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Ringkasan Eksekutif 

Peran pemerintah sangat penting dalam 
menjembatani kesenjangan Pendidikan Vokasi 
(atau dikenal dengan istilah ‘Technical, Vocational 
Education and Training’, TVET) dengan Dunia 
Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Untuk mengatasi 
kesenjangan ini, aparatur pemerintah dituntut 
tidak hanya berperan sebagai birokrat dan 
administrator,  tetapi juga sebagai pelobi dan 
negosiator lintas pemangku kepentingan, selain 
sebagai penerka penawaran/permintaan tenaga 
kerja dan lanskap pekerjaan masa depan. Untuk 
bisa melakukan peran tersebut, mereka perlu 
memiliki pengetahuan, keterampilan, kapasitas 
dan sistem pendukung yang baik. Banyak yang 
sudah dilakukan oleh negara-negara G20 untuk 
menjembatani Pendidikan Vokasi dengan DUDI di 
tingkat nasional, sudah saatnya bila kolaborasi juga 
dilakukan di tingkat subnasional.

Ada tiga masalah utama dalam menjembatani 
kesenjangan Pendidikan Vokasi dengan DUDI, 
yaitu: 1) karakter pendidikan vokasi yang 
berorientasi pembelajaran berbasis kerja (WBL) 
untuk memenuhi kebutuhan DUDI belum dipahami 
dengan baik oleh semua aparatur pemerintah 
yang terkait, terutama di tingkat subnasional; 2) 
masalah Pendidikan Vokasi yang kompleks dan “... 
is a cross-cutting matter…”1; dan 3) belum adanya 
toolkit yang dapat mengukur kinerja pemerintah 
mengatasi kesenjangan Pendidikan Vokasi dengan 
DUDI.

Untuk itu, ada tiga rekomendasi yang diikuti oleh 
empat aksi yang disampaikan dalam tulisan 
ini. Rekomendasi tersebut adalah: 1)  G20 perlu 
memperkuat kolaborasi di tingkat subnasional, 2) 
G20 perlu menegaskan kembali pentingnya peran 

dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, 
dan 3) G20 perlu menyusun toolkit - alat ukur kerja 
pemerintah dalam menjembatani Pendidikan Vokasi 
dengan DUDI. Sedangkan, aksi yang disarankan 
adalah: 1) Basket of Pledge: Menteri Pendidikan 
(EdWG), Menteri Tenaga Kerja (EWG), Menteri 
Perindustrian dan Menteri Perdagangan negara-
negara G20 mengeluarkan pernyataan untuk 
memperkuat kolaborasi di tingkat subnasional, 2) 
Memperkuat kolaborasi antara EdWG - EWG dan B20, 
3) Memperkuat institusi penghubung (hub) berbagai 
pemangku kepentingan, dan 4) Membentuk taskforce 
kolaborasi EdWG, EWG dan T20 menyusun toolkit.

Keywords: Pendidikan Vokasi, TVET (Technical, 
Vocational Education and Training); DUDI (Dunia 
Usaha dan Industri); Kebijakan; Link and Match.
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  Pendahuluan

Peran pemerintah dalam menjembatani 
kesenjangan Pendidikan Vokasi dengan Dunia 
Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sangat penting. 
Education Working Group (EdWG) sejak dibentuk 
di G20 Argentina 20182 telah menyadari hal ini. 
Seperti disampaikan dalam “Improving Skills 
Governance through a Whole-of-Government 
and Multi-Stakeholder Approach” pada deklarasi 
gabungan Kementerian Pendidikan dan Tenaga 
Kerja negara-negara G203. Namun, riset Bandura 
& Grainger untuk T20 Japan memperlihatkan 
bahwa masih banyak aparatur pemerintahan yang 
belum memahami karakter pendidikan vokasi. 
“TVET systems are  [often perceived as] supply 
driven,.. they are dictated by government officials’ 
understanding of the labor market instead of relying 
on private sector demands,.. too many policy makers 
do not fully understand the nature of vocational 
learning.”4 Peluang perbaikan dibuka G20 Riyadh 
2020 pada Collective and Concrete Action G20 di 
dalam Education Ministers Communique 2020, 
“Encourage the sharing of policies and programs for 
internationalization in education through the report 
on Internationalization in Education developed by the 
Education Working Group.”5 

