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A. Pendahuluan

lsu yang aktual pada tahun 90-an di bidang pendidikan kaitarrnya dengan durnia

kerja adalah ketidaksiapan lulusan dari hampir semua jenjang dan jenls pendidikan

untuk memasuki dunia kerja. Siorotarr keticlaksiapan lulusan untuk memasuki pas,ar

kerja, paling tajam dilujukan pada sekolah kejuruan mengingat dari beberapa penelitian

diperoleh hasil bahwa kesiapan kerja siswa sekolah kejr.rruan masih rendah. Selain itu

lulusan SMK kurang bisa beradaptasi dengan sarana dan fasilitas kerja yang terdapat

di industri (Zulkabx'r, 1990). Haltercebut diduga akibal keraguan terhadap penguasaan

teori, minimnya kemampuan praktik yang diperoleh di sekolah serta kurang madh-nya

peraletan praktek yang ada disekolah dongan yang ada di industri.

Biaya operasional SMK jauh lebih besar dibanding Sekolah Menengah tJnrum,

karena SMK memerlukan fasilitas mesin dan peralatan lerta bahan praktek yang

harganya relatif mahal. Kurangnya fasilitas dan bahan praktek di SMK akibat

keterbatasan dana yang ada, merupakan penyebab rendahnya kemarnpuan adaptasi

dan kesiapan kcrja di industri. Disamping keterbatasan biaya pendidikan,

sesungguhnya terdapat panddngan inetfisiensi dalam pengelolaan pendidikan, antara

lain dalam pengelolaan sarana dan peralatan praktikum yang tidak optimal baik dari

segi fungsi, waktu dan pemanfaatannya. Untuk mengatasi permasalahan tareebut di

atas dipandang perlu untuk dilskukan upaya tertentu, hingga keluarlah keputusan

Monteri Pendldikan dan Kebudoyaan l,{o. 04901U11992 dimana pada paaal 29

disebutkan bahwa untuk mempersiapkan siswa SMK menjaditenaga kerja pada SMK

didirikan Unit ProrJukgi (UP) yang beroperasi secana profesional.

Terkail dengan ena mildnium baru yang dimulai tahun 20110, dimana lndonesia

eedang berbenah darl berbagal koterpurukan ekonoml sampai pada globalieasl den

otonomi daerah maupun otonomi perguruan tinggi, penyelenggaraan UP dapat juga

dipandang sebagai parsiapan dari kelompok-kelompok kocil yang ada di perguruan

tinggi, sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan etisiensi sumber daya yang ada
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dan pada akhirnya dapat membantu biaya penyerefl$$dradn pendidikan dan dapat

menyejahterakan warga penyelenggara.

B. Tujuan Unit Prcduksl :

Fenyelenggaraan Unit Produksi, bertujuan untuk :

1. Mernberikan kesempatan kepada mahasiswa, teknisi dan dosen untuk rnengeriakrrn

praktik yang berorientasi pada pasar.

2. Mendorong mahasiswa, leknisi, dan dosen dalam hal pengembangan wawasAn

ekonomi dan kewirausahaan.

3. Memperoleh tambahan dana bagi penyelenggaraan pendidikan.

,4. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya pendidikan yang ada.

5. Meningkatkan kreativitas rnahasiswa, teknisi dan dosen

6. Membantu mahasiswa memberikan peluang kerja paruh waktu (part time)'

7. Menrngkatkan kesejahteraan warga penyelenggara UP'

Berdasarkan tujuan tersebut, dengan penyelenggaraan uP diharapkan

matrasiswa dan dosen rJapat meningkatkan keterampilan, kreativitas, sikap profesional

dan kedisiplinan selta wawasan ekonomi dan kewirausahaan. Di samping itu, sumber

daya yang dimiliki diupayakan untuk dioptimalkan guna meningkatkan nilai tambah

yang dapat r1imanfaatkan untuk rnenunjang penyelenggaraan pendldikan dan

pening katan kesejahteraan warga ju;usan.

