alternatif pilihan publik (public choice). 

Rachbini dan Arifin, dalam “Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik” (200l : 

19) menjelaskan : public choice selalu menekankan pada penilaian keputusan-

keputusan rasional baik oleh individu maupun masyarakat atau keputusan 

pemerintah, termasuk kebijakan di bidang pendidikan, itu ber arti dengan sendirinya 

masyarakat (publik) memiliki pilihan rasional dalam menyikapi setiap kebijakan 

pendidikan (Pendidikan Menegah Kejuruan). Sebaliknya Pendidikan Menegah 

Kejuruan harus selalu bertindak rasional pula untuk memenuhi tuntutan masyarakat. 

Seiring dengan kepentingan publik seharusnya Pendidikan Menegah Kejuruan 

mampu merumuskan suatu kebijakan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat 

(publik) didalam bidang pendidikan, utamanya bagi Pendidikan Menegah Kejuruan. 

Publik pada dasarnya masih sangat mengharapkan adanya suatu kebijakan Pendidikan 

Menegah Kejuruan yang berdampak terhadap aksesibilitas untuk memperoleh 

kesempatan pemerataan pendidikan. Pengalaman menunjukan pada beberapa tahun 

terakhir ini di Indonesia aksesibilitas dalam memperoleh kesempatan pendidikan 

masih belum terjawab di tingkat Pendidikan Menegah Kejuruan, selama ini yang 

sudah pernah direalisasi sebatas pada kebijakan di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama, yang dikenal dengan “Program Belajar Sembilan Tahun”, 

(Achmady, 199 : 44). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini membahas dan mengkaji  kebijakan Sekolah Menengah 

Kejuruan terhadap aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh kesempatan 

pemerataan pendidikan. Bahasan dalam akses masyarakat dalam memperoleh 

kesempatan pemerataan pendidikan, haruslah diposisikan dan menjadi bagian dari 

kebijakan pemerintah, dalam  hal ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan. Maka arah 

penelitian  ini ditekankan pada evaluasi kebijakan, khususnya evaluasi kebijakan 

Departemen Pendidikan Nasional Dalam uapaya meningkatkan jumlah siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan  di Provinsi Sumatera Utara.  Pada studi evaluasi kebijakan ini 

pendekatan analisis ditekankan pada pendekatan  kualitatif dimana  realita studinya 

memakai studi kasus terpancang (embaded case) , (Yin, 1987 ; 44 - 45), hal ini 

berkaitan dengan asumsi bahwa penelitian ini sudah ditetapkan fokus penelitiannya, 

yaitu Kebijakan Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan)  yang ada di Provinsi 

Sumatera Utara dan di formulasi dengan Kebijakan Pemerintah di bidang pendidikan 

serta dilengkapi dengan Keadaan Kondisi Ekonomi Masyarakat. Kebijakan-kebijakan 

tersebut kemudian dikorelasikan dengan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh 

kesempatan pendidikan menegah.  

Sedangkan uraian yang menjelaskan terhadap studi evaluasi dampak, serta 

kemudian substansi kebijakan dianalisis sesuai dengan isu kebijakan yang 

43 
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dikemukakan yaitu masalah pemerataan pendidikan (menegah). Studi evaluasi 

dampak kebijakan disini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat 

dari dampak kebijakan terhadap perubahan-perubahan terjadi dalam individu/ 

masyarakat, baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan, baik yang berhasil 

(successfull) maupun yang gagalan (unsuccessfull). Adapun tujuan deskriptif dari 

penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan biaya 

masuk Sekolah Menengah Kejuruan. Sedangkan untuk tujuan kritis ialah memberikan 

penjelasan mengapa masih harus ada alternatif kebijakan yang lainnya. Kedua tujuan 

evaluasi kebijakan tersebut telah dijelaskan oleh (Meenhan’s, 1971, dalam Johnson, 

1975; dan Dolbeara, 1975 : 79 – 80). 

 

3.2  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan di Sumatera Utara 

dengan bidang kajian utamanya masalah kesempatan memperoleh pendidikan 

menengah. Oleh sebab itu penelitian ini dilengkapi dengan hasil penelitian tentang 

kondisi ekonomi masyarakat Sumatera Utara. Penentuan lokasi tersebut karena setiap 

penelitian kualitatif sifatnya mengharuskan peneliti lebih banyak atau sering di 

lapangan. 

Dengan ditetapkannya institusi tersebut sebagai lokasi penelitian tentang 

kebijakan biaya pendidikan, para aktor pembuat kebijakan, dan masyarakat sebagai 

pengguna kebijakan dalam kesempatan memperoleh pemerataan pendidikan 

menengah. 
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3.3  Definisi Konsep 

Konsep adalah istilah yang khusus untuk menggambarkan secara tepat 

fenomena yang hendak diteliti atau istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Konsep dalam penelitian ini dapat 

didefinisikan sebagai berikut:  

1. Evaluasi Kebijakan  adalah  aktivitas yang hanya mengevaluasi   aktivitas atau 

kegiatan pembangunan, dan dalam penelitian ini aktivitas atau kegiatan 

tersebut adalah aktivitas atau kegiatan di bidang pendidikan, khusunya 

pendidikan melalui Program SMK Kecil di SMP yang telah dituangkan dalam  

Surat Mendiknas No. 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007.  

2. Program SMK Kecil di SMP adalah suatu program dalam upaya peningkatan 

akses siswa SMK dengan mendekatkan SMK ke masyarakat dengan 

menempelkan sementara di lahan SMP yang memungkinkan 

3. Pembangunan bidang pendidikan  adalah penyelenggaraan pendidikan yang 

ditujukan untuk masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah  untuk 

dapat  memperoleh pemerataan kesempatan 

 

3.4  Sumber Data 

Oleh karena lingkup penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik 

pengumpulan sampelnya menggunakan cara purposive, dimana peneliti memakai 

berbagai pertimbangan, yaitu berdasarkan konsep teori yang digunakan, serta 
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keingintahuan dari pada penelitian tentang karakteristik pribadi dari obyek yang 

diteliti. 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1. Informan, sebagai informan awal dipilih secara purposive, obyek penelitian 

yang menguasai permasalahan yang diteliti (key informan). Informasi 

selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjukan orang lain yang 

dapat memberikan informasi, dan kemudian informan ini diminta pula untuk 

menunjukan orang lain yang dapat memberikan informasi begitu seterusnya. 

Cara ini biasanya lazim disebut sebagai snow ball yang dilakukan secara serial 

atau berurutan. Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan pertama 

adalah : Protolan Siswa SMK berjumlah 5 siswa (yang mewakili), Kepala 

Sekolah, serta beberapa tokoh masyarakat. 

2. Dokumen, yaitu teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data 

melalui bahan-bahan tertulis berupa Buku Pedoman Pendidikan, Kebijakan 

Biaya Masuk, bahan-bahan aporan dan arsip lain yang masih relevan dengan 

kebijakan pendidikan. Teknik ini dilakukan untuk melangkapi informasi 

peneliti disamping untuk mendukung teknik-teknik pengumpulan data yang 

telah disebutkan diatas. 

3. Tempat dan peristiwa sebagai sumber data tambahan dilakukan melalui 

observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan 

implementasi kebijakan biaya pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan. 
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3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data didasarkan pada prinsip yang dianjurkan oleh 

Naturalictic Approach yang melekat pada tradisi ilmu sosial (Lofland & Lofland, 

1984) mengarah pada situasi dan kondisi setting penelitian, kejadian yang dialami 

oleh subyek penelitian individu atau kelompok atas dasar latar belakang (biografi, 

histori dan hubungan) personal atau kelompok yang terjalin. 

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan, maka peneliti 

dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yang terdiri dari : (1) Observasi; 

(2) wawancara secara mendalam (in-dept interview); dan (3) dokumentasi, sehingga 

thick description didapatkan. Sedangkan pencatatan data dan penulisannya dilakukan 

dengan cara memanfaatkan bentuk-bentuk instrumen penelitian, diantaranya : 

peneliti, field note, interview write ups, mapping, photograpic, sound serta beberapa 

dokumen penting arsip buku laporan tahunan Sekolah Menengah Kejuruan Sumatera 

Utara. 

 

3.6  Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan 

selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk 

diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, 

mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan 

data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif 

(Miles dan Huberman 1984 ; 15-21) 
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1. Reduksi Data 

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang 

lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan 

kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting 

kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode 

dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian 

berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data 

yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, 

penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data (display data) dimasudkan agar lebih mempermudah bagi 

peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagianbagian tertentu 

dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk 

tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian 

dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai 

dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan 

yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu 

data direduksi. 

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama 

proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna 
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dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, 

hipotetsis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat 

tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari katagori-katagori data yang 

telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu 

menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui 

verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded. 

Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus dilakukan 

ferivikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. 

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang logis, data kualitatif berupa pandangan-

pandangan tertentu terhadap fenomena yang terjadi dalam kebijakan pendidikan, 

utamanya kebijakan penerimaan siswa baru di Sekolah Menengah Kejuruan, juga 

beberapa data kuantitatif yang terdiri dari angka-angka untuk mendukung adanya 

prosentase hubungan antara data yang berkaitan dengan pokok bahasan. Untuk itu 

diperoleh suatu hubungan penyilangan yang dapat memberikan penjelasan terhadap 

dampak kebijakan Sekolah Menengah Kejuruan terhadap akses masyarakat dalam 

memperoleh kesempatan pemerataan pendidikan menegah. Ketiga komponen 

berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar. Dan ternyata 

kesimpulannya tidak memadai, maka perlu diadakan pengujian ulang, yaitu dengan 

cara mencari beberapa data lagi di lapangan, dicoba untuk diinterpretasikan dengan 

fokus yang lebih ter arah. Dengan begitu, analisis data tersebut merupakan proses 

interaksi antara ke tiga komponan analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan 

suatu proses siklus sampai dengan aktivitas penelitian selesai. 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 71.680,68 Km2 yang dibagi 

dalam wilayah kabupaten dan kota yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Daerah yang berada di Pantai Barat : 

a. Pulau Nias terdiri atas Kabupaten Nias dan Nias Selatan 

b. Kota Sibolga 

c. Kabupaten Tapanuli Tengah 

d. Kabupaten Tapanuli Selatan    

2. Daerah yang berada di Pantai Timur : 

a. Kabupaten Asahan 

b. Kota Tanjung Balai 

c. Kabupaten Labuhan Batu 

d. Kabupaten Serdang Bedagai 

e. Kabupaten Mandailing Natal 

f. Kabupaten Batu Bara 

3. Daerah dataran tinggi : 

a. Kota Medan 

b. Kota Tebing Tinggi 

c. Kota Pematang Siantar 

50 
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d. Kota Binjai 

e. Kota Padang Sidempuan 

f. Kabupaten Karo 

g. Kabupaten Dairi 

 

Daerah kabupaten/ kota yang berada di pinggiran wilayah yaitu : 

1. Wilayah Utara adalah Kabupaten Langkat 

2. Wilayah Timur adalah Kabupaten Labuhan Batu 

3. Wilayah Selatan adalah Kabupaten Mandailing Natal 

4. Wilayah Barat adalah Kabupaten Nias 

 

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 12.643.494 orang, yaitu 

6.324.504 orang laki-laki, 6.318.990 orang perempuan. Dengan penyebaran 

penduduk sebesar 137 orang/km2. Dimana jumlah penduduk terbanyak di Kota 

Medan dan jumlah penduduk terkecil di Kabupaten Pakpak Bharat. 

Penduduk Usia Sekolah 5 – 19 Tahun adalah 4.174.880 orang terdiri dari 

2.131.672 orang laki-laki dan 2.043.208 orang perempuan. Angka Partisipasi Kotor 

SMA/SMALB/SMK/MA Tahun 2007 sebesar 69,26 %. 

 

 

 

 

Latifah Hanum Daulay: Evaluasi Kebijakan Departemen Pendidikan nasional Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Siswa Sekolah 
Menengah Kejuruan (Studi Pada Program SMK Kecil di SMP wilayah Sumatera Utara), 2008. 
USU e-Repository © 2008 



Pada tahun 2006 dan 2007 kondisi jumlah SMK dan SMA di Sumatera Utara 

dapat dilihat melalui tabel 1 – 4   berikut : 

Tabel 1. Jumlah SMK Tahun 2006 
 

No SMK Jumlah 
 SMK Negeri 86 
 SMK Swasta 527 

Jumlah Total 613 
Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2007 
 

Tabel. 2. Jumlah SMK Tahun 2007 
 

No SMK Jumlah 
 SMK Negeri 103 
 SMK Swasta 531 

Jumlah Total 634 
Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2007 
 

Tabel 3. Jumlah SMA Tahun 2007 
 

No SMK Jumlah 
 SMA Negeri 152 
 SMA Swasta 712 

Jumlah Total 864 
Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2007 
 

Tabel 4. Jumlah siswa SMK dan SMA di Sumatera Utara 
 

No SMK dan SMA Jumlah 
1 Siswa SMK 196.484 
2 Siswa SMA 324.198 

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2007 
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Dari data jumlah siswa pada tabel 1-4 di atas, dapat bandingkan bahwa siswa 

SMK dengan SMA saat ini  sebesar  37 : 63. Srtinya bahwa proporsi terbesar masih 

menjadi daya serap pada jumlah siswa di SMS, padahal kebijakan pemerintah  

melalui pembangunan pendidikan nasional mengarahkan kepada berbagai jenjang 

pendidikan kejuruan yang dapat memberikan kecakapan hidup (life skill) bagi 

generasi bangsa ini ke depan. 

