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Kurikulum Berbasis Produksi (PBE)

A. Pendahuluan

Pendidikan vokasi/kejuruan memilikl peran untuk menyiapkan peserta
didik agar siap bekerja baik bekerja secara mandiri (wiraswasta) maupun
mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Oleh karena itu, arah pengembangan
pendidikan vokasi/kejuruan diorientasikan pada penentuan permintaan pasar
kerja. Secara makro arah pengembangan pendidikan vokasi/kejuruan mengacu
pada prinsip demand driven.

Politeknik adalah termasuk pendidikan vokasi/kejuruan jenjang pendid ikan
tinggi yang berperan sebagai salah satu institusi yang menyiapkan tenaga kerja
tingkat menengah, untuk itu lembaga ini dituntut mampu menghasilkan lulusan
sebagaimana yang diharapkan oleh dunia kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan
adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang
pekerjaannya, memiliki daya adaptasi dan daya saing yang tinggi. Atas dasar itu
pengembangan kurikulum dalam rangka penyempurnaan pendidikan
vokasi/kejuruan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja
yang nyata.

Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang didesain untuk menyiapkan
peserta didik menjadi tenaga kerja yang mempunyai seperangkat keterampilan,
bentuk pendidikan dalam waktu terakhir ini adalah pendidikan vokasi tingkat
sekolah menengah dan pedidikan vokasi tingkat diplomalpoliteknik. Untuk
mengetahui secara teoritik tentang pendidikan vokasi dapat dilihat dari beberapa
pendapat ahli yang telah lama berkecimpung dalam pendidikan vokasi seperti
berikut ini. Menurut Hoachlander dan Kaufman ('1992) pakar pendidikan dari
National Center For Education Statisf.rbs di USA: vocational education is intended
to help prepare sfudenfs for work, both inside and outside the home
(http://nces.ed.qov/ pubs92/ 92669.pdf.08-2006). Pendapat lain Walter (1993),
bahwa penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus difokuskan pada program-
program pendidikan yang mengarah pada kesiapan individu dalam rangka
mempersiapkan dirinya sebagai pekerja, baik dibayar ataupun tidak dibayar
(http://gerogers@tech.purdue.edu.04-2004). Pendapat-pendapat tersebut
menyatakan bahwa, pendidikan kejuruan dipergunakan untuk menyiapkan
peserta didik agar siap kerja baik di lingkungannya sendiri ataupun di lingkungan
masyarakat, maka misi utama para pendidik dan pemangku kebijakan adalah
membentuk fondasi yang kuat bagi para peserta didik pada proses belajar
mengajar, penguasaan dan penerapan keterampilan akademis, dan penerapan
konsep-konsep yang diperlukan. Pendapat lain yang lebih spesifik adalah yang
dikemukakan oleh Perkins (1998:101-392) yaitu:

' vocational education as organized educational programs offering
a sequence of courses directly related to preparing individuals for
paid or unpaid employment in current. Programs include
competency-based applied leaming, which contributes to an



i ndivid ual's academic knowledge, h igh er-order reasoni ng, prab lem
solving skills, and the occupational-specific skills necessary for
economic independence as a productive and contributing member
of society" {http://proquest. umi.com/pqdweb. 07-2006).

B. Kurikulum Pendidikan Vokasi / profesi

{. Pengertian Kurikulum

Kurikulum merupakan perangkat pendidikan yang secara sadar dirancang
sesuai dengan kaidah-kaidah lingkup kurikulum. Beberapa pakar pendidikan
mendefinisikan kurikulum dalam bentuk berbagai ragam yang masing-masing
mempunyai alasan yang berbeda.

learners gain knowledge and understanding, develop skiils, aftitudes,
appreciations and valtte" (Doll, 1978).

student has under ausprbes or direction of the schoof'. Finch (1979)
seorang pakar pendidikan vokasi di Politeknik Virginia.

experiences of the learner " (Beane, 1991).

2. Disain Kurikulum

a. Dasar Filosofi.
Peraturan Pemerintah Rl No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,

Pasal 6 ayat 3 menyebutkan bahwa Politeknik menyelenggarakan program
pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Dengan
demiian disain struktur dan isi dari kurikulum yang akan dilakukan harus
menyesuaikan ketentuan PP tersebut. Disain kurikulum program-program yang
bersifat kejuruan/profesi khususnya Politeknik, tidak dapat dilakukan secara
terpisah, karena pendidikan ini sangat tergantung dan terkait dengan sektor
industri dan jasa, dengan demikian faktor inovasi sangat diperlukan dan
diharapkan dalam mengembangkan program pendidikan kejuruan (cocok untuk
politeknik). Menurut Hadiwaratama (2002) tokoh Politeknik di Indonesia, dalam
penyelenggaraan pendidikan vokasi/kejuruan hendaknya mengikuti proses: 1)
pengalihan ifmu (fransfer of knowledge) ataupun penimbaan ilmu (acquisition of
knowledge) melalui pembelajaran teori; 2) pencernaan ilmu (digestion of
knowledge) melalui tugas-tugas, pekerjaan rumah, dan tutorial; 3) pembuktian
ilmu (vatidation of knowledgel melalui percobaan-percobaan di laboratorium
secara empiris atau visual (simulasi atau virtual realityl; 4) pengembangan
keterampifan (skl//s developmenf) melalui pekerjaan-pekerjaan nyata di bengkel
praktik atau di lokasi industri (http://www.kompas.com/kompas-cetaU0204/30/
dikbudlpend4O.htm

Hal utama yang harus diperhatikan dalam membuat kurikulum khususnya
pendidikan vokasi/profesi atau yang terkait dengan pendidikan kerekayasaan



(engineering education) hendaknya harus selalu mempertimbangkan aspek-
aspek seperti, " industial needs, social needs, prafessional needs" (Heywood,
2005). Bahkan beberapa ahli masih ada yang mempertimbangkan tentang aspek
"human needs" maupun "psycholOgy needs", dengan harapan proses pendidikan
yang terjadi dan hasil luarannya dapat memenuhi tuntutan dunia kerja, industri
atau dunia usaha yang lainnYa.

b. Sturktur komposisi dan isi kurikulum

Struktur komposisi antara teori dan praktik dapat bervariasi dapat terdiri
50% teori dan 50 o/o praktik, 40% teori dan 70 o/o praktik, dan ada yang
mengkomposisikan lebih ekstrim 30% teori dan 70o/o praktik, yang itu semua
diselenggarakan dalam 6 (enam) semester atau dalam 3 (tiga) tingkat dan
mempergunakan sistem paket dengan gugur tingkat ataupun dengan sistim
satuan kredit semester (sks). Penentuan besarnya komposisi tersebut didasari
atas visi dan misi dari institusi itu sendiri serta tingkat kompetensi yang akan
dikeluarkannya, yang tentu saja itu semua akan membawa dampak pada
pendekatan pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pendidikan.

c. Pendekatan Kurikulum

Pendekatan kurikulum atau pendekatan proses pendidikan yang dipakai
untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar di pendidikan vokasi (termasuk
Politeknik) ada bermacam-macam yaitu :
1) Pendekatan akademik; 2) Pendekatan kecakapan hidup (life skills ) yang
mefiputi: (a) kecakapan personel (personal skills\ (b) kecakapan sosial (socral
skrTls), (c) kecakapan akademik (academic skills|, dan (d) kecakapan vokasional
( vocational skills);3) Pendekatan kurikulum berbasis kompetensi (competency
based curiculum). Kompetensi (competency) mengandung makna kemampuan
seseorang yang diisyaratkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada dunia
kerja dan ada pengakuan resmi atas kemampuan tersebut; 4) Pendekatan
kurikulum berbasis luas dan mendasar (broad based curriculuml, adalah
rancangan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk memahami dan menguasai konsep, prinsip dan keilmuan yang melandasi
suatu bidang keahlian; 5) Pendekatan kurikulum berbasis produksi {production
based cuniculum ); 6) Pendekatan soft skiil, dan lain sebagainya.