C. Perencanaan Unit Produksi

Lrntuk mewujudkan UF, perlu dihentuk suatu organisasi yang dilengkapi tata

kerja sesuai dengan kebutuhan dan personil yang dinilai dapat melaksanakan tugas

dengan baik. UP dapat dipandang sebagaiorganisasiprofit, tanpa meninggalkan aspek

pendidikan. Dalam kegiatannya, UP dijalankan deh beberapa komponen yang tsrl€it,

yaitu sumbe r daya manusia, faeilitas, modal, Jalinan kerjasama, dan lain-lain. Oleh

karena itu penrujudcn Up akan dap:rt berjalan baik bila telah dikenali(diidentifilosi) jati

diri penyelenggara termasuk didalamnya potensi sumber daye manusia, peralatian dan

kemampuan melakukan prosec produksi. Selain jatidiri hal ;ang sangat p€nting adalah

identifikasi pasar kerJa yang akan menjadi sasaran. Berikut ini akan disajikan hal-hal
s

penting berkaitan dengan perencanaan UP.

1. Struktur Organisasi Unit Produksl

Organisasi merupakan 6uatu susunan yang logis dengan struktur yang dapat

memberikan gambaran secara jelas tentang kedudukan dan posisi setiap personil.



Untuk menentukan struktur organisasi UP hendaknya disesuikan dengan ruang lingkup

penyelenggara. Hal yang harus dipertimbangkan adalah kepraktisannya yakni kurangi

sekecil mungkin birokrasi atau mekauisme kerja yang bertele-tele. Hal ini sesuai

dengan pendapat Drucker (Engkoswara, 1987), yang menyatakan bahwa jenjang

mana1emen pada organisasi hendaknya sedikit mungkin dan dengan alur perintah

(chain of cotnmand) yang sependek mungkin. Disamping itu menurut Karol dan

Ginsburg (1980), pembentukan organsisasi harus memperhatikan adanya sistem

koordinasi, efisiensi, tanEgung jawnb dan keseimbangan.

2, Sun ber Daya Manusia

S'lmber daya manusia (SDM) merupakan raktor yang paling penting dalann

organisasi, karena merupakan motor penggerak utama terhadap semua aktivitas

organisasi (Karoldan Gisburg, 1980). Suatu langkah yang esensialdalam p€rencanaan

UP adalah mengiventarisasl semua SDM yang ada, yang mempunyai potensi dan

minat untuk terlibat dalam UP. lnventarisasi SDM meliputi Jenis dan tingknt

kemampuan/keahlian, minat dan waktu yang tersedia untuk UP. Kemampuan SDM

dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kemampuan teknik dan non teknik

(manajerial). Kemampuan teknik disesuaikan dongan jurusan yang ada misalnya

elektro. Selanjutnya keahlidn tersebut harus lebih diperinci lagi sesuai dengan

spesialisasi, misalnya untuk jurusan elektro perincian spesialisasinya yaitu instalasi

penerangan, instalasi tenaga dan pendingin, instalasi penangkal petir, komputer,

oengen<Jali, telekomunikasi, illl. Untuk kemampuan non teknik berkaitan dengan

pengelolaan UP, sepertiadrninistrasi, pemasaran, kerja sama dan sebagainya.

lnventarisasi keahlian hendaknya Juga dilengkapi dengan kualitas atau tingkat

keahiiannya. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman keahlian yang dipunyai oleh

setiap SDM. Sebagai contoh keahlian mereparasi alat-slat pendingin 'dari 
salah

seorang warga dapat diketahui dari pengalaman mengajar atau dari alat-alat pendingin

yang telah selesai dikerjakannya. Apablla perlu dapat dilakr,,:.,;;i informaei silang (cro.ss

checkl dari warga atau sumber-6umber informasi lainnya. 
.i

. Minat atau kesunggunan untuk terlibat dalam UP morupaknn faktor yang\ --
penting. Meskipun seseorang nqempunyaikeahlian yang rnumpunidan berpengalaman

di bidangnya tetapi tanpa minat yang memadai mustahil dapat mengoptintalksn

kemampuannya untuk berkiprah dan menghidupkan UP. Oleh karena itu perlr't



diperhatikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam UP harus benar-benar mempunyai

minat s-'rta dedikasiyang tinggi untuk mensukseskan UP.