Kemudian dapat diketahui juga bahwa jumlah SMK Per-Kabupaten/ Kota di 

Sumatera Utara adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. Jumlah SMK Per-Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara 
 
No Kabupaten / Kota  SMK Negeri SMK Swasta Total SMK 
1 Kota Tanjung Balai 3 3 6 

2 Kabupaten Toba Samosir 3 16 19 

3 Kota Binjai 2 19 21 

4 Kabupaten Nias Selatan  5 10 15 

5 Kabupaten Nias  10 9 19 

6 Kabupaten Samosir 2 4 6 

7 Kabupaten Tapanuli Tengah  0 10 10 

8 Kabupaten Deliserdang 2 88 90 

9 Kabupaten Humbang 
Hasundutan 

7 5 12 

10 Kota Pematangsiantar 3 34 37 

11 Kabupaten Dairi 2 9 11 

12 Kabupaten Langkat 2 32 34 

13 Kabupaten Pakpak Bharat 1 0 1 

14 Kabupaten Serdang bedagai 3 23 26 

15 Kabupaten Karo 0 6 9 
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16 Kabupaten Simalungun 1 30 31 

17 Kota Padangsidempuan 3 13 16 

18 Kabupaten Mandailing Natal 8 6 14 

19 Kota Tebingtinggi 3 10 13 

20 Kabupaten Tapanuli Utara 8 11 19 

21 Kota Sibolga 3 5 8 

22 Kabupaten Tapanuli Selatan 7 6 13 

23 Kabupaten Asahan 6 29 35 

24 Kabupaten Labuhanbatu 4 33 37 

25 Kota Medan  12 120 132 

 JUMLAH 103 531 634 

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2007 
 

Program Keahlian SMK yang ada di Sumatera Utara sebanyak 61 Program 

Keahlian antara lain : 

1.  Administrasi Perkantoran   =  224 SMK 

2.  Akuntansi     =  254 SMK 

3.  Akomodasi Perhotelan   = 14 SMK  

4.  Analisis Kesehatan   = 2 SMK 

5.  Analisis Kimia (4)    = 1 SMK (SMK Negeri 3 Medan) 

6.  Budidaya Ikan   = 3 SMK 

7.  Budidaya Rumput Laut   = 1 SMK  (SMKN P.Pulau Batu) 

8.  Budidaya Tanaman   = 19 SMK 

9.  Budidaya Ternak   = 3 SMK 

10. Farmasi     = 4 SMK 
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11. Kimia Industri    = 1 SMK ( SMK Negeri 3 Medan ) 

12. Koperasi     = 4 SMK 

13. Kria Kayu     = 2 SMK 

14. Kria Logam    = 1 SMK (SMKN Laguboti Tobasa) 

15. Kria Tekstil    = 2 SMK 

16. Mekanisasi Pertanian   = 1 SMK (SMKN Siborong-borong) 

17. Nautika Kapal Niaga  = 2 SMK    

18. Teknik Penangkapan Ikan  = 4 SMK 

19. Teknik  Perikanan Laut    = 4 SMK 

20. Pekerjaan Sosial      = 1 SMK (SMKN 9 Medan)  

21. Pemasangan & Perb. Mesin = 2 SMK 

22. Pemesinan    = 7 SMK 

23. Penjualan       = 44 SMK 

24. Perawatan Medis      = 4 SMK 

25. Persiapan Grafika     = 1 SMK 

26. Produksi Grafika     = 1 SMK 

27. Rekayasa Perangkat Lunak = 3 SMK 

28. Restoran     = 1 SMK 

29. Seni Musik   = 1 SMK 

30. Seni Musik Non Klasik  = 1 SMK 

31. Tata Boga    = 8 SMK 

32. Tata Busana   = 21 SMK 
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33. Tata Kecantikan Kulit  = 1 SMK 

34. Tata Kecantikan Rambut  = 3 SMK    

35. Teknik Alat Berat    = 1 SMK 

36. Teknik Audio Vidio  = 72 SMK 

37. Teknik Bangunan Sederhana = 1 SMK 

38. Teknik Elektronika  = 6 SMK 

39. Teknik Elektronika Komunikasi = 12 SMK 

40. Teknik Gambar Bangunan  = 13 SMK 

41. Teknik Instalasi Listrik  = 48 SMK 

42. Teknik Komputer Jaringan = 7 SMK 

43. Teknik Konstruksi Bangunan = 15 SMK 

44. Teknik Las   = 4 SMK 

45. Teknik Listrik Pemakaian  = 15 SMK 

46. Teknik Mekanik Industri  = 2 SMK 

47. Teknik Mekanik Otomotif = 187 SMK 

48. Teknik Mesin Perkakas  = 37 SMK 

49. Teknik Multi Media   = 2 SMK 

50. Teknik Pekerjaan Finishing = 1 SMK 

51. Teknik Pembentukan  = 1 SMK    

52. Teknik Pendingin & Tata Udara = 1 SMK 

53. Teknik Perkayuan   = 13 SMK 

54. Teknik Suitsing   = 1 SMK 
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55. Teknik Survei dan Pemetaan  = 2 SMK 

56. Teknika Niaga   = 2 SMK 

57. Teknologi Hasil Perikanan = 1 SMK 

58. Teknologi Hasil Pertanian  = 3 SMK 

59. Usaha Jasa Pariwisata  = 11 SMK 

60. Kriya Rotan   = 1 SMK 

61. Penerbangan   = 1 SMK 

 

 Dengan jumlah keahlian yang tertera di atas menunjukkan bahwa upaya-

upaya pemerintah untuk terus mengembangkan berbagai ketrampilan  membutuhkan  

arah yang tepat untuk melahirkan berbagai sekolah kejuruan yang marketable dan 

aksetable yang disesuaikan dengan kebutuhan global, di samping tentunya juga 

dengan mengkedapankan ketrampilan yang bisa diserap oleh pasar global 

  

4.2. Kebijakan Pengembangan SMK 

Berdasarkan pertimbangan arah kebijakan pendidikan nasional dan berbagai 

isu-isu starategis yang berkembang dalam implementasi pembangunan pendidikan 

nasional, maka dalam Road Map Pembinaan SMK 2006-2010 ditetapkan program-

program pembangunan dan pengembangan SMK secara bertahap dan 

berkesinambungan, dengan prioritas pembinaan dan pengembangan diarahkan pada : 

1. Perluasan dan Pemerataan Akses SMK dengan membangun sekolah baru, 

penambahan ruang kelas baru, rehab bangunan, dan meningkatkan daya 
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tampung yang sudah ada melalui pendekatan pengelolaan yang lebih efektif 

dan efisien. 

2. Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan daya saing SMK dengan  

mengembangkan sejumlah SMK SBI, SMK SSN, revitalisasi peralatan, dan 

pengadaan sarana prasarana pembelajaran lainnya. 

3. Meningkatkan Manajemen SMK dengan menerapkan Prinsip Good 

Governance yang mengacu ISO 9001:2000. 

 

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang sudah berproses sejak 2003, 

maka inisiatif pengembangan SMK sudah seharusnya mejadi tugas dan 

tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, sedangkan bantuan-bantuan  

Pengembangan SMK yang sumber dananya berasal dari APBN  pada prinsipnya 

bersifat sebagai stimulan. 

Salah satu kebijakan implementasi dalam Perluasan dan Pemerataan Akses 

sebagai langkah penyiapan menuju pendidikan wajib belajar 12 tahun diarahkan pada 

daerah miskin, terpencil maupun pada daerah-daerah yang membutuhkan, antara lain 

melalui program Pembangunan SMK Baru (USB), penambahan Ruang Kelas Baru 

(RKB), Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK, Pengembangan  SMK Kelas Jauh di 

Ponpes, Bantuan Pengembangan Kota Vokasi, Bantuan Sekolah Berasrama, Bantuan 

SMK Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan, Bantuan untuk Siswa Miskin 

Jenjang Pendidikan Menengah, dan program-program lainnya. 
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Sedangkan upaya mengembangkan mutu, relevansi, dan daya saing SMK 

diarahkan pada pengembangan SMK Bertaraf Internasional dan berkeunggulan lokal, 

Pengembangan Inovasi/Keunggulan lokal SMK, Pembangunan Hotel 

Training/Business Center, Pembelajaran siswa SMK di Institusi Penyelenggara 

Praktek Bersama, Bantuan Pendampingan SMK, Bantuan Unit Produksi, Bantuan 

Pengadaan Peralatan/Revitalisasi SMK SSN, Bantuan Pengadaan Lab.Komputer, 

Bantuan SMK Model, Bantuan Pembangunan Workshop, Lab, Perpustakaan SMK, 

Bantuan Pengadaan Peralatan Biologi, Bantuan Pembangunan Pusat Sumber Belajar 

SMK, Bantuan Uji Kompetensi siswa SMK, Bantuan Pelaksanaan sertifikasi TOEIC 

siswa SMK, Bantuan Modal Kerja Wirausaha siswa SMK, Bantuan Beasiswa Prestasi 

dan Keahlian Khusus Siswa SMK, Bantuan Gelar Apresiasi dan Bela Negara, 

Bantuan Pengemabangan SMK Bertaraf Internasional, Bantuan Tempat Uji 

Kompetensi (TUK) SMK, Bantuan Perpustakaan SMK, Bantuan Pengembangan 

SMK SSN, Bantuan Pendampingan Penyusunan School Business Plan, Bantuan 

Penyusunan School Business Plan, Bantuan Pengadaan Peralatan/Revitalisasi SMK 

SBI, Bantuan Pengembangan Club Bakat dan Minat, Bantuan Operasional 

Manajemen Mutu (BOMM) SMK, Bantuan Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa 

(LKS) SMK, dan lain-lain. 

Sejalan dengan semangat otonomi, kegiatan dan pembiayaan pembangunan 

Sekolah Menengah Kejuruan dialokasikan bukan saja melalui APBN yang 

dialokasikan baik di tingkat provinsi maupun pusat, tetapi juga diharapkan dapat 
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ditingkatkan melalui kontribusi APBD untuk pembangunan dan pengembangan 

SMK. 

Dalam upaya Pengembangan Program Keahlian SMK di Sumatera Utara ada 

beberapa SMK berpeluang membuka program keahlian baru sesuai dengan 

keunggulan yang ada di daerahnya untuk dilakukan yaitu sebagai berikut : 

1. Budidaya Ternak Sapi di Kab. Langkat 

2. Pengolahan Gambir di Kab. Dairi 

3. Pengolahan Kacang Sihobuk di Kab. Tapanuli Utara 

4. Pembuatan kain Tenun di Kab. Tapanuli Selatan 

5. Pengolahan manisan sayuran (seperti cabai, daun pepaya dan lain-lain)  di 

Kab. Langkat 

6. Automotive and Body Repair di Kota Binjai 

 

Adapun permasalahan yang dihadapi saat ini sehubungan dengan program 

baru tersebut adalah : 

1. Masih kurangnya perhatian pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang pendidikan SMK sehingga 

pengalokasian dana untuk SMK masih sangat minim. 

2. Penempatan Kepala SMK, guru SMK kurang tepat dan terkesan tanpa seleksi 

dan penjenjangan yang benar (tidak objektif) 

3. Sarana prasarana dan peralatan SMK yang dimiliki tidak memenuhi standar 

dengan dunia usaha/dunia industri. 
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4. Tenaga pengajar produktif SMK masih kurang. 

5. Masyarakat umum masih cenderung menganggap SMK tidak pantas sebagai 

pilihan pertama atau dengan kata lain SMK hanya sebagai sekolah nomor 2. 

6. Kurangnya perhatian dan kerjasama dari dunia usaha/ dunia industri dalam 

meningkatkan kualitas tamatan siswa SMK. 

Sehingga solusi yang diharapkan adalah sebagai berikut : 

1. Memberi masukan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang keberadaan pendidikan SMK 

sehingga pengalokasian dana untuk SMK dapat diberikan semaksimal 

mungkin.  

2. Menampilkan SMK percontohan yang sempurna, lengkap sarana, memiliki 

alat yang canggih dan kualified guru serta tamatan yang handal dan 

kompetitif. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat dapat memenuhi 

sarana prasarana dan peralatan SMK yang dimiliki agar sesuai standar dengan 

dunia usaha/ dunia industri. 

4. Pengadaan Tenaga pengajar Produktif SMK yang masih sangat kurang apalagi 

untuk beberapa program keahlian tertentu diharapkan segera terpenuhi. 

5. Sosialisasi yang lebih efektif secara berkesinambungan kepada masyarakat 

umum untuk lebih memahami dan menarik minat siswa SMP/Tsanawiyah 

agar memasuki SMK. 
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6. Menugaskan siswa SMP kelas III untuk meninjau secara langsung LKS 

Kabupaten/ Kota agar siswa dapat melihat langsung unjuk kerja siswa SMK. 

7. Kerjasama dengan dunia usaha/ dunia industri untuk penempatan tamatan 

SMK pada dunia usaha/ dunia insdustri secara terencana. 

 

4.2.1.1.Orientasi Program SMK 

Pada hakekatnya, program-program dan kegiatan pembangunan pendidikan 

kejuruan diorientasikan pada kebijakan yang dicanangkan oleh Direktorat Pembinaan 

SMK tahun 2005-2009 adalah mewujudkan SMK berstandar Internasional dan 

Berkeunggulan Lokal di setiap Kabupaten/ Kota. 

Pada sisi lain perluasan kesempatan belajar untuk memperoleh kompetensi 

kejuruan bagi tamatan SMP/ MTs sederajat juga mendapatkan prioritas, antara lain 

dengan mendirikan SMK baru di daerah-daerah yang membutuhkan dan 

memberdayakan berbagai potensi masyarakat, agar akses untuk mengikuti pendidikan 

kejuruan bagi generasi muda dapat terlayani dengan sebaik-baiknya. 

Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan kejuruan bagi masyarakat 

perbatasan sesuai dengan karakteristik setempat juga mendapat perhatian, sejalan 

dengan pemberdayaan potensi wilayah perbatasan dan upaya penciptaan wilayah 

perbatasan yang damai melalui pendekatan pendidikan dan budaya, khususnya 

sejalan untuk mewujudkan sekolah yang dikembangkan berdasarkan keunggulan 

potensi daerah. 
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Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat adalah 

sebuah keniscayaan yang harus pula direspon secara tepat oleh pendidikan kejuruan, 

oleh karenanya Teknologi Informasi dan Komunikasi serta berbagai program inovasi 

lainnya harus diprogramkan baik dalam bentuk muatan materi pemelajaran maupun 

penyiapan infrastrukturnya, serta peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru di 

bidangnya. 