Dalam konteks Indonesia, penerapan Instruksi 
Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Revitalisasi Vokasi dan Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan untuk membentuk 
Direktorat Jenderal Pendidikan Kejuruan merupakan 
dasar hukum yang menunjukan komitmen kuat 
pemerintah untuk Pendidikan Vokasi. Komitmen 
pemerintah tingkat nasional perlu diikuti oleh 
komitmen pemerintah tingkat subnasional. Peran 
pemerintah subnasional menjadi lebih penting 
lagi setelah terbit Undang-Undang (UU) Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
yang menetapkan bahwa Pemerintah Provinsi 
bertanggung jawab atas pendidikan sekolah 
kejuruan (SMK) serta spesialis, sedangkan 
Pemerintah Kota/Kabupaten bertanggung jawab 
atas pendidikan informal (seperti balai latihan yang 
dikenal sebagai Balai Latihan Kerja atau BLK). 

2 G20 Education Ministers’ Declaration. (2018). Building consensus for fair and sustainable development. Unleashing people’s potential. Argentina: G20. Preamble No. 7, hal. 1. http://.
g20.utoronto.ca/2018/2018-09-05-education

3 G20. (2018). G20 Joint Education & Labour and Employment Ministers’ Declaration (Mendoza Joint Meeting). Diambil kembali dari G20 Argentina 2018: Website;g20.utoronto.ca
4 Bandura, R., & Grainger, P. (2019). Rethinking Pathways to Employment: Technical and Vocational Training for the Digital Age. Tokyo: T20 Japan. Hal. 5.
5 G20. (2020). 2020 Annual Update on G20 Development Commitments and the G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development. Riyadh: G20 Saudi Arabia 2020. Hal. 

29.
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Pemerintah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah 
kementrian dan dinas terkait. Di tingkat nasional, 
diantaranya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset dan Teknologi cq Direktorat Jenderal Pendidikan 
Vokasi cq Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan 
DUDI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian 
Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Di 
tingkat subnasional, diantaranya, Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 
Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas 
Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa. 
Presidensi G20 Indonesia (2022) perlu memberi 
perhatian kuat pada peran pemerintah subnasional 
sebagai ujung tombak menjembatani kesenjangan 
Pendidikan Vokasi dengan DUDI. Selain, menjadi salah 
satu upaya untuk mencapai tujuan dari isu prioritas 
yang dibahas oleh EdWG G20 2022, yaitu “Universal 
Quality of Education, Solidarity and Partnership, and The 
Future of Work Post Covid-19”.6 

   Identifikasi Masalah

Ada tiga masalah utama yang ingin dikaji dalam tulisan 
ini, yaitu: 

Sumber: Sakernas 2018 dalam Analisa Potensi dan Permintaan Pekerja 
Lulusan SMK

Pertama, karakter pendidikan vokasi yang berorientasi 
pembelajaran berbasis kerja (WBL) untuk memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja DUDI belum dipahami 
dengan baik oleh semua aparatur pemerintah yang 
terkait, terutama di tingkat subnasional. Ini terlihat 
dalam kurikulum SMK di beberapa Kabupaten/Kota 
di Sulawesi Selatan, misalnya, yang belum disusun 
berdasarkan prioritas pembangunan dan potensi 
daerah, arah perkembangan kebutuhan DUDI dan 
keberagaman karakter tenaga kerja akibat akibat youth 
intersectionality.7 Di Kabupaten Takalar, Luwu atau 
Wajo sebagai daerah penghasil rumput laut terbesar, 

