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BAB II 

SEKOLAH SMK MITRA INDUSTRI MM2100  

 

2.1 Profil Sekolah           

 Jenjang pendidikan di Indonesia memiliki berbagai tahapan, yang terbagi 

menjadi dua tahapan yaitu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan 

menengah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu sekolah menengah atas (SMA) 

dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang masing-masing memiliki karakter 

tersendiri.  Selama ini banyak generasi muda yang malas untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang kuliah, entah karena sudah jenuh dengan pelajaran sekolah 

ataupun terhalang masalah biaya. Maka dari itu, kebanyakan dari para lulusan lebih 

memilih untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

selepas dari SMP agar bisa langsung bekerja dan menghasilkan uang setelah 

lulus.Berkaca dari hal itu lah, ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan ketika 

memilih SMK tujuan, salah satunya koneksi ataupun kerjasama dengan pelaku 

industri yang bisa memudahkan siswa untuk mendapat pekerjaan setelah lulus 

sekolah. 

Pada dasarnya sekolah yang menjurus kejuruan atau yang biasa disebut SMK 

selalu menyiapkan peserta didiknya menjadi sumber daya manusia produktif sesuai 

keterampilan yang dipilih. Bukan hanya diberikan materi tapi juga disiapkan 

dengan praktek-praktek kerja di Industri. Di Indonesia sendiri perbandingan 

sekolah menengah atas dan kejuruan cukup jauh. Di Jawa barat khususnya, SMK 

lebih dipadati dari pada SMA. Adapun jumlah SLTA terbanyak berada di Jawa 

Barat dengan jumlah 4.430 sekolah yang terdiri atas 1.584 SMA dan 2.846 SMK 

pada tahun 2017/2018 

(https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/24/berapa-jumlah-sma-dan-

smk-di-indonesia).  

Banyak berbagai kurikulum dan program khusus yang berlomba untuk menarik 

minat para peserta didik untuk segera bekerja.Di Bekasi pun mulai banyak program 

dan kurikulum yang mulai bersaing untuk menarik para peserta didik. Contohnya 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/24/berapa-jumlah-sma-dan-smk-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/24/berapa-jumlah-sma-dan-smk-di-indonesia
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seperti SMK di Cikarang Selatan yaitu SMK MITRA INDUSTRI MM2100. 

Sekolah ini benar-benar menerapkan sistem kurikulum bilingual dan kurikulum 

yang mendekatkan pembelajaran ke kebutuhan perusahaan untuk disiapkan bekerja, 

mulai dari tata cara berjalan di line,mengadakan laporan sebelum dan sesudah jam 

pelajaran dimulai. Tidak hanya siswa-siswinya yang menerapkan tetapi semua yang 

ada dilingkungan sekolah pun mengikutinya dari jajaran guru hingga kepala 

sekolahnya memberi contoh yang telah disepakati bersama. Hal ini yang 

menyebabkan banyaknya perusahaan melihat program yang diterapkan SMK 

MITRA INDUSTRI MM2100 kepada peserta didiknya dilihat sangat sudah siap 

bekerja. SMK yang berkualitas memiliki beberapa poin penting seperti ; 

1. Guru yang berkompeten 

     Guru yang berkompeten akan menjadi suatu keberhasilan bagi peserta 

didiknya.  

2. Kurikulum 

Kurikulum atau program pelajaran sangat berpengaruh, karena 

kurikulum akan peserta didik kedepannya akan mendalami bidang 

kompetensi yang diinginkan. 

3. Ruang Praktikum 

Ruang praktikum di sekolah menengah juga salah satu hal terpenting, 

karena siswa-siswi dapat belajar praktik dari ruang pratikum. sekolah 

yang menyediakan ruang pratikum untuk kebutuhan praktik kerja atau 

yang lainnya secara memenuhi standart dapat membuat siswa siap 

dengan dunia kerja secara langsung. 