Pada aspek efisiensi dalam pengelolaan pendidikan, penyempurnaan 

mekanisme, tata kerja, prosedur penyaluran subsidi, implementasi program, 

monitoring dan evaluasi kegiatan juga menjadi perhatian agar setiap sasaran yang 

telah ditetapkan dapat dicapai dengan kualitas yang baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK menerapkan Bantuan untuk Siswa 

Miskin Jenjang Pendidikan Menengah dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu 

(BOMM) kepada semua SMK pada tahun 2008 diharapkan menjadi langkah strategis 

untuk mempercepat peningkatan akses dan mutu SMK secara bertahap dan 

berkelanjutan dengan  mengutamakan peningkatan capacity building dan perbaikan 

dan pengadaan SMK. 

 

4.2.1.2.Langkah Kebijakan Strategis SMK 

Keberhasilan pembangunan SMK sangat ditentukan oleh jejaring yang 

dibangun pada seluruh lini baik pada tingkat pusat maupun daerah. Pemahaman yang 
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tepat akan visi, misi dan program-program Pembinaan SMK oleh berbagai pihak 

terkait sangat menentukan. 

Untuk itu kiranya perlu dilakukan langkah-langkah strategis khususnya dalam 

perencanaan maupun implementasi oleh para Pembina SMK baik di pusat, provinsi, 

maupun kabupaten/kota, instansi terkait lainnya serta masyarakat, khususnya 

masyarakat industri dan dunia usaha. Komitmen dalam rangka peningkatan mutu 

SMK harus dibangun antara lain melalui pemahaman dan penyamaan persepsi 

terhadap kebijakan Direktorat Pembinaan SMK dan program-program implementasi 

tahun 2008 antara pengelola pendidikan yang ada di pusat sebagai perumus 

kebijakan, serta unsur pengelola dan praktisi pendidikan di daerah sebagai 

pengembang dan pelaksana kebijakan. 

Langkah-langkah yang dipandang strategis untuk dilaksanakan dalam 

menjamin keberhasilan dalam implementasi program-program pembangunan tahun 

2008 adalah :  

1. Beberapa program pokok telah dialokasikan dalam sejumlah kegiatan yang 

didukung baik melalui dana dekonsentrasi maupun dana pusat untuk 

program peningkatan akses, peningkatan mutu Sekolah Menengah 

Kejuruan, serta penguatan tata kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik. 

Agar rencana yang telah diprogramkan tersebut dapat  berhasil dan tepat 

guna, perlu dilakukan Sosialisasi Program Sekolah Menengah Kejuruan 

pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten/Kota, Bappeda dan Kelompok 

Kerja Kepala Sekolah (K3S) Negeri/swasta. 
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Melalui sosialisasi ini diharapkan adanya pemahaman yang jelas terhadap 

program-program pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan, meliputi 

konsep program, tujuan program, kriteria yang dipersyaratkan dalam setiap 

program, serta mekanisme dan jadwal pelaksanaannya, serta pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi sebagai upaya kontrol terhadap kualitas 

pelaksanaan, sebagaimana yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan setiap 

jenis program dimaksud. 

Dengan pemahaman yang jelas pada sosialisasi ini maka semua program 

pengembangan dan peningkatan mutu Sekolah Menengah Kejuruan dapat 

diketahui secara terbuka oleh Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota, SMK,  serta pihak terkait lainnya. Untuk kelancaran 

pelaksanaan program bimbingan teknis dalam rangka untuk lebih 

memberikan pemahaman secara teknis kemajuan pembangunan pendidikan 

kejuruan di setiap wilayah akan dilakukan oleh Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Kejuruan. 

2. Pada tingkat pusat dan propinsi juga ditetapkan Konsultan Penjamin Mutu 

Pelaksanaan Pembangunan SMK, yang diharapkan dapat membantu 

perencana, pengawas, dan pelaksana pembangunan sarana dan prasarana 

Sekolah Menengah Kejuruan yang dibangun dengan dana imbal swadaya di 

Kab/Kota. Peranan penting dari konsultan ini adalah agar setiap pekerjaan 

pembangunan yang dilakukan secara swakelola oleh SMK memenuhi 

kualitas yang dipersyaratkan. 
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3. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota serta unsur Pemerintah Kabupaten/Kota baik pada tahap 

perencanaan, persiapan implementasi, dan evaluasi program diharapkan 

mampu menciptakan sinergi, khususnya komitmen pemerintah daerah dalam 

mensukseskan program pengembangan sumber daya manusia di 

wilayahnya, antara lain dalam penyediaan dana pendamping. Pengalaman 

selama ini menunjukkan bahwa untuk merealisasikan dana pembangunan 

melalui APBD yang telah disepakati untuk setiap program bukanlah hal 

yang mudah untuk dipenuhi. Oleh sebab itu forum-forum koordinasi ini 

diharapkan dapat mensinergikan berbagai program baik yang ada di pusat 

maupun pemerintah daerah demi keberhasilan program. 

4. Pemberdayaan Teknologi Informasi dalam pengelolaan bantuan diharapkan 

pula dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan, antara lain 

dimulai dengan pemberlakuan sistem kodefikasi kegiatan. 

 

4.2.2. Tren, Isu dan Kebutuhan Pengembangan Pendidikan SMK Nasional dan 

Internasional 

Memperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi di lapangan kerja dan 

berbagai respon yang perlu dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Kejuruan adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berstandar Internasional; 

2. Pengembangan partisipasi industri di sekolah kejuruan; 
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3. Pengembangan kompetensi kunci; 

4. Pengembangan kewirausahaan; 

5. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan; 

6. Peningkatan good governance dan akuntabilitas; 

7. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan; 

8. Peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan kejuruan; 

9. Perbaikan dan perawatan sarana pendidikan kejuruan; 

10. Pengembangan standar kompetensi. 

 

4.2.2.1.Visi Pembinaan SMK 

Terwujudnya SMK bertaraf internasional, menghasilkan tamatan yang 

memiliki jati diri bangsa, mampu mengembangkan keunggulan lokal dan bersaing di 

pasar global. 

 

4.2.2.2.Misi Pembinaan SMK 

Untuk mewujudkan Visi Pembinaan SMK tersebut diambil langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan profesionalisme dan Good Governance SMK sebagai pusat 

pembudayaan kompetensi; 

2. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan mengacu 8 Standar 

Nasional Pendidikan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional 

Pendidikan (BSNP); 
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3. Membangun dan memberdayakan SMK menuju Sekolah Bertaraf 

Internasional (SBI) untuk menghasilkan lulusan yang memiliki jati diri bangsa 

dan keunggulan kompetitif di pasar nasional dan global; 

4. Memberdayakan SMK untuk mengembangkan potensi lokal dalam rangka 

menumbuhkan pendidikan yang relevan berbasis keunggulan lokal; 

5. Memberdayakan SMK untuk mengembangkan kerjasama dengan Industri, 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

(P4TK), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dan berbagai lembaga 

terkait;  

6. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan kejuruan yang 

bermutu. 

 

4.2.2.3.Nilai – nilai SMK (untuk mengimplementasikan visi misi) 

1. Transparan, akuntabel, dan partisipatif; 

2. Produktif, kreatif, inovatif, dan bermutu; 

3. Cost effectiveness dan cost benefit; 

4. Adil, baik, dan benar; 

5. Wawasan kebangsaan; 

6. Wawasan lingkungan; 

7. Orientasi pasar. 
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4.2.2.4.Tujuan Strategis SMK 

Tujuan Strategis 1, mengembangkan Mutu dan Relevansi SMK dan Membina 

Sejumlah SMK yang Bertaraf Internasional : 

1. Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan standar nasional pendidikan 

dan standar pelayanan minimal pendidikan kejuruan; 

2. Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan sistem evaluasi, sertifikasi, dan 

akreditasi SMK; 

3. Mengusahakan pemenuhan kebutuhan sekolah menengah kejuruan sesuai 

dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan SMK Bertaraf Internasional dan SMK 

berbasis Keunggulan Lokal; 

4. Pengembangan relevansi sekolah menengah kejuruan sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan pasar kerja 

lokal/global; 

5. Memfasilitasi terlaksananya uji kompetensi dan sertifikasi lulusan SMK; 

6. Mendorong implementasi merit system untuk meningkatkan mutu layanan dan 

kesejahteraan guru; 

7. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan dunia industri dalam 

penyelenggaraan SMK; 

8. Meningkatkan, melengkapi, dan memelihara sarana dan prasarana SMK; 

9. Meningkatkan sistem manajemen mutu di SMK; 

10. Meningkatkan kreativitas dan inovasi di lingkungan SMK; 

11. Meningkatkan SMK sebagai learning organisation ; 
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12. Mengembangkan SMK sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK); 

13. Mengembangkan kewirausahaan di lingkungan SMK; 

14. Meningkatkan unit produksi di SMK; 

15. Meningkatkan kerja sama internasional;  

16. Memfasilitasi penyusunan kurikulum SMK berstandar internasional; 

17. Melakukan bimbingan teknis kepada SMK. 

 

Tujuan Strategis 2, Perluasan dan Pemerataan Akses dengan Tetap 

Memperhatikan Mutu : 

1. Meningkatkan daya tampung SMK dengan mengupayakan pemenuhan 

kebutuhan sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan; 

2. Membangun SMK baru bekerja sama dengan pemerintah daerah; 

3. Meningkatkan peran serta masyarakat berpartisipasi membuka SMK yang 

memenuhi standar nasional; 

4. Mengusahakan model alternatif penyelenggaraan SMK. 

 

Tujuan Strategis 3, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik 

SMK dengan Menerapkan Prinsip Good Governance : 

1. Meningkatkan capacity building pada semua lini organisasi; 

2. Membangun brand image dalam meningkatkan citra lembaga; 

3. Membangun koordinasi, kolaborasi, sinergi, dan networking; 

4. Mengupayakan penerapan secara konsisten Sistem Manajemen Mutu; 
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5. Mengembangkan sistem kontrol kegiatan dan keuangan melalui monitoring 

dan evaluasi kinerja (performance audit) secara terprogram dan berkelanjutan; 

6. Mengembangkan sistem penganggaran yang berorientasi pada program dan 

skala prioritas; 

7. Meningkatkan terlaksananya manajemen berbasis sekolah yang akuntabel, 

transparan, dan responsif; 

8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan dan 

penyelenggaraan SMK. 

 

4.2.2.5.Ukuran Kinerja SMK (Kunci*) 

1. Perluasan dan pemerataan akses dengan tetap memperhatikan mutu; 

2. Peningkatan mutu dan relevansi SMK dan membina sejumlah SMK menuju 

Sekolah Bertaraf Internasional; 

3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik SMK dengan 

menerapkan prinsip Good Governance. 

 

Ukuran Kinerja 1, Perluasan dan Pemerataan Akses dengan Tetap 

Memperhatikan Mutu : 

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK mencapai 24% (rasio SMA : SMK 

mencapai 50:50 dan APK Sekolah Menengah mencapai 62,5%); 

2. Unit Sekolah Baru (USB) SMK mencapai 600 unit; 

3. Sebesar 25% SMK di daerah khusus memiliki asrama; 
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4. Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK mulai diterapkan; 

5. Rehabilitasi gedung SMK mencapai 100%. 

 

Ukuran Kinerja 2, Mengembangkan Mutu dan Relevansi SMK :  

1. 100% SMK memiliki perpustakaan; 

2. 50% SMK memiliki laboratorium dan bengkel; 

3. Minimal 1 unit usaha berpasangan dengan setiap SMK; 

4. 50% SMK yang memiliki akses listrik menerapkan Information and 

Communication Technology (ICT) based learning; 

5. Setiap Kabupaten/Kota minimal memiliki satu SMK rintisan berbasis 

keunggulan lokal dan/atau bertaraf internasional; 

6. Satu buku teks pelajaran per siswa untuk mata pelajaran yang masuk dalam 

Ujian Nasional; 

7. 70% peserta Ujian Nasional mencapai nilai rata-rata 7,00; 

8. Seluruh SMK menerapkan standar isi dan kompetensi; 

9. Terbangunnya sistem beasiswa, dimana siswa terbaik tingkat kabupaten/kota, 

propinsi, nasional, dan pemenang Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Asian 

Skill Comptition (ASC), dan World Skill Comptition (WSC) memperoleh 

beasiswa. 

 

Ukuran Kinerja 3, penguatan tata kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik 

SMK dengan Menerapkan Prinsip Good Governance  
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1. Pengelolaan pendidikan di semua lini menjadi lebih efektif dan efisien; 

2. 100% SMK melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik; 

3. 100% Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi memahami dan 

melaksanakan kebijakan/program daerah selaras dengan kebijakan/program 

Direktorat Pembinaan SMK; 

4. 50% Komite SMK berfungsi dengan baik;  

5. Meraih ISO 9001:2000. 

*)  Diambil dari Tonggak Kunci Keberhasilan (Key Development  Milestones) pada 

Renstra Depdiknas 2005-2009 dan Roadmap  PSMK 2006-2010 

 

4.3.  Evaluasi  Program SMK Kecil di SMP Sumatera Utara 

Salah satu pilar kebijakan Departemen Pendidikan Nasional adalah perluasan 

askes untuk memperoleh pendidikan semua jenis dan jenjang pendidikan termasuk 

sekolah menengah kejuruan. Berangkat dari kebijakan tersebut    Direktorat 

Pendidikan Menengah memandang perlu untuk melaksanakan perogram 

pengembangan SMK kecil di SMP khususnya layanan pendidikan di beberapa 

wilayah terutama pada daerah-daerah terpencil. 

Kendala akses  layanan pendidikan yang diakibatkan oleh faktor geografis dan 

realita bahwa  ada  daerah-daerah  tertentu yang belum memiliki SMK juga menjadi 

pertimbangan dalam program pengembangan SMK Kecil di SMP. 

Dengan demikian memuat program pendidikan untuk SMK Kecil di SMP 

dapat disesuiakan dengan potensi dan kebutuhan wilayah, termasuk tersedianya 
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sumber daya setempat dan sirkultural masyarakat dimana SMK Kecil di SMP 

dikembangkan. Pada sisi lain pola pembelajaran diupayakan menggunakan 

pendekatan pembelajaran berbasis produksi dengan metde “learning by doing”. 

Namun demikian standart kurikulum yang berlaku secara nasional tetap menjadi 

acuan utama dalam mengembangkan program pendidikan di sekolah. 

