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KurikulumBerbasisProduksi(PBE)
A. Pendahuluan
Pendidikan vokasi/kejuruanmemilikl peran untuk menyiapkan peserta
didik agar siap bekerja baik bekerja secara mandiri (wiraswasta) maupun
mengisi lowonganpekerjaanyang ada. Oleh karena itu, arah pengembangan
pendidikan vokasi/kejuruandiorientasikanpada penentuan permintaan pasar
kerja. Secara makro arah pengembanganpendidikanvokasi/kejuruanmengacu
pada prinsipdemanddriven.
jenjang pendidikan
Politeknikadalahtermasukpendidikanvokasi/kejuruan
yang
tenagakerja
menyiapkan
institusi
satu
yang
salah
berperansebagai
tinggi
tingkatmenengah,untuk itu lembagaini dituntutmampu menghasilkanlulusan
sebagaimanayang diharapkanoleh dunia kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan
adalahsumberdaya manusiayang memilikikompetensisesuaidengan bidang
pekerjaannya,
memilikidaya adaptasidan daya saingyang tinggi.Atas dasar itu
pengembangan kurikulum dalam rangka penyempurnaan pendidikan
vokasi/kejuruanharus disesuaikandengan kondisi dan kebutuhandunia kerja
yang nyata.
Pendidikanvokasi adalah pendidikanyang didesain untuk menyiapkan
pesertadidik menjadi tenaga kerja yang mempunyaiseperangkatketerampilan,
bentuk pendidikandalam waktu terakhir ini adalah pendidikanvokasi tingkat
sekolah menengah dan pedidikan vokasi tingkat diplomalpoliteknik.Untuk
mengetahuisecarateoritiktentangpendidikanvokasi dapat dilihatdari beberapa
pendapatahli yang telah lama berkecimpungdalam pendidikanvokasi seperti
berikut ini. Menurut Hoachlanderdan Kaufman ('1992)pakar pendidikandari
di USA: vocationaleducationis intended
NationalCenter For Education Statisf.rbs
to help prepare sfudenfs for work, both inside and outside the home
pubs92/92669.pdf.08-2006).
Pendapatlain Walter (1993),
(http://nces.ed.qov/
pendidikankejuruanharus difokuskanpada programbahwa penyelenggaraan
program pendidikan yang mengarah pada kesiapan individu dalam rangka
mempersiapkandirinya sebagai pekerja, baik dibayar ataupun tidak dibayar
(http://gerogers@tech.purdue.edu.04-2004).Pendapat-pendapat tersebut
menyatakan bahwa, pendidikan kejuruan dipergunakan untuk menyiapkan
sendiriataupundi lingkungan
pesertadidikagar siap kerjabaik di lingkungannya
masyarakat,maka misi utama para pendidikdan pemangkukebijakanadalah
membentuk fondasi yang kuat bagi para peserta didik pada proses belajar
mengajar,penguasaandan penerapanketerampilanakademis,dan penerapan
yang diperlukan.Pendapatlain yang lebihspesifikadalahyang
konsep-konsep
yaitu:
dikemukakanoleh Perkins(1998:101-392)
' vocational education as organized educationalprograms offering
a sequenceof courses directly related to preparing individuals for
paid or unpaid employment in current. Programs include
competency-based applied leaming, which contributes to an

individual'sacademicknowledge,higher-order reasoning, prablem
skills necessaryfor
solving skills, and the occupational-specific
economicindependenceas a productiveand contributingmember
07-2006).
umi.com/pqdweb.
of society"
{http://proquest.