 

Di latarbelakangi sulitnya mencari tenaga kerja yang sesuai kebutuhan, empat 

kepala manajer dari perusahaan berbeda mendirikan SMK Mitra Industri MM2100 

pada 2011.Awal pendirian SMK ini yaitu karena awalnya ingin memenuhi 

kebutuhan perusahaan industri dengan harapan dapat merekrut para pekerja dari 

daerah Bekasi sekitarnya, karena pada dasarnya perusahaan kesusahan untuk 

mencari para pekerja yang giat bekerja dan berkulitas. Sebelumnya banyak 

pandangan dari para HRD diperusahaan bahwa orang daerah Bekasi sekitarnya itu 
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niat kerjanya kurang dan kalah dengan para pekerja dari luar daerah jawa barat yang 

terbukti rajin dan giat berkerja. “Sekolah ini berdiri karena kami, para HRD, susah 

sekali mencari pekerja yang berkualitas. Ini juga untuk menjawab tantangan bagi 

putra-putri daerah di sini yang selalu kalah bersaing dalam proses rekrutmen," 

terang Lispiyatmini, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Mitra Industri MM2100 

(https://hai.grid.id/read/071782256/jalin-banyak-kerjasama-dengan-pelaku-

industri-nggak-ada-kata-nganggur-bagi-lulusan-smk-mm2100?page=all).  

Kepala Sekolah MITRA INDUSTRI MM2100 ingin merubah pandangan 

tersebut bahwa orang yang berada di Jawa barat itu juga punya kualitas bekerja 

yang baik juga. SMK MITRA INDUSTRI MM2100 berdiri pada 16 Februari 2011,  

Pada tahun ajaran perdana, dibuka empat kelas untuk dua jurusan, yakni Teknik 

Sepeda Motor dan Elektronika Industri. Saat itu pengajaran dilakukan di gedung 

seadanya yang dibangun secara gotong royong dari hasil dana CSR beberapa 

perusahaan. Peminatnya cukup banyak, lebih dari 100 siswa.Meski awalnya perlu 

perjuangan berat, sekolah itu sekarang berkembang pesat. Ribuan lulusan terserap 

di berbagai perusahaan. Kini SMK yang bernaung di bawah Yayasan Mitra Industri 

Mandiri itu memiliki tujuh program jurusan keahlian yaitu : 

1. Teknik Sepeda Motor 

2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 

3. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 

4. Teknik Elektronika Industri 

5. Teknik Permesinan 

6. Akuntansi 

7. Perhotelan 

Jumlah siswa tahun ini 1.795 orang yang diasuh 67 guru. Salah satu hal yang 

membuat SMK ini mampu menjadi seperti sekarang adalah visi misi SMK MITRA 

INDUSTRI MM2100 dan nilai-nilai  yang mengacu ke kebutuhan industri dan 

kepercayaan para orang tua murid untuk mendaftarkan para anaknya kesekolah ini. 

 

 

 

https://hai.grid.id/read/071782256/jalin-banyak-kerjasama-dengan-pelaku-industri-nggak-ada-kata-nganggur-bagi-lulusan-smk-mm2100?page=all
https://hai.grid.id/read/071782256/jalin-banyak-kerjasama-dengan-pelaku-industri-nggak-ada-kata-nganggur-bagi-lulusan-smk-mm2100?page=all
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VISI  

SMK MITRA INDUSTRI MM2100 sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 

yang mencetak siswa sebagai kebutuhan industri dan berjiwa wirausaha. 

MISI 

1. Membentuk karakter siswa berprilaku positif. 

2. Membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan 

industri. 