Data yang terhimpun oleh Balitbang Diknas tahun 2000 menunjukkan bahwa 

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP meningkat. Populasi tamatan 2,3 juta/ tahun, 

yang meneruskan ke SLTA kurang lebih 1 juta. Data tersebut harus dijawab dengan 

perluasan kesempatan memperoleh pendidikan khususnya melalui SMK. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa daya tampung SLTA setiap tahun 

masih belum dapat menampung seluruh tamatan SMP. Pada sisi lain belum 

terpenuhinya kebutuhan wilayah akan tersediannya SDM yang berkompeten pada 

berbagai sektor sesuia dengan potensi dan karakteristik daerah, juga mendrong segera 

dilakukannya peningkatan kualitas dan kuantitas SMK, sehingga dalam jangka 

panjang diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Fenomena tersebut telah pula melatarbelakangi penetapan-penetapn sasaran yang 

dituangkan dalam Rencana Strategs Dit. Dikmenjur 2005 – 2009. 

Pengembangan SMK Kecil di SMP diharapkan dapat mensinergikan sumber 

daya fisik maupun tenaga kependidikan yang tersedia di SMP dan masyarakat dengan 

kebutuhan SMK sehingga terjadi efisiensi dalam penyalahgunaan sumber-sumber 

belajar. Program tersebut dirancang untuk menampung tamatan SMP/ MTS agar 

dengan mudah mendapat layanan pendidikan tingkat SMK di daerahnya. 

Latifah Hanum Daulay: Evaluasi Kebijakan Departemen Pendidikan nasional Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Siswa Sekolah 
Menengah Kejuruan (Studi Pada Program SMK Kecil di SMP wilayah Sumatera Utara), 2008. 
USU e-Repository © 2008 



Percepatan penyediaan tempat belajar/ peningkatan daya tampung SMK harus 

dilakukan sebagai antisipasi dari keberhasilan Wajib Belajar 9 tahun. Mengingat 

keterbatasan dana yang tersedia baik pada Pemerintah maupun Pemkab/ Pemkot 

pengembangan SMK Kecil di SMP diharapkan dapat menekan biaya investasi 

dibandingkan jika harus membangun sekolah di lokasi baru. 

4.3.1.  Lingkup Program SMK Kecil di SMP 

Program imbal swadaya SMK Kecil di SMP merupakan bentuk layanan 

Pembinaan SMK yang berlokasi di institusi pendidikan yang potensial untuk beralih 

fungsi menjadi SMK dan berlokasi pada daerah yang membutuhkan. SMK Alih 

Fungsi diwajibkan mengganti UPT Institusi pendidikan tersebut menjadi UPT SM. 

Lingkup program tersebut meliputi : 

1. Pengembagan Bangunan 

2. Pengadaan Peralatan dan Perabot 

3. Pengembangan Manajemen dan Tenaga Kependidikan 

 

4.3.2.  Tujuan Program SMK Kecil di SMP 

Adapun tujuan program SMK Kecil di SMP adalah : 

1. Meningkatkan perluasan akses/ penambahan daya tampung SMK melaui SMK 

Kecil di SMP pada daerah terpencil, daerah pemekaran atau daerah yang 

membutuhkan. 

2. Mensinergikan sumber daya pendidikan yang tersedia terhadap penyelenggaraan 

SMK. 
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4.3.3. Sasaran Program SMK Kecil di SMP 

Sasaran program SMK Kecil di SMP tahun 2006 adalah 416 lokasi, untuk 

program lanjutan maupun baru. 

 

4.3.4. Karekteristik Dana Imbal SMK Kecil di SMP 

1. Dana imbal dari Pemerintah Pusat melalui dana dekonsentrasi bersifat sebagai 

stimulan, diperoleh secara kompetitif, dan direncanakan akan diberikan selama 3 

(tiga). Setelah 3 (tiga) tahap, seluruh pembiyaan sekolah pada tahun selanjutnya 

menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/ Kota. 

2. Bantuan ini bersifat imbal swadaya dan harus ada dana pendampingan dari 

pemerintah Kabupeten/ kota minimal sebesar total dana swadaya yang diterima (1 

:1) atau sesuai hasil kesepakatan. 

3. Dana imbal disalurkan langsung kepada SMK melalui rekening Komite Sekolah. 

Semua Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola. 

4. Dana imbal hanya diberikan kepada SMK Kecil di SMP yang sudah memiliki 

Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

5. Dana imbal swadaya harus dikelola secara benar dan dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan menerapkan prinsip kemandirian, 

kerjasama, transparasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. 

6. Dana imbal tidak dapat disalurkan kepada SMK Kecil di SMP untuk 

Kabupaten/Kota yang belum merealisasikan dana pendamping tahun sebelumnya, 

dan belum mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan. 
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4.3.5  Pemanfaatan Dana Imbal Swadaya SMK Kecil di SMP 

 Ruang lingkup pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pada SMK 

Kecil di SMP pada prinsipnya sama dengan pendirian USB SMK,namun mengingat 

dana yang sangat terbatas diprioritaskan pada : 

a. Pembangunan 4 Ruang Kelas Baru (RKB), 

b. Pembangunan 2 rung bengkel terkait program keahlian, 

c. Pembangunan 1 ruang laboratorium komputer 

d. Pembangunan 1 ruang Kepala Sekolah/TU, 

e. Pengadaan peralatan yang terkait program keahlian dan peralatan laboratorium 

Komputer, 

f. Pengadaan Perabot, 

g. Pengadaan buku yang dipenuhi secra bertahap selama 3 tahun. 

Pengembangan SMK Kecil di SMP akan diberikan bantuan imabal Swadaya 

dari Pusat?Dekonsentrasi maksimal selama 3 (tiga) tahap. Sehubungan dengan 

pengembangan SMK Kecil dimaksud pemerintah daerah menyediakan dana 

pendamping atau sesuai hasil kesepakatan yang dapat dilakukan secara bdana 

bertahap. 

 Apabila ada alokasi dana yang lebih dari jumlah SMK Kecil yang seharusnya, 

maka peruntukannya harus dialokasikan untuk lokasi baru SMK Kecil di SMP lain. 

Peruntukan dana imbal & pendampingnya pada setiap tahap adalah sebagai berikut : 
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a. Tahap Pertama; Sarana dan Prasarana Pendidikan antara lain : Pembangunan 2 

RKB; 1 Ruang Bengkel Produktif ; 1 Ruang Lab. Komputer; 1 R. Administrasi 

(R. Kepsek, R.Guru dan R.TU), Perabot, dan infrastruktur. 

b. Tahap Kedua; Sarana dan Prasarana Pendidikan antara lain : Pembangunan 

lanjutan RKB, Ruang praktek/bengkel, pengadaan perabot dan alat, komputer, 

BOP. 

c. Tahap Ketiga; Kegiatan-kegiatan antara lain : Pembangunan bengkel produksi, 

RKB, lanjutan pemenuhan perabot dan alat, training SDM, peningkatan KBM. 

Peruntukkan dana pendamping pemerintah Kab/Kota setiap tahap disarankan 

untuk mensinergikan/sinkronisasi dengan tahapan pembangunan dana pusat. Apabila 

dana imbal swadaya dari pusat dan dana pendampingan dari pemerintah kabupaten/ 

kota belum mencukupi untuk pengadaan tersebut di atas, maka pemenuhan dana 

selanjutnya menjadi tenggungjawab pemerintah kabupaten/ kota. 

 

4.3.6  Persyaratan SMK Calon Penerima  

 Adapun penerima bantuan imbal lanjutan adalah sebagai berikut : 

a. Bantuan ini hanya diperuntukkan bagi SMK Kecil yang telah ber-UPT. 

b. Telah terealisasinya dana pendamping pada tahun sebelumnya dibuktikan dengan 

foto copy DIPDA/ DASK. 

c. Telah tersedianya dana pendamping pada tahun berikutnya dibuktikan dengan 

foto copy DIPDA/ DISK atau Surat Pernyataan Bupati/ Walikota untuk tahun 

2007. 
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d. Telah mengirimkan laporan pertanggungjawaban pembangunan pada tahun 

sebelumnya ke Dinas Pendidikan Provinsi. Telah mengirimkan laporan 

pembangunan dan perkembangan pada tahun sebelumnya serta rencana kegiatan 

untuk program lanjutan. 

e. Telah menyerahkan Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) yang antara 

lain berisi: kondisi SMK saat ini, kebutuhan yang akan dipenuhi, dan sisi 

kebutuhan. 

 

Adapun penerima bantuan imbal baru adalah sebagai berikut : 

a. Memenuhi persayaratan tenis pendiri SMK Kecil di SMP, yaitu : 

1. Memiliki Surat Keputusan Bupati/ Walikota tentang UPT SMK Negeri 

(dilokasi SMPN). 

2. Tersedianya lahan kosong minimal 5.000 M2 di lokasi SMP. 

3. Kesanggupan menyediakan guru produktif sesuai dengan program keahlian 

yang diusulkan. 

4. Adanya siteplan SMKN yang diusulkan. 

b. Adanya surat pernyataan kesanggupan penyediaan dana pendampingan 

pemerintah daerah (Bupati/ Walikota) dengan komposisi 1 : 1 atau sesuai hasil 

kesepakatan. 

 

 

 

Latifah Hanum Daulay: Evaluasi Kebijakan Departemen Pendidikan nasional Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Siswa Sekolah 
Menengah Kejuruan (Studi Pada Program SMK Kecil di SMP wilayah Sumatera Utara), 2008. 
USU e-Repository © 2008 



4.3.7 Organisasi, tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan SMK Kecil 

di SMP 

Unsur –unsur yang terlibat dalam kegiatan pembangunan SMK Kecil di SMP 

memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

a. Direktorat Pembinaan SMK 

1. Menyiapkan petunjuk pelaksana pemberian bantuan pengembangan program. 

2. Memberikan bimbingan/ asistensi terhadap pelaksanaan SMK Kecil di SMP. 

3. Mensosialisasikan program wilayah dengan melibatkan Dinas Pendidikan 

Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. 

4. Melakukan monitoring pelaksanaan pengembangan SMK Kecil di SMP. 

5. Melakukan evaluasi keberhasilan pelaksanaan SMK di SMP berdasarkan 

laporan dan hasil monitoring. 

b. Dinas Pendidikan Provinsi 

1. Menginformasikan program pengembangan SMK Kecil di SMP kepada Dinas 

Pendidikan Kabupaten/ Kota dan pihak-piha terkait. 

2. Melakukan seleksi dan verifikasi ke lokasi. 

3. Menetapkan penerima imbal swadaya berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi. 

4. Menyalurkan dana imbal kepada sekolah melalui komite sekolah. 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan SMK Kecil di 

SMP. 
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c. Sekolah 

1. Bersama dengan komite sekolah menyusun dan mengusulkan proposal Kepala 

Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. 

2. Mengirimkan proposal yang telah mendapat persetujuan Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten/ Kota kepada Kepala Dinas Provinsi. 

3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, 

Komite Sekolah, dan Dit. Pembinaan SMK. 

4. Melakukan pengawasan pelaksana pembangunan SMK yang dilakukan oleh 

komite sekolah sesuia dengan surat perjanjian kerjasama dan ketentuan yang 

berlaku. 

5. Melaksanakan serah terima rutin terhadap fasilitas yang diadakan dan 

dilaksanakan oleh komite sekolah ke pemerintah daerah. 

d. Komite Sekolah 

1. Bersama dengan pihak sekolah menyusun dan mengusulkan proposal kepada 

Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. 

2. Menerima layanan demi lancarnya pelaksanaan pengembangan program SMK 

Kecil di SMP. 

3. Menggalang partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah baik dalam 

bentuk pembiayaan maupun penyediaan sarana dan sarana pembelajaran. 

4. Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi. 

5. Membuka rekening pada Bank Pemerintah atas nama komite sekolah dengan 

kepala sekolah. 
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6. Memiliki NPWP atas nama Komite Sekolah. 

7. Bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan 

penegelolaan dan imbal swadaya. 

8. Menyusun dan menyampaikan laporan baik administrasi dan keuangan sebagai 

pertanggungjawaban. 

 

4.3.8  Alur Pelaksanaan Program SMK Kecil di SMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  Rekomendasi 

  Usulan 

 

Gambar 1.  Alur Porgram SMK  

Dinas Pendidikan Provinsi Dit. Pembinaan SMK 

Dinas Pendidikan Kab/ 
Kota/ Pemda 

Komite Sekolah Kepala Sekolah 

Tim Perencana 
dan Pengawas 

Tim Pelaksana 
Pembanguan dan 

Pengembangan SMK 
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4.3.9  Pelaksanaan Pembangunan SMK kecil di SMP 

a. Komite Sekolah 

 Dalam tahap pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Komite Sekolah yang 

menerima bantuan adalah : 

1. Membuat program kerja pelaksana pekerjaan yang berisi : 

a. Urutan Pekerjaan 

b. Jadwal Pelaksanaan 

c. Program Penarikan Dana 

2. Melakukan survei harga bahan dibantu Tim Perencana dan Pengawas. 

3. Membentuk Tim Pelasana, dibantu oleh Tim Perencana dan Pengawas. 

4. Bersama-sama dengan Tim Perecana dan Pengawas, membuat program laporan-

laporan sebagai berikut : 

a. Daftar anggota Tim Plekasana pembangunan gedung sekolah. 

b. Rekapitulasi pembelian barang dan bahan bangunan, dilengkapi dengan bukti-

bukti kwitansi pembayaran. 

c. Laporan pembukuan bulanan. 

d. Laporan pekerjaan harian. 

e. Laporan pekerjaan mingguan. 

f. Laporan bulanan pekerjaan fisik dan biaya. 

g. Laporan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. 

5. Dalam pengadaan bahan dan peralatan supaya memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 
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a. Agar menggunakan bahan setempat, namun harus memenuhi standart kualitas 

yang ditentukan oleh Tim Perencana dan Pengawas. 

b. Ketua Pelaksana (salah satu mandor yang ditunjuk oleh Komite Sekolah) serta 

Tim Perencana dan Pengawas harus memeriksa kualitas bahan yang 

dikumpulkan oleh masyarakat. 

6. Membuat rekapitulasi bahan yang dikirim oleh leveransir dan harus ada nota 

penerimaannya. 