6 Sekretariat Sherpa G20 Indonesia. (2022). Summary Pertemuan Working Group/Initiatives - Putaran Pertama (Presidensi G20 Indonesia). Sekretariat Sherpa G20 Indonesia. Hal. 7.
7 Huijsmans, R. (2016). Generationing development: An introduction. In Generationing development (pp. 1-31). Palgrave Macmillan, London. Konsep youth intersectionality terkait 

beragamnya karakter anak muda akibat beragamnya identitas mereka, misalnya gender, daerah asal, suku, agama dan status sosial ekonomi (SSE), yang seringkali saling beririsan.
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belum ditemukan SMK yang mengembangkan 
kurikulum untuk memperkuat industri rumput 
laut. Di Kabupaten Maros, yang menjadi wilayah 
penghubung transportasi (kereta api, bandara dan 
pelabuhan) dan pusat pergudangan, belum ada 
SMK yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan 
tenaga kerja di sektor tersebut. Padahal secara 
mendasar semua projek pembangunan ditujukan 
untuk membuka lapangan pekerjaan bagi 
penduduk sekitar. Tapi, penduduk sekitar sulit 
mendapatkan pekerjaan tersebut karena mereka 
tidak memenuhi persyaratan kerja. Akibatnya 
mereka menjadi pengangguran di kampung-
nya sendiri. Bila ini terjadi maka demographic 
bonus menjadi sia-sia dan Pendidikan Vokasi 
gagal mendukung program pemerintah untuk 
mengentaskan kemiskinan. 

Kedua, masalah Pendidikan Vokasi yang kompleks 
dan “... is a cross-cutting matter…”8 Masalah 
Pendidikan Vokasi bukan hanya bagaimana 
mengembangkan keterampilan, tapi juga terkait 
masalah turunannya. Misalnya: keterampilan 
macam apa yang hendak dikembangkan, 
kapan keterampilan tersebut dibutuhkan, dan 
industri apa yang membutuhkan keterampilan 
tersebut. Keterampilan teknologi digital yang 
dibutuhkan saat ini di hampir semua sektor 
industri perlu dikuasai oleh para lulusan 
Pendidikan Vokasi. Apalagi teknologi digital 
telah menyebabkan perubahan persyaratan kerja 
dan lanskap pekerjaan.9 Harus dipahami  bahwa 
mengajarkan keterampilan digital belum cukup 
untuk memastikan adanya inklusi kaum muda 
sehingga tetap bisa belajar digital dan tidak kalah 
bersaing ketika mencari kerja.10 Pengalaman anak 
muda yang tinggal di daerah pedesaan miskin 
di Sulawesi Selatan memperlihatkan semakin 
sulitnya mereka bersaing mencari kerja bahkan 
juga di desanya sendiri.11 Masalah penting lainnya 
yang perlu mendapatkan perhatian, diantaranya, 
masalah kesejahteraan guru dan kurangnya 
guru produktif; kurangnya fasilitas bengkel dan 
laboratorium, lokasi sekolahan yang terkonsentrasi 
di daerah perkotaan, kurangnya siswa yang 
berminat mendaftar karena vokasi dianggap 
terbaik kedua dan kurang bergengsi.12 Di sisi lain, 
keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi 
sangat tergantung terhadap dukungan DUDI. 
Tetapi, masih banyak pihak DUDI yang enggan 
untuk bekerja sama dengan Pendidikan Vokasi, 
terutama karena belum jelasnya peraturan teknis 
dan insentif yang mereka dapatkan. 