3. Membangun wirausaha yang tangguh. 

 

Slogan SMK MITRA INDUSTRI MM2100 

1. Jujur  

a. Memberikan informasi yang benar sesuai dengan kenyataan  

b. Tidak berbohong 

c. Tidak munafik 

2. Tanggung Jawab 

a. Sikap menerima tugas dengan segala konsekuensinya 

3. Disiplin 

a. Taat dan patuh pada aturan yang sudah ditentukan 

4. Kerjasama 

a. Menjalankan tugas bersama untuk mencapai tujuan 

b. Mau membantu orang lain 

5. Peduli 

a. Memperhatikan orang lain 

b. Memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan 

 

Kelima slogan SMK MITRA INDUSTRI MM2100 ini pun dijadikan 5 Nilai 

utama. Tujuannya dibekali 5 Nilai utama SMK MITRA INDUSTRI MM2100 agar 

pengetahuan, mental, dan fisik lulusan benar-benar mumpuni saat memasuki dunia 

kerja.   Dengan menerapkan 5 Nilai dan visi misi tersebut SMK ini pun mampu 

dengan cepat bersaing dan membuat perusahaan-perusahaan yang ada di Kawasan 
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MM2100 menjadi tertarik,karena SMK ini mampu memenuhi kebutuhan industri. 

SMK ini pun mampu membuktikan bahwa siswa-siswanya itu berkualitas melalui 

prestasi-prestasi yang telah diraih. SMK MITRA INDUSTRI MM2100 membuat 

sistem pemilihan di tahun ketiga untuk memilih para siswa yang ingin melanjutkan 

ke jenjang perguruan tinggi , berkerja, atau usaha.  

Penulis meneliti lebih lanjut upaya yang dilakukan SMK MITRA INDUSTRI 

MM2100 dalam meningkatkan mutu magang ke Jepang. Awal kerjasama 

pengiriman magang ini hanya kunjungan ke SMK MITRA INDUSTRI MM2100 

karena ingin melihat proses belajar dan  kerja praktik di sekolah. Perusahaan Jepang 

pun tertarik akan standart praktik dan safety di sekolah ini. Terbukti bahwa SMK 

ini menjalankan 5S(Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) dilingkungan sekolah.  

5S 

1. Seiri          

Ringkas dalam memilah barang yang masih terpakai dan tidak. 

2. Seiton         

Merapihkan barang yang sudah dipakai dan meranuh kembali 

ketempatnya. 

3. Seiso         

Menjaga kebersihan tempat kerja, agar terlihat rapih. 

4. Seiketsu         

Rawat, yaitu merawat Seiri,Seiton dan Seiso agar tetap berjalan. 

5. Shitsuke         

Rajin, disiplin terhadap diri sendiri.  

5S ini diterapkan di sekolah agar para siswa terbiasa dan dapat menerapkannya 

di lapangan pekerjaan. Adapun bila para alumni dapat menerapkan sistem 5S 

diperusahaan maka akan dinilai baik oleh perusahaan.Setelah kunjungan, penilaian 

attitude dan karakter para alumni yang dinilai baik oleh para perusahaan, 

perusahaan Jepang pun ingin berkerjasama dengan SMK MITRA INDUSTRI 

MM2100 untuk membuat program magang ke Jepang. Dilihat dari para siswa yang 

ingin bekerja di Jepang juga SMK ini memenuhi kerjasama itu. Kerjasama ini 

dimulai dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Angkatan pertama berjumlah 11 
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orang, pada angkatan 2 bertambah menjadi 16 orang. Ini berarti angkatan pertama 

berhasil membuat nilai positif di program pemagangan ini. Jika angkatan 

selanjutnya dapat terus bertambah maka program ini dinilai berhasil dalam 

melakukan kerjasama antara Indonesia dan Jepang. 

SMK MITRA INDUSTRI MM2100 juga mempunyai tujuan output untuk para 

siswa-siswanya seperti ; 

1. Menghasilkan pribadi pribadi yang berkarakter positif dengan menjalankan 

5 nilai utama (Jujur, Tanggung jawab, Disiplin, Kerjasama dan Peduli) dan 

6 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun dan Semangat) 

2. Siswa mendapatkan minat sesuai dengan impiannya (Bekerja,Magang ke 

Jepang dan Kuliah) 

3. Siswa mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia Industri 

Para guru dan ketua sekolah berharap agar para siswa lulusan Sekolah MITRA 

INDUSTRI MM2100 dapat menerapkan output, visi misi ataupun 5 nilai diluar 

sekolah setelah lulus. Agar dapat menjadi SDM yang berkualitas tanpa harus di 

tekankan oleh sesuatu,melainkan karena kesadaran diri sendiri dan dapat 

menggantikan SDM di Indonesia yang sekarang lebih berkualitas. 

