
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah  Indonesia  melalui  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan 

mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan yang dikenal dengan nama  link and 

matc.  Salah satu cara  untuk merealisasi  kebijakan tersebut  pada pendidikan SMK 

adalah penyelenggaraan pendidikan dengan Pendekatan Sistem Ganda (PSG). PSG 

ini telah diterima oleh banyak pihak sebagai ide yang bagus, namun dirasa belum 

sampai pada tingkat yang diinginkan. 

Salah satu alternatif kebijakan yang dapat membantu terwujudnya  link and 

match adalah dengan mendirikan unit produksi di lembaga pendidikan SMK yang 

dapat  dikelola  secara  profesional.  Pendirian  Unit  Produksi  dimaksudkan  untuk 

meningkatkan profesionalisme dalam menumbuhkan jiwa kewiraswastaan guru, staf, 

dan siswa. Alternatif ini diambil karena SMK mempunyai sumber daya manusia dan 

sarana yang tidak kalah dengan dunia kerja. Upaya pemberdayaan sekolah melalui 

unit produksi ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 

17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Kenyataan pelaksanaan di lapangan menunjukan bahwa kebijakan pendidikan 

unit produksi di SMK tidaklah mudah. Banyak sekali hambatan yang ditemui dalam 

pelaksanaannya. Hambatan tersebut bisa dilihat dari potensi wilayah, potensi sekolah, 
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potensi  sumber  daya  sekolah,  sistem  sekolah,  dan  lainnya.  Hambatan  tersebut  berakibat  pada 

pelaksanaan pendirian unit produksi berjalan apa adanya dan belum mengarah pada bentu usaha yang 

sungguh-sungguh dan dikelola secara profesional (Haryono dalam Waluyo, 2003)

Pengelolaan dan proses pekerjaan unit  produksi harus dapat menampilkan unjuk kerja yang 

profesional.  Di  sini  jelas  bahwa sejak awal  pengembangannya unit  produksi  harus  mengarah  pada 

usaha yang tidak ala kadarnya, tetapi harus dirancang, direncanakan, diprogramkan, dan dianggarkan 

dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain pengembangan unit produksi membutuhkan komitmen jangka 

panjang dari semua pihak, paling tidak setaraf dengan komitmen pada kegiatan belajar mengajar yang 

ada di sekolah (Pakpahan dalam Waluyo, 1997).

Unit  Produksi  juga  merupakan  suatu  usaha  atau  suatu  wadah  kewirausahaan  dalam  suatu 

organisasi yang memerlukan kewenangan khusus dari pimpinan sekolah kepada pengelola untuk secara 

demokratis melakukan tugas dan tanggung jawab (Teriska, 1997) namun dalam pengamatan Pakpahan 

unit produksi di SMK dalam pengelolaannya masih kurang independen dan cenderung bersifat irokratik 

di mana peran kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan unit produksi masih terlalu 

dominan.

Unit produksi perlu dikelola secara profesional sehingga dapat memberikan keuntungan, seperti 

dijelaskan  pada  strategi  Dikmenjur  2000-2005 bahwa unit  produksi  dapat  mendatangkan beberapa 

keuntungan,  yaitu:  (1)  menambah  penghasilan  SMK  yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan 

kesejahteraan  warganya;  (2)  memperbaiki  dan  meremajakan  fasilitas  sekolah;  (3)  mendekatkan 

relevansi program kejuruan dengan kebutuhan dunia usaha/industri; dan (4) menyiapkan siswa berlatih 

kerja secara nyata dan tanggung jawab karena hasil kerjanya akan dijual di pasaran umum.

Pada tingkat  organisasi  (interpreneurship),   kegiatan unit  produksi  hanya  akan mantap  jika 

sekolah dan para guru atau wirausaha mau berusaha bersama-sama dengan sekolah, tetapi yang terjadi 

pada  umumnya  para  guru  bahkan  kepala  sekolah  mula-mula  berusaha  di  dalam sekolah  dan  jika 

usahanya berkembang berubah menjadi usaha mandiri di luar sekolah (Pakpahan dalamWaluyo, 1997).