7. Pembukuan penggunaan dana Komite Sekolah wajib memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Membentuk semua penerimaan dan pengeluaran dana secara terperinci 

selambat-lambatnya satu hari sesudah dilakukan transaksi. 

b. Pembukuan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 

c. Pembukuan ditutup setiap akhir bulan pada tanggal yang tetap serta ditanda 

tangani oleh bendahara dan ketua Komite Sekolah. 

d. Bukti-bukti pembayaran/ kuitansi diberi nomor sesuai dengan nomor bukti 

pada Buku Kas Umum. 

e. Setiap laporan penggunaan dana dijilid beserta lampiran bukti-bukti 

pembayaran dan nota-nota penerimaan barang sesuai dengan urutan nomor 

bukti, untuk disimpan di kantor Komite Sekolah. 

f. Di dalam buku kas umum tidak boleh ada tip-ex atau penghapus, jika ada 

kesalahan menulis agar dicoret dan dikoreksi, kemudian diparaf oleh 

bendahara. 
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g. Pembukuan dan bukti-bukti dapat diperiksa sewaktu-waktu oleh masyarakat 

ataupun instansi yang berwenang. 

b. Tim Perencana dan Pengawas 

 Tim Perencana dan Pengawas diangkat melalui surat keputusan, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Tim Perencana dan Pengawas merupakan Tim dari SMK terdekat yang memiliki 

Bidang Keahlian Bangunan dan ditunjuk oleh Komite Sekolah sesuai dengan 

Surat Edaran Dirjen Manajemen Diknasmen, bertugas melaksanakan perencanaan 

dan pengawasan pembangunan gedung. 

2. Kegiatan Tim Perencana dan Pengawas dalam melaksanakan pembanguna 

gedung SMK Kecil di SMP melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Persiapan, yaitu menyusun program kerja yang mencerminkan rencana 

pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada maste plan yang telah dibuat 

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian 

pemberian bantuan imbal swadaya. 

b. Perencanaan, yaitu  

1. Menyusun kebutuhan jenis dan jumlah bahan bangunan sesuai dengan 

kondisi setempat. 

2. Membuat rencana waktu pelaksanaan pekerjaan. 

3. Menyusun rencana kebutuhan tenaga kerja. 

4. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

c. Pengawasan, yaitu : 
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1. Membantu Komite Sekolah mengarahkan dan membimbing secara priodik 

kepada pelaksana selama pekerjaan berlangsung. 

2. Memeriksa dan membuat laporan kemajuan pekerjaan terhadap hasil 

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana konstruksi. 

3. Memantau dan membuat laporan harian, mingguan dan bulanan pelasana 

program kepada Komite Sekolah. 

4. Membuat photo perkembangan fisik pekerjaan pembangunan. 

5. Melaporkan permasalahan yang perlu ditagani oleh Komite Sekolah. 

6. Membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan dan 

melaporkan kepada Komite Sekolah.  

 

c.  Tim Pelaksana Pembagunan 

 Komite Sekolah menerbitkan surat keputusan untuk tim pleksana dengan 

susunan terdiri dari Ketua Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, Kepala Tukang dan 

Tukang sesuai dengan kebutuhan.  Tim pelaksana bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan pekerjaan pembanguna SMK Kecil di SMP. 

 

4.3.10  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

a. Monitoring dan Evaluasi 

 Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk melakukan kontrol terhadap 

pelaksanaan pembangunan yang meliputi komponen; administrasi, keuangan, fisik 

dan non fisik. Monitoring dan evaluasi ditekankan pada aspek kualitas, kuantitas, dan 
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ketepatan waktu. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara terkoordinasi 

dengan melibatkan semua unsur terkait. 

 Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh : 

1. Tim Monev Dinas Pendidikan Provinsi dan Dit. Pembinaan SMK. 

2. Tim Monev Kab/ Kota yang ditunjuk oleh Dit. Pembinaan SMK sesuia dengan 

tugasnya secara berkala. 

Komponen yang dimonitor dan dievaluasi adalah sebagai berikut : 

1. Komponen adminstrasi dan keuangan, yaitu monitoring dan evaluasi terhadap 

aspek administrasi dan keuangan dilakukan untuk memeriksa kebenaran dan 

kelengkapan dokumen dari awal proses pelaksanaan pengembangan dan 

bangunan SMK Kecil di SMP sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.  

2. Komponen Fisik, yaitu monitoring dan evaluasi fisik dilakukan untuk mengukur 

kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan berdasarkan persyaratan teknis dan prestasi 

kerja sesuai jadual yang telah ditetapkan. 

 

b. Pelaporan 

 Laporan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan SMK Kecil di SMP 

harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses 

pembangunan dari awal pelaksanaan pembangunan sampai pekerjaan dinyatakan 

selesai. 
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Laporan terdiri dari : 

1. Laporan awal pelaksanaan pekerjaan 

Laporan awal harus menjelaskan tentang : 

a. Perencanaan kegiatan dan jadwal pelaksanaan 

b. Susunan Tim Pelaksana 

c. RAB seluruh kegiatan 

d. Rencana penyerapan dana imbal 

2. Laporan perkembangan 

a. Realisasi kegiatan atas target yang direncanakan 

b. Realisasi pengeluaran dana atas target yang direncanakan 

c. Gambaran mengenai kontribusi masyarakat 

d. Masalah yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya 

3. Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan 

Laporan akhir pelaksanaan harus menjelaskan tentang : 

a. Realisasi seluruh kegiatan 

b. Realisasi pengeluaran dana 

c. Kontribusi masyarakat 

d. Masalah yang dihadapi dan upaya menanggulanginya 

Laporan disusun oleh Komite Sekolah bersama sekolah dibantu oleh Tim 

Perencana dan Pengawas disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi yang 

bersangkutan dan Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten/ Kota. 
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4.3.11  Mekanisme Penyaluran, Penggunaan dan Pengelolaan Dana 

a. Mekanisme Penyaluran Dana 

1. Penyaluran dana bantuan akan dilaksanakan setelah dilengkapi dokumen sebagai 

berikut : 

a. Laporan akhir pembangunan pengembangan SMK Kecil di SMP tahun 

sebelumnya. 

b. Photo copy DIPDA/ DASK sebagai bukti ketersediaan dana pendamping dari 

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tahun sebelumnya. 

c. Photo copy/ DASK sebagai bukti ketersediaan dana pendamping dari 

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tahun terakhir atau surat pernyataan 

kesanggupan menyediakan dana pendamping dari Bupati/ Walikota. 

d. Program kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan SMK 

Kecil di SMP. 

e. Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Komite 

Sekolah. 

f. Kwitansi dana imbal swadaya SMK Kecil di SMP yang ditandatangani oleh 

Dinas Pendidikan Provinsi dan Komite Sekolah. 

2. Penyaluran dana dilaksanakan dengan cara tranfer melalui Perbendaharaan 

Negara (KPN) Provinsi setempat ke rekening Komite Sekolah pada bank 

pemerintah terdekat. 
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b. Pengelolaan Dana 

 Dalam melaksanakan pengelolaan dana imbal swadaya untuk pembangunan 

SMK Kcil di SMP perlu diperhatikan hal sebagai berikut : 

1. Setiap penerimaan dan pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah, 

yang disertai tanda tangan persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan 

berwenang mengeluarkan uang. 

2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu (di atas Rp.500.000) harus diberi 

materai yang cukup sesuai dengan ketentun yang berlaku. 

3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian genai barang/ jasa yang dibayar, 

tanggal dan nomor bukti. 

4. Realisasi fisik barang dan jasa yang diterima tidak boleh kecil dari nilai uang 

yang dikeluarkan. 

5. Seluruh penerimaan dan pengeluarn uang agar dicatat/ dibukukan dalam buku 

penerimaan dan pengeluaran. 

6. Setiap terjadi transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dibukukan 

sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. 

7. Setiap akhir bulan buku penerimaan dan pengeluaran tersebut, dihitung saldonya 

dicocokkan dengan saldo fisik yang ada, baik di kas maupun di bank, kemudian 

dibuat barita acara pemeriksaan kas yang ditandatangani oleh Ketua dan 

Bendahara Komite Sekolah. 
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8. Seluruh data akuntansi keuangan baik berupa laporan keuangan dan dokumen 

bukti-bukti pengeluaran disimpan dalam tempat yang aman dan mudah untuk 

dipergunakan kembali setiap saat diperlukan. 

9. Memungut dan menyetor pajak-pajak atas pembayaran uang lelah/ honor, 

pembeliaan/ pengadaan/ penggandaan barang dalam jumlah tertentu sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dan di setor ke Kas Negara. 

10. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana sebagaimana diatur 

dalam surat perjanjian dan lampirannya, maka komite sekolah akan dikenakan 

sanksi untuk mengembalikan dana ke Kas Negara.    

 

4.3.12. Keadaan dan Perkembangan SMK Kecil di SMP di Sumatera Utara 
 
 

Dari 28 kabupaten/kota di Sumatera Utara, baru terserap 8 Kabupaten yang 

telah melaksanakan program SMK Kecil di SMP. Pelaksanaan program tersebut 

tentunya tidak disana sini belum optimal sehingga perlu perbaikan dari sisi program 

dan kebijakan. Kemudian dengan daya serap yang bias ditingkatkan untuk daerah 

kabupaten/kota yang lain, sehingga jangkauan program dapat lebih merata di setiap 

daerah. Berikut akan digambarkan keadaan dan kondisi program di masing-masing 

daerah yang sudah melaksanakan program SMK Kecil di SMP. 
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Tabel 6. Data Perkembangan Jumlah SMK Kecil di SMP Kab. Humbang 
Hasundutan 

 
 

No. 
 

Nama SMK 
 

Kab/ Kota 
Proram 

Keahlian 
2004 
s/d 

2005 

2005 
s/d 

2006 

2006 
s/d 

2007 

2007 
s/d 

2008 
Teknik 
Mekanik 
Otomotif 

27 
 

27 
 

63 
 

99 
 

1 SMK Negeri 1 Parlilitan Humbang 
Hasundutan 

Kria Rotan 0 18 
 

38 
 

74 

Teknik 
Komputer 
dan 
Jaringan 

32 
 

46 
 

118 
 

190 
 

2 SMK Negeri 2 Pakkat Humbang 
Hasundutan 

Teknik 
Audio 
Video 

0 0 36 108 

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2004 s/d 2008 
 
 

Humbang Hasundutan sebagai daerah pemekaran di Tapanuli Utara telah 

melaksanakan program SMK Kecil di SMP sejak tahun 2004 di saat daerah tersebut 

baru dimekarkan. Sampai saat ini hanya 2 Kecamatan di Humbang Hasundutan yang 

telah melaksanakan program tersebut dengan 4 bidang ketrampilan seperti: Teknik 

Mekanik Otomotif, Kria Rotan , Teknik Komputer dan Jaringan Teknik Audio Video. 

Memang program seperti ini  masih dirasakan kurang, namun demikian akses bagi 

para siswa untuk mendapatkan pendidikan sejenis SMK sudah bias didapat. Hasil 

wawancara dengan bebarap orang tua dan siswa memperlihatkan bahwa di samping  

biaya yang terjangkau, juga kedekatan jarak yang membuat mengapa para orangtua 

dan siswa dengan cepat merespon program ini walaupun jenis ketrampilan yang 

ditawarkan masih belum variatif.  
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Tabel 7. Data Perkembangan Jumlah SMK Kecil di SMP Kab. Labuhan Batu 

 
No. 

 
Nama SMK 

 
Kab/ Kota 

Proram 
Keahlian 

2004 
s/d 

2005 

2005 
s/d 

2006 

2006 
s/d 

2007 

2007 
s/d 

2008 
Teknik Audio 
Video 

0 
 

9 20 38 1 
 

SMK Negeri 1 Pangkatan 
 

Labuhan 
Batu 
 Teknik 

Mekanik 
Otomotif 

0 27 70 107 

Teknik 
Pemanfaatan 
Tenaga Listrik 

0 29 53 84 2 
 

SMK Negeri 1 Sei Kanan 
 

Labuhan 
Batu 
 

Teknik 
Mekanik 
Otomotif 

0 31 63 144 

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2004 s/d 2008 
 

Di Labuhan Batu sendiri  sama seperti halnya Kabupaten Humbang 

Hasundutan baru ada 2  program SMK Kecil di SMP  yakni  di Kecamatan Pangkatan 

dan Sei Kanan  dengan ketrampilan yang kurang lebih hampir sama dengan daerah 

Humbang.  Untuk daerah Labuhan Batu berdasarkan informasi yang di dapat kendala 

akses  layanan pendidikan yang diakibatkan oleh faktor geografis dan realita masih 

banyaknya daerah-daerah  tertentu yang belum memiliki SMK juga menjadi 

pertimbangan dalam program pengembangan SMK Kecil di SMP ke depan. 

Dengan demikian memuat program pendidikan untuk SMK Kecil di SMP 

dapat disesuiakan dengan potensi dan kebutuhan wilayah, termasuk tersedianya 

sumber daya setempat dan Kultur masyarakat dimana SMK Kecil di SMP 

dikembangkan. Mengenai content diupayakan menggunakan pendekatan 

pembelajaran berbasis produksi dengan metode “learning by doing”. Namun 

demikian standart kurikulum yang berlaku secara nasional tetap menjadi acuan utama 

dalam mengembangkan program pendidikan di sekolah. 
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Tabel 8. Data Perkembangan Jumlah SMK Kecil di SMP Kab. Asahan 
 

 
No. 

 
Nama SMK 

 
Kab/ Kota 

Proram 
Keahlian 

2004 
s/d 

2005 

2005 
s/d 

2006 

2006 
s/d 

2007 

2007 
s/d 

2008 
1 
 

SMK Negeri 1 Pulau Rakyat 
 

Asahan 
 

Otomotif 0 0 89 195 

2 SMK Negeri 1 Buntu Pane Asahan Teknik 
Mekanik 
Otomotif 

32 66 134 242 

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2004 s/d 2008 
 

 
 Dengan 2 lokasi pelaksanaan SMK Kecil di SMP di Kabupaten Asahan yaitu 

di Pulau rakyat dan Buntu Pane memperlihatkan bahwa sebenarnya kebutuhan akan 

program ini harus lebih menjangkau  karena jangkauan program akan meningkatkan 

akses  dan daya tamping SMK dan tentunya juga akan dapat meningkatkan sumber 

daya pendidikan di daerah tersebut. Untuk penyelenggaraan program SMK ini rata-

rata informan yang ditanya sangat antusias dalam mendukung program ini lebih 

merata karena bagi mereka, ini merupakan kesempatan yang bisaa digunakan untuk 

bersekolah dengan biaya yang terjangkau. 