Identitas Sekolah 

SMK MITRA INDUSTRI MM2100 

NPSN 69754539 

Status Swasta 

Bentuk Pendidikan SMK 

SK Pendirian Sekolah 12.- 

Status Kepemilikan Yayasan 

Kepala Sekolah Lispiyatmini, S.Pd 

Kurikulum Kurikulum 2013 

Akreditasi A 

SK Izin Operasional 503.15/116-XII/SK-SMK/BPP 

Lokasi  Jln.Kalimantan-Blok DD 1-1 Kawasan Industri 

Cikarang Barat, Jawa barat Indonesia  
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DATA BAGAN : TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

Sumber : data pribadi sekolah 

 

2.2 Keunggulan SMK MITRA INDUSTRI MM2100    

SMK MITRA INDUSTRI MM2100 mempunyai keunggulannya tersendiri, 

dengan berdirinya di dalam kawasan MM2100 dan diprakasai oleh para praktisi 

HRD MM2100. Sekolah ini menjadi unggul dalam strong networking di Kawasan 

Industri MM2100. Selain itu upaya yang dilakukan sekolah ini untuk meningkatkan 

mutunya adalah seperti memberikan visual yang berkualitas,menerapkan 

kurikulum bilingual,menyeimbangkan materi dengan praktek dan menyiapkan 

pengetahuan maupun fisiknya agar dapat berkerja dilingkungan industri. Sekolah 

ini juga selain membentuk karakter dan attitude para siswa, sekolah juga membantu 

untuk mempromosikan siswa-siswinya untuk bekerja dan kuliah. Setiap para siswa-

siswi yang memilih ingin melanjutkan masuk perguruan tinggi atau bekerja, akan 

diadakan kelas instensif. Setiap kelas dibekali ilmu yang berbeda, seperti apabila 

siswa memilih masuk perguruan tinggi maka akan ada kelas instensif yang berisi 

pelajaran-pelajaran yang tidak dapat dikelas dan mempelajari lebih dalam 

perguruan apa yang akan dituju. Sama halnya seperti siswa memilih ingin 

melanjutkan kerja atau magang maka akan ada kelas instensif yang akan diajari 
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bagaimana dunia industri. Berikut keunggulan SMK Mitra Industri MM2100 

dibandingkan SMK lain pada umumnya : 

1. Pengembangan Kurikulum Menurut Kepala Bidang Hubungan IndustriSMK 

Mitra Industri MM2100, Munandar pengembangan kurikulum yang dilakukan 

oleh pihaknya membuat semua materi-materi produktif telah sesuai dengan 

kompetensi industri.Validasi industri ini sesuai dengan program yang 

dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dr. Ir. M. Bakrun, MM, Direktur Pembinaan SMK, di mana SMK harus 

melakukan kolaborasi dengan industri.“Salah satu yang dikembangkan adalah 

proses kemitraan SMK dengan industri terutama pada saat penyusunan 

kurikulum. Saat ini sudah banyak kurikulum yang disesuaikan dengan 

kebutuhan industri,” terang Munandar.  

2. Mengadopsi Sistem Praktik Kerja di Jerman 

Selanjutnya, praktik kerja industri SMK Mitra Industri MM2100 

mengadopsi sistem di Jerman, yang mana terbagi menjadi dua yaitu dalam 

bentuk praktik kerja industri (prakerin) dan juga teaching factory selama satu 

tahun.Menurut keterangan dari salah seorang siswa jurusan listrik, Gendita 

Gumri, prakerin ini sangatlah bermanfaat bagi dia, bahkan pengawasnya sampai 

kagum karena sudah mengetahui seluk beluk mesin, fungsi, hingga tugasnya 

dengan baik saat magang. 