Keadaan  tersebut  menjadi  khas  unit  produksi  sulit  mengalami  kemajuan  meskipun  telah 

dikelola selama bertahun-tahun. Tidak mengherankan jika dijumpai di suatu SMK di mana para guru 

atau kepala sekolah memiliki suatu usaha yang berhasil di luar sekolah tetapi unit produksi sekolah 

tidak bisa berjalan atau bahkan mati.

Masalah unit produksi sering muncul karena tidak adanya kemitraan jangka panjang dari para 

guru. Banyak SMK menunjukkan bahwa komitmen para guru terhadap unit produksi rata-rata relatif 

rendah (Pakpahan dalam Waluyo, 1997). Keadaan tersebut disebabkan unit produksi sekolah belum 

mampu menciptakan iklim dan kondisi yang merangsang para guru untuk memiliki komitmen tinggi 

yang bersifat jangka panjang. Pembagian pendapatan yang tidak adil sering menimbulkan sikap masa 

bodoh terhadap unit produksi. Demikian pula sikap kurang transparan dari para pengelola unit produksi 

bahkan dari kepala sekolah yang sering menimbulkan sikap saling curiga dan tidak ada kepercayaan 

para guru terhadap unit produksi.

Persaingan  dengan  pihak  luar,  yaitu  dunia  usaha  yang  ada  di  masyarakat  sering  menjadi 

masalah tersendiri bagi unit produksi sekolah. SMK memiliki alat atau sarana SDM yang kompeten, 

murah,  dan  banyak sumber  daya  lainnya,  tetapi  tidak  diharapkan pada  pengusaha  dari  lingkungan 

eksternal kadang-kadang tidak memiliki modal sebaik SMK, tetapi unit produksi SMK masih sering 

kalah  bersaing  dalam  merebut  pasar  yang  ada  di  masyarakat.  Hal  tersebut  disebabkan  faktor 

kewirausahaan, di sana para pengusaha eksternal lebih tekun, berani ambil resiko, mimiliki analisis 

pasar  lebih  akurat  yang  jarang  dimiliki  oleh  para  pengusaha  unit  produksi,  bahkan  unit  produksi 

dijalankan secara sambilan.

Hambatan  lain  bagi  perkembangan  unit  produksi  adalah  lemahnya  manajemen  dalam 

pengelolaannya, sehingga unit produksi berjalan apa adanya. Pemasaran produk juga belum ditangani 

dengan  baik.  Hasil  usaha  unit  produksi  belum maksimal  dikenal  oleh  masyarakat,  sehingga  tidak 

banyak dicari oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dari aspek pengorganisasian, unit produksi banyak yang tidak memiliki kemandirian sehingga 



pengambilan keputusan dan kebijakan unit produksi masih di tangan kepala sekolah, sedangkan dari 

aspek pengaktifan organisasi, masalah koordinasi baik dengan lingkungan internal maupun lingkungan 

eksternal sering kurang berjalan dengan baik, demikian pula motivasi yang rendah serta iklim kerja 

yang tidak mendukung tercapainya komitmen jangka panjang dari para guru atau pegawai dari aspek 

pengawasan masalah ini juga sering menjadi sorotan para guru bahwa dengan adanya sifat yang terlalu 

birokratik dalam pengelolaan unit produksi, maka dalam hal pengawasan kurang dapat diawasi secara 

lebih  terbuka  oleh  semua  guru  dan  pegawai.  Begitu  pula  dengan  pengawasan  terhadap  kualitas 

produksi,  sering  terjadi  untuk  home  industri  lebih  baik  daripada  hasil  dari  unit  produksi,  ini 

menunjukkan bahwa kualitas contoh pada unit produksi masih lemah.

Pengelolaan unit  produksi di  SMK 4 Madiun yang meliputi  perencanaan,  pengorganisasian, 

pengarahan,  dan  pengendalian  terlihat  masih  kurang  maksimal.  Guru-guru  bidang  produktif  yang 

semestinya berpotensi untuk dapat menunjang perkembangan unit produksi, ternyata banyak yang tidak 

dioptimalkan, justru tidak dimasukkan dalam jajaran kepengurusan. Bahkan ada beberapa guru senior 

yang  merupakan  perintis  berdirinya  unit  produksi  sudah  tidak  lagi  masuk  dalam jajaran  pengurus 

tersebut. 