Tabel 9. Data Perkembangan Jumlah SMK Kecil di SMP Kab. Tapanuli Utara 
 

 
No. 

 
Nama SMK 

 
Kab/ Kota 

Proram Keahlian 2004 
s/d 

2005 

2005 
s/d 

2006 

2006 
s/d 

2007 

2007 
s/d 

2008 
Budidaya Ternak 
Unggas 

0 
 

34 
 

76 
 

146 
 

1 SMK Negeri 1 Pagaran Tapanuli Utara 

Budidaya Tanaman 
Pangan 

0 0 43 80 

2 SMK Negeri Pahae 
Julu 

Tapanuli Utara Budidaya Tanaman 
Pangan 

0 43 78 113 

Budidaya Ternak 
Unggas 

16 
 

27 
 

87 
 

153 
 

3 SMK Negeri 1 
Pangaribuan 

Tapanuli Utara 

Budidaya Tanaman 
Pangan 

0 0 0 32 

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2004 s/d 2008 
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Untuk penyelenggaraan program SMK Kecil di SMP pada Kabupaten 

Tapanuli Utara sudah lebih terjangkau dengan cakupan 3 kecamatan dengan 

spesifikasi jenis ketrampilan yang khas berdasarkan kebutuhan daerah. Namun 

demikian beberapa informan masih merasa bahwa masih ada wilayah-wilayah 

tertentu yang dirasakan belum tersentuh oleh program ini, karena manfaat yang 

dirasakan masyarakat adalah keterjangkauan biaya ditengah kesusahan hidup yang 

serba tak pasti ini. Ini merupakan sahutan hati nurani dari para warga yang 

memngimpikan berbagai jenis pendidikan berbiaya murah. 

Tabel 10. Data Perkembangan Jumlah SMK Kecil di SMP Kab. Tapanuli 
Selatan 

 
 

No. 
 
Nama SMK 

 
Kab/ Kota 

Proram Keahlian 2004 
s/d 

2005 

2005 
s/d 

2006 

2006 
s/d 

2007 

2007 
s/d 

2008 
Budidaya Tanaman 
Pangan 

26 56 76 132 1 SMK Negeri 1 Batangtoru Tapanuli 
Selatan 

Pengolahan Hasil 
Pertanian Pangan 

33 67 100 141 

Teknik Elektronika 
Industri 

26 
 

58 
 

80 
 

138 
 

2 SMK Negeri 1 Batang 
Angkola 

Tapanuli 
Selatan 

Teknik Mekanik 
Otomotif 

33 95 172 215 

Budidaya Tanaman 
Pangan 

32 57 102 143 3 SMK Negeri 1 Sosa Tapanuli 
Selatan 

Pengolahan Hasil 
Pertanian Pangan 

0 0 20 42 

Teknik Elektronika 36 
 

72 
 

172 
 

264 
 

4 SMK Negeri 1 Barumun Tapanuli 
Selatan 

Industri 
Teknik Mekanik 
Otomotif 

36 72 188 260 

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2004 s/d 2008 
 

Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan data yang terhimpun 

memperlihatkan bahwa daerah ini sedikit lebih banyak penyelenggaraan pendidikan 

ini di bandingkan beberapa daerah kabupaten yang telah disebutkan di atas. 
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Pengembangan SMK Kecil di SMP pada Kabupaten Tapanuli Selatan dirasakan 

memang masih kurang dapat mensinergikan daya fisik dan maupuntenaga 

kependidikan yang tersedia sehingga proses belajar dan system sumber pembelajaran 

masih belum optimal. Namun demikian sama seperti daerah yang lain, beberapa 

informan memperlihatkan rasa yang sangat antusias dengan pelaksanaan program ini 

karena dapat terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu. 

 

Tabel 11. Data Perkembangan Jumlah SMK Kecil di SMP Kab. Mandailing 
Natal 

 
 

No. 
 
Nama SMK 

 
Kab/ Kota 

Proram Keahlian 2004 
s/d 

2005 

2005 
s/d 

2006 

2006 
s/d 

2007 

2007 
s/d 

2008 
Teknik Mekanik 
Otomotif 

51 
 

111 
 

162 191 
 

1 SMK Negeri 5 Kotanopan Mandailing 
Natal 

Tata Busana 0 17 24 43 
Teknik Audio 
Video 

15 
 

27 
 

42 66 
 

2 SMK Negeri 6 Batang 
Natal 

Mandailing 
Natal 

Kria Kayu 24 42 72 103 
Teknik 
Pemanfaatan 
Tenaga Listrik 

30 61 91 133 3 SMK Negeri 8 Mandailing 
Natal 

Mandailing 
Natal 

Teknik Audio 
Video 

34 67 96 139 

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2004 s/d 2008 
 

Kabupaten Mandailing Natal  berdasarkan data yang terhimpun 

memperlihatkan bahwa daerah ini memiliki 3 wilayah yang telah  menyelenggarakan 

pendidikan ini . Sama seperti di Tapsel Pengembangan SMK Kecil di SMP pada 

Kabupaten Madina masih  dirasakan  kurang dapat mensinergikan daya fisik dan 

maupun tenaga kependidikan yang tersedia sehingga proses belajar dan sistem 
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sumber pembelajaran  masih belum optimal. Namun demikian sama seperti daerah 

yang lain, beberapa informan memperlihatkan rasa yang sangat antusias dengan 

pelaksanaan program ini karena dapat terjangkau bagi masyarakat yang kurang 

mampu. 

Tabel 12. Data Perkembangan Jumlah SMK Kecil di SMP Kab. Serdang 
Bedagai 

 
 

No. 
 
Nama SMK 

 
Kab/ Kota 

Proram Keahlian 2004 
s/d 

2005 

2005 
s/d 

2006 

2006 
s/d 

2007 

2007 
s/d 

2008 
Administrasi 
Perkantoran 

0 
 

80 
 

149 
 

213 
 

Akuntansi 0 0 0 28 
Akomodasi 
Perhotelan 

0 79 151 187 

1 SMK Negeri 1 Pantai 
Cermin 

Serdang 
Bedagai 

Budidaya Tanaman 
Pangan 

0 0 0 26 

Teknik Audio 
Video 

7 7 7 20 2 SMK Negeri 1 Sipispis Serdang 
Bedagai 

Teknik Mekanik 
Otomotif 

0 22 27 65 

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2004 s/d 2008 
 

Kabupaten Serdang Bedagai, sama seperti Kabupaten Humbang Hasundutan 

merupakan daerah yang baru dimekarkan, akan tetapi karena wilayah ini merupakan 

perlintasan jalan lintas Sumatera, maka program pendidikan SMK Kecil di SMP ini 

juga diterapkan di daerah ini. Namun spesifikasi kejuruan disesuaikan dengan 

perkembangan wilayah yang masih baru.  

 

 

Latifah Hanum Daulay: Evaluasi Kebijakan Departemen Pendidikan nasional Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Siswa Sekolah 
Menengah Kejuruan (Studi Pada Program SMK Kecil di SMP wilayah Sumatera Utara), 2008. 
USU e-Repository © 2008 



Tabel 13. Data Perkembangan Jumlah SMK Kecil di SMP Kab. Nias Selatan 
 

 
No. 

 
Nama SMK 

 
Kab/ Kota 

Proram Keahlian 2004 
s/d 

2005 

2005 
s/d 

2006 

2006 
s/d 

2007 

2007 
s/d 

2008 
Budidaya Ikan Air 
Laut 

24 
 

12 
 

24 
 

63 
 

1 SMK Negeri 1 Pulau 
Pulau Batu 

Nias Selatan 

Budidaya Rumput 
Laut 

0 0 26 26 

Teknik Gambar 
Bangunan 

24 
 

24 
 

47 
 

62 
 

Teknik Mekanik 
Otomotif 

0 14 14 24 

2 SMK Negeri 1 
Amandraya 

Nias Selatan 

Akuntansi 0 0 31 66 

Teknik Komputer 
dan Jaringan 

0 
 
 

0 
 

0 
 

147 
 

Usaha Jasa 
Pariwisata 

0 29 67 127 

Restoran 0 11 21 27 

3 SMK Negeri 1 Teluk 
Dalam 

Nias Selatan 

Tata Busana 0 0 0 26 

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2004 s/d 2008 
 

Kabupaten Nias Selatan sebagai  daerah yang baru dimekarkan, dan dianggap 

sebagai daerah mempunyai kendala dari akses layanan pendidikan yang diakibatkan 

letak geografisnya  telah memiliki 3  SMK di 3 Kecamatan dengan berbagai 

spesifikasi yang telah ada dan berkembang di Nias Umumnya dan Nisel khususnya. 

Dari 8 Kabupaten yang telah mengembangkan program ini di Sumatera Utara, 

maka diharapkan program pengembangan SMK Kecil di SMP ini akan berjalan 

lancar apabila setiap unsur terkait seperti warga sekolah, Pembina Sekolah dan 

stakehorders secara konsisten dan berkelanjutan  ikut berperan aktif dan bekerja keras 

guna terselenggaranya program SMK Kecil di SMP ini. Tentunya akses yang luas 

dapat juga diberikan dan disebarkan ke daerah-daerah lain sehingga dengan 
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mempertimbangkan  potensi dan kebutuhan wilayah, termasuk tersedianya 

sumberdaya setempat. 

 

4.4. Persepsi Kelompok Sasaran (target group) terhadap Kebijakan Mendiknas  

Untuk mendukung pembahasan hasil penelitian ini juga dilengkapi dengan 

berbagai pendapat, diantarannya bagaimana pandangan dari informan yang 

mempunyai relevansi kuat dengan dunia pendidikan. Disamping itu bagaimana pula 

pendapat dari para aktor yang berkompetan kepada masalah kebijakan pembinaan 

pendidikan di SMK. Informan dalam penelitian ini dipilih dari para stakeholder 

dalam pendidikan di tingkat menengah kejuruan. Penelitian dilakukan dengan cara 

wawancara langsung dan dengan melalui telepon, berikut dibawah ini hasil petikan 

dari wawancara tersebut : 

Pertama, dari Bapak Zupri Nasution, S.Pd (Kepala Sekolah SMK I Barumun Kab. 

Padang Lawas) 

”Alasan yang mendasar bagi orang tua siswa enggan memasukkan anakanya 
ke SMK pada umumnya yang telah kami lakukan survei bahwa dikarenakan 
biaya pendidikan di SMK mulai dari biaya pendaftaran, biaya praktek, uang 
sekolah (SPP), baju seragam, biaya magang dan lain sebagainya, dinilai jauh 
lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah menengah lainnya. Sementara 
orang tua siswa lebih mempertimbangkan biaya lebih murah ketimbang 
kualitas pendidikan anak yang umumnya dikarenakan oleh desakan beratnya 
problem ekonomi. Sehingga disimpulkan kebijakan pendidikan terkesan 
kurang berpihak kepada masyarakat kurang mampu.” 
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Selanjutnya penulis melanjutkan dengan pertanyaan sehubungan dengan 

upaya yang dilakukan SMK untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMK guna 

memacu jumlah siswa di SMK Sumatera Utara. 

Kedua, dari Bapak Jamertua Sihombing, S.Pd (Kepala Sekolah SMK Negeri I 

Pagaran Kab. Tapanuli Utara) 

”Dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan SMK, Kepala Sekolah SMK ini 
berpendapat bahwa, pembinaan SMK telah dilakukan Direktorat Pembinaan 
SMK mulai dari tahun 2007, dengan berbagai kegiatan yang bertujuan 
merobah paradigma pendidikan dengan cara membuat pemutaran film 
pendidikan menegah kejuruan (promosi), minyiarkan program SMK melalui 
radio, heft let dan media televisi TVRI dan RCTI pada jam tertentu sesuai 
jadwal penayangan yang ditentukan. Isi dari materi yang disampaikan tersebut 
adalah tentang kisah yang menceritakan bahwa sekolah menegah kejuruan 
akan lebih berarti karena bisa bekerja untuk diri sendiri yang artinya akan 
mampu menciptakan lapangan kerja baru, sebab dalam proses pendidikan 
siswa diajarkan untuk membangun jiwa yang enterpreneurship 
(kewirausahaan) yag melekat pada kepribadian siswa SMK tersebut. 
Kemandirian seorang siswa lulusan SMK akan bisa menjadi Direktur 
perusahaan atau restauran besar yang berhasil dan sukses.” 
  
 

Ketiga, dari Bapak Adnan Harahap, S.Pd (Kepala Sekolah SMK I Batang Angkola 

Kab. Tapanuli Selatan). 

”Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas siswa dengan 
melakukan pembinaan SMK guna menciptakan lulusan SMK yang nantinya 
akan mempengaruhi minat dan bertambahnya jumlah siswa SMK dengan 
membuat lomba kompetensi setiap tahun diberbagai daerah kabupaten/ kota 
dan provinsi dan juga tingkat nasional dimana dalam perlombaan tersebut di 
undang siswa SMP dan guru-gurunya untuk menyaksikan keterampilan siswa 
tersebut. Lomba ini juga bagi pemenangnya akan dipromosikan untuk ikut 
lomba ke tingkat dunia seperti di ikut sertakan ke Asean Skill.” 
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4.5.  Kebijakan Pendidikan yang Berkeadilan Sosial 

Dari beberapa data hasil penelitian penulis mencoba untuk menganalisis 

dalam bentuk pembahasan. Sebelumnya ingin melihat bagaimana semestinya 

kebijakan pendidikan yang berkeadilan sosial, karena pada dasarnya pendidikan 

berkeadilan sosial itu merupakan jembatan untuk menuju aksesibilitas dalam 

memperoleh kesempatan pemerataan pendidikan, khususnya pendidikan menengah. 