“Waktu saya magang di produksi saya tahu ini mesin apa, serta tugas dan 

fungsinya. Penyelia saya sampai kagum karena di SMK ini sudah diajarkan, 

sementara di SMK lain belum.“ ungkap Gendita menceritakan 

pengalamannya.Sementara itu teaching factory merupakan sebuah bentuk 

pembelajaran yang menghadirkan suasana yang mendekati lingkungan dan 

aktivitas industri yang sesungguhnya, di mana ini merupakan bentuk kerjasama 

antara sekolah dan perusahaan atau pabrik. 

3. Rekrutmen Perusahaan sebelum Siswa Lulus     

  Hampir seluruh siswa SMK Mitra Industri MM2100 sudah diterima kerja 

meskipun sekolah mereka belum selesai, jadi nggak ada lagi kata menganggur 

setelah mereka lulus nanti.“Para lulusan dari SMK MM2100 umumnya sudah 
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siap bekerja karena mereka cukup percaya diri untuk menerima pembelajaran 

dari industri. Sebagai user, saya merasa puas,” jelas Ferina Hidayati, 

Recruitment and Training PT Jotun Indonesia.  

4. Program Pemagangan bagi Guru maupun Instruktur    

 SMK MM2100 menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan untuk 

menerima guru dan instruktur mengikuti program pemagangan di perusahaan 

guna meningkatkan kompetensi dan menjaga materi yang diberikan ke siswa 

selalu update dengan perkembangan. 

“Banyak manfaat yang dirasakan karena kami menjadi lebih kompeten dan 

selalu update dengan perkembangan baru yang ada di dunia industri,” cerita 

salah seorang guru otomotif yang telah mengikuti program on-the-job training 

di perusahaan Agus Pranoto Sidik.Mengapreasiasi kerjasama ini, Dede Shinta 

Sudono selaku Koordinator Program Pemagangan ILO, mengatakan bahwa 

program seperti ini bisa meningkatkan kesesuaian antara kompetensi para 

lulusan SMK dengan peluang kerja yang tersedia. 

“Industri juga dapat berkontribusi dengan mengembangkan kurikulum 

bersama SMK, berbagi pengetahuan melalui penyediaan instruktur dan 

melakukan program pemagangan baik untuk siswa maupun guru,” ujar Dede. 

5. Menjadi Studi Banding Dalam Negeri dan Luar Negeri  

 SMK MITRA INDUSTRI MM2100 selain mempunyai banyak kunjungan 

dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kawasan MM2100 yang notabennya 

para perusahaan ingin melihat cara program belajar siswa SMK MM2100, SMK 

MM2100 juga menjadi studi banding dalam negeri dan luar negeri terbukti dari 

banyaknya kunjungan dan studi banding. 

Studi banding/Kunjungan Tempat & Tanggal 

SMK Angkasa SMK MI MM2100, 29 Agustus 2018 

SMK Attaqwa 05 SMK MI MM2100, 15 Januari 2019 

SMK Mikael SMK Mikael, 28 September 2018 

SMK Gelora Industri SMK MI MM2100, 7 Maret 2018 
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SMKN 2 Depok Sleman SMK MI MM2100, 22 November 

2019 

SMKN 1 Batam SMK MI MM2100, 26 Januari 2016  

Kunjungan tamu dari Taiwan SMK MI MM2100, 3 September 2019 

Kunjungan tamu dari Norwegia SMK MI MM2100, 6 November 2013 

Kunjungan tamu Japan Foundation SMK MI MM2100, 29 April 2014 

Kunjungan Nippon Export and 

Invesment Insurance 

SMK MI MM2100, 17 April 2014 

Pertukaran budaya Oshima High 

School 

SMK MI MM2100, 8 Agustus 2019 

 

6. Kegiatan Japanese Day dan English Day    

 SMK MITRA INDUSTRI MM2100 selain mempunyai pelajaran 

Bahasa selain Bahasa negara SMK MM2100 juga mempunyai pelajaran 

Jepang dan Inggris. Didalam banyaknya kebutuhan pekerja yang 

membutuhkan para pekerja yang mampu berbahasa asing SMK MM2100 

pun membuat sistem Japanese Day dan English Day dimana dihari 

tertentu Mereka menggunakan Bahasa yang telah ditentukan.Hal ini 

diharapkan menjadikan para siswa dapat berkomunikasi dengan Bahasa 

selain Bahasa dari ibu. Selain itu juga agar melatih para siswa yang 

mempunyai minat dan masuk perguruan tinggi di luar negri. 

