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RINGKASAN 
 
 

Kajian tentang identifikasi spektrum pasar kerja rujukan dalam penetapan 
program keahlian di SMK memiliki beberapa tujuan : (1) Memperoleh gambaran 
nyata tentang kompetensi lulusan SMK di suatu daerah propinsi atau kabupaten/kota, 
(2) Memperoleh gambaran yang riil bidang keahlian di SMK untuk memenuhi 
kebutuhan industri akan tenaga kerja  di suatu daerah propinsi atau kabupaten/kota, 
(3) Memperoleh gambaran penyerapan tenaga kerja lulusan SMK untuk industri, (4) 
Memperolah gambaran trend penyerapan tenaga kerja SMK untuk industri. 
Permasalahan yang hendak dipecahkan dalam kajian tentang identifikasi spektrum 
pasar kerja sebagai rujukan dalam penetapan program keahlian di SMK  dirumuskan 
seperti berikut : (1) Seberapa besar kualifikasi pencapaian standar kompetensi 
lulusan SMK, (2) Bidang keahlian SMK apa yang dibutuhkan industri di masa yang 
akan datang, (3) Berapa besar penyerapan tenaga kerja lulusan SMK untuk industri, 
(4) Bagaimana trend penyerapan tenaga kerja untuk industri. Kajian ini dibatasi pada 
faktor-faktor yang berkaitan dengan, (1) Wilayah, (2) Jenis industri, (3) Bidang 
keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan industri, (4) Kompetensi lulusan, (5) 
Standar kompetensi yang digunakan, (6) Pencapaian kompetensi lulusan, (7) 
Penyerapan tenaga kerja lulusan SMK untuk industri, (8) Trend kebutuhan akan 
tenaga kerja. Manfaat dari kajian : (1) Bagi pemerintah pusat atau depdiknas adalah : 
hasil kajian dapat digunakan sebagai informasi penting yang dapat berfungsi sebagai 
masukan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan 
pengembangan jumlah SMK dan bidang keahlian yang diperlukan untuk menyosong 
akan kebutuhan tenaga kerja yang akan datang, (2) Bagi pemerintah daerah adalah : 
mampu memberikan gambaran tentang identifikasi lapangan kerja, jumlah tenaga 
kerja, bidang keahlian yang perlu disiapkan, kualifikasi tenaga kerja oleh pemerintah 
daerah baik  propinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, (3) Bagi 
Lembaga Penelitian UNY akan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan 
ketenagakerja, lapangan kerja, manajemen tenaga kerja dan memberikan kontribusi 
nyata kepada perkembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan 
para pengguna termasuk lembaga, mahasiswa dan masyarakat yang memerlukan.  
 Sampel kajian menggunakan Teknik sampling : purposive cluster sampling. 
Dalam pengambilan sample dipertimbangkan potensi daerah, perwilayahan ( 
Indonesia bagian Barat, Tengah, Timur ). Selain itu juga kebutuhan akan tenaga kerja 
lulusan SMK yang dapat terserap oleh industri dengan pertimbangan khusus. Adapun 
sample ditetapkan seperti berikut ( rancangan , bisa berubah ) : 30 % dari populasi 33 
propinsi maka jumlahnya adalah 11 propinsi. Setiap propinsi terdiri sekitar lima (5) 
Kabupaten/ Kota maka 30% -nya adalah satu (1) Kabupaten / Kota. Sedangkan untuk 
penentuan sekolah diambil satu (1) SMK Negeri yang dibiayai oleh Pemerintah. 
Industri ditetapkan berdasarkan atas sektor pengembangan ekonomi antara lain : (1) 
agro bisnis, (2) Electrical Technology, (3) Information & Comunication Technology, 
(4) Radio Technology & Television and film, (5) Air Condition,  (6)Mecanical 
Technology / Otomotif, (7) Aeronautic Technology , (8) Shipping Technology, (9) 
Textile Technology, (10) Industrial instrumentation, (11) Chemistry Technology, (12) 
Electronic Technology, gas and drinking water, (13) Building, (14) Trading, hotel and 
restaurant, (15) Transportation, (16) Bank , financial services, dan (17) services. 
Karena banyaknya sector pengembangan ekonomi, maka dalam pengambilan data 
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ini akan dipertimbangkan pada industri yang menyerap paling banyak tenaga kerja 
lulusan SMK. 
Variabel kajian adalah : (1) Potensi Daerah, (2) Pasar kerja: (a) Jenis keahlian yang 
dibutuhkan oleh pasar/ user, (b) Tingkat kompetensi yang perlu dimiliki lulusan SMK, 
(c) Penyerapan tenaga kerja SMK di perusahaan dan pemerintah, (d) Akses ke pasar 
kerja ( waktu tunggu, prosedur ), (e) Trend pasar kerja dari waktu ke waktu, (f) 
Jumlah pasar kerja, (g)Jenis pasar kerja, (h)Kelas pasar kerja ( kecil, menengah dan 
atas ), (i) Relevansi program keahlian dengan pasar kerja. (3) Bidang keahlian/ 
Kurikulum adalah (a) Kompetensi yang diperlukan lulusan, (b) Pencapaian 
kompetensi lulusan ( dari hasil uji kompetensi ). Sumber Data didapat dari : (1) 
Industri/ User, (2) Pemerintah ( DIKNAS, BPS Daerah dan PEMDA II), (3) Sekolah 
Menengah Kejuruan, (4) Masyarakat / Tenaga kerja . Prosedur / Pelaksanaan untuk 
memperoleh data untuk kajian adalah : (1) Angket, (2) Wawancara/FGD, (3) 
Dokumentasi, dan (4) Observasi ke daerah sample 