Guru yang tidak masuk dalam jajaran kepengurusan unit produksi terkesan masa bodoh, tidak 

peduli  terhadap perkembangan unit  produksi.  Unit  produksi dan jasa di  SMK 4 terdiri  dari  bidang 

usaha jahit, salon, jasa fasilitas, kantin, katering, restoran, hotel, dan foto copy. Usaha-usaha tersebut 

merupakan bidang yang saat ini  sedang dibutuhkan oleh masyarakat.  Letak SMK 4 Madiun cukup 

strategis untuk mengembangkan usaha-usaha tersebut. Pada kenyataannya perkembangan unit produksi 

dan jasa SMK 4 Madiun kurang maksimal.

B.  Fokus Penelitian

Bertolak dari latar belakang yang telah diungkapkan, maka dapat dirumuskan fokus penelitian, 

yaitu bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian unit produksi dan jasa 



di SMK Negeri 4 Madiun. Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tiga subfokus.

1. Bagaimana karakteristik struktur organisasi unit produksi SMK Negeri 4 Madiun?

2. Bagaimana karakteristik hubungan kerja para personel unit produksi SMK Negeri 4 Madiun?

3. Bagaimana karakteristik pelaporan unit produksi SMK Negeri 4 Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendeskrpsikan:

1. Karakteristik struktur organisasi unit produksi SMK Negeri 4 Madiun?

2. Karakteristik hubungan kerja para personel unit produksi SMK Negeri 4 Madiun?

3. karakteristik pelaporan unit produksi SMK Negeri 4 Madiun?

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan 

pengembangan bidang manajemen unit produksi khususnya di SMK Negeri 4 Madiun

2. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  konsep  perencanaan, 

pengorganisasian, pengaktifan, dan pengendalian unit produksi di SMK Negeri 4 Madiun

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan unit 

produksi  dan  sebagai  terobosan  untuk  mengatasi  kekurangan  unit  produksi  yang  sedang 

dilaksanakan.

E. Definisi Istilah

1. Unit produksi secara umum merupakan suatu proses kegiatan usaha yang dilakukan di dalam 

sekolah dan bersifat  bisnis  serta dilakukan oleh warga sekolah dengan memberdayakan sumber 

daya sekolah yang dimiliki  dan dikelola secara profesional berkesinambungan dalam mengelola 



sumber daya sekolah sehingga dapat menghasilkan produk/jasa yang mendatangkan keuntungan.

2. Pengelolaan unit produksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan kebutuhan 

produk yang akan dibuat dengan menentukan bisa atau tidaknya suatu produk dibuat dan berapa 

besar biaya produksi.

3. Perencanaan unit produksi adalah kegiatan merencanakan seluruh kegiatan kerja unit produksi 

baik  jangka  panjang  maupun  jangka pendek.  Adapun batasan  dalam penelitian  ini  pada  aspek 

perencanaan, yaitu bagaimana tujuan unit produksi di SMK Negeri 4 Madiun, program kerja unit 

produksi  di  SMK Negeri  4  Madiun,  dan  bagaimana anggaran unit  produksi  di  SMK Negeri  4 

Madiun.

4. Pengorganisasian unit produksi adalah usaha mensinkronisasikan seluruh kegiatan unit produksi 

sehari-hari agar selaras dan harmonis. Adapun batasan dalam penelitian ini yang meliputi aspek 

pengorganisasan, yaitu bagaimana struktur organisasi dalam unit produksi, kompetensi pengelola, 

imbalan/penghargaan, pengembangan karier, wewenang, dan tanggung jawab.

5. Pengarahan atau penggerakan unit  produksi  adalah usaha yang dilakukan pimpinan dengan 

suatu  keputusan  dan  pengarahan  agar  perencanaan  dan  pengorganisasian  yang  dibuat  dengan 

ukuran sampai  sejauh mana sumber  daya yang ada disertakan dan dipadukan dalam organisasi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun batasan dalam penelitian ini mencakup aspek pengaktifan 

yaitu  bagaimana  kegiatan  memotivasi  unit  produksi,  bagaimana  koordinasi  dan  bagaimana 

komunikasi dalam unit produksi

6. Pengendalian  unit  produksi  adalah  kegiatan  mengawasi  dan  menilai  kegiatan  kerja  agar 

terlaksana sesuai rencana/hasil yang dikehendaki yang menjamin agar pelaksanaan dapat mencapai 

tujuan dengan hasil baik dan efisien. 