 

2.3 Penerapan pembelajaran ke Jepangan 

Di  Indonesia,  pembelajaran  bahasa  asing  mulai  berkembang  dengan  pesat. 

Salah  satu  bahasa  asing  yang  paling  diminati  adalah  bahasa  Jepang.  Bahasa  

Jepang mulai  masuk  sebagai  bidang  studi  pilihan  disekolah-sekolah.  Hal  ini  

memberikan dampak  positif  untuk  perkembangan  pembelajaran  bahasa  Jepang,  

dimana  jumlah siswa  yang  ingin  melanjutkan  studi  di  Jurusan  Bahasa  Jepang  

maupun bekerja di Jepang terus  menerus bertambah  dari  tahun  ke  tahun.  

SMK MITRA INDUSTRI MM2100 juga memberikan pelajaran Bahasa Jepang 

kepada siswa-siswinya karena letak sekolah yang berada si kawasan MM2100.   
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Karena kawasan MM2100 adalah salah satu kawasan terbesar di Asia tenggara 

dan banyak perusahaan Jepang didalamnya. Selain memberikan pelajaran Bahasa 

Jepang SMK MITRA INDUSTRI MM2100 pun memberikan program-program 

pembelajaran yang diharapkan bisa berguna bagi para siswanya setelah lulus. 

Program yang diberikan yaitu seperti : 

 

1. Japanese Day 

Japanese day ini dilakukan seminggu sekali agar para siswa dapat 

menggunakan Bahasa asing dan menjadikan nilai tambah bagi siswanya 

sendiri untuk bekerja maupun kuliah di negeri sakura tersebut. 

2. HORENSO 

Para penduduk sekolah baik guru maupun murid melakukan Apel pagi dan 

sore yaitu ketika mereka ingin memulai pelajaran dan mengakhiri pelajaran. 

Tanpa disadari oleh para siswa program ini diberikan para guru dan kepala 

sekolah agar para siswanya ketika sudah lulus dapat menjalankan 

HORENSO dengan benar. Karena ketika mereka melakukan Apel mereka 

harus melaporkan para temannya yang masuk,izin atau sakit. 

3. Japanese Weekday 

Japanese weekday dilakukan ketika ada pertukaran budaya dengan orang 

Jepang secara langsung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui budaya Jepang 

secara langsung dengan orang Jepangnya. 

4. Budaya malu 

Budaya malu yang diterapkan antara lain seperti : 

1) Malu karena datang terlambat 

2) Malu karena tidak menjalankan 6S 

3) Malu karena tidak menjalankan 5 Nilai 

4) Malu karena melanggar peraturan sekolah 

5) Malu karena tidak jalan lewat jalur 

6) Malu karena tidak berprestasi 

7) Malu karena tidak buang sampah pada tempatnya 
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8) Malu karena tidak pakai helm 

9) Malu karena tidak beribadah 

10) Malu karena tidak rapih 

Apabila para siswa melanggar aturan-aturan diatas mereka akan mendapatkan 

sanksi seperti memakai rompi agar dapat ditandai bahwa siswa itu melakukan 

pelanggaran. Gunanya agar para siswa malu akan hal yang dilakukannya, dan 

diharapkan tidak mengulanginya lagi.  