Ketiga, belum adanya toolkit yang dapat mengukur 
kinerja pemerintah mengatasi kesenjangan 
Pendidikan Vokasi dengan DUDI. Diharapkan 
toolkit dapat digunakan untuk melakukan evaluasi 
tingkat pencapaian riil berdasarkan tujuan dan 
target yang disepakati.“The past decade has seen a 
transformation in our measurement tools and in our 
ability to translate measurements into insights, and 
ultimately into action. We can’t improve what we don’t 
measure.” 13

Sumber: Keadaan Tenaga Kerja Indonesia & Sulawesi Selatan 
2019, 2020, 2021

   Rekomendasi

Rekomendasi #1 “G20 perlu memperkuat kolaborasi 
di tingkat subnasional”

Aksi #1.1 Basket of Pledge: Menteri Pendidikan 
(EdWG), Menteri Tenaga Kerja (EWG), Menteri 
Perindustrian dan Menteri Perdagangan negara-
negara G20 mengeluarkan pernyataan untuk 
memperkuat kolaborasi di tingkat subnasional.

   8 G20. (2018). G20 Joint Education & Labour and Employment Ministers’ Declaration (Mendoza Joint Meeting). op. cit. Hal. 2.
9   Perkembangan teknologi digital dan industri menimbulkan beberapa jenis-jenis pekerjaan baru yang menuntut kesiapan sumber daya manusia Indonesia agar mampu merespons  

perubahan teknologi digital (Dirjen Pendidikan Vokasi, LAKIN, 2021, hal. 18). 
10 Park, C.-Y. (2019). The Future of Work and Education for the Digital Age: Lifelong Learning and Education Policies to Capture Digital Gains. G20 2019 Japan (T20). Hal. 8. https://www.  

g20-insights.org/policy_briefs/lifelong-learning-and-education-policies-to-capture-digital-gains
11 Dressler, W., Suwarso, R., Salim, W., Sanders, A., Putri, R. I., & Faoziyah, U. (2021). Understanding the aspirations of young people in rural communities in South Sulawesi. The Australia-

Indonesia Centre.
12 Bandura, R., & Grainger, P., op. cit. Hal. 6.
13 B20 Employment & Education Task Force. (2018). DRAFT Policy Recommendations: Jobs, Growth, Prosperity and Development – Unleashing the potential of G20 economies. 

Argentina: G20.
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Kolaborasi dengan negara-negara G20 yang telah 
sukses dan yang sedang mengatasi kesenjangan 
Pendidikan Vokasi dengan DUDI sudah banyak 
dilakukan, tetapi umumnya hanya di tingkat 
nasional. Mengingat permasalahan kesenjangan 
Pendidikan Vokasi dan DUDI yang sangat 
kompleks, maka kolaborasi hanya di tingkat 
nasional tidak cukup. Kolaborasi perlu didorong 
sampai tingkat subnasional. Apalagi karena 
sesungguhnya pemerintah di tingkat subnasional 
adalah ujung tombak keberhasilan mengatasi 
kesenjangan Pendidikan Vokasi dengan DUDI. 

Sebagai contoh, kolaborasi Indonesia 
dengan Jerman dan India. Indonesia banyak 
mempelajari best practice dari Jerman, dan 
mencari alternatif solusi bersama India karena 
India menghadapi permasalahan yang relatif 
sama dengan Indonesia dalam mengatasi 
kesenjangan Pendidikan Vokasi dengan DUDI. 
Kolaborasi di tingkat nasional yang sudah 
sangat baik ini dapat semakin didorong dengan 
mengajak Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota 
di Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah 
Negara Bagian dan Distrik di Jerman dan India. 
Kolaborasi bisa dilakukan dalam bentuk dialog 
atau forum, lokakarya/seminar, pelatihan/kursus, 
serta program pertukaran untuk belajar/bertukar 
pengetahuan dan informasi, meningkatkan 
keterampilan dan kemampuan teknis. Kolaborasi 
bisa ditujukan untuk, misalnya,  melakukan 
penguatan pengetahuan, keterampilan dan 
pengalaman aparat pemerintah terkait. 
Membangun database, melakukan data analisis/ 
intelijen terutama untuk melakukan proyeksi 
kebutuhan tenaga kerja dan jenis pekerjaan 
masa depan. Kolaborasi dengan sektor swasta 
di tingkat subnasional untuk mempromosikan 
sistem pelacakan lulusan yang bekerja di 
perusahaan/ industri skala menengah. Membuat 
pedoman atau framework pemberian insentif 
yang signifikan dan komprehensif menjangkau 
semua pemangku kepentingan. Belajar dari 
best practice pemerintah negara lain untuk 
meningkatkan koordinasi lintas dinas/ kantor/ 
instansi/ OPD di tingkat subnasional. 

Kolaborasi teknis bisa dilakukan untuk 
memecahkan beberapa masalah yang dihadapi 
Indonesia, misalnya bagaimana menyusun 
kurikulum yang selaras dengan kebutuhan DUDI 
tapi tetap berada di bawah tanggung jawab 
dan kewenangan Kementerian Pendidikan, 
bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas 
guru produktif dengan mengajak karyawan 
atau mantan karyawan DUDI untuk bersedia 

menjadi guru/pelatih, bagaimana sistem alokasi 
dan distribusi anggaran pengembangan Pendidikan 
Vokasi terutama untuk membiayai bengkel atau 
tempat berlatih siswa, bagaimana mengatasi stereotip 
negatif Pendidikan Vokasi sehingga banyak anak 
muda usia sekolah mau belajar di Pendidikan Vokasi, 
bagaimana menghasilkan lulusan Pendidikan Vokasi 
yang bersertifikasi nasional, regional dan internasional 
sehingga DUDI tidak ragu menerima lulusan 
Pendidikan Vokasi, bagaimana mengembangkan 
sistem insentif dan sanksi berdasarkan kinerja/
performa dalam sistem Pendidikan Vokasi, dan 
bagaimana mengatasi masalah rotasi jabatan/posisi 
yang menyulitkan pemerintah sebagai birokrat/
administrator benar-benar bisa menyelesaikan 
masalah14. 

Rekomendasi #2 “G20 perlu menegaskan kembali 
pentingnya peran dan kolaborasi berbagai pemangku 
kepentingan”

Aksi #2.1 Memperkuat kolaborasi antara EdWG - EWG 
dan B20.

Kolaborasi EdWG - EWG dan B20 perlu diperkuat. 
Koordinasi lintas instansi untuk menciptakan sinergi 
sistem pemerintahan di semua tingkatan sesuai 
dengan  peraturan,  kolaborasi berbagai pemangku 
kepentingan terkait, dan tata kelola, manajemen, 
pemantauan, dan akuntabilitas adalah kunci untuk 
mengatasi kesenjangan Pendidikan Vokasi dan DUDI. 
Ini memperkuat deklarasi Joint Education and Labour 
and Employment Ministers’ Declaration15 di dalam 
Preamble:3 menyebutkan “We re-affirm the importance 
of coordinating education, employment and social 
policies, involving all relevant stakeholders. This is 
a key condition to support smooth and successful 
transitions from education to work for young people 
and to foster upskilling and reskilling, building on the 
2030 Agenda for Sustainable Development and the G20 
Joint Education and Labour and Employment Ministers’ 
Declaration (Mendoza, 2018)”. 

Selain memperkuat kolaborasi pemerintah dengan 
pemerintah (G to G), kolaborasi dengan pemangku 
kepentingan terkait (IO, NGO, lembaga filantropi, 
dan sebagainya) juga perlu ditingkatkan. Untuk 
belajar best practice menghasilkan guru dan pelatih 
produktif dalam mempromosikan Pendidikan Vokasi 
dan pembelajaran berbasis kerja (WBL) dapat 
dilakukan dengan kolaborasi, misalnya, dengan The 
Global Apprenticeship Network dan the European 
Apprenticeship Network. 

14 Dressler, W., Suwarso, R., Salim, W., et al. (2022). Understanding the livelihoods and aspirations of young people in the face of agrarian change and development in South Sulawesi  
(Final Report). The Australia-Indonesia Centre.

15 G20. (2021). G20 Joint Education and Labour and Employment Ministers’ Declaration. Catania: G20. http://www.g20.utoronto.ca/2021/2021-Joint-Ministerial-Declaration-education-
labour.pdf. Hal. 2.
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Aksi #2.2 Memperkuat institusi penghubung (hub) 
berbagai pemangku kepentingan.

Di Indonesia dapat dilakukan dengan memperkuat 
peran Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan 
Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI), 
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. 
Peran Direktorat Mitras DUDI sangat penting untuk 
menjembatani Pendidikan Vokasi dengan DUDI 
untuk terwujudnya link and match antara proses 
pembelajaran dan kebutuhan DUDI. 

Di Jerman, kelembagaan yang serupa telah 
dibentuk sejak tahun 1969 dalam UU Pelatihan 
Kejuruan (Berufsbildungsgesetz) yang diberi nama 
Bundesinstitut für Berufsbildung16  (BiBB). Badan 
federal ini menyatukan perwakilan dari pemerintah 
pusat, negara bagian, dan mitra sosial untuk 
membahas dan memberi nasihat tentang masalah 
pelatihan kejuruan. 

Ada tiga hal yang direkomendasikan kepada Mitras 
DUDI.

Pertama, membentuk peraturan dan pedoman 
resmi yang mengatur kemitraan dengan DUDI. 
Peraturan terkait panduan teknis, insentif, tata 
cara dan prosedur diperlukan untuk memastikan 
program link-and-match bisa dilaksanakan. Setelah 
peraturan ada maka perlu dipersiapkan mekanisme 
law enforcement untuk menciptakan rasa saling 
percaya. 

Kedua, insentif untuk meningkatkan keterlibatan 
industri harus dibuat signifikan. Permenkeu No. 
128/2019 memberikan potongan pajak hingga 
200% bagi pelaku usaha yang berinvestasi 
dalam mengembangkan TVET di Indonesia. 
Untuk mendapatkan fasilitas ini secara khusus, 
perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan 
dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk 
kegiatan terkait pendidikan vokasi. Insentif ini 
mungkin sesuai untuk perusahaan besar tapi ini 
dapat membebani SMEs. Selain itu, implementasi 
kebijakan ini masih minim, “Some are worried about 
the potential negative implications regarding their 
ROI by applying for tax deductions. In fact, some 
companies are holding back CSR programs due to 
a similar reason. To sum up, a good roadmap is in 
place, but it has not been followed by clear technical 
and operational guidelines.” 17 Meskipun kesadaran 
dan ketertarikan meningkat, perusahaan masih 
enggan untuk mendaftar dan menunggu situasi 
terlebih dahulu. Melihat hal ini maka diperlukan 
pendoman/ framework pemberian insentif yang 
lebih komprehensif bukan hanya melalui insentif 
perpajakan serta mempertimbangakn ROI 
perusahaan.

Ketiga, membentuk forum tahunan untuk pihak 
pemerintah dan penyedia kerja sebagai sarana 
forum komunikasi dan koordinasi dua arah, serta 
mengikutsertakan aktor non-negara lain (contoh: 
serikat pekerja, asosiasi pengusaha, ikatan profesi) 
untuk meningkatkan kinerja dan kolaborasi agar 
kebijakan dan program berjalan melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan terkait.

Rekomendasi #3 “G20 perlu menyusun toolkit - 
alat ukur kerja pemerintah dalam menjembatani 
Pendidikan Vokasi dengan DUDI” 

Aksi #3.1 Membentuk taskforce kolaborasi EdWG, 
EWG dan T20 menyusun toolkit.