Kebijakan pendidikan yang bernuansa keadilan merupakan usaha membangun sistem 

pendidikan yang telah ada. Pendidikan di Indonesia menurut hemat penulis 

menghadapi dua persoalan besar, yaitu, pertama, persoalan paradigma serta 

pendekatan pendidikan yang salah, dan kedua, persoalan beratnya tanggungan dan 

seriusnya timpangan ekonomi sosial masyarakat. Kedua persoalan pendidikan 

tersebut jika tidak segera diselesaikan, maka bangsa Indonesia menghadapi suatu 

persoalan pendidikan yang jauh lebih besar lagi. 

 

4.5.1  Kesalahan Paradigma dan Pendekatan 

Oleh karena pada prinsipnya penelitian ini diharapkan memperoleh dan dapat 

menemukan persoalan-persoalan yang membelenggu, khususnya yang berkaitan 

dengan masalah pendidikan, maka pada bab pembahasan ini peneliti menemukan 

dalam analisisnya, ternyata di dunia pendidikan terjadi suatu persoalan yang cukup 

serius. 

Permasalahan utama dalam dunia pendidikan terjadi karena adanya kesalahan 

dalam paradigma dan pendekatan. Kesalahan ini merupakan warisan dari pemerintah 
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kolonial Belanda. Sistem pendidikan yang liberalis feodalis merupakan ciri khasnya, 

sistem pendidikan ini se akan-akan berpayung kepada paradigma global, yaitu 

paradigma “kompetensi”. Sepintas paradigma kompetensi adalah wajar-wajar saja, 

tetapi kalau diteliti lebih dalam ternyata paradigma ini dapat membangkitkan 

semangat untuk mempertahankan status-quo penguasa atau pemerintah yang sedang 

menghadapi bermacam ketimpangan kondisisosial-ekonomi. Hal ini bisa dibuktikan 

dengan adanya 2 alasan, yaitu, pertama, perbedaan alokasi subsidi yang bias antara 

sekolah-sekolah negeri yang sudah maju atau terkenal (top) dengan sekolah atau 

universitas kelas dua (papan tengah), dan yang kedua, perbedaan kebijakan antara 

sekolah yang dikelolah oleh pemerintah (negeri) dengan sekolah swasta. Perbedaan 

ini sangat sistematis, maksudnya untuk tujuan ekonomi-politik, pemerintah cukup 

baik berhasil dalam mengendalikan pemerintahannya dengan menumpang kendaraan 

sistem pendidikan. Kesalahan paradigma tersebut seharusnya sudah dirubah, tetapi 

para elit-strategis politik saat ini tengah terpaku oleh pembagian kekuasaan yang 

akhirnya ber ujung kepada persoalan membagian “rezeki”. Meskipun sebenarnya 

pembagian rezeki tersebut berasal dari pinjaman luar negeri yang semakin mencekiki 

generasi penerus ini. Oleh sebab itu sudah sewajarnya apabila paradigma tersebut 

mendapat perhatian untuk segera dirubah. 

Tentu saja yang dikehandaki adalah paradigma pendidikan yang berkeadilan 

sosial, seperti yang direkomendasikan oleh Pembukaan UUD 1945 - pasal 27 yang 

berbunyi : negara ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan dilanjutkan dengan kata-

kata : hak untuk memperoleh pendidikan bagi semuanya. Paradigma pendidikan 
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“keadilan sosial” sebenarnya dapat dijadikan dasar untuk terwujudnya pembangunan 

masyarakat yang secara sosial ekonomi tertinggal. Subsidi tidak hanya berupa materi 

berbentuk uang, tetapi dapat juga berbentuk yang imaterial. Misalnya, bagaimana 

supaya beban ekonomi sosial tidak menjadi kendala untuk mengembangkan 

kepandaian berfikir dan keluhuran budaya, tapi lebih dari pada itu bahwa adanya 

pengakuan sebuah fakta tentang fondasi pendidikan, baik dari pihak guru maupun 

murid dapat berasal dari desa. Guru di kota besar sebagian ada yang ber asal dari 

desa. Murid atau siswa juga demikian. Itu artinya bahwa orang-orang terpelajar 

banyak yang ber asal dari desa. Data statistik menunjukan, bahwa terdapat sekitar 70 

prosen dari luas wilayah Indonesa berupa desa atau pedesaan. Dan disinyalir bila 

penduduk desa sebagian besar dapat dikelompokan sebagai penduduk miskin atau 

berpenghasilan kurang. 

Kedua paradigma yang saling berbenturan, yaitu : paradigma kompetensi dan 

paradigma keadilan sosial mengimplementasikan pendekatan sendiri-sendiri. 

Paradigma kompetensi lebih dekat dengan pendekatan kapitalis leberalis, di negara 

Indonesia dikenal dengan model feodalisme. Pendekatan ini dipopulerkan oleh 

kalangan pemikir ekonom neo-clasic yang mengacu pada ajaran ekonomi klasik 

dengan titik berat kepada ajaran “pertumbuhan ekonomi”. Pendekatan model ini 

selalu menghitung keuntungan pendidikan dari segi biaya investasi uang dan hasil 

upah / gaji yang diterima oleh peserta didik ketika memasuki dunia pasar kerja. 

Sebagai alternatif adalah pendekatan yang berkeadilan sosial, pendekatan ini 

selalu berupaya untuk memperdayakan manusia. Pendekatan ini menempatkan 
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manusia sebagai manusia. Manusia tidak dapat dieksploitasi sebagai komoditas untuk 

disejajarkan dengan barang. Manusia adalah makhluk yang otonom dan merdeka, 

memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Lebih dari itu manusia 

mempunyai kapasitas untuk mentransfer kemampuan dan potensinya. Pendidikan dan 

sistemnya diadakan untuk memperdayakan manusia dengan segala kemampuan, daya 

serta potensinya. Oleh sebab itu pendidikan yang berkeadilan sosial mengandalkan 

penguatan secara preferensial terhadap kemampuan dan potensi yang non bawaan 

dari para peserta anak didik, sehingga di dalam merealisasi kemampuan dan potensi 

bawaannya mereka dapat berkompetisi secara fair dan sehat. Kemampuan dan 

kompetensi adalah merupakan dua hal yang penting di dalam memasuki era 

persaingan bebas atau sering disebut sebagai era globalisasi yang ditandai dengan 

tidak adanya lagi batas-batas dari suatu negara. 

 

4.5.2  Beratnya Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 

Dalam skala nasional, beratnya tanggungan dan seriusnya ketimpangan 

ekonomi sosial ditunjukan dengan adanya indikasi bahwa (BPS, 1999), terdapat 94,5 

juta orang pekerja (produsen) yang menanggung 208,5 mulut (konsumen). Kalau saja 

pengangguran dan para pencari kerja itu dihitung maka di Indoensia setiap satu orang 

menanggung 2 – 3 orang lainnya. Bayangkankan saja kalau seseorang yang hanya 

memiliki pengetahuan setingkat sekolah menengah, tidak memiliki keterampilan 

kerja dapat dipastikan dan tidak mengherankan kalau tingkat pengangguran terbuka 

di Indonesia mencapai titik klimaks. 
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Beratnya beban tanggungan ekonomi sosial pendidikan ini mengakibatkan 

ketimpangan ekonomi sosial bagi guru di satu pihak, tetapi juga bagi peserta didik 

dan keluarganya di lain pihak. Guru terpaksa menerima gaji yang masih rendah, 

belum lagi bagi mereka yang tinggal di pelosok pedesaan, gaji mereka sering datang 

terlambat dan bahkan ada yang tertunda sampai terkumpul beberapa bulan. Hal yang 

demikian ini merupakan bentuk dari subsidi dari si miskin untuk si miskin. Di pihak 

lain, dengan mutu dan pelayanan pendidikan yang paspasan anggarannya dan guru 

juga masih minim gajinya, itu berarti bahwa subsidi intelektual dan sosial atau 

dengan kata lain kerugian yang demikian ini pada akhirnya kembali kepada peserta 

didik itu sendiri dan para orang tua. 

Selain itu, beratnya tanggungan ekonomi bangsa berakibat pada rendahnya 

tingkat penyelesaian peserta didik, putus sekolah masih tetap tinggi, dan umumnya 

disebabkan tidak lain karena masalah kesulitan finansial keluarga peserta anak didik. 

Bagi mereka yang putus sekolah akan memasuki dunia lapangan kerja murah yang 

siap untuk dieksploitasi oleh para pialang pencari kerja. Kondisi semacam ini tentu 

semakin menambah beban dan mempercepat proses ketimpangan ekonomi sosial. 

Kalau paradigma kependidikan kompetensi dengan pendekatan “SDM” yang dipakai, 

sebagaimana seperti selama ini, maka beratnya tanggungan dan seriusnya 

ketimpangan ekonomi sosial nasional semacam ini justru dapat memperparah. Dalam 

dunia yang semakin menggelobal, penuh persaingan dan sarat dengan pengontrolan 

oleh pihak yang lebih kuat, kesalahan paradigma dan pendekatan harus segera diatasi. 

Urgensi tersebut diisyaratkan oleh suatu kondisi bahwa Indonesia masih tertinggal 
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dalam bidang kependidikan dibandingkan dengan sesama negara-negara di Asia 

Tenggara ( UNDP, 1995 ), melaporkan bila indeks pendidikan Indonesia hanya 0,77, 

tertinggal oleh Filipina yang sudah dapat mencapai 0,90, sedangkan Thailand dan 

Vietnam masing-masing 0,81. Beratnya tanggungan sosial ekonomi masyarakat 

Indonesia juga melanda dunia kampus. Oleh karena itu pemerintah seharusnya perlu 

memperhatikan implementasi kebijakan pendidikan untuk memberi akses kepada 

pemerataan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan menjadi 

perhatian bersama tentang bagaimana meningkatkan kualitas alumni SMK untuk siap 

kerja dan membantu orang tua membekali peserta didik untuk siap pakai di dunia 

kerja yang memiliki unggulan dengan tamatan dari sekolah menengah lainnya. 

 

4.6.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Biaya Pendidikan Sekolah 

Menengah Kejuruan terhadap Aksesibilitas dalam Masyarakat untuk 

Memperoleh Kesempatan Pemerataan Pendidikan Menegah 

Anggaran Pendidikan di Indonesia melalui Kebijakan Pemerintah dalam 

APBN Tahun 2008 yang hanya sebesar 20 % dari keseluruhan jumlah APBN dapat 

disebut sebagai salah satu penyebab dari pada terjadinya biaya pendidikan Indonesia 

menjadi lebih tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat, khususnya 

masyarakat golongan ekonomi kelas bawah. Meskipun sebenarnya telah di 

amanatkan oleh UUD 1945 dan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun, tetapi oleh 

karena kebijakan biaya masuk dan biaya selama proses belajar di SMK dinilai 

ternyata cukup tinggi, akibatnya masyarakat tidak mungkin untuk menjangkaunya. 
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Biaya pendidikan seharusnya mengacu pada arah dan tujuan yang ingin 

dicapai oleh masyarakat Indonesia. Tanpa berpegang pada arah tujuan bangsa 

Indonesia, pendidikan tidak akan memiliki acuan operasional yang jelas dan 

menyeluruh. Kebijakan demikian akan mudah terjebak dalam lingkaran persoalan-

persoalan yang parsial dan temporer. Meninggalkan arah dan tujuan nasional sebagai 

acuan, juga bisa menimbulkan terjadinya inovasi di bidang pendidikan. Dalam kaitan 

dengan tujuan bangsa Indonesia, tentu saja harus memperhatikan pada konstitusi 

negara RI. Berangkat dari Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara RI 

terdapat beberapa pesan dalam UUD 1945 yang perlu dicermati kalangan pendidikan, 

antara lain kalimat : “ --------------------------mengupayakan kesejahteraan umum ------

------------------“ alinea keempat mukadimah UUD 1945. Bagi dunia pendidikan, 

kalimat ini harus diartikan bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah untuk 

mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bukan malah sebaliknya, 

hanya sebagian dari kelompok masyarakat sudah sejahtera yang dapat menikmati 

pendidikan. Pada batang tubuh UUD 1945, pasal 31 yang berbunyi : “Setiap warga 

negara berhak mendapat pengajaran”, juga mengandung esensi pemerataan hak 

seluruh warga negara dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan pada setiap 

tingkatan pendidikan. Pasal ini, dijabarkan lebih lanjut dalam Undang - Undang No. 2 

Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, saat ini tengah berlaku Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Dalam skala operasional pada lingkup yang lebih kecil, kebijakan pendidikan 

dalam hal ini adalah Kebijakan Biaya Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pada 
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tahun ini hampir terjadi disetiap Sekolah Menengah Kejuruan, dengan jumlah yang 

cukup besar. Istilahnya ber macam-macam, tetapi maksudnya sebenarnya sama, yaitu 

ketetapan yang dibuat untuk membayar sejumlah uang yang jumlahnya sangat besar 

bagi ukuran kebanyakan masyarakat Indonesia. Jelas hal yang demikian ini sangat 

bertolak belakang dengan rumusan teori public choice menekankan kepada kebutuhan 

masyarakat. Apa yang menjadi kemauan dari masyarakat pemerintah harus 

menyediakan. Besar biaya pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan 

perbedaan pendapatan masyarakat secara umum, sehingga makna dari persamaan 

kesempatan, aksesibilitas dan keadilan tidak lain adalah adanya keseimbangan antara 

pengeluaran dan pendapatan. Ketidak berhasilan Kebijakan Pendidikan untuk 

memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh 

kesempatan pemerataan pendidikan tinggi di sebabkan karena 2 faktor, yaitu :          

(1) faktor tujuan kebijakan yang tidak jelas; (2) faktor perilaku dari para aktor 

pelaksana kebijakan. Menurut (Mazmanian dan Sabattier), kedua faktor tersebut 

merupakan faktor penghambat suatu Implementasi Kebijakan. Dengan begitu maka 

setiap kebijakan harus dibuat dengan tujuan yang jelas, sehingga dapat mencapai 

sasaran yang diinginkan. Demikian pula ke gagalan suatu kebijakan tidak menutup 

kemungkinan disebabkan karena faktor kualitas aktor pelaksananya. Apabila hal 

tersebut di kaitkan dengan hasil penelitian, ke dua faktor dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Kebijakan biaya masuk dan ketika proses belajar berlangsung di Sekolah 

Menengah Kejuruan dibuat tanpa dengan tujuan yang jelas sehingga 
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masyarakat masih enggan memasukkan anak-anaknya ke Sekolah Menengah 

Kejuruan. 