 

2.4  Hubungan SMK MITRA INDUSTRI MM2100 dalam Menjalin 

Kerjasama dengan Perusahaan Jepang di Kawasan MM2100 

Berkat dari usaha para pendiri SMK yang berjuang dari awal pendirian sampai 

sekarang. SMK ini menjadi salah satu SMK terfavorit di Bekasi Timur.Hal itu tidak 

luput dari kerjasama perusahaan juga, berkat kuatnya jaringan antar SMK dan 

perusahaan membuat salah satu keunggulan SMK ini berkembang dengan 

cepat.Hingga banyak para orang penting perusahaan datang untuk melihat langsung 

sistem belajar dan praktek para siswa SMK MITRA INDUSTRI MM2100 hal itu 

juga dirasakan oleh penulis semasa duduk dibangku sekolah kejuruan di SMK 

MITRA INDUSTRI MM2100 tersebut.Karena banyaknya kunjungan datang dan 

benar akan rumor beredar bahwa SMK yang terletak diantara kawasan MM2100 

mempunyai nilai etos kerja yang bagus dan sudah disiapkan fisiknya juga untuk 

segera bekerja.banyak para perusahaan yang ingin merekrut para siswa ini bekerja 

diperusahaannya,bahkan banyak para siswa yang masih duduk dikelas XII yang 

belum lulus sudah ada yang dipesan oleh pihak perusahaan.Hal ini menjadikan nilai 

plus untuk SMK itu sendiri. Pada tahun ketiga memang tidak semua siswa ingin 

melanjutkan bekerja namun ada beberapa yang ingin melanjutkan keperguruan 

tinggi dan ada yang mengikuti program magang dari salah satu program ternama di 

Indonesia.  

Beberapa perusahaan Jepang yang berkerjasama dengan SMK MITRA 

INDUSTRI MM2100 yang merekrut para siswa prakerin dan lulusan dari MITRA 

INDUSTRI MM2100 adalah sebagai berikut ; 
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1. PT. ROKI INDONESIA  

sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang 

pengembangan, produksi, dan pemasaran part-part kendaraan terutama 

kendaraan roda empat. PT ROKI Indonesia merupakan perusahaan 

Penanaman Modal Asing (PMA) Jepang yang berada dibawah naungan 

ROKI Co., Ltd. Umumnya group perusahaan ini memproduksi parts 

kendaraan seperti Filter Udara, Intake Manifolds, Power Steering Fluid 

Filter, Engine Oil Filters, Fuel Filters, dan beberapa parts kendaraan 

lainnya.  

2. PT. SUNSTAR ENGINEERING INDONESIA  

Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produsen suku cadang 

Sepeda Motor (kait pengunci mengemudi, cam pengunci 

belakang,Gerigi penggerak, Gerigi belakang.rem piring dan pelat rem). 

3. PT. TAIYO TOSHIN 

Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produsen suku cadang 

Mekanis dan alat-alat produsen dapur. 

4. PT. SEIWA  

Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari Mitsuboshi Group company. 

perusahaan ini bergerak di bidang produksi Power Transmission Belt, 

Belt buat mobil, motor, dan juga Industri pertanian. 

5. PT. HOWA INDONESIA  

Perusahaan ini adalah perusahaan PMA baru Jepang yang bergerak 

dibidang manufacture parts interior kendaraan bermotor,roda empat 

atau lebih. Perusahaan ini memproduksi barang seperti Headlining,Dash 

insulator dan soft tim. 

6. PT. TOYO SEAL INDONESIA  

Perusahaan ini adalah perusahaan PMA Jepang, perusahaan ini bergerak 

dalam bidang manufacture automotive electrical parts untuk roda dua 

dan roda empat.  
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7. PT. JFE SHOUJI STEEL INDONESIA 

Perusahaan ini bergerak dalam bidang memproduksi pelat baja 

(digunakan untuk kapal dan jembatan) dan baja lembaran (untuk mobil, 

peralatan listrik rumah, dan konstruksi dinding dan atap). Ini juga 

menjual baja khusus, baja struktural, baja tahan karat, dan batang baja 

yang digunakan dalam konstruksi, teknik sipil, dan manufaktur pipa baja. 

8. PT. SUGITY CREATIVES  

Perusahaan ini bergerak dalam bidang percetakan plastik dan hanya 

memproduksi untuk Toyota atau Astra Group. 