16 Cockrill & Scott, 1997, pp. 341
17 ASEAN. (2021). Human Resources Development Readiness in ASEAN: Indonesia Country Report. Jakarta: ASEAN. Hal. 3
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Taskforce perlu segera dibentuk. Toolkit 
dibutuhkan untuk mengukur kerja pemerintah 
dalam menjembatani Pendidikan Vokasi dengan 
DUDI. Kebutuhan DUDI yang dinamis ditambah 
perkembangan cepat berbagai faktor katalis seperti, 
digitalisasi teknologi, menyebabkan pemerintah 
tidak mudah mengantisipasi kebutuhan DUDI di 
masa depan. Dengan adanya toolkit, performa kerja 
baik di tingkat nasional dan subnasional terkait 
kesenjangan Pendidikan Vokasi dengan DUDI bisa 
dievaluasi. Hasil evaluasi bisa digunakan untuk 
melakukan perbaikan/penyesuaian kebijakan dan 
program. Selain itu bisa menjadi rujukan dalam 
menyusun tahapan-tahapan kerja menjembatani 
kesenjangan Pendidikan Vokasi dengan DUDI. 
Dengan adanya tahapan kerja, target Pendidikan 
Vokasi untuk bisa menghasilkan tenaga kerja 
terampil sesuai dengan kebutuhan DUDI akan lebih 
mudah tercapai. 

Toolkit dapat juga dijadikan rujukan ketika 
menyusun data intelijen yang diperlukan untuk 
mengantisipasi masa depan, misalnya: jumlah 
kebutuhan & ketersediaan tenaga kerja, keterampilan 
yang dibutuhkan, landskap dan tipe pekerjaan 
baru, landskap industri/ bisnis baru, wilayah/area 
perkembangan industri/bisnis baru. Data yang 
dimiliki pemerintah bisa terbuka transparan untuk 
publik sehingga pencari kerja, perusahaan/industri, 
pengelola SMK, Diploma, BLK, dan sebagainya 
bisa mendapatkan manfaat. Namun, perlu diakui, 
toolkit tidak bisa mengevaluasi secara lengkap 
seluruh sintesa kerja pemerintah dan beragam 
pemangku kepentingan. Untuk itu, pengukuran 
kuantitatif melalui toolkit tetap harus didampingi 
dengan pengukuran kualitatif melalui berbagai 
metode standard, misalnya: wawancara, studi kasus, 
observasi.

Toolkit tidak perlu disusun baru. Toolkit dapat 
disusun dengan menggunakan data dan 
indikator yang sudah ada. Sebagai langkah awal, 
beragam data dan indikator yang sudah ada perlu 
diidentifikasi, disortir lalu dikelompokkan sesuai 
dengan variabel yang dapat mengukur kesenjangan 
Pendidikan Vokasi dengan DUDI. Setelah itu, di-
mapping apakah ada data dan indikator baru yang 
perlu dikembangkan bila data/indikator yang ada 
belum mampu menjawab  pertanyaan “sampai 

sejauh mana kesenjangan Pendidikan Vokasi 
dengan DUDI telah diatasi. Ada data baru yang 
tampaknya diperlukan, misalnya: data guru 
produktif dengan keterampilan yang dikuasai, 
rekam jejak lulusan Pendidikan Vokasi dengan 
tempat atau sektor pekerjaan mereka, sektor/
bidang industri/usaha dengan jumlah dan 
kebutuhan tenaga kerja. Perlu dipertimbangkan 
pula bagaimana metode pengumpulan data dan 
tata kelola pemerintahan dan kebijakan apabila 
selama ini data-data tersebut belum tersedia di 
platform resmi pemerintahan. 

  Kesimpulan

Dengan melaksanakan tiga rekomendasi diikuti 
dengan empat aksi diharapkan pemerintah dapat 
memiliki pedoman dan contoh best practice untuk 
bekerja menjembatani kesenjangan Pendidikan 
Vokasi dengan DUDI secara terarah dan terukur. 
Dengan bekal pengetahuan, keterampilan dan 
kemampuan yang cukup diharapkan mereka dapat 
menjembatani Pendidikan Vokasi dengan DUDI 
dan melancarkan jalur transisi kaum muda menuju 
dunia kerja, mengambil manfaat maksimal dari 
demographic bonus dan mendukung program 
pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.
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