2. Perilaku para steakholders yang menetapkan besar jumlah biaya masuk dan 

ketika proses belajar berlangsung di Sekolah Menengah Kejuruan tidak 

melalui proses sosialisasi terlebih dahulu. 

 

Dalam merumuskan suatu kebijakan seharusnya mempunyai tujuan yang 

jelas, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan bukan merupakan suatu 

pekerjaan yang mudah. Hal ini disebabkan karena setiap kebijakan tidak mungkin 

dapat terlepas begitu saja dari aspek politis, Wibawa, (1993). Oleh karena itu belajar 

dari kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang baik ini perlu adanya pemikiran 

untuk membuat kebijakan bersifat partisipatif. Itulah solusi yang mungkin dilakukan 

agar setiap kebijakan yang telah dirumuskan dapat diterima oleh semua pihak. Untuk 

itu dimasa mendatang pengusulan program harus melalui seleksi yang rasional dan 

bersifat terbuka, sehingga memungkinkan untuk mendapat koreksi dari publik, pada 

akhirnya menghasilkan suatu kebijakan yang berkualitas dan dapat diterima dengan 

baik oleh publik. Selain itu faktor perilaku para aktor merupakan sesuatu yang harus 

diperhatikan dengan seksama dalam merumuskan satu kebijakan. Sikap mental yang 

baik untuk mensukseskan satu kebijakan yang dipercayakan kepadanya agar tercapai 

tujuan yang telah ditetapkan, untuk itu saat penjaringan calon aktor yang menentukan 

kebijakan harus dicarikan dari calon yang mempunyai tingkat kredibilitas dan 

memiliki komitmen kuat yang sesuai dengan bidang keahliannya. 
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Kebijakan Pendidikan merupakan kebijakan yang sangat strategis dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu kebijakan ini harus melibatkan 

orang-orang (aktor) yang memiliki integritas demi kemajuan bidang pendidikan. Hal 

ini penting dikemukakan mengingat jika aktor pelaksana kebijakan pendidikan tidak 

mempunyai sikap mental seperti yang diharapkan banyak kalangan, maka aktor 

tersebut bertindak semaunya demi untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan 

kelompoknya. Seiring dengan hal tersebut, Verspoor, (1989) dalam salah satu 

bukunya menyatakan, salah satu syarat keberhasilan implementasi kebijakan di 

bidang pendidikan adalah adanya komitmen pelaksana dan semua pihak yang terlibat 

dalam program yang sudah ditetapkan. 

Menurut hemat penulis, terdapat 2 hal penting harus diperhatikan saat 

merumuskan suatu kebijakan, dalam hal ini adalah kebijakan pendidikan, dengan 

maksud agar diperoleh suatu kebijakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Oleh karena yang dicapai adalah dampak kebijakan pendidikan berakses kepada 

kesempatan pemerataan Sekolah Menengah Kejuruan, kedua faktor tersebut adalah : 

Pertama, kebijakan pendidikan harus jelas, perlu disosialisasikan terlebih dahulu ke 

masyarakat sebelum di implementasikan. Kedua, Aktor yang memutuskan kebijakan 

pendidikan harusnya seseorang yang memiliki loyalitas, komitmen, kapabilitas di 

bidang pendidikan. 

Di samping itu, dengan memperhatikan kurang baiknya citra SMK di 

masyarakat Sumatera Utara khususnya dan di Indonesia pada umumnya, membuat 

Pemerintah (Mendiknas) harus melakukan suatu terobosan dalam upaya membangun 
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citra yang positif SMK di mata masyarakat, yaitu dengan melakukan perubahan 

paradigma baru dalam pendidikan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, 

mengingat selama ini kesalahan terbesar dalam sistem pendidikan nasional kita 

terletak pada paradigma pendidikan yang tidak relevan. Adapun upaya yang 

dilakukan mendiknas dalam melakukan perubahan paradigma adalah dengan 

membuat program bantuan bagi siswa tidak mampu untuk meningkatkan citra bahwa 

SMK tidak sepenuhnya membebankan siswa dan orang tua dalam biaya pendidikan. 

Kemudian melakukan kerja sama dengan perusahaan terkemuka untuk menampung 

tamatan SMK untuk dipekerjakan sebagai tenaga kerja yang profesional dibidangnya 

masing-masing. 

Upaya ini akan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan apabila semua 

stakeholder mempunyai kemauan untuk bekerjasama dalam membangun pendidikan 

nasional khususnya SMK yang bertaraf internasional. Hal ini tertuang dalam Renstra 

yang diprogramkan Departemen Pendidikan Nasional maka setiap tingkat pemangku 

kebijkan pusat, provinsi, kabupaten/ kota dan sekolah itu sendiri harus berusaha agar 

Renstra ini berhasil sesuai dengan rencana. Oleh sebab itu maka peranan sosialisasi 

masing-masing jenjang pendidikan melakukan terobosan-terobosan memasyarakatkan 

SMK di seluruh Indonesia dan di Sumatera Utara Khususnya perlu segera dilakukan. 

Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional melakukan 

sosialisasi melalui iklan di televisi nasional ada yang berupa iklan singkat, ada yang 

berupa drama televisi untuk di tonton masyarakat luas. Hal ini sudah disebarluaskan 

dalam upaya pencitraan SMK ditengah masyarakat. Kemudian usaha yang telah 
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dilakukan Direktorat Pembinaan SMK dalam upaya pencitraan SMK juga melakukan 

pengucuran berbagai bantuan-bantuan berupa dana untuk memacu tersediannya 

sarana dan prasarana SMK di seluruh Indonesia secara perlahan sesuai kemampuan 

keuangan negara dan juga ada bantuan untuk siswa miskin dan bantuan untuk 

keahlian khusus. 

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara membuat terobosan pengalokasian 

dana dekonsentrasi di masing-masing provinsi secara proporsional sehingga SMK 

Kecil di SMP dapat secara merata memperoleh perhatian yang merata. Kemudian 

juga melakukan survei/ kunjungan lansung ke setiap sekolah untuk melihat 

perkembangan di setiap sekolah di wilayah Sumatera Utara. Melakukan work shop, 

baik menyangkut bangunan, kurikulum, maupun bantuan yang ada. Hasil yang telah 

dilakukan dapat dilihat dari usaha SMK Kecil yang dibangun pemerintah 

menunjukkan hasil yang baik, berkat usaha dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera 

Utara. 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Evalausi Kebijakan Publik tidak mungkin dapat melepaskan diri dari faktor 

politik (Hawlith dan Rammes) dari para pembuat kebijakan (steakholders), 

termasuk juga Evaluasi Kebijakan Pendidikan. Akan tetapi khususnya pada 

Evaluasi Kebijakan Biaya Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan yang 

menjadi obyek penelitian kali ini lebih bersifat administratif (House dalam 

William Dunn). Atau dalam bahasa sehari-hari disebut pula sebagai aktivitas 

Evaluasi Kebijakan Publik yang bersifat teknis. Dalam Evaluasi Kebijakan 

Publik (Pendidikan), maka peran Pemerintah sangat penting sekali, oleh 

(Rachbini dan Arifin) dalam Teori Public Choice disebut sebagai Aktor, 

termasuk Kebijakan Biaya Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. 

Pemerintah sebenarnya yang memiliki andil besar dalam menentukan jumlah 

besar-kecilnya biaya pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. 

2. Anggaran Pendidikan, melalui Kebijakan APBN yang hanya 20 % dari total 

APBN dirasakan masih kurang. Dampaknya berimbas kepada lembaga-

lembaga pendidikan lainnya, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan. 

Dengan dana yang hanya sebesar itu dirasakan sulit bagi Sekolah Menengah 

Kejuruan untuk dapat eksis sebagaimana mestinya. Pada akhirnya anak didik 

(siswa) yang paling utama terkena dampaknya. Hal ini yang memicu potensi 
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biaya pendidikan bertambah tinggi, semakin tidak terjangkau oleh golongan 

masyarakat ekonomi lemah. 

3. Kebijakan biaya pendidikan yang tinggi tentu saja tidak terjangkau oleh 

kebanyakan masyarakat Indonesia. Tentunya hal ini sangat impossible untuk 

dapat menciptakan kesempatan pemerataan pendidikan seperti yang 

diamanatkan dalam UU Sisdiknas, UUD 1945 dan GBHN. Dengan kata lain, 

Kebijakan Pendidikan masih belum ber akses secara merata dan ber keadilan 

seperti yang termuat dalam buku cita-cita bangsa Indonesia. 

4. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan biaya pendidikan sungguh sangat 

relevan, terkait dengan masalah peningkatan SDM, situasi perekonomian yang 

masih belum ada kepastian, kondisi politik yang carut marut. Oleh sebab itu 

maka seperti yang diharapkan oleh berbagai pihak agar situasi dan kondisi 

yang sedang melanda negeri ini segera dapat diatasi maka satu kebijakan yang 

harus segera ditempuh yaitu tingkatkan dan permudah akses bagi masyarakat 

untuk memperoleh pendidikan, karena hanya melalui pendidikan yang 

memungkinkan untuk dapat mengatasi berbagai persoalan yang lagi 

memporak porandakan negeri ini, khususnya di sektor ekonomi. 

5. Aksesibilitas yang terdiri dari tiga aspek, yaitu : aspek persamaan, aspek akses 

dan aspek keadilan (Achmady) saat ini masih belum terwujud. Masyarakat 

Indonesia masih jauh belum tersentuh oleh ke tiga aspek tersebut. Untuk lebih 

mudah memahami, pengertian teknis dari aksesibilitas sesuai dengan setting 

penelitian dalam tesis ini tidak lain adalah Kebijakan Pendidikan Sekolah 
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Menengah Kejuruan harus dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, 

bukan hanya untuk orang – orang tertentu saja. 

6. Perkembangan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera 

Utara saat ini telah menggembirakan, jumlah SMK dan siswanya meningkat 

secara signifikan, namun masih perlu penataan dan pengembangan mutu 

lulusan dan upaya perbaikan tata kelola dan komitmen pemerintah selaku 

pembina kepegawaian dan Stake Holder lainnya. 

 

5.2  Saran 

1. Dalam Kebijakan Publik, Pemerintah adalah sebagai Aktor, untuk itu 

Pemerintah harus memainkan peranannya dengan jalan meningkatkan 

anggaran pendidikan minimal 40 % APBN dengan catatan harus terkelola 

dengan manajemen yang baik seperti yang juga di amanatkan dalam GBHN, 

UUD 1945 dan UU Sisdiknas, (saat ini hanya 20 %). Dengan begitu maka 

sektor pendidikan dapat bernafas lega, yang akibatnya akan dapat 

meringankan beban biaya pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. 

2. Sudah saatnya dipikirkan oleh para steakholders di bidang pendidikan untuk 

segera membuat kebijakan yang tidak sama rasa dan sama rata. Harus ada 

kebijakan yang subsider, artinya bagi yang mampu atau kaya membantu yang 

kurang mampu. Biaya Masuk di Sekolah Menengah Kejuruan harus tidak 

sama rasa dan sama rata, begitu juga dengan besarnya SPP yang selama ini 

sudah berlaku. 
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3. Persoalan anggaran atau biaya merupakan masalah paling krusial, termasuk 

anggaran pendidikan. Ketimpangan dan ketidak stabilan suatu kondisi bisa 

terkoyak karena anggaran. Rasanya juga tidak mungkin apabila biaya 

pendidikan itu dibebaskan sampai 100%. Oleh sebab itu disini peran 

kreatifitas steakholders dipertaruhkan. Pimpinan Sekolah Menengah Kejuruan 

harus benar-benar pintar membuka peluang terobosan dengan jalan 

manfaatkan bantuan dari yayasan-yayasan maupun ke lembaga lain. Bisa 

berbentuk bea siswa atau yang berupa bantuan biaya studi. Sejatinya tidak 

sedikit lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang membuka kran dananya 

untuk membiayai kegiatan pendidikan. Hanya sekarang tinggal menunggu ide 

dari Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan. Sehingga dengan begitu 

nantinya akan dapat dilaksanakan realisasi kebijakan yang ber akses kepada 

golongan ekonomi kurang mampu.  

4. Steakholders sebelum mengimplementasikan kebijakan biaya pendidikan 

Sekolah Menengah Kejuruan perlu melihat dan memperhatikan kondisi 

masyarakat, atau sering disebut sebagai sosialisasi. Dalam ilmu kebijakan 

publik, Kebijakan yang baik itu harus ada unsur top down dan bottom up 

demikian menurut (Sabattier dan Mazmanian). Dengan begitu kebijakan 

tersebut tepat sasaran atau sukses (successfull). Kondisi ekonomi masyarakat 

saat ini yang masih terpuruk hendaknya harus menjadi tolak ukur dalam 

menetapkan suatu kebijakan. Sangat tidak populer bila ada suatu kebijakan 
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yang berkaitan dengan masalah keuangan, dan ternyata diputuskan dengan 

suatu ketetapan yang harus membayar dengan jumlah yang besar. 

5. Pemerintah pusat hendaknya dalam pengalokasian bantuan ke sekolah 

hendaknya lebih melihat perkembangan dari sekolah, terutama sekolah yang 

memiliki keahlian khusus seperti pertanian, peternakan yang kurang diminati 

siswa saat ini. Bantuan beasiswa keahlian khusus seharusnya jangan 

dikuaotakan tapi diberikan secara merata kepeda sejumlah siswa. 

6. Segala bantuan ke SMK sebaiknya ditambah jumlahnya agar pencitraan SMK 

dapat terwujud di lapangan. 

7. Untuk lebih mendorong lulusan SMP masuk di SMK sebaiknya rekrutmen 

tanga menegah di instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan dunia usaha 

industri direkrut dari lulusan SMK. 

8. Pemerintah Daerah hendaknya memberikan perhatian pengalokasian dana 

operasional kepada SMK demi terwujudnya perbandingan siswa SMK 70 % : 

siswa SMA 30%. 
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