Perusuhaan-perusahaan ini adalah sebagian perusahaan yang menerima para 

pemagang dari sekolah MITRA INDUSTRI MM2100,para perusuhaan Jepang 

yang berada dikawasan MM2100 ini sampai saat ini mempunyai hubungan yang 

sangat baik hingga sekarangpun para perusahaan ini masih mengambil tenaga kerja 

dari SMK MITRA INDUSTRI MM2100 dari segi program magang maupun 

berkerja diperusahaan. Pihak SMK pun demi menjaga nama baik sekolah dalam 

mengirimkan tenaga kerja yang berkualitas dalam menjaga kualitas tersebut pihak 

sekolah sangat memperhatikan para siswanya yang magang diperusahaan dengan 

saling berkomunikasi setiap bulannya. SMK MITRA INDUSTRI MM2100 pun 

tidak hanya menjaga kualitas dalam perusahaan tetapi juga ikut serta dalam 

menjaga kebersihan kawasan industri MM2100 dengan cara mengajak para siswa 

jalan berkeliling perusahaan dan memungut sampah yang ada dijalan. Kegiatan ini 

dijalankan selama satu bulan sekali agar mendapat kesan positif dari kawasan 

MM2100 dan para perusahaan  serta dapat mempromosikan para siswa-siswinya 

juga. 

Dalam banyaknya kerjasama antar Perusahaan Jepang dan SMK MITRA 

INDUSTRI MM2100 menimbulkan banyaknya kunjungan dan studi banding 

hingga pertukaran budaya disekolah SMK MITRA INDUSTRI MM2100 ini. Ini 

juga salah satu nilai positif yang didapatkan oleh SMK MITRA INDUSTRI karena 

kedepannya akan semakin banyak program-program yang akan didukung oleh 

perusahaan Jepang untuk sekolah menengah kejuruan ini nantinya. Salah satu 

program yang diberikan oleh kawasan MM2100 untuk sekolah MITRA INDUSTRI 
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MM2100 adalah dikirimkannya guru native dari Jepang langsung. Hal ini 

merupakan dukungan dari kawasan MM2100 untuk para siswanya agar bisa belajar 

langsung dengan penduduk asli Jepang yang mengajarkan Bahasa Jepang dan 

budaya-budaya di Jepang. Program pelatihan yang diberikan oleh SMK MITRA 

INDUSTRI tidak hanya diberikan Bahasa dan budaya saja tetapi juga keterampilan 

dalam bekerja,fisik dan juga attitude. Hal ini diberikan agar para pemagang dapat 

mengenal lebih baik budaya dan etos kerja di Jepang. 

Native dari Jepang ini mempunyai waktu mengajar yang sama dengan para 

guru-guru di SMK MITRA INDUSTRI MM2100, tetapi guru native ini 

dikhususkan untuk mengajar para pemagang yang akan pergi ke Jepang dari SMK 

MITRA INDUSTRI MM2100. Datangnya guru native dari Jepang ini membawa 

pengaruh banyak bagi pelatihan di SMK MITRA INDUSTRI MM2100 mulai dari 

segi pengaruh dikelas maupun di tempat proses magang. 

Kerjasama antara kawasan MM2100 dan SMK MITRA INDUSTRI MM2100 

dinilai baik hingga sekarang karena keduanya memberikan hal positif bagi mereka 

berdua. Kawasan MM2100 memberikan berbagai sponsor atau dukungan kepada 

SMK MITRA INDUSTRI MM2100 dan dari dukungan itu dimanfaatkan dengan 

baik oleh pihak SMK MITRA INDUSTRI MM2100. Sekolah pun dengan 

memanfaatkan dukungan yang dikasih selalu berusaha memberikan yang terbaik 

hingga dapat nilai positif dari yang telah dilakukan. Seperti contoh antar kerjasama 

perusahaan yang telah dipromosikan oleh kawasan MM2100, dan kunjungan dari 

orang-orang penting lainnya. Warga SMK MITRA INDUSTRI MM2100 pun 

menyambut dengan meriah. 

 

 

 

 

 

 

 

 