B. KurikulumPendidikanVokasi/ profesi
{. PengertianKurikulum
yangsecarasadardirancang
perangkatpendidikan
Kurikulummerupakan
Beberapapakar pendidikan
kurikulum.
lingkup
kaidah-kaidah
sesuaidengan
kurikulumdalambentukberbagairagamyang masing-masing
mendefinisikan
mempunyai
alasanyangberbeda.
developskiils,aftitudes,
learnersgain knowledgeand understanding,
and valtte"(Doll,1978).
appreciations
student has under ausprbesor directionof the schoof'.Finch (1979)
Virginia.
vokasidi Politeknik
seorangpakarpendidikan
of thelearner" (Beane,1991).
experiences
2. DisainKurikulum
a. DasarFilosofi.
Tinggi,
Rl No. 60 Tahun1999tentangPendidikan
Pemerintah
Peraturan
program
Pasal 6 ayat 3 menyebutkanbahwa Politeknikmenyelenggarakan
khusus.Dengan
pendidikanprofesional
dalamsejumlahbidangpengetahuan
yang
akan
dilakukanharus
demiian disain strukturdan isi dari kurikulum
yang
ketentuanPP tersebut.Disainkurikulumprogram-program
menyesuaikan
secara
dapat
dilakukan
tidak
Politeknik,
khususnya
bersifatkejuruan/profesi
terpisah,karenapendidikanini sangattergantungdan terkaitdengan sektor
industridan jasa, dengan demikianfaktor inovasisangat diperlukandan
programpendidikan
kejuruan(cocokuntuk
dalammengembangkan
diharapkan
(2002)tokoh Politeknikdi Indonesia,dalam
politeknik).MenurutHadiwaratama
hendaknyamengikutiproses:1)
pendidikanvokasi/kejuruan
penyelenggaraan
penimbaanilmu (acquisition
of
(fransfer
ataupun
knowledge)
pengalihan
of
ifmu
pencernaan
(digestion
of
ilmu
knowledge)melalui pembelajaranteori; 2)
knowledge)melaluitugas-tugas,pekerjaanrumah,dan tutorial;3) pembuktian
di laboratorium
ilmu (vatidationof knowledgelmelaluipercobaan-percobaan
secara empirisatau visual (simulasiatau virtualrealityl;4) pengembangan
nyatadi bengkel
(skl//sdevelopmenf)
melaluipekerjaan-pekerjaan
keterampifan
(http://www.kompas.com/kompas-cetaU0204/30/
praktikatau di lokasi industri
dikbudlpend4O.htm
khususnya
dalammembuatkurikulum
Hal utamayangharusdiperhatikan
pendidikan
kerekayasaan
pendidikanvokasi/profesi
atau yang terkaitdengan

aspek(engineeringeducation)hendaknyaharus selalu mempertimbangkan
prafessional
(Heywood,
needs"
"
needs,
aspekseperti, industial needs,social
tentangaspek
ahlimasihadayangmempertimbangkan
2005).Bahkanbeberapa
needs",denganharapanprosespendidikan
"humanneeds"maupun"psycholOgy
tuntutanduniakerja,industri
yangterjadidan hasilluarannya
dapatmemenuhi
atauduniausahayanglainnYa.
b. Sturkturkomposisidan isi kurikulum
Strukturkomposisiantarateori dan praktikdapatbervariasidapatterdiri
50% teori dan 50 o/opraktik,40% teori dan 70 o/opraktik,dan ada yang
lebih ekstrim30% teori dan 70o/opraktik,yang itu semua
mengkomposisikan
dalam 6 (enam)semesteratau dalam 3 (tiga) tingkatdan
diselenggarakan
sistem paket dengan gugur tingkat ataupundengansistim
mempergunakan
satuankreditsemester(sks).Penentuanbesarnyakomposisitersebutdidasari
atas visi dan misi dari institusiitu sendirisertatingkatkompetensiyang akan
yang tentu saja itu semua akan membawadampak pada
dikeluarkannya,
yangakandigunakan
dalamprosespendidikan.
pembelajaran
pendekatan
Kurikulum
c. Pendekatan
prosespendidikan
yangdipakai
ataupendekatan
Pendekatankurikulum
pendidikan
(termasuk
vokasi
proses
di
mengajar
belajar
untukpenyelenggaraan
yaitu:
adabermacam-macam
Politeknik)
1) Pendekatanakademik;2) Pendekatankecakapanhidup (life skills) yang
mefiputi:(a) kecakapanpersonel(personalskills\(b) kecakapansosial(socral
vokasional
(c) kecakapanakademik(academicskills|,dan (d) kecakapan
skrTls),
kurikulumberbasiskompetensi(competency
( vocationalskills);3)Pendekatan
maknakemampuan
mengandung
basedcuriculum).Kompetensi(competency)
pekerjaan
tertentupadadunia
yangdiisyaratkan
untukmenyelesaikan
seseorang
4) Pendekatan
pengakuan
tersebut;
kemampuan
resmi
atas
kerja dan ada
(broad
based curriculuml,adalah
kurikulumberbasis luas dan mendasar
rancanganpendidikanyang memberikankesempatankepada pesertadidik
yangmelandasi
konsep,prinsipdan keilmuan
dan menguasai
untukmemahami
produksi
suatubidangkeahlian;5) Pendekatankurikulumberbasis
{production
softskiil,dan lainsebagainya.
basedcuniculum); 6) Pendekatan

C. PendidikanBerbasisProduksi(PBE)untuk Politeknik.
tinggi,
Politekniktermasukpendidikanprofesipadajenjangpendidikan
pembelajarannya
dengan
kental
sangat
maupun
dalam strukturisi kurikulum
masalahbidangvokasiatau kejuruan.Salahsatu pendekatankurikulumyang
cocok untuk Politeknik terutama bidang manufakturadalah pendekatan
kurikulumberbasisproduksi,yang mempunyaiarti bahwa prosespendidikan
yang dilaksanakan
berbasisproduksidan dapat pula dikatakanpendidikan
produksi.
Pendidikan berbasis produksi (Production Base
berbasis

EdueationtPBE)atau ada juga yang menamakanProduction base traininglPBT
disebutdiklat),itu semua merupakansalah satu
fiika proses pembelajarannya
pendekatandari proses pendidikandan pembelajaranyang ada pada Iingkup
pendidikankejuruanatau pendidikanvokasi {vocationaleducation).Pendekatan
ini secara teoritiksebenarnyamerupakankomplemendari berbagaipendekatan
yang ada dan yang digunakan dalam pendidikanvokasi, artinya dengan
dilengkapipendekatanini luaran yang dihasilkanakan lebih komplit dalam
penguasaankompetensinya,peserta didik tidak hanya berbekalpengalaman
kurikulersaja tetapijuga berbekalpengalamannyata yang didapatdari industri
atau pengalamanyang diseting sesuai kondisi industri. Dalam kenyataannya
pendekatanini merupakanpenggabungan2 konsep yaitu functionalskil/ yang
dengan
menekankanpada tahapan,sistematikadan pengukuranpembelajaran,
yang
lingkungan
pemagangan
menyatu
dalam
extra functional skill melalui
belajar.
Mjelde (2006) seorang pakar peneliti khusus pendidikanvokasi dari
UniversitasAkershus Norwegiamengemukakanbahwa pendidikanvokasi di 30
yang paling cocok untuk system pendidikannya
tahun akhir ini kecenderungan
adafah befajardikelasdan belajardi tempatkerja (leamingat the workplaceatau
learning in working /lfe) tidak hanya sekedar "workshop leamingf',jadi peserta
didik dilibatkandalam kondisinyatadi lapangandengancara magang(inseruiee
training)atau diklat di industri (Vocationaltraining).Dengan demikian menurut
Mjefdepesertadidik mengalami" vocationaltraining dan vocationaleducation ".
Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan terutama untuk memperkenalkan
pesertadidik dengan iklim kerja yang nyata. Pelaksanaanpembelajaranbisa
dilakukandengancara antaralain sebagaiberikut:
nyata melalui keterlibatanlangsung dalam proses produksi sebagai
mediapendidikan.
produksikampus.
menerapkan mekanisme produksi, sehingga tercipta suasana kerja
seperti di industri. Pelatihan harus menghasilkanproduksi yang
memenuhistandarindustridan layakjual.
1. Sturktur komposisi dan isi kurikulum
Strukturkomposisiantarateori dan praktikjika menggunakanpendekatan
berbasisproduksi,komposisiyang ideal adalah 30% teori dan TAYapraktik,yang
dalam6 (enam)semesteratau dalam3 (tiga)tingkat
itu semua diselenggarakan
dan mempergunakansistem paket dengan gugur tingkat ataupundengan sistim
satuan kredit semester (sks). Penentuanbesarnya komposisitersebut didasari
atas visi dan misi dari institusi itu sendiri serta tingkat kompetensiyang akan
dikeluarkannya,yang tentu saja itu semua akan membawa dampak pada
yang akandigunakandalamprosespendidikan.
pendekatanpembelajaran
lsi kurikulum(sebagaicontohmisal PoliteknikManufaktur)secara umum
sebagaigambarandapat direncanakansebagaiberikut:

atau ada juga yang menamakanProduction base traininglPBT
EducationrPBE)
gika proses pembelajarannya
disebutdiklat),itu semua merupakansalah satu
pendidikan
proses
dan pembelajaranyang ada pada lingkup
pendekatandari
pendidikankejuruanatau pendidikanvokasi {vocationaleducation).Pendekatan
ini secara teoritiksebenarnyamerupakankomplemendari berbagaipendekatan
yang ada dan yang digunakan dalam pendidikanvokasi, artinya dengan
dilengkapipendekatanini luaran yang dihasilkanakan lebih komplit dalam
penguasaankompetensinya,peserta didik tidak hanya berbekal pengalaman
kurikulersaja tetapijuga berbekalpengalamannyata yang didapatdari industr
atau pengalamanyang diseting sesuai kondisi industri. Dalam kenyataannya
pendekatanini merupakanpenggabungan2 konsep yaitu functionalskil yang
dengan
menekankanpada tahapan,sistematikadan pengukuranpembelajaran,
extra funetional skl// melalui pemagangan yang menyatu dalam lingkungan
belajar.
Mjelde (2006) seorang pakar peneliti khusus pendidikanvokasi dari
UniversitasAkershus Norwegiamengemukakanbahwa pendidikanvokasi di 30
tahun akhir ini kecenderunganyang paling cocok untuk system pendidikanny
adafah belajardikelasdan belajardi tempat kerja {learningat the workplaceatau
teaming in working life) tidak hanya sekedar "workshop learning", jadi peserta
didik dilibatkandalam kondisi nyata di lapangandengan cara magang (inseruice
training';atau diklat di industri (Vocationaltraining).Dengan demikian menurut
Mjefdepesertadidik mengalami" vocationaltraining dan vocationaleducation ".
Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan terutama untuk memperkenalka
peserta didik dengan iklim kerja yang nyata. Pelaksanaanpembelajaranbisa
dilakukandengancara antaralainsebagaiberikut:

nyata melalui keterlibatanlangsungdalam proses produksisebaga
mediapendidikan.
produksikampus.

menerapkan mekanisme produksi, sehingga tercipta suasana kerja
seperti di industri. Pelatihan harus menghasilkanproduksi yang
memenuhistandarindustridan layakjual.

1. Sturktur komposisi dan isi kurikulum
Strukturkomposisiantarateori dan praktikjika menggunakanpendekatan
berbasisproduksi,komposisiyang ideal adalah 30% teori dan TAYopraktik,yang
dalam6 (enam)semesteratau dalam3 (tiga)tingka
itu semua diselenggarakan
dan mempergunakansistem paket dengan gugur tingkat ataupundengan sistim
satuan kredit semester (sks). Penentuanbesarnyakomposisitersebut didasar
atas visi dan misi dari institusi itu sendiri serta tingkat kompetensiyang akan
dikeluarkannya,yang tentu saja itu semua akan membawa dampak pada
yang akan digunakandalamprosespendidikan.
pendekatanpembelajaran
(sebagai
contohmisal PoliteknikManufaktur)secara umum
lsi kurikulum
sebagaigambarandapat direncanakansebagaiberikut:

EdueationpBE)atau ada juga yang menamakanProduction base traininglPBT
disebutdiklat),itu semua merupakansalah satu
fiika proses pembelajarannya
pendekatandari proses pendidikandan pembelajaranyang ada pada lingkup
pendidikankejuruanatau pendidikanvokasi {vocationaleducation).Pendekatan
ini secara teoritiksebenarnyamerupakankomplemendari berbagaipendekatan
yang ada dan yang digunakan dalam pendidikanvokasi, artinya dengan
Oiengfapi pendekatanini luaran yang dihasilkanakan lebih komplit dalam
penguasaan kompetensinya,peserta didik tidak hanya berbekal pengalaman
kurikulersaja tetapijuga berbekalpengalamannyata yang didapatdari industri
atau pengalamanyang diseting sesuai kondisi industri. Dalam kenyataannya
pendekatin ini merupakanpenggabungan2 konsep yaitu functionalsk// yang
dengan
menekankanpada tahapan,sistematikadan pengukuranpembelajaran,
yang
lingkungan
dalam
pemagangan
menyatu
extra functional skill melalui
belajar.
Mjelde (2006) seorang pakar peneliti khusus pendidikanvokasi dari
UniversitasAkershus Norwegiamengemukakanbahwa pendidikanvokasi di 30
tahun akhir ini kecenderunganyang paling cocok untuk system pendidikannya
adafah befajardikelasdan belajardi tempatkerja (learningat the workplaceatau
learning in working /ife) tidak hanya sekedar "warkshop leamingf',jadi peserta
didik diiibatkandalam kondisinyatadi lapangandengancara magang(inseruice
training)atau diklat di industri (Vocationaltraining).Dengan demikian menurut
Mjelde pesertadidik mengalami" vocationaltraining dan vocationaleducation ".
Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan terutama untuk memperkenalkan
peserta didik dengan iklim kerja yang nyata. Pelaksanaanpembelajaranbisa
dilakukandengancara antaralain sebagaiberikut:
nyata melalui keterlibatanlangsung dalam proses produksi sebagai
mediapendidikan.
produksikamPus.

yang
menerapkanmekanismeproduksi,sehinggaterciptasuasanakerja
produksiyang
seperti di industri,Pelatihanharus menghasilkan
memenuhistandarindustridan layakjual.
1. Sturkturkomposisidan isi kurikulum
pendekatan
Strukturkomposisiantarateoridan praktikjika menggunakan
praktik,
yang
70o/o
teori
dan
yang
30%
adalah
ideal
berbasisproduksi,komposisi
(tiga)
tingkat
dalam6 (enam)semesterataudalam3
itu semua diselenggarakan
paketdengangugurtingkatataupundengansistim
sistem
dan mempergunakan
satuankreditsemester(sks).Penentuanbesarnyakomposisitersebutdidasari
atas visi dan misi dari institusiitu sendirisertatingkatkompetensiyang akan
yang tentu saja itu semua akan membawadampak pada
dikeluarkannya,
yangakandigunakan
dalamprosespendidikan.
pembelajaran
pendekatan
secaraumum
lsi kurikulum(sebagaicontohmisalPoliteknikManufaktur)
berikut:
sebagai
gambaran
direncanakan
dapat
sebagai

aspek(engineeringeducation)hendaknyaharus selalu mempertimbangkan
aspek seperti," industrialneeds,socialneeds, professionalneeds"(Heywood,
tentangaspek
ahlimasihadayangmempertimbangkan
2005).Bahkanbeberapa
"humanneeds"maupun"psychology
needs",denganharapanprosespendidikan
tuntutanduniakerja,industri
yangterjadidan hasilluarannya
dapatmemenuhi
atauduniausahayanglainnya.
b. Sturkturkomposisidan isi kurikulum
Strukturkomposisiantarateori dan praktikdapatbervariasidapatterdiri
50% teori dan 5O o/opraktik,40oloteori dan 70 % praktik,dan ada yang
lebih ekstrim30% teori dan 7oo/opraktik,yang itu semua
mengkomposisikan
dalam 6 (enam)semesteratau dalam 3 (tiga) tingkatdan
diselenggarakan
sistem paket dengangugur tingkat ataupundengansistim
mempergunakan
satuankreditsemester(sks).Penentuanbesarnyakomposisitersebutdidasari
atas visi dan misi dari institusiitu sendirisertatingkatkompetensiyang akan
yang tentu saja itu semua akan membawadampak pada
dikeluarkannya,
yangakandigunakan
pendekatan
pembelajaran
dalamprosespendidikan.
Kurikulum
c. Pendekatan
prosespendidikan
yangdipakai
ataupendekatan
Pendekatankurikulum
pendidikan
(termasuk
proses
vokasi
penyelenggaraan
mengajar
di
belajar
untuk
yaitu
Politeknik)
adabermacam-macam :
1) Pendekatanakademik;2) Pendekatankecakapanhidup (life skills) yang
meliputi:(a) kecakapanpersonel(personalsktlls)(b) kecakapansosial (soct'al
(c) kecakapanakademik(academicskilfs),dan (d) kecakapanvokasional
skr'//s),
kurikulumberbasiskompetensi(competency
( vocationalskills);3)Pendekatan
maknakemampuan
mengandung
Kompetensi
basedcuniculum).
{competency)
pekerjaan
tertentupadadunia
yangdiisyaratkan
untukmenyelesaikan
seseorang
kerja dan ada pengakuanresmi atas kemampuantersebut;4) Pendekatan
kurikulumberbasis luas dan mendasar(broad based eurriculum|,adalah
rancanganpendidikanyang memberikankesempatankepada pesertadidik
yangmelandasi
konsep,prinsipdan keilmuan
dan menguasai
untukmemahami
produksi
(production
berbasis
suatubidangkeahlian;5) Pendekatankurikulum
softskiil,dan lainsebagainya.
basedcurriculum
); 6) Pendekatan

C. PendidikanBerbasisProduksi(PBE)untuk Politeknik.
tinggi,
Politekniktermasukpendidikanprofesipadajenjangpendidikan
sangat kentaldengan
dalam strukturisi kurikulummaupunpembelajarannya
masalahbidangvokasiatau kejuruan.Salahsatu pendekatankurikulumyang
cocok untuk Politeknik terutama bidang manufakturadalah pendekatan
kurikulumberbasisproduksi,yang mempunyaiarti bahwa prosespendidikan
yang dilaksanakan
berbasisproduksidan dapat pula dikatakanpendidikan
berbasis produksi. Pendidikan berbasis produksi (Production Base

a.
b.

c.

Tahun Pertama: Orientasi pembelajaran pada tahun pertama yaitu
pembentukanmentalitasdan kemandiriansiswa dan pemahamanproses
manufakturtingkatdasar(bas@.
Tahun Kedua: Orientasipembelajaranmemperkenalkanmahasiswapada
situasi nyata kehidupan dan dunia kerja, menumbuhkankinerja yang
efisien, mampu mengambil keputusan yang tepat dan rasioanal,
berkomunikasi,bekeriasama,dan kemampuanmengevaluasidiri, yang
diikutidenganpemahamanprosesmanufakturyang meliputipraktik-praktik
dasarmanufaktur.
Tahun Ketiga: Orientasi kegiatan perkuliahantahun ketiga yaitu proses
manufakturtingkattinggi (advance).

2. Strategi pembelajaran
Strategipembelajaranyang dapat digunakanbisa problem baselearning
yaitu dengan mmemberikanpermasalahannyata di industriatau di sekitarnya.
Learningby doing yaitu belajarmelaluiaKivitas/kegiatannyata,yang memberikan
berbasis
menjadipemelajaran
pengalaman
belajarbermakna,yangdikembangkan
pembelajaran
keunikan
dengan memperhatikan
produksi.tndividualizedlearning
Job
dengansistemmodular,dan lainsebagainya.
setiapindividuyangdilaksanakan
yang
pasarfiobproduksi)
ataupermintaan
yangdibuatdiarahkanpadajob keperluan
hasilnyalayakdan laikjual di pasaran.
3. Fasilitas pembelaiaran
Kurikulum berbasisproduksidituntutmempunyaifasilitaspraktik yang
memadai, baik jenis, keragaman, kelayakan dan kelaikan fasilitas praktik
tersebut.Penggunaanfasilitaspraktikberprinsippada 1 fasilitasuntuk 1 peserta
didik.Hal tersebutdituntutkarenaharusdapat mengakomodirpermintaanpasar
dan industripartner.Semua fasilitasdalam kondisisiap pakai dan layak pakai,
yang berartimaintenanceharus berfungsidenganbaik.
4. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia yang ada harus dimanfaatkansemaksimal
mungkin dan punya komitmen yang tinggi pada tugasnya, baik dalam
pendampinganatau pembimbinganproses pembelajaran,dengan berprinsip
pada pengawasan melekat dan pembinaan melekat kepada peserta didik.
Komposisipendampingandapat menggunakanprinsip1 dosen mendampingi5
s/d 8 pesertadidik( dalamhal ini mahasiswa),dengansemboyan" waskat"dan "
binkat".

D. Penutup

kurikulumberbasisproduksiatau pendidikanberbasis
Penyelenggaraan
diantaranya:
produksimenuntutbanyakkonsekuensi,
pada
praktik
pembelajaran
sistimproduksiyang dikondisikan
diarahkan
1. lsi
sama seperti di industrisebenarnya,dengan tidak mengesampingkan

a.
b.

c.

Tahun Pertama: Orientasi pembelajaran pada tahun pertama yaitu
pembentukanmentalitasdan kemandiriansiswa dan pemahamanproses
manufakturtingkatdasar (bastc).
Tahun Kedua'.Orientasipembelajaranmemperkenalkanmahasiswapada
situasi nyata kehidupan dan dunia kerja, menumbuhkankinerja yang
efisien, mampu mengambil keputusan yang tepat dan rasioanal,
berkomunikasi,bekerjasama,dan kemampuanmengevaluasidiri, yang
diikutidenganpemahamanprosesmanufakturyang meliputipraktik-praktik
dasar manufaktur.
Tahun Ketiga: Orientasi kegiatan perkuliahantahun ketiga yaitu proses
manufakturtingkattinggi (advance).

2. Strategi pembelajaran
Strategipembelajaranyang dapat digunakanbisa problem base learning
yaitu dengan mmemberikanpermasalahannyata di industriatau di sekitarnya.
Learningby doing yaitu belajarmelaluiaKivitas/kegiatannyata,yang memberikan
berbasis
menjadipemelajaran
pengalaman
belajarbermakna,yangdikembangkan
produksi.tndividualizedlearning pembelajarandengan memperhatikankeunikan
Job
dengansistemmodular,dan lainsebagainya.
setiapindividuyangdilaksanakan
yang
pasar(iobproduksi)
ataupermintaan
yangdibuatdiarahkanpadajob keperluan
hasilnyalayakdanlaikjual di pasaran.
3. Fasilitas pembelajaran
Kurikulum berbasis produksi dituntut mempunyaifasilitas praktik yang
memadai, baik jenis, keragaman, kelayakan dan kelaikan fasilitas praktik
tersebut.Penggunaanfasilitaspraktikberprinsippada 1 fasilitasuntuk 1 peserta
didik.Hal tersebutdituntutkarenaharusdapat mengakomodirpermintaanpasar
dan industripartner.Semua fasilitasdalam kondisisiap pakai dan layak pakai,
yang berartimaintenanceharusberfungsidenganbaik.
4. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia yang ada harus dimanfaatkansemaksimal
mungkin dan punya komitmen yang tinggi pada tugasnya, baik dalam
pendampinganatau pembimbinganproses pembelajaran,dengan berprinsip
pada pengawasan melekat dan pembinaan melekat kepada peserta didik.
Komposisipendampingandapat menggunakanprinsip1 dosen mendampingi5
s/d 8 pesertadidik( dalamhal ini mahasiswa),dengansemboyan" waskat"dan "
binkat".

D. Penutup

berbasis
kurikulumberbasisproduksiatau pendidikan
Penyelenggaraan
diantaranya:
produksi
menuntut
banyakkonsekuensi,
praktikdiarahkanpadasistimproduksiyang dikondisikan
1. lsi pembelajaran
sama seperti di industri sebenarnya,dengan tidak mengesampingkan

kompetensiyang diharapkan.Dengan komposisi30% teori dan 70alopraktik
(dapatdisesuaikandengankebutuhandan kemampuan).
Fasilitas yang digunakan baik mengenahijenis, ragam, kelayakan,dan
kelaikannyamemenuhituntutanpermintaanproduksi,serta menganutprinsip
1 fasilitas1 mahasiswa.Dan fasilitasditataatau diaturberdasarkanjenisnya
agar dosen / instruktormudah untuk melakukanpengawasandan tanggung
jawabnya.
t. Bahan praktik yang digunakanharus mengacu pada keperluanproduksi,
artinyamahasiswadikenalkanuntukmengerjakanberbagaijenisdan macam
bahan praktik{ sejak dari berbagaijenis logam ferro, non feno alaupunjenis
paduanmaupunbahankompositlainnya).
+. Mempunyaibidangusahasendiriatau mempuyaijalinankerja sama dengan
industri,jasa, atau alumniyangsuksesdi bidangmanufaktur5. Sumber daya manusia,dalam hal ini dosen I instruktordan teknisi harus
mempunyaikomitmenyang tinggi pada tugasnya,dapat berfungsisebagai
pengawas produksi, sebagi insruktor, sebagai pembimbing, dan sebagai
teladan bagi para mahasiswa (baik dalam bertindak, berpenampilan,
atauPunYanglain).
kedisiplinan,
pendampingan
dan pengawasanmenganutprinsipkomposisi1 dosen
o. Untuk
mendampingi5 s/d 8 mahasiswa.
7. Peran maintenancesangat mendukung pelaksanaankurikulum berbasis
produksi,karenafasilitaspraktikharusterjagakesiapannyasetiapsaat.
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