Hasil dari penelitian ini adalah :  
1. Secara umum kompetensi yang dimiliki SMK sudah sesuai dengan kompetensi 

yang diharapkan dunia kerka. Adanya kesenjangan kompetensi yang dimiliki 
lulusan SMK  dengan yang dibutuhkan Dunia Usaha/Dunia Industri dapat diatasi 
dengan berbagai upaya misalnya industri memberikan kontribusi riil bagi 
pengambangan SMK melalui pemberian kesempatan magang/PKL; sharing 
fasilitas; sharing pendanaan. 

2. Lulusan SMK bidang keahlian Pertanian memberikan sumbangan cukup signifikan 
terhadap  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terdapat indikasi bahwa 
setiap penambahan jumlah siswa SMK total sebesar 1 persen akan meningkatkan 
PDRB sebesar 0,45 persen 

3. Lulusan SMK bidang keahlian Teknologi memberikan sumbangan cukup 
signifikan terhadap  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terdapat indikasi 
bahwa setiap penambahan jumlah siswa SMK total sebesar 1 persen akan 
meningkatkan PDRB sebesar 0,058 persen 

4. Kelompok SMK Pertanian lebih tinggi dari kelompok SMK lainnya 
5. Masih terdapat penambahan Program Keahlian yang dibutuhkan masyarakat 

industri baik industri pengolahan atau lainnya yaitu program keahlian Peningkatan 
daya listrik kapasitas medium,Teknik sensor berbagai bidang industri, Teknik 
telemetri untuk menjembtani tidak adanya sumber daya permanen dan 
kemudahan pantauan, Bodi otomotif, Tebu rakyat,Tebu industri, Budidaya ikan 
bawal Reklamasi bekas lahan tambang 

6. Berdasarkan data analisis diperoleh hubungan yang positif antara pertumbuhan 
SMK secara total terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa SMK memliki 
sumbangan yan positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. 
Pertumbuan ekonomi akan membawa dampak pada pertumbuhan peluang kerja 
dan akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Lulusan SMK dapat dikatakan  memiliki 
peluang kerja yang baik. Oleh karena itu SMK masíh relevan untuk dibina dan 
dikembangkan.  

7. Secara parsial masing-masing kelompok keahlian memiliki sumbangan yang 
positif terhadap pertumbuhan PDRB. Hal ini menunjukkan bila masing-masing 
bidang keahlian memiliki peran yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi 
secara nasional. Melihat fakta tersebut maka semua kelompok keahlian yang ada 
di SMK masih relevan di bina dan dikembangkan. Oleh karena itu perlu kebijakan 
untuk mengembangakan dan membina SMK secara keseluruhan. 
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8. SMK kelompok keahlian bidang pertanian memiliki sumbangan yang sangat 
signifikan. Hal tersebut digambarkan pada trend sumbangan terhadap PDRB. Dari 
tahun-ketahun kelompok keahlian pertanian memiliki trend yang meningkat tajam 
secara drastis. Artinya kelompok pertanian memiliki sumbangan yang besar 
terhadap  pertumbuhan PDRB. Secara nasional kelompok keahlian pertanian 
memiliki peran terhadap pertumbuhan ekonomi. Fakta ini perlu mendapat 
perhatian dari berbagai pihak terutama pemerintah dan Dinas Pendidikan baik 
pusat, propinsi dan kota/ kabupaten untuk mengembangkan dan membina 
kelompok keahlian pertanian melalui pembinaan SMK. Pembinaan dan 
pengembangan meliputi semua aspek yang mendukung baik sarana dan 
prasarana, sumber daya manuasia, manajemen dan proses pembelajaran. 
Dukungan ini juga harus didukung adanya  kebijakan pemerintah daerah, propinsi 
dan pemerintah pusat dalam pengembangan SMK. 

9. SMK kelompok keahlian teknologi memiliki sumbangan yang positif terhadap 
pertumbuhan PDRB. Bila dilihat dari kecenderunganya dapat dikatakan bila SMK 
kelompok keahlian teknologi sumbangan tidak sebesar kelompok keahlian bidang 
pertanian, namun tetap memberi sumbangan secara pasti. Melihat fakta tersebut 
maka SMK kelompok keahlian teknolgi masih tetap relevan untuk dibina dan 
ditingkatkan kualitasnya. SMK kelompok keahlian teknologi ini memiliki peran 
pada pertumbuhan industri manufaktur. Industri manufaktur termasuk sektor yang 
memiliki  sumbangan pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Oleh karena 
itu SMK kelompok keahlian teknologi masih sangat dibutuhkan untuk mendukung 
industri manufaktur yang memberi sumbangan pada pertumbuhan ekonomi 
secara nasional. 