C. Pendidikan Berbasis Produksi (PBE) untuk Politeknik.

Politeknik termasuk pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi,
dalam struktur isi kurikulum maupun pembelajarannya sangat kental dengan
masalah bidang vokasi atau kejuruan. Salah satu pendekatan kurikulum yang
cocok untuk Politeknik terutama bidang manufaktur adalah pendekatan
kurikulum berbasis produksi, yang mempunyai arti bahwa proses pendidikan
yang dilaksanakan berbasis produksi dan dapat pula dikatakan pendidikan
berbasis produksi. Pendidikan berbasis produksi (Production Base



EdueationtPBE) atau ada juga yang menamakan Production base traininglPBT

fiika proses pembelajarannya disebut diklat), itu semua merupakan salah satu
pendekatan dari proses pendidikan dan pembelajaran yang ada pada Iingkup
pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi {vocational education). Pendekatan
ini secara teoritik sebenarnya merupakan komplemen dari berbagai pendekatan
yang ada dan yang digunakan dalam pendidikan vokasi, artinya dengan
dilengkapi pendekatan ini luaran yang dihasilkan akan lebih komplit dalam
penguasaan kompetensinya, peserta didik tidak hanya berbekal pengalaman
kurikuler saja tetapi juga berbekal pengalaman nyata yang didapat dari industri
atau pengalaman yang diseting sesuai kondisi industri. Dalam kenyataannya
pendekatan ini merupakan penggabungan 2 konsep yaitu functional skil/ yang
menekankan pada tahapan, sistematika dan pengukuran pembelajaran, dengan
extra functional skill melalui pemagangan yang menyatu dalam lingkungan
belajar.

Mjelde (2006) seorang pakar peneliti khusus pendidikan vokasi dari
Universitas Akershus Norwegia mengemukakan bahwa pendidikan vokasi di 30
tahun akhir ini kecenderungan yang paling cocok untuk system pendidikannya
adafah befajar dikelas dan belajar di tempat kerja (leaming at the workplace atau
learning in working /lfe) tidak hanya sekedar "workshop leamingf', jadi peserta
didik dilibatkan dalam kondisi nyata di lapangan dengan cara magang (inseruiee
training) atau diklat di industri (Vocational training). Dengan demikian menurut
Mjefde peserta didik mengalami " vocationaltraining dan vocational education ".
Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan terutama untuk memperkenalkan
peserta didik dengan iklim kerja yang nyata. Pelaksanaan pembelajaran bisa
dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

nyata melalui keterlibatan langsung dalam proses produksi sebagai
media pendidikan.

produksi kampus.

menerapkan mekanisme produksi, sehingga tercipta suasana kerja
seperti di industri. Pelatihan harus menghasilkan produksi yang
memenuhi standar industri dan layak jual.

1. Sturktur komposisi dan isi kurikulum
Struktur komposisi antara teori dan praktik jika menggunakan pendekatan

berbasis produksi, komposisi yang ideal adalah 30% teori dan TAYa praktik, yang
itu semua diselenggarakan dalam 6 (enam) semester atau dalam 3 (tiga) tingkat
dan mempergunakan sistem paket dengan gugur tingkat ataupun dengan sistim
satuan kredit semester (sks). Penentuan besarnya komposisi tersebut didasari
atas visi dan misi dari institusi itu sendiri serta tingkat kompetensi yang akan
dikeluarkannya, yang tentu saja itu semua akan membawa dampak pada
pendekatan pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pendidikan.

lsi kurikulum (sebagai contoh misal Politeknik Manufaktur) secara umum
sebagai gambaran dapat direncanakan sebagai berikut:



