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SAMBUTAN 

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 
Kemenristekdikti

Sebuah pencapaian yang patut dirayakan secara intelektual dengan penerbitan buku 
ini adalah pencapaian dalam Polytechnic Education Development Project (PEDP) yang 
telah dimulai sejak 2013. Saya turut berbangga hati dan bersyukur bahwa program 
yang dimaksudkan sebagai peningkatan mutu politeknik di Indonesia ini dapat 
diwujudkan kiprahnya ke dalam sebuah buku yang komprehensif. 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PEDP diselenggarakan berkat kerja 
sama pendanaan dari ADB (Asian Development Bank) dan Pemerintah Kanada. ADB 
menggelontorkan dana pinjaman sebesar 75 juta dolar AS untuk membiayai investasi 
peralatan, jasa konsultansi, program pengembangan, penelitian, dan lokakarya.  
Adapun Pemerintah Kanada memberikan dana hibah sebesar 5 juta dolar Kanada 
untuk kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kependidikan. Dari Pemerintah 
Indonesia sendiri digulirkan dana pendamping sebesar 16,7 juta dolar AS untuk 
manajemen proyek, pajak, dan biaya lainnya. 

Secara keseluruhan, PEDP dapat dikatakan sukses mengantarkan peningkatan 
mutu dan relevansi pendidikan politeknik terhadap kebutuhan dunia usaha dan 
dunia industri (DUDI) di berbagai sektor prioritas, yaitu agro industri, energi/
pertambangan, manufaktur, pariwisata, dan infrastruktur. Karena itu, sangatlah tepat 
jika buku ini diberi judul Jejak Pasti PEDP Membangun Politeknik Unggul karena PEDP 
wujud sebuah langkah yang memastikan keterpaduan antara kualitas, kuantitas, dan 
inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi.

Hal yang menggembirakan bahwa dari daftar 25 Politeknik Terbaik se-Indonesia 
yang dinilai oleh Kemeristekdikti pada 2018, sebagian besar adalah politeknik 
partisipan dalam PEDP, baik yang merupakan skema kompetisi maupun skema 
penugasan. Prestasi ini tidak terlepas dari indikator berhasilnya beberapa politeknik 
tersebut dalam hal peningkatan mutu dan relevansi Pendidikan Politeknik terhadap 
kebutuhan dunia usaha dan industri; relevansi model pendidikan politeknik serta 
kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; peningkatan akses dan kesetaraan 
dalam pendidikan politeknik; peningkatan peran masyarakat dan industri dalam 
meningkatkan daya saing lulusan; dan peningkatan manajemen tata kelola 
penyelenggaraan politeknik. 



xii

PEDP juga telah menunjukkan langkah pasti berkontribusi dalam orientasi 
terhadap KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dengan perevisian kurikulum 
serta pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) 
secara merata di seluruh politeknik penerima. Karena itu, percepatan ini membawa 
rasa begitu singkatnya waktu selama enam tahun (2013—2018) penyelenggaraan 
PEDP.

Hal yang tidak dapat dikesampingkan dari PEDP adalah dorongan bagi beberapa 
politeknik mendirikan program Master/Magister Terapan, khususnya pada magister 
sains dan teknik. Pencapaian ini merupakan bukti keseriusan kita menyiapkan lulusan 
pendidikan tinggi vokasi hingga tingkat magister terapan, bahkan doktor terapan ke 
depannya. 

Langkah pasti dan bergegas PEDP yang terekam dalam buku ini saya harapkan 
menjadi inspirasi untuk peningkatan mutu politeknik secara menyeluruh di Indonesia. 
Hal yang masih merupakan kekurangan dapat menjadi bahan pembelajaran dan 
evaluasi. Adapun hal-hal yang menjadi terobosan serta berjaya juga menjadi pemicu 
bagi kita untuk menyetarakan diri dengan negara-negara lain yang lebih maju 
pendidikan vokasinya.

Mari kita rayakan berjayanya politeknik di Indonesia dengan langkah pasti 
pada tahun-tahun mendatang, baik untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas 
pendidikan vokasi di Indonesia. Selamat membaca dan terinspirasi.

Jakarta, November 2018
Direktur Jenderal Belmawa,

Prof. Intan Ahmad, Ph.D.
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PENGANTAR 

Direktur Proyek Pengembangan Mutu 
Pendidikan Politeknik 

Sebagai sebuah langkah Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik di Indonesia 
atau dikenal dengan Polytechnic Education Development Project (PEDP) selama enam 
tahun (2013—2018) telah melewati beberapa titik pencapaian. Walaupun demikian, 
harus kita akui bahwa harapan perbaikan pendidikan politeknik di Indonesia masih 
memerlukan langkah-langkah yang pasti melalui percepatan dan strategi yang 
matang, apalagi untuk menyongsong Revolusi Industri 4.0. 