10. Demikian juga untuk SMK kelompok kesejahteraan, kelompok pariwisata dan 
kelompok seni dan kerajinan memiliki sumbangan yang positif terhadap 
pertumbuhan PBRB. Fakta tersebut menunjukkan bila kelompok tersebut memiliki 
dukungan yang positif pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dengan 
demikian keberadaan SMK kelompok keahlian tersebut masih cukup relevan 
untuk dina dan ditingkatkan kualitasnya.  

11. Jika melihat kenyataan pada poin-poin di atas maka dapat dijelaskan bila pasar 
kerja untuk semua bidang keahlian di SMK masih memiliki peluang yang cukup 
baik. Hal ini di buktikan dengan terdapatnya hubungan yang signifikan antara 
pertumbuhan SMK dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 
didukung oleh sektor-sektor bidang usaha dan jasa. Dengan tumbuhnya sektor 
usaha dan jasa maka memberi peluang pada pertumbuhan bidang kerja dan 
serapan tenaga kerja. 

12. Pasar kerja untuk bidang keahlian pertanian meiliki sumbangan yang besar 
terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Fakta tersebut menunjukkan bila 
bidang usaha di sektor pertanian memberikan sumbangan yang signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dibidang pertanian tentu akan 
memberi peluang yang besar bagi tenaga kerja pada sektor  pertanian.  Hal ini 
menunjukkan bila peluang kerja untuk dibidang pertanian dimasa mendatang 
akan meningkat. Kenyataan ini perlu ditangkap oleh pemerintah untuk 
pengembangan SMK kelompok pertanian baik secara kuantitas maupun kualitas. 
Untuk mempercepat pengembangan SMK kelompok pertanian perlu dilakukan 
secara sinergi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang potensial 
dibidang pertanian harus didorong untuk mendirikan dan mengembangkan SMK 
kelompok pertanian. Pengembangan SMK kelompok pertanian tidak asal merata 
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tetapi disesuaikan dengan potensi daerah. Untuk daerah-daerah yang memiliki 
potensi pada bidang pertanian maka sangat potensial dan disarankan untuk 
pendirian dan pengembangan SMK bidang pertanian. 

13. Untuk SMK selain kelompok bidang pertanian memiliki peluang kerja yang cukup 
konstan. Artinya bidang kerja untuk kelompok-kelompok tersebut masih tetap 
dibutuhkan. Hal ini terbukti dengan adanya sumbangan yang positif untuk masing-
masing kelompok terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.  Melihat 
kenyataan tersebut maka kedepan untuk SMK selain kelompok bidang pertanian 
tetap dipertahankan dan dikembangkan. Pengembangan SMK harus ditekankan 
pada penguatan kualitas, terutama yang berhubungan peningkatan kompetensi 
ketrampilan sesuai bidangnya  dan tuntutan soft skill untuk masing-masing 
bidang. 

14. Berdasarkan data analisis diperoleh hubungan yang positif antara pertumbuhan 
SMK secara total terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa SMK memliki 
sumbangan yan positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. 
Pertumbuan ekonomi akan membawa dampak pada pertumbuhan peluang kerja 
dan akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Lulusan SMK dapat dikatakan  memiliki 
peluang kerja yang baik. Oleh karena itu SMK masíh relevan untuk dibina dan 
dikembangkan.  

15. Secara parsial masing-masing kelompok keahlian memiliki sumbangan yang 
positif terhadap pertumbuhan PDRB. Hal ini menunjukkan bila masing-masing 
bidang keahlian memiliki peran yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi 
secara nasional. Melihat fakta tersebut maka semua kelompok keahlian yang ada 
di SMK masih relevan di bina dan dikembangkan. Oleh karena itu perlu kebijakan 
untuk mengembangakan dan membina SMK secara keseluruhan. 

16. SMK kelompok keahlian bidang pertanian memiliki sumbangan yang sangat 
signifikan. Hal tersebut digambarkan pada trend sumbangan terhadap PDRB. Dari 
tahun-ketahun kelompok keahlian pertanian memiliki trend yang meningkat tajam 
secara drastis. Artinya kelompok pertanian memiliki sumbangan yang besar 
terhadap  pertumbuhan PDRB. Secara nasional kelompok keahlian pertanian 
memiliki peran terhadap pertumbuhan ekonomi. Fakta ini perlu mendapat 
perhatian dari berbagai pihak terutama pemerintah dan Dinas Pendidikan baik 
pusat, propinsi dan kota/ kabupaten untuk mengembangkan dan membina 
kelompok keahlian pertanian melalui pembinaan SMK. Pembinaan dan 
pengembangan meliputi semua aspek yang mendukung baik sarana dan 
prasarana, sumber daya manuasia, manajemen dan proses pembelajaran. 
Dukungan ini juga harus didukung adanya  kebijakan pemerintah daerah, propinsi 
dan pemerintah pusat dalam pengembangan SMK. 

17. SMK kelompok keahlian teknologi memiliki sumbangan yang positif terhadap 
pertumbuhan PDRB. Bila dilihat dari kecenderunganya dapat dikatakan bila SMK 
kelompok keahlian teknologi sumbangan tidak sebesar kelompok keahlian bidang 
pertanian, namun tetap memberi sumbangan secara pasti. Melihat fakta tersebut 
maka SMK kelompok keahlian teknolgi masih tetap relevan untuk dibina dan 
ditingkatkan kualitasnya. SMK kelompok keahlian teknologi ini memiliki peran 
pada pertumbuhan industri manufaktur. Industri manufaktur termasuk sektor yang 
memiliki  sumbangan pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Oleh karena 
itu SMK kelompok keahlian teknologi masih sangat dibutuhkan untuk mendukung 
industri manufaktur yang memberi sumbangan pada pertumbuhan ekonomi 
secara nasional. 
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18. Demikian juga untuk SMK kelompok kesejahteraan, kelompok pariwisata dan 
kelompok seni dan kerajinan memiliki sumbangan yang positif terhadap 
pertumbuhan PBRB. Fakta tersebut menunjukkan bila kelompok tersebut memiliki 
dukungan yang positif pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dengan 
demikian keberadaan SMK kelompok keahlian tersebut masih cukup relevan 
untuk dina dan ditingkatkan kualitasnya.  

19. Jika melihat kenyataan pada poin-poin di atas maka dapat dijelaskan bila pasar 
kerja untuk semua bidang keahlian di SMK masih memiliki peluang yang cukup 
baik. Hal ini di buktikan dengan terdapatnya hubungan yang signifikan antara 
pertumbuhan SMK dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 
didukung oleh sektor-sektor bidang usaha dan jasa. Dengan tumbuhnya sektor 
usaha dan jasa maka memberi peluang pada pertumbuhan bidang kerja dan 
serapan tenaga kerja. 

20. Pasar kerja untuk bidang keahlian pertanian meiliki sumbangan yang besar 
terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Fakta tersebut menunjukkan bila 
bidang usaha di sektor pertanian memberikan sumbangan yang signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dibidang pertanian tentu akan 
memberi peluang yang besar bagi tenaga kerja pada sektor  pertanian.  Hal ini 
menunjukkan bila peluang kerja untuk dibidang pertanian dimasa mendatang 
akan meningkat. Kenyataan ini perlu ditangkap oleh pemerintah untuk 
pengembangan SMK kelompok pertanian baik secara kuantitas maupun kualitas. 
Untuk mempercepat pengembangan SMK kelompok pertanian perlu dilakukan 
secara sinergi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang potensial 
dibidang pertanian harus didorong untuk mendirikan dan mengembangkan SMK 
kelompok pertanian. Pengembangan SMK kelompok pertanian tidak asal merata 
tetapi disesuaikan dengan potensi daerah. Untuk daerah-daerah yang memiliki 
potensi pada bidang pertanian maka sangat potensial dan disarankan untuk 
pendirian dan pengembangan SMK bidang pertanian. 

21. Untuk SMK selain kelompok bidang pertanian memiliki peluang kerja yang cukup 
konstan. Artinya bidang kerja untuk kelompok-kelompok tersebut masih tetap 
dibutuhkan. Hal ini terbukti dengan adanya sumbangan yang positif untuk masing-
masing kelompok terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.  Melihat 
kenyataan tersebut maka kedepan untuk SMK selain kelompok bidang pertanian 
tetap dipertahankan dan dikembangkan. Pengembangan SMK harus ditekankan 
pada penguatan kualitas, terutama yang berhubungan peningkatan kompetensi 
ketrampilan sesuai bidangnya  dan tuntutan soft skill untuk masing-masing 
bidang. 

22. Berdasarkan hasil analisis regresi maka dapat disimpulkan bahwa baik phisiycal 
capital yang diukur dari pembentukan modal domestik dan human capital yang 
dalam  model ini dikhususkan hanya melihat siswa lulusan SMK  mempunyai 
kontribusi positif pada pertumbuhan lapangan usaha pertanian, perburuan, 
kehutanan, dan perikanan. Elastisitas PDRB rill lapangan usaha pertanian, 
perburuan, kehutanan, dan perikanan yang dipengaruhi oleh pembentukan modal 
domestik adalah sebesar 0.21. Hal ini mengindikasikan bahwa jika pembentukan 
modal domestik naik sebesar 1 persen secara rata-rata PDRB riil lapangan usaha 
pertanian, perburuan, kehutanan, dan perikanan akan naik sebesar 0.21 persen. 
Elastisitas PDRB riil lapangan usaha pertanian, perburuan, kehutanan, dan 
perikanan yang dipengaruhi oleh  jumlah siswa SMK yang lulus adalah sebesar 
0.31. Intrepretasi dari keadaan ini adalah jika jumlah lulusan SMK bertambah 
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sebesar 1 persen secara rata-rata PDRB riil  lapangan usaha pertanian, 
perburuan, kehutanan, dan perikanan akan naik sebesar 0.31 persen. 

23. Elastisitas PDRB rill lapangan usaha manufaktur yang dipengaruhi oleh 
pembentukan modal domestik adalah sebesar 0.79. Hal ini mengindikasikan 
bahwa jika pembentukan modal domestik naik sebesar 1 persen secara rata-rata 
PDRB riil lapangan usaha industri pengolahan atau manufaktur akan naik sebesar 
0.79 persen. Elastisitas PDRB riil sektor manufaktur yang dipengaruhi oleh  
jumlah siswa SMK yang lulusi adalah sebesar 0.42. Intrepretasi dari keadaan ini 
adalah jika jumlah lulusan SMK naik sebesar 1 persen secara rata-rata PDRB riil  
lapangan usaha industri pengolahan akan naik sebesar 0.42 persen. Baik 
phisiycal capital yang diukur dari pembentukan modal domestic dan human capital 
yang dalam model ini dikhususkan hanya melihat lulusan SMK mempunyai 
kontribusi positif pada pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan. 

24. Elastisitas PDRB rill lapangan usaha manufaktur yang dipengaruhi oleh 
pembentukan modal domestik adalah sebesar 0.49. Hal ini mengindikasikan 
bahwa jika pembentukan modal domestik naik sebesar 1 persen secara rata-rata 
PDRB riil lapangan usaha listrik, gas, dan air minum akan naik sebesar 0.49 
persen. Elastisitas PDRB riil sektor manufaktur yang dipengaruhi oleh  jumlah 
siswa SMK yang lulus adalah sebesar 0.63. Intrepretasi dari keadaan ini adalah 
jika jumlah lulusan SMK naik sebesar 1 persen secara rata-rata PDRB riil  
lapangan usaha listrik, gas, dan air bersih akan naik sebesar 0.63 persen. 
Phisiycal capital yang diukur dari pembentukan modal domestic dan human 
capital yang dalam model ini dikhususkan hanya melihat lulusan SMK mempunyai 
kontribusi positif pada pertumbuhan lapangan usaha listrik, gas, dan air minum. 

25. Elastisitas PDRB rill lapangan usaha konstruksi yang dipengaruhi oleh 
pembentukan modal domestik adalah sebesar 0.77. Hal ini mengindikasikan 
bahwa jika pembentukan modal domestik naik sebesar 1 persen secara rata-rata 
PDRB riil lapangan usaha konstruksi akan naik sebesar 0.77 persen. Elastisitas 
PDRB riil sektor manufaktur yang dipengaruhi oleh  jumlah siswa SMK yang lulus 
adalah sebesar 0.16. Intrepretasi dari keadaan ini adalah jika jumlah lulusan SMK 
naik sebesar 1 persen secara rata-rata PDRB riil  lapangan usaha industri 
pengolahan akan naik sebesar 0.16 persen. Mengacu pada hasil analisis regresi 
di atas dapat disimpulkan bahwa baik phisiycal capital yang diukur dari 
pembentukan modal domestik dan human capital yang dalam model ini 
dikhususkan hanya melihat lulusan SMK mempunyai kontribusi positif pada 
pertumbuhan lapangan usaha konstruksi. 

26. Elastisitas PDRB rill lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran yang 
dipengaruhi oleh pembentukan modal domestik adalah sebesar 0.44. Hal ini 
mengindikasikan bahwa jika pembentukan modal domestik naik sebesar 1 persen 
secara rata-rata PDRB riil lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran akan 
naik sebesar 0.44 persen. Elastisitas PDRB riil lapangan usaha perdagangan, 
hotel, dan restoran  yang dipengaruhi oleh  jumlah siswa SMK yang lulus adalah 
sebesar 0.44. Intrepretasi dari keadaan ini adalah jika jumlah lulusan SMK naik 
sebesar 1 persen secara rata-rata PDRB riil  lapangan usaha perdagangan, hotel, 
dan restoran akan naik sebesar 0.44 persen. Mengacu pada hasil analisis regresi 
di atas dapat disimpulkan bahwa baik phisiycal capital yang diukur dari 
pembentukan modal domestik dan human capital yang dalam model ini 
dikhususkan hanya melihat lulusan SMK mempunyai kontribusi positif pada 
pertumbuhan lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran. 
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27. Variabel pembentukan modal domestik maupun Jumlah siswa SMK yang lulus 
secara statistik adalah signifikan pada tingkat signifikansi 1 persen. Elastisitas 
PDRB rill lapangan usaha angkutan dan komunikasi yang dipengaruhi oleh 
pembentukan modal domestik adalah sebesar 0.47. Hal ini mengindikasikan 
bahwa jika pembentukan modal domestik naik sebesar 1 persen secara rata-rata 
PDRB riil lapangan usaha angkutan dan komunikasi akan naik sebesar 0.47 
persen. Elastisitas PDRB riil lapangan usaha angkutan dan komunikasi yang 
dipengaruhi oleh  jumlah siswa SMK yang lulus adalah sebesar 0.38. Intrepretasi 
dari keadaan ini adalah jika jumlah lulusan SMK naik sebesar 1 persen secara 
rata-rata PDRB riil  lapangan usaha angkutan dan komunikasi akan naik sebesar 
0.38 persen. Berdasarkan pada hasil analisis regresi di atas dapat disimpulkan 
bahwa baik phisiycal capital yang diukur dari pembentukan modal domestik dan 
human capital yang dalam model ini dikhususkan hanya melihat lulusan SMK 
mempunyai kontribusi positif pada pertumbuhan lapangan usaha angkutan dan 
komunikasi. 

28. Variabel pembentukan modal domestik maupun Jumlah siswa SMK yang lulus 
secara statistik adalah signifikan pada tingkat signifikansi 1 persen. Elastisitas 
PDRB rill lapangan usaha keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang 
dipengaruhi oleh pembentukan modal domestik adalah sebesar 0.45. Hal ini 
mengindikasikan bahwa jika pembentukan modal domestik naik sebesar 1 persen 
secara rata-rata PDRB riil lapangan usaha angkutan dan komunikasi akan naik 
sebesar 0.45 persen. Elastisitas PDRB riil lapangan usaha keuangan, persewaan, 
dan jasa perusahaan yang dipengaruhi oleh  jumlah siswa SMK yang lulus adalah 
sebesar 0.59. Intrepretasi dari keadaan ini adalah jika jumlah lulusan SMK naik 
sebesar 1 persen secara rata-rata PDRB riil  lapangan usaha keuangan, 
persewaan, dan jasa rusahaan naik sebesar 0.59 persen. Berdasarkan pada hasil 
analisis regresi di atas dapat disimpulkan bahwa baik phisiycal capital yang diukur 
dari pembentukan modal domestik dan human capital yang dalam model ini 
dikhususkan hanya melihat lulusan SMK mempunyai kontribusi positif pada 
pertumbuhan lapangan usaha keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. 

29. Variabel pembentukan modal domestik maupun Jumlah siswa SMK yang lulus 
secara statistik adalah signifikan pada tingkat signifikansi 1 persen. Elastisitas 
PDRB rill lapangan usaha jasa-jasa yang dipengaruhi oleh pembentukan modal 
domestik adalah sebesar 0.39. Hal ini mengindikasikan bahwa jika pembentukan 
modal domestik naik sebesar 1 persen secara rata-rata PDRB riil lapangan usaha 
jasa-jasa naik sebesar 0.39 persen. Elastisitas PDRB riil lapangan usaha jasa-
jasa yang dipengaruhi oleh  jumlah siswa SMK yang lulus adalah sebesar 0.46. 
Intrepretasi dari keadaan ini adalah jika jumlah lulusan SMK naik sebesar 1 
persen secara rata-rata PDRB riil  lapangan usaha jasa-jasa naik sebesar 0.46 
persen. Mengacu pada hasil analisis regresi di atas dapat disimpulkan bahwa baik 
phisiycal capital yang diukur dari pembentukan modal domestik dan human capital 
yang dalam model ini dikhususkan hanya melihat lulusan SMK mempunyai 
kontribusi positif pada pertumbuhan lapangan usaha jasa-jasa. 

30. Variabel pembentukan modal domestik, dan variabel jumlah siswa SMK yang 
lulus. Tabel IV-14 menunjukkan bahwa pembentukan modal domestik dan 
variabel jumlah siswa SMK yang lulus adalah signifikan secara statistik pada 
tingkat signifikansi 1 persen. Elastisitas PDRB rill yang dipengaruhi oleh 
pembentukan modal domestik adalah sebesar 0.63. Hal ini mengindikasikan 
bahwa jika pembentukan modal domestik naik sebesar 1 persen secara rata-rata 



 ix

PDRB riil naik sebesar 0.63 persen. Elastisitas PDRB riil yang dipengaruhi oleh  
jumlah siswa SMK yang lulus adalah sebesar 0.26. Intrepretasi dari keadaan ini 
adalah jika jumlah lulusan SMK bertambah sebesar 1 persen secara rata-rata 
PDRB riil naik sebesar 0.26 persen. Baik phisiycal capital yang diukur dari 
pembentukan modal domestik dan human capital yang dalam model ini 
dikhususkan hanya melihat lulusan SMK mempunyai kontribusi positif pada 
pertumbuhan lapangan usaha jasa-jasa. 

31. Hasil analisis data dengan pendekatan ekonometrika dapat digunakan untuk 
mengestimasikan Total Factor Productivity (TFP). Berdasarkan hasil perhitungan 
di atas maka besarnya kontribusi human capital  dan physical capital terhadap 
pembentukan PDRB riil adalah sebesar 85.5 persen. 

32. Hasil empiris berdasarkan analisis regresi baik ditinjau berdasarkan masing-
masing lapangan usaha maupun secara total memberikan pesan bahwa semakin 
banyak human capital yang dipasokkan pada perekonomian maka akan 
mendorong pertumbuhan ekonomi baik per lapangan usaha maupun secara total 
dengan laju yang semakin cepat.  Bukti empiris ini mengisyaratkan dan semakin 
menguatkan pentingnya investasi di bidang pendidikan, khususnya pendidikan 
kejuruan, sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara 
parsial per lapangan usaha maupun secara agregat. 

33. secara nasional selama periode 2001-2005 secara rata-rata nasional persentase 
penduduk lulusan SMK yang berkerja dibandingkan denga pendidikan lainnya 
adalah sebesar 6,4 persen. Dengan kata lain 6,4 persen penduduk yang bekerja 
selama periode 2001-2005 adalah penduduk dengan kualifikasi pendidikan SMK. 

34. Terdapat 10 provinsi yang besarnya elastisitas employment tenaga kerja lulusan 
SMK kurang dari nol atau negatif, 8 provinsi mempunyai elastisitas employment 
lebih besar dari 1, dan 12 provinsi mempunyai elastisitas employment lebih besar 
atau sama denagn nol sampai dengan kurang atau sama dengan satu. Secara 
nasional besarnya elastisitas employmnet adalah 0,40 atau masuk dalam kategori 
0 ≤ ε ≤1.  

35. Dilihat dari besarnya koefisien elastisitas employment tenaga kerja lulusan SMK, 
Propinsi Riau mempunyai selastisitas  sebesar 0,35 yang berarti 0 ≤ ε ≤ 1. 
Sehingga dapat ditengarai bahwa dalam periode 2001-2005 di Provinsi Riau 
kondisi pertumbuhan PDRB negatif diwarnai dengan turunnya employment 
lulusan SMK dan turunnya produktivitas. 

36. Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 
Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara selama kurun waktu 2001-2005 secara rata-
rata mengalami pertumbuhan PDRB positif dan koefisien elastisitas employment 
sebesar ε < 0. Berdasarkan kondisi tersebut di kesepuluh provinsi di atas terjadi 
pertumbuhan employment negatif pada tenaga kerja lulusan SMK akan tetapi  
terjadi pertumbuhan positif pada produktivitas.  

37. Sedangkan Provinsi Kepualauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Banten, Bali, 
Gorontalo, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua selama kurun waktu 
2001-2005 secara rata-rata mengalami pertumbuhan PDRB positif dan besarnya 
koefisien elastisitas employment tenaga kerja lulusan SMK sebesar ε > 1. Hal ini 
dapat diintrepretasikan bahwa pertumbuhan PDRB positif  diikuti oleh 
pertumbuhan employmnet secra positif akan tetapi produktivitas mengalami 
pertumbuhan negatif. 
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38. Kondisi keseimbangan ideal dialami oleh Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, 
Lampung, DKI, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimanta Barat, Kalimantan 
Selatan, Sulawesi Utara, Maluku. Provinsi-provinsi ini mengalami pertumbuhan 
PDRB positif dan besarnya koefisien elastisitas employment tenaga kerja lulusan 
SMK sebesar 0 ≤ ε ≤ 1. keadaan ini secara teori dikatakan sebagai keseimbangan 
ideal antara pertumbuhan employment dan pertumbuhan produktivitas karena 
pada saat provinsi-provinsi ini mengalami pertumbuhan PDRB positif diikuti 
pertumbuhan employment dan pertumbuhan produktivitas yang positif pula. 
Berdasarkan data agregat nasional maka kondisi keseimbangan ideal antara 
pertumbuhan employment dan pertumbuhan produktivitas juga terjadi. Di mana 
data menunjukkan bahwa pada kurun   2001-2005 Indonesia mengalami 
pertumbuhan PDB rata-rata tahunan sebesar 6 persen. Besarnya koefisien 
elastisitas employment adalah sebesar 0.4 persen dan pertumbuhan employment 
sebesar per tahun sebesar 2,4 persen. Maka besarnya pertumbuhan produktivitas 
rata-rata pada periode 2001-2005 adalah sebesar 3,6 persen per tahun 

 
Dari hasil penelitian ini disarankan: 

1. Karena SMK memiliki sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan eknomi 
maka disarankan untuk meningkatkan kualitas SMK, terutama kualitas 
kompetensi lulusan. Dengan menghasilkan lulusan yang berkualitas maka SMK 
tetap memiliki peran dalam pengembangan sektor usaha dan jasa. 
Pengembangan sektor usaha dan jasa tentu akan mengangkat pertumbuhan 
perekonomian secara nasional. 

2. Untuk meningkatkan kualitas lulusan maka perlu dukungan kebijakan pemerintah 
terutama Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (DPSMK) yang 
mengelola SMK untuk memperioritaskan pada peningkatan kualitas SMK perlu 
adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas dalam rangka peningkatan kualitas 
menyangkut diberbagai komponen yang berperan dalam SMK baik dalam sarana-
prasara, sumber daya dan manajemen.  Pengembangan sarana prasarana 
ditekan pada pengembangan dan peningkatan alat-alat dan perlengkapan yang 
mutahir disesuaikan dengan perkembangan teknologi masa kini. 

3. Pemerintah pusat dan daerah perlu menciptakan kondisi yang kondusif untuk 
pengembangan dan pertumbuhan sektor usaha dan jasa. Dengan kebijakan yang 
kondusif diharapkan banyak investasi swasta yang membuka bidang usaha dan 
jasa di Indonesia yang tersebar di daerah-daerah. Hal ini sangat dibutuhkan untuk 
penyediaan lapangan kerja untuk menyerap lulusan SMK. Dengan adanya 
pertumbuhan SMK yang sinergi dengan pertumbuhan lapangan usaha maka 
keberadaan SMK tetap dibutuhkan. 

4. Peningkatan animo masyarakat untuk masuk Program Keahlian pertanian perlu 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. 

5. Perlunya penambahan Program Keahlian yang sesuai dengan permintaan pasar, 
akan tetapi perlu adanya kajian yang lebih mendalam agar kebijakan yang diambil 
tepat sesuai dengan pasar. 

6. Karena SMK memiliki sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan eknomi 
maka disarankan untuk meningkatkan kualitas SMK, terutama kualitas 
kompetensi lulusan. Dengan menghasilkan lulusan yang berkualitas maka SMK 
tetap memiliki peran dalam pengembangan sektor usaha dan jasa. 
Pengembangan sektor usaha dan jasa tentu akan mengangkat pertumbuhan 
perekonomian secara nasional. 



 xi

7. Untuk meningkatkan kualitas lulusan maka perlu dukungan kebijakan pemerintah 
terutama Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (DPSMK) yang 
mengelola SMK untuk memperioritaskan pada peningkatan kualitas SMK perlu 
adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas dalam rangka peningkatan kualitas 
menyangkut diberbagai komponen yang berperan dalam SMK baik dalam sarana-
prasara, sumber daya dan manajemen.  Pengembangan sarana prasarana 
ditekan pada pengembangan dan peningkatan alat-alat dan perlengkapan yang 
mutahir disesuaikan dengan perkembangan teknologi masa kini. 

8. Pemerintah pusat dan daerah perlu menciptakan kondisi yang kondusif untuk 
pengembangan dan pertumbuhan sektor usaha dan jasa. Dengan kebijakan yang 
kondusif diharapkan banyak investasi swasta yang membuka bidang usaha dan 
jasa di Indonesia yang tersebar di daerah-daerah. Hal ini sangat dibutuhkan untuk 
penyediaan lapangan kerja untuk menyerap lulusan SMK. Dengan adanya 
pertumbuhan SMK yang sinergi dengan pertumbuhan lapangan usaha maka 
keberadaan SMK tetap dibutuhkan. 

 
Rekomendasi dari hasil penelitian adalah : 
1. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa lulusan SMK memberi pengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dilihat per sektor lapangan usaha maupun 
secara aggregat. Merujuk bukti empiris tersebut, maka sudah semestinya SMK-
SMK yang sudah ada sangat penting untuk makin dikembangkan dan ditingkatkan 
kualitasnya. 

2. Tiap daerah mempunyai potensi sunber daya yang berbeda-beda dan keunikan 
serta karakteristik tersendiri. Oleh karena itu Program pendidikan SMK hendaknya 
dapat disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah dan 
diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) 
yang lebih produktif dan mampu mendayagunakan potensi perekonomian daerah, 
mampu memperbesar perputaran perekonomian, sehingga dalam jangka panjang 
akan meningkatkan kemandirian daerah.  

3. Justifikasi dibukanya satu program pendidikan SMK ditentukan oleh adanya 
kebutuhan nyata yang dirasakan di lapangan berupa tenaga yang perlu dididik di 
SMK. Hal ini hendaknya dijadikan indikator bagi pembukaan maupun penutupan 
program keahlian atau kejuruan selain aspek prasarat lain seperti ketersediaan 
sumberdaya, need assessment  dan kelayakannya 

4. SMK sebagai penyedia tenaga kerja terdidik dan terampil tidak hanya harus 
memenuhi kebutuhan secara kuantitatif, yang juga penting diperhatikan adalah 
jenis-jenis keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan 
dunia usaha yang ada di daerah. Kesesuaian bidang ini hendaklah menjadi acuan 
bagi penyelenggaraan SMK selain aspek jumlah. Dengan demikian 
reproporsionalisasi SMU : SMK menjadi 30 : 70 bukanlah sekedar jumlah 

5. sehubungan dengan beragamnya hasil perhitungan elastisitas employment 
tenaga kerja lulusan SMK di 30 propinsi maka perlu dilakukan kajian yang lebih 
menyeluruh dan terperinci guna melihat faktor apa yang mendorong terjadinya 
penurunan produktivitas tenaga kerja lulusan SMK yang terjadi di beberapa 
propinsi. Apakah disebabkan oleh mismatch antara bekal pendidikan yang 
diperoleh di SMK dengan kebutuhan riil dunia kerja atau disebabkan oleh faktor 
lain.  

 
 