EducationrPBE) atau ada juga yang menamakan Production base traininglPBT
gika proses pembelajarannya disebut diklat), itu semua merupakan salah satu
pendekatan dari proses pendidikan dan pembelajaran yang ada pada lingkup
pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi {vocational education). Pendekatan
ini secara teoritik sebenarnya merupakan komplemen dari berbagai pendekatan
yang ada dan yang digunakan dalam pendidikan vokasi, artinya dengan
dilengkapi pendekatan ini luaran yang dihasilkan akan lebih komplit dalam
penguasaan kompetensinya, peserta didik tidak hanya berbekal pengalaman
kurikuler saja tetapi juga berbekal pengalaman nyata yang didapat dari industri
atau pengalaman yang diseting sesuai kondisi industri. Dalam kenyataannya
pendekatan ini merupakan penggabungan 2 konsep yaitu functional skil yang
menekankan pada tahapan, sistematika dan pengukuran pembelajaran, dengan
extra funetional skl// melalui pemagangan yang menyatu dalam lingkungan
belajar.

Mjelde (2006) seorang pakar peneliti khusus pendidikan vokasi dari
Universitas Akershus Norwegia mengemukakan bahwa pendidikan vokasi di 30
tahun akhir ini kecenderungan yang paling cocok untuk system pendidikannya
adafah belajar dikelas dan belajar di tempat kerja {learning at the workplace atau
teaming in working life) tidak hanya sekedar "workshop learning", jadi peserta
didik dilibatkan dalam kondisi nyata di lapangan dengan cara magang (inseruice
training'; atau diklat di industri (Vocational training). Dengan demikian menurut
Mjefde peserta didik mengalami " vocationaltraining dan vocational education ".

Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan terutama untuk memperkenalkan
peserta didik dengan iklim kerja yang nyata. Pelaksanaan pembelajaran bisa
dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

nyata melalui keterlibatan langsung dalam proses produksi sebagai
media pendidikan.

produksi kampus.

menerapkan mekanisme produksi, sehingga tercipta suasana kerja
seperti di industri. Pelatihan harus menghasilkan produksi yang
memenuhi standar industri dan layak jual.

1. Sturktur komposisi dan isi kurikulum
Struktur komposisi antara teori dan praktik jika menggunakan pendekatan

berbasis produksi, komposisi yang ideal adalah 30% teori dan TAYo praktik, yang
itu semua diselenggarakan dalam 6 (enam) semester atau dalam 3 (tiga) tingkat
dan mempergunakan sistem paket dengan gugur tingkat ataupun dengan sistim
satuan kredit semester (sks). Penentuan besarnya komposisi tersebut didasari
atas visi dan misi dari institusi itu sendiri serta tingkat kompetensi yang akan
dikeluarkannya, yang tentu saja itu semua akan membawa dampak pada
pendekatan pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pendidikan.

lsi kurikulum (sebagai contoh misal Politeknik Manufaktur) secara umum
sebagai gambaran dapat direncanakan sebagai berikut:



EdueationpBE) atau ada juga yang menamakan Production base traininglPBT

fiika proses pembelajarannya disebut diklat), itu semua merupakan salah satu
pendekatan dari proses pendidikan dan pembelajaran yang ada pada lingkup
pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi {vocational education). Pendekatan
ini secara teoritik sebenarnya merupakan komplemen dari berbagai pendekatan
yang ada dan yang digunakan dalam pendidikan vokasi, artinya dengan
Oiengfapi pendekatan ini luaran yang dihasilkan akan lebih komplit dalam
penguasaan kompetensinya, peserta didik tidak hanya berbekal pengalaman
kurikuler saja tetapi juga berbekal pengalaman nyata yang didapat dari industri
atau pengalaman yang diseting sesuai kondisi industri. Dalam kenyataannya
pendekatin ini merupakan penggabungan 2 konsep yaitu functional sk// yang
menekankan pada tahapan, sistematika dan pengukuran pembelajaran, dengan
extra functional skill melalui pemagangan yang menyatu dalam lingkungan
belajar.

Mjelde (2006) seorang pakar peneliti khusus pendidikan vokasi dari
Universitas Akershus Norwegia mengemukakan bahwa pendidikan vokasi di 30
tahun akhir ini kecenderungan yang paling cocok untuk system pendidikannya
adafah befajar dikelas dan belajar di tempat kerja (learning at the workplace atau
learning in working /ife) tidak hanya sekedar "warkshop leamingf', jadi peserta
didik diiibatkan dalam kondisi nyata di lapangan dengan cara magang (inseruice
training) atau diklat di industri (Vocational training). Dengan demikian menurut
Mjelde peserta didik mengalami" vocationaltraining dan vocational education ".

Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan terutama untuk memperkenalkan
peserta didik dengan iklim kerja yang nyata. Pelaksanaan pembelajaran bisa
dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

nyata melalui keterlibatan langsung dalam proses produksi sebagai
media pendidikan.

produksi kamPus.

menerapkan mekanisme produksi, sehingga tercipta suasana
seperti di industri, Pelatihan harus menghasilkan produksi
memenuhi standar industri dan layak jual.

1. Sturktur komposisi dan isi kurikulum
Struktur komposisi antara teori dan praktik jika menggunakan pendekatan

berbasis produksi, komposisi yang ideal adalah 30% teori dan 70o/o praktik, yang
itu semua diselenggarakan dalam 6 (enam) semester atau dalam 3 (tiga) tingkat
dan mempergunakan sistem paket dengan gugur tingkat ataupun dengan sistim
satuan kredit semester (sks). Penentuan besarnya komposisi tersebut didasari
atas visi dan misi dari institusi itu sendiri serta tingkat kompetensi yang akan
dikeluarkannya, yang tentu saja itu semua akan membawa dampak pada
pendekatan pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pendidikan.

lsi kurikulum (sebagai contoh misal Politeknik Manufaktur) secara umum
sebagai gambaran dapat direncanakan sebagai berikut:

yang
kerja
yang



(engineering education) hendaknya harus selalu mempertimbangkan aspek-
aspek seperti, " industrial needs, social needs, professional needs" (Heywood,
2005). Bahkan beberapa ahli masih ada yang mempertimbangkan tentang aspek
"human needs" maupun "psychology needs", dengan harapan proses pendidikan
yang terjadi dan hasil luarannya dapat memenuhi tuntutan dunia kerja, industri
atau dunia usaha yang lainnya.

b. Sturktur komposisi dan isi kurikulum

Struktur komposisi antara teori dan praktik dapat bervariasi dapat terdiri
50% teori dan 5O o/o praktik, 40olo teori dan 70 % praktik, dan ada yang
mengkomposisikan lebih ekstrim 30% teori dan 7oo/o praktik, yang itu semua
diselenggarakan dalam 6 (enam) semester atau dalam 3 (tiga) tingkat dan
mempergunakan sistem paket dengan gugur tingkat ataupun dengan sistim
satuan kredit semester (sks). Penentuan besarnya komposisi tersebut didasari
atas visi dan misi dari institusi itu sendiri serta tingkat kompetensi yang akan
dikeluarkannya, yang tentu saja itu semua akan membawa dampak pada
pendekatan pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pendidikan.

c. Pendekatan Kurikulum

Pendekatan kurikulum atau pendekatan proses pendidikan yang dipakai
untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar di pendidikan vokasi (termasuk
Politeknik) ada bermacam-macam yaitu :
1) Pendekatan akademik; 2) Pendekatan kecakapan hidup (life skills ) yang
meliputi: (a) kecakapan personel (personal sktlls) (b) kecakapan sosial (soct'al
skr'//s), (c) kecakapan akademik (academic skilfs), dan (d) kecakapan vokasional
( vocational skills);3) Pendekatan kurikulum berbasis kompetensi (competency
based cuniculum). Kompetensi {competency) mengandung makna kemampuan
seseorang yang diisyaratkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada dunia
kerja dan ada pengakuan resmi atas kemampuan tersebut; 4) Pendekatan
kurikulum berbasis luas dan mendasar (broad based eurriculum|, adalah
rancangan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk memahami dan menguasai konsep, prinsip dan keilmuan yang melandasi
suatu bidang keahlian; 5) Pendekatan kurikulum berbasis produksi (production
based curriculum ); 6) Pendekatan soft skiil, dan lain sebagainya.

C. Pendidikan Berbasis Produksi (PBE) untuk Politeknik.

Politeknik termasuk pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi,
dalam struktur isi kurikulum maupun pembelajarannya sangat kental dengan
masalah bidang vokasi atau kejuruan. Salah satu pendekatan kurikulum yang
cocok untuk Politeknik terutama bidang manufaktur adalah pendekatan
kurikulum berbasis produksi, yang mempunyai arti bahwa proses pendidikan
yang dilaksanakan berbasis produksi dan dapat pula dikatakan pendidikan
berbasis produksi. Pendidikan berbasis produksi (Production Base



a. Tahun Pertama: Orientasi pembelajaran pada tahun pertama yaitu
pembentukan mentalitas dan kemandirian siswa dan pemahaman proses
manufaktur tingkat dasar (bas@.

b. Tahun Kedua: Orientasi pembelajaran memperkenalkan mahasiswa pada
situasi nyata kehidupan dan dunia kerja, menumbuhkan kinerja yang
efisien, mampu mengambil keputusan yang tepat dan rasioanal,
berkomunikasi, bekeriasama, dan kemampuan mengevaluasi diri, yang
diikuti dengan pemahaman proses manufaktur yang meliputi praktik-praktik
dasar manufaktur.

c. Tahun Ketiga: Orientasi kegiatan perkuliahan tahun ketiga yaitu proses
manufaktur tingkat tinggi (advance).

2. Strategi pembelajaran
Strategi pembelajaran yang dapat digunakan bisa problem base learning

yaitu dengan mmemberikan permasalahan nyata di industri atau di sekitarnya.
Learning by doing yaitu belajar melalui aKivitas/kegiatan nyata, yang memberikan
pengalaman belajar bermakna, yang dikembangkan menjadi pemelajaran berbasis
produksi. tndividualized learning pembelajaran dengan memperhatikan keunikan
setiap individu yang dilaksanakan dengan sistem modular, dan lain sebagainya. Job
yang dibuat diarahkan pada job keperluan atau permintaan pasar fiob produksi) yang
hasilnya layak dan laik jual di pasaran.

3. Fasilitas pembelaiaran
Kurikulum berbasis produksi dituntut mempunyai fasilitas praktik yang

memadai, baik jenis, keragaman, kelayakan dan kelaikan fasilitas praktik
tersebut. Penggunaan fasilitas praktik berprinsip pada 1 fasilitas untuk 1 peserta
didik. Hal tersebut dituntut karena harus dapat mengakomodir permintaan pasar
dan industri partner. Semua fasilitas dalam kondisi siap pakai dan layak pakai,
yang berarti maintenance harus berfungsi dengan baik.

4. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia yang ada harus dimanfaatkan semaksimal

mungkin dan punya komitmen yang tinggi pada tugasnya, baik dalam
pendampingan atau pembimbingan proses pembelajaran, dengan berprinsip
pada pengawasan melekat dan pembinaan melekat kepada peserta didik.
Komposisi pendampingan dapat menggunakan prinsip 1 dosen mendampingi 5
s/d 8 peserta didik ( dalam hal ini mahasiswa), dengan semboyan " waskat" dan "
binkat".

D. Penutup
Penyelenggaraan kurikulum berbasis produksi atau pendidikan berbasis

produksi menuntut banyak konsekuensi, diantaranya:
1. lsi pembelajaran praktik diarahkan pada sistim produksi yang dikondisikan

sama seperti di industri sebenarnya, dengan tidak mengesampingkan



a. Tahun Pertama: Orientasi pembelajaran pada tahun pertama yaitu
pembentukan mentalitas dan kemandirian siswa dan pemahaman proses
manufaktur tingkat dasar (bastc).

b. Tahun Kedua'. Orientasi pembelajaran memperkenalkan mahasiswa pada
situasi nyata kehidupan dan dunia kerja, menumbuhkan kinerja yang
efisien, mampu mengambil keputusan yang tepat dan rasioanal,
berkomunikasi, bekerjasama, dan kemampuan mengevaluasi diri, yang
diikuti dengan pemahaman proses manufaktur yang meliputi praktik-praktik
dasar manufaktur.

c. Tahun Ketiga: Orientasi kegiatan perkuliahan tahun ketiga yaitu proses
manufaktur tingkat tinggi (advance).

2. Strategi pembelajaran
Strategi pembelajaran yang dapat digunakan bisa problem base learning

yaitu dengan mmemberikan permasalahan nyata di industri atau di sekitarnya.
Learning by doing yaitu belajar melalui aKivitas/kegiatan nyata, yang memberikan
pengalaman belajar bermakna, yang dikembangkan menjadi pemelajaran berbasis
produksi. tndividualized learning pembelajaran dengan memperhatikan keunikan
setiap individu yang dilaksanakan dengan sistem modular, dan lain sebagainya. Job
yang dibuat diarahkan pada job keperluan atau permintaan pasar (iob produksi) yang
hasilnya layak dan laik jual di pasaran.

3. Fasilitas pembelajaran
Kurikulum berbasis produksi dituntut mempunyai fasilitas praktik yang

memadai, baik jenis, keragaman, kelayakan dan kelaikan fasilitas praktik
tersebut. Penggunaan fasilitas praktik berprinsip pada 1 fasilitas untuk 1 peserta
didik. Hal tersebut dituntut karena harus dapat mengakomodir permintaan pasar
dan industri partner. Semua fasilitas dalam kondisi siap pakai dan layak pakai,
yang berarti maintenance harus berfungsidengan baik.

4. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia yang ada harus dimanfaatkan semaksimal

mungkin dan punya komitmen yang tinggi pada tugasnya, baik dalam
pendampingan atau pembimbingan proses pembelajaran, dengan berprinsip
pada pengawasan melekat dan pembinaan melekat kepada peserta didik.
Komposisi pendampingan dapat menggunakan prinsip 1 dosen mendampingi 5
s/d 8 peserta didik ( dalam hal ini mahasiswa), dengan semboyan " waskat" dan "
binkat".

D. Penutup
Penyelenggaraan kurikulum berbasis produksi atau pendidikan berbasis

produksi menuntut banyak konsekuensi, diantaranya:
1. lsi pembelajaran praktik diarahkan pada sistim produksi yang dikondisikan

sama seperti di industri sebenarnya, dengan tidak mengesampingkan



t .

kompetensi yang diharapkan. Dengan komposisi 30% teori dan 70alo praktik
(dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan).
Fasilitas yang digunakan baik mengenahi jenis, ragam, kelayakan, dan
kelaikannya memenuhi tuntutan permintaan produksi, serta menganut prinsip
1 fasilitas 1 mahasiswa. Dan fasilitas ditata atau diatur berdasarkan jenisnya

agar dosen / instruktor mudah untuk melakukan pengawasan dan tanggung
jawabnya.
Bahan praktik yang digunakan harus mengacu pada keperluan produksi,
artinya mahasiswa dikenalkan untuk mengerjakan berbagaijenis dan macam
bahan praktik { sejak dari berbagai jenis logam ferro, non feno alaupun jenis
paduan maupun bahan komposit lainnya).
Mempunyai bidang usaha sendiri atau mempuyai jalinan kerja sama dengan
industri, jasa, atau alumniyang sukses di bidang manufaktur-
Sumber daya manusia, dalam hal ini dosen I instruktor dan teknisi harus
mempunyai komitmen yang tinggi pada tugasnya, dapat berfungsi sebagai
pengawas produksi, sebagi insruktor, sebagai pembimbing, dan sebagai
teladan bagi para mahasiswa (baik dalam bertindak, berpenampilan,
kedisiplinan, atauPun Yang lain).
Untuk pendampingan dan pengawasan menganut prinsip komposisi 1 dosen
mendampingi 5 s/d 8 mahasiswa.
Peran maintenance sangat mendukung pelaksanaan kurikulum berbasis
produksi, karena fasilitas praktik harus terjaga kesiapannya setiap saat.
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