Terkait dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan patutlah 
disyukuri pencapaian-pencapaian yang telah terbukti mengantarkan politeknik 
penerima dana PEDP menjadi yang terdepan dan mampu terus bertumbuh kembang. 
Catatan-catatan keberhasilan inilah yang memang semestinya disajikan di dalam 
buku ini, termasuk juga tantangan-tantangan yang dihadapi.

Kenyataan bahwa Revolusi Industri 4.0 yang telah terjadi di dunia menyajikan 
tantangan bagi dunia usaha dan dunia industri Indonesia untuk bersaing dengan 
negara lain. Karena itu, pasokan tenaga kerja yang terampil sekaligus profesional 
merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. 

PEDP telah meniscayakan peningkatan mutu proses pembelajaran dan 
ketersediaan peralatan dengan penerapan sistem penjaminan mutu serta 
peningkatan mutu tenaga kependidikan melalui program peningkatan kapasitas 
dosen. Selain itu, kerja sama dengan industri-industri pun telah terjalin untuk 
meniscayakan terpenuhinya kebutuhan industri terhadap tenaga-tenaga kerja yang 
terampil sekaligus terdidik. 

Pencapaian-pencapaian yang telah dilalui oleh PEDP sesuai dengan indikator 
performa kinerja menjadi sebuah catatan penting yang didokumentasikan di 
dalam buku ini. Buku ini memberikan refleksi dalam bentuk jalinan cerita tentang 
kesuksesan penyelenggaraan PEDP yang dilaksanakan sejak 2013 hingga 2018.

Saya menyambut baik atas terbitnya buku ini dan memberikan apresiasi kepada 
segenap Tim Project Management Unit PEDP yang telah bekerja keras selama enam 
tahun menyelenggarakan aliran dana bantuan kepada 34 politeknik di berbagai 
daerah di Indonesia. Sungguh sebuah pekerjaan yang penuh tantangan sekaligus 
menguras energi dan pemikiran kita semua. 
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Semoga buku ini menjentikkan inspirasi dan harapan untuk keberlanjutan 
program ini pada masa depan. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi pembelajaran 
berharga bagi semua politeknik yang ada di Indonesia.

Jakarta, November 2018
Direktur PMPP/PEDP

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P.
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PRAKATA

Project Manager PEDP

Tanpa terasa Polytechnic Education Development Project (PEDP) yang digagas oleh 
Ditjen Belmawa Kemenristekdikti telah sampai pada ujung penyelenggaraannya 
tahun 2018. Untuk itu, sebagai bentuk rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 
dan guna pembelajaran masa mendatang, saya bersuka cita atas terbitnya buku Jejak 
Pasti PEDP Membangun Politeknik Unggul.

Saya pribadi sangat berbangga hati dengan pencapaian-pencapaian tim kerja di 
PEDP sejak 2013 hingga 2018 serta juga para civitas academica politeknik di berbagai 
wilayah Indonesia yang telah berkontribusi menyukseskan PEDP ini. Adalah skema 
kompetisi PEDP sebanyak tiga batch telah dituntaskan berikut juga skema penugasan 
dengan melibatkan 34 politeknik dari berbagai wilayah di Indonesia, baik negeri 
maupun swasta sepanjang 2013—2018.

Tentu saja ada dinamika dalam penyelenggaraan PEDP yang mendapat 
sokongan pendanaan dari pemerintah Kanada dan Asian Development Bank (ADB) 
ini. Dinamika ini berikut pengalaman-pengalamannya ibarat “dibuang sayang” 
karena secara nyata memperlihatkan langkah dan komitmen Kemenristekdikti untuk 
membawa lembaga pendidikan politeknik Indonesia mampu menjawab tantangan 
zaman yang kini berubah cepat.

Salah satu hal yang menjadi tantangan bagi pelaksanaan PEDP adalah penentuan 
politeknik penerima dana dalam proyek ini yang diseleksi berdasarkan keterwakilan 
wilayah sesuai dengan skema yang diterima yaitu melalui kompetisi (batch) dan 
penugasan. Di sisi lain tentu ada indikator-indikator yang menentukan sebuah 
politeknik berhak mendapatkan bantuan pendanaan untuk pengembangannya.

Di dalam buku ini tergambar pemanfaatan pendanaan dalam PEDP untuk 
kemajuan politeknik sehingga menunjukkan langkah demi langkah yang pasti 
menuju kesuksesan. Walaupun demikian, tentu ada kerikil-kerikil tajam yang 
mengadang setiap perjalanan mencapai sukses. Kami berusaha menyajikannya 
secara proporsional dalam berbagai kisah di beberapa politeknik.

Saya memahami bahwa Tim PEDP ingin menyampaikan segala dinamika secara 
detail, namun tidak cukup leluasa ruang dan waktu untuk disampaikan di dalam 
buku ini. Karena itu, jika ada politeknik yang hanya disinggung sekilas di dalam buku 
ini, bukan berarti peran dan kontribusinya tidak berarti dalam langkah pasti menuju 
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berjaya. Semua politeknik yang telah berkiprah di dalam PEDP telah berkontribusi 
dalam peningkatan mutu politeknik untuk menyongsong masa depan. 

Lebih jauh saya berharap buku ini dapat bermanfaat bukan hanya sebagai 
dokumentasi jejak sejarah PEDP selama 2013–2018, melainkan juga sebagai bahan 
evaluasi yang penting untuk pelaksanaan program serupa pada masa yang akan 
datang. Saya menyampaikan apresiasi terhadap Tim PEDP yang telah berusaha 
menyajikan buku ini sebaik mungkin.

Jakarta, November 2018
Project Manager PEDP,

Kokok Haksono Dyatmiko, Masch.Ing.HTL., M.A.
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PROLOG:

LANGKAH 
PASTI MENUJU 
BERDAYA DAN 

BERJAYA

Vending machine yang berisikan beberapa jenis minum 

botol itu terletak di sudut lobi Gedung Politeknik Elektronika 

Negeri Surabaya (PENS) yang megah. Benda itu bukan sekadar 

pajangan atau vending machine seperti kebanyakan ada di 

tempat-tempat umum. Di dalamnya sudah “ditanamkan” 

teknologi canggih sehingga dapat menggunakan kartu yang 

dikonvergensi.
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Sebuah kartu yang berfungsi sebagai akses masuk dan uang elektronik (e-money) 

itu dapat digunakan untuk membeli aneka minum botol di vending machine tersebut. 

Jika selama ini vending machine menggunakan uang kertas atau uang koin, yang 

berada di Gedung PENS itu sudah menggunakan smart card. Kecanggihan mesin 

tersebut tak lain adalah buah karya mahasiswa PENS

PENS memang menjadi salah satu politeknik penerima dana hibah Polytechnic 

Education Development Program (PEDP) atau Proyek Pengembangan Mutu 

Pendidikan Politeknik (PMPP) yang telah menghasilkan terobosan-terobosan 

teknologi untuk menjawab kebutuhan industri. Cerita dari sudut PENS itu hanya 

salah satu dari begitu banyak kisah berdaya dan berjayanya politeknik di Indonesia 

tersebab PEDP.

Adalah buku ini yang akan mengungkap langkah demi langkah diseleng-

garakannya PEDP sejak 2013 hingga 2018 yang melibatkan 34 politeknik, baik 

negeri maupun swasta. Latar belakang diadakannya PEDP tidak terlepas dari analisis 

kebutuhan Indonesia dalam melakukan percepatan dan perluasan pembangunan 

ekonomi untuk mendukung transformasi menjadi negara maju pada tahun 2025.

Dalam sejarahnya, Pemerintah Indonesia pada masa Presiden Soesilo Bambang 

Yudhoyono menetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025 yang bertujuan mencapai pertumbuhan 

Gambar 1. Gedung PENS di Surabaya, salah satu politeknik yang sukses menerapkan PUT
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ekonomi yang lebih cepat dan mencakup semua aspek (inklusif ) di seluruh Indonesia 

serta memperluas pembangunan ke daerah yang lebih miskin. 

MP3EI memiliki tiga elemen strategis, yaitu 1) percepatan pembangunan di 

enam koridor ekonomi: Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, 

dan Papua-Kepulauan Maluku; 2) peningkatan keterhubungan nasional; dan 3) 

penguatan sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan, dan kemampuan 

teknologi, yang merupakan persyaratan untuk keberlanjutan, percepatan, dan 

pertumbuhan lingkungan hijau.

MP3EI memiliki tiga elemen strategis, yaitu 1) percepatan pembangunan di 6 

koridor ekonomi: Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan 

Papua-Kepulauan Maluku; 2) peningkatan keterhubungan nasional; dan 3) penguatan 

sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan, dan kemampuan teknologi, yang 

merupakan persyaratan untuk keberlanjutan, percepatan, dan pertumbuhan 

lingkungan hijau.

PEDP sangat terhubung dengan MP3EI 
sehingga fokus pengembangan politeknik 

berada pada lima sektor yang menjadi 
prioritas pemerintah, yaitu agro-industri, 

energi/pertambangan, manufaktur, 
pariwisata, dan infrastruktur. Fokus PEDP 

pada lima sektor ini diharapkan mampu 
melahirkan lulusan-lulusan politeknik yang 

siap kerja. 

Beralihnya tongkat estafet kepemimpinan nasional kepada Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) juga semakin meningkatkan perhatian pemerintah terhadap 

pendidikan tinggi vokasi. Pada era Jokowi, MP3EI diberi sebutan Pengembangan 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK adalah kawasan dengan batasan tertentu yang 

memiliki keungguan geoekonomi dan geostrategis wilayah serta diberikan fasilitas 

dan insentif khusus sebagai daya tarik investasi.

Dalam suatu kesempatan, Presiden Jokowi menginginkan adanya perhatian 

yang lebih terhadap penyelenggaraan jurusan teknologi digital dan ekonomi digital 

di politeknik mengingat bidang ini telah mendorong perