
TEACHING FACTORY - JALAN TERJAL 
POLITEKNIK 

Rakernas Kemenristekdikti, Semarang 03 - 04 Januari 2019 

1 



PERKENALAN 

• Nama: T. Agus Sriyono, SJ 

• Asal: Politeknik ATMI Surakarta 



STATEMENT DAN PENGALAMAN 

1. Politeknik dirancang untuk menghasilkan tenaga praktisi baik 
bagi DUDI maupun SMK - Diploma.  

2. Kualitas lulusan Politeknik bisa didapatkan hanya dengan 
tersedianya Teaching Factory yang memadai. 

3. Teaching Factory hanya mungkin kalau tersedia instruktur 
produktif, sarana praktek, dan praktek produksi berbasis 
order. 

4. Politeknik amat potensial menjadi pendukung terlaksananya 
Inpres no 9 tahun 2016, sepanjang Politeknik diperlakukan 
sebagai Pendidikan Tinggi Vokasi dan bukan Universitas. 



POLITEKNIK: PRAKTISI VERSUS 
AKADEMISI 

1. Teaching Factory menjadi pembeda utama antara Proses Belajar Mengajar calon 
praktisi dan akademisi. 

2. Instruktur berbeda dengan dosen teori. Instruktur bekerja 40 jam perminggu atau 
lebih. Dalam kenyataan sehari-hari, mereka yang bekerja keras demi kompetensi 
ini hanya dihargai sebagai laboran, karena gelar akademis yang kurang. 

3. Dalam Teaching factory, instruktur harus menyediakan bahan praktek terus 
menerus, entah ada order atau tidak. Ia juga bertanggung jawab atas kualitas 
mesin. Mereka juga masih mengajar teori sebagai penunjang praktek. 

4. Lulusan Politeknik didasarkan pada KKNI. Peringkatan kompetensi ini dihasilkan 
melalui praktek produksi di Teaching Factory. 

5. DUDI ikut merumuskan profil lulusan, sebab DUDIlah calong pengguna lulusan 
Politeknik. 



TEACHING FACTORY - TEMPAT 
PEMBELAJARAN POLITEKNIK 

1. Kompetensi praktek mahasiswa terjadi jika proses belajar 
mengajar dikondisikan seperti kondisi kerja Industri. 

2. Praktek mahasiswa akan menghasilkan kompetensi bila 
menjalankan praktek produksi. Keterlibatan DUDI amat 
penting, yaitu menyediakan instruktur, mesin dan pesanan. 
Sekolah tidak mungkin menyediakan sarpras yang 
memadai. 

3. Penelitian dan Pelayanan Kepada Masyarakat diarahkan 
kepada pengembangan produk, cara produksi yang efektif 
dan material. 



TEACHING FACTORY 
INPRES 9 TAHUN 2016 

1. Belajar dari negara maju, seperti Swiss, Jerman, Jepang, 
China ada kesan bahwa kualitas dan kuantitas Pendidikan 
Vokasi ikut menentukan masa depan negara. 

2. Masalah Teaching Factory sudah menjadi masalah lintas 
sektoral dan kompleks. Solusinya perlu melibatkan sejumlah 
kementrian. Inpres no 9 telah ditandatangani 5 kementrian: 
Kemenristekdikti, Kemdiknas, Kemen Industri, Kemenaker, 
BUMN. 

3. Politeknik yang didukung oleh Teaching Factory yang bagus 
akan menghasilkan tenaga trampil & instruktur yang bermutu. 
Sekaligus menjadi solusi atas ledakan demografi dan 
penerapan Industri 4.0. 



PENUTUP: 
USULAN AGAR TEACHING FACTORY MENJADI 

MEDIA PEMBELAJARAN EFEKTIF DI POLITEKNIK 
1. Profil lulusan Politeknik diintegrasikan dengan kebutuhan Proyek 

Pembangunan Indonesia. Seluruh Kementrian terkait ikut merumuskan prodi, 
kuantitas dan kualitas SDM yang dibutuhkan. 

2. Kurikulum, tenaga pendidik disinkronkan dengan DUDI. Instruktur perlu 
mendapat apresiasi yang setara dengan dosen teori, walau dari segi gelar 
akademis berbeda. 

3. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diarahkan kepada 
pengembangan produk, proses produksi dan material. 

4. Instrumen Akreditasi dibuat berbeda dengan Universitas.  

5. Sejumlah Kementrian terkait harus duduk dan merencanakan bersama. 



TERIMA KASIH 


	Teaching Factory - jalan terjal politeknik
	Perkenalan
	Statement dan pengalaman
	Politeknik: Praktisi versus akademisi
	Teaching factory - tempat pembelajaran Politeknik
	Teaching factory�Inpres 9 tahun 2016
	Penutup:Usulan agar Teaching Factory menjadi media pembelajaran efektif di Politeknik
	Terima kasih