Sosialisasi mengenai tujuan, rnanfaat dan aturan-aturan penyelenggaraan UP,

terus-menerus perlu dilakukan terutama kepada warga agar tidak terjadi buruk sangka

dan kesalahpahaman. Dengan memahami tujuan dan manfaat UP diharapkan warga

yang berrninat dapat berperan aktff untuk mencapaitujuan UP secara keseluruhan, dan

bukan untuk mengejar keuntungan ekonomi semata tetapi yang lebih penting adalah

untuk meningkatkan kreativitas, ketrampilan dan sikap profesional yang mengarah

pada peningkatan mutu SDM;

3. Fasilitas/ Peralatan dan Modal

lrlenurut $adono Sukirno bahwa segala barang yang diciptakan manusia

dengan tujuan untrrk menghasilkan barang-barang lain n'au jas+jasa yang akan

digunakan oleh nasyarakat (fasilitas/peralatan) adalah niodal dalam produksi (lwa,

1994). Sesuai dengan pendapat tersebut fasilitas atau peralatan merupakan modal

yang menunjang terhadap proseo produksi yang akan sangat berpengaruh terhadap

kualitas hasil produksi.

Sesuai dengan salah satu tujuarr UP adalah meningkatkan daya guna sumber

daya pendidikan yang ada, termasrrk di dalamnya fasilitas / peralatan yang ada,

sehingga fasilitas / peralatan harus diinvertarisasi. lnventarisasi meliputi jenis,

kuantitas, dan kualitas dari fasilitas yang ada meliputi ruang kelas, laboratorium,

bengkel, peralatan dan mesiri serta berbagai fasilitas lainnya yang dapat digunakan

untunk UP. Selain inventarisasi torhadap peralatan yang perlu juga diinventarisasi

adalah personil yang benar-benar menguasai peralatan tersebut.

Untuk memulal keglatan UP modal kerja yang berupa uang tunal tidak perlu

dalam jttmlah yang besar, karena modal yang besar lebih banyak menimbulkan ekges-

ekses negatif yang menyulitkan pengelolaan UP, mengingat belum terujinya

kekompakan dan kepercayaan selurun warga serta keterbukaan dan ketangguhan

pengelola UP. Untuk r"r"nr.ihi modal kerja riapat dilakukan dengan rnenarik nlang

mgka (DP) pelanggan/pemesan sejumlah tertentu (misal di UPE : DP t 507o).

Kekurangan modal untuk operasional pesanan dapat dilakukan dengan meminjam

dana di jurusan atau koperasi. Hal ini iilakukan untuk mengontrol pengeluaran agai

tidak membengkak dan selalu masuk perhitungan produksi.



4. Perrentuan Jenis-jenls Produksl

Tahap penentuan jenis-jenis produksi baik barang maupun jasa rnerupakan

tahapan yang paling menentukan keberhasilen UP. Kesalahan tahapan ini akan

menyebabkan UP tidak dapat jalan bahkan tidak merrutup kemungkinan akan

menderita kerugian. Untuk itu dalam tahapan ini perlu dilakukan dengan ekstra hati-hati

dan seakurat mungkin. Masukan-masukan dari rva'ga dan pengamatan-pengantatan

terhadap lingkungan, perlu diinvetarisasi kemudian dibahas oleh tim yang yang

melibatkan pejabat jurusan dan pengelola UP, untuk ditetapkan prioritas jenis produltsi

yang akan dilaksanakan, Dalam tahapan ini gelera bisnis atau kepekaan

kewirausahaan terhadap lingkungan benar benar diperlukan sehingga untuk mengambil

keputusan dalam musyawarah harus terdapat orang-orang yang mempunyai

pengalaman bisnie.'Meskipun pengalaman bisnis seseorang kurang rslevan dengan

jenis produksi yang dibahas ternyata terdapat sumbangan yang berarti dalam

penentuan jenis produksi.

5. Sasaran Pemasaran

Terkait dengan penentuan jenis-jenis produksi pasti akan dibutuhkan informasi

siapa pemakai (konsumen) dari jenis-jenis produksi tersebut. Untuk menentukan

konsumen yang tepat perlu dilakukan pengamalan yang menyeluruh tentang produk-

produk yang dibutuhkan konsumen sesuai dengan kemampuan UP.'Pengamatan

terhadap kebutuhan konsumen antara lain dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Masyarakat

lvlasyarakat umum merupakan konsumen yang pntensiat terhadap prodult

prcduk lJP. Oleh karena itu periu diamati secara teliti dan diinventarisasi sebagai

produk barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yan[ sesuaidengan

misi ponvelenggara UP. Sebagai contoh dapat diamati kebutuhan mi rsyamkat untuk

bidang elektro adalah perbaikan alat-alat listrik rumah tangga diantaranya kulkas, AC,

kipas angin, pesawat televisi, dll.

b. Lembaga Pendldikan

. Lembaga pendidikan baik formal meupun non formaljuga merupakan peluang

yang besar untuk menjadi konsumen UP. Berbagai produl< barang dan jasa yang

dibutuhkan untuk bidang elektro dan biol,ogi, antara lain: alat-alat peraga, peralatan

praktik, simulasi untuk keperluan proses belajar mengajar, tenaga pengajar, dan

keb utu han laboratoriu m terutama untu k lem baga-lembaga ku rsus.



c. Dunla Usaha dan lnstansi Pemerlntah / Swaeta

lr'iaskipun clunia usaha sudah berkecimpung dalam proses produksibarang atau

jasa, namurr tidak menutup kemungkinan membutunkan produk atau jasa dari UP'

sepiriias memang uP :renjadi sangat kecil bila clibandingkan dengan dunia usaha

sejenis yang ada, narnun bila dapat masuk menjadi salah satu mata rantai derigarr

tiiinia usaiia bertiasarkan pengalaman yang acla akan memudahkan pengelolaan UP

irrefii,rju iiijuan yang cii',etapkan. Contoh untuk bidang elekiio kebii^riiiiai-r pafrii iriibi;rrg

i,aEi (PHB) dan peiier,gkapan seria l]ei'nasangailirya i:iiijk setiap penibangunan

geciung baru dapat di-sub dari rekananikoi-riiakt,ii yang i'ir€n$eiiakan, se'Jangkan i;ri'ruk

insiansi pemeriniah aiau swasia kita ciapai meiakukan kerjasama daianr peiaiiirtrrr

uniuk peningkaian SDM.

D. Uitit Frotiukgi Eiektro

Unit produksi Elektro (UPE) didirillan pada bulsn maret tahun 1993 setelalt

ierdapat satu order 'neonisaei" perumahan dosen di deresan. Atas inisiaiif s€ur-6i-rs

.ju*; eie,Kri{r a,ebagai,vfarga p6iiiffrdl-rdii untuk iiieiilbawa mahasiswa praktek instaiasi

lisii-ix penerafiEan dl luai kampus, dlsepakaiiiah satu oidei' yang menjadl pei'riacu

bergulirrrya organisasi Unit Produksi di Elektro.

Dalanr perjalananlya UPE sebagai organisasi proflt tentunya tttengalanti

pa.sang surut, baik rJari segi aktivitas maupun dari segi profit. Dari segi aktivitas UPE

pernah beberapa kali mengalanii kemaceta:-r pengeioiaaii dar'r oi'ciei prodrrksi yarrg

iier.akliir riengan p,snyegaian pengurus. i{ai'riurr deniikian 'ridak selaiu pefit€$8iarr

pengurus disebabkan kemaceian produksi ietapi dapat piiia teijacii hcii6irff ieijadinya

pionio;i jaba..an yang iabih i-nenguniungkan bagi pangeioianya (istiiah di indus'rii:

pembeiian tenaga kerja). Selama kurun waktu kurang lebih 7 trahurt telah terjadi

periyegaran pengurus U?E seiiariyak 5 kali. Dari segi profit, diatas kertas pengelolaan

UpE selalu nrendapatkan k€untungen baik finanslal m8upun nOn finsnsial, nanturt

tieiiiikiuri sebagai perigeioia orgairisasi piofi'r ciengan dewan komisaris warga iurusan

perlu berhati-hati dan waspada disei',ai niariajenie fi !ilfi$ teiiii untuk fri€nghli'rdaihair

isirigian akibat kerjasama Cengan partner yang "nakai''

Sebagai oganisasi UPE telah mengalami penggbmbungan dan perampingan

strpkiur organisasi, hingga pada saat ini hanya terdaftar Ketua UPE dan Bendaltara

UFE. hai tersebui cjidasarkan kenyataan bahwa pengt'tr'r! yang besar berahiiiai pada



kebutuhan fee pengelola yang semakin besar, padahal belurn tentu mempunyai

aktivi(as yang menunjang pengelolaan UPE secare langsung.

l)alam pengelolaan keuangan UPE, terdapat beberapa pos keuangan yang

harus .iiperhiturrgkari yiril,r fee ke kas afiadomik dijurusan dan fakultas yang dipanrlang

sebagai pemilik peralatan dan fasilitas, dimana dalam perhitrrrrgan di UPb fee inl

ifrerupakan sewa iasilltas, peralatan dan biaya pemakaian listrik, Dengan

menggunakan cara dernikian maka kas Ui,e Detul-oeiiji oerisi keunii,ii-rgsi'i ldiig
diperoieh karena pengelolaai-r.

Adapun jer^lis-jenis produksi yang clapat dilay'ani cji

-a n--l-t:l- -- l/-----.I--- l l--J-..-- - J-- I.-s...---r. rur4tuilail 
^.ulilPurtrl 

n.'luvIalt' uall ovltwirllt

2. Feiaiiiian oiaiam bidang iisirik dair eiekiionika
4 n^*L..^r^- f^9.",^-.^ n"^--^.-. A.- it----^;!). Tgll rUUcltdll r)UltYYctlg rlLrUl<llll 

'1Plll\ClDl

4. Peinbuat;rn sistem kontroi berbasis komputer, PLC, mikrocontroller atau

mik:oprocessor.

5. Konsul'lasi Mechanicaldan Electrical (M {r E;

6. Pemasangan lnslalasi L.istrik

7. Pemasangan lnstalasi Penangkal Petir.

B. Fei'nbuatan Modul peralatan laboratorium (Trainner Kit).

I Pembuatan dan pemasangar, Box Paliel l-lubrlig Bagi (i'i-ru; dari ascesorisl'iy'a
rA F)^*..^a^^^- rtAt}\' J^* l"*1.--.-Iu. TCrll€lJdrlUqil I /F\lJ./\r Lrqll /'.\lPll9ris

i 1. Service peralatan Listrik (AC, Kulkas, Mesir'r Cuci, Fompa air, Drspt-iicei, dii.),

1 2. Inovasi teknologi ?epat guna

Dalam penyelenggaraan Unit Produksi, UPE juga mengalanil hambatan

maupun'keurrtungan atau hal-hal yang mendorong penyelenggaraan sebagaimana

kehiciupan normal, diantaranya sebagai klrikut :

HAMBATAN

1. Koordinasi dengan kesibukan masing-masing individu

2, Oirjei 'iiclak dapat iarrgsung ditentukan baik nilai nominal maupun rvaktu

\ penyelesaiannya tapi nrei-neriiikan waklu iunda kepasiiat'r.

:-1. i.ewenangan i/r€tud urE l'r&nla sebatas rneminta bantuan (mena'*arkai-r

pek'erjaan).

4. Biaya opeiasional yang masih relatif tinggi karena banyak pihak yang harus

"dilibatkan".

, r'r ' .r. . ? 0 ?

L' i'b, afliaiAn Sei,aqAi U'Ci'ii(Ut.



5. Kurangnya komitmen sebagian warga terhadap penye!:^ggaraan UPE

6. Pelnasaran 
i

7. Fasilitas komurrikasi(telepon, fax dan internet)'

KEUNTUNGAN (Hal-hal yang mendorong pengelolaan UPE)

1. Potensi SDM telah ada

2 Fasilitas peralatan yang rnemadaidan spesifik'

3. llalinan kerjasanra dengan supplier peraia^tan dan baiian-baila'-i eleirirr'r dan'

elektronik.

4. ialinan kerjasama dengan $MK khususnya program keahlian Listrik lndustri di DIY

dan Jawa Tengah.

5. Kebijakan Ketua Jurusan / program studiyang memberi kewenangan penggunaan

Lab dan bengkeldengan leluasa di luar jam praktek'

6. Motivasi malrasis\,ya dan teknisiyang menginginkan terlibat dalanr pi'ryek'

i. Dapai ciiguiiakan sebagai lahan praktek yang sesuai pasar kerja.

S.Dapattetapberproduksitanpakeiuaidarikurikuiui.li.

Y. TJII.

E. Kesimpulan

1. Penyetenggaraan UP hendaknya didasarkan pada potensi 
'u*O*' 

O'ra yang ada'

kurikulum dan produk-produk yang sangat dibutuhhati oieh calorr korisumerl.

2. Fei-ryelenggaraan LrP melalui perencanaan yang tepat dan 
'akurat 

akan

memberikan manfaat yarig besar bagiwarga pel'igeioia, baih berul;a dana i-riaupuii

p6 i-r gaiai'fi an oial(elt yan g berwawa ga n skonomi da n odukatif '

3. i(ebeihasilan up sangat besar kontribusinya terhadap upaya peningkai'an i"nutu

lulusan mauPun warga Pengelola.

4. Keberhasilan uP mempunyai kontribusi yang relarif besar untuk mempercepat

kesiapan proses otonomi bagi lembaga pengelola Uij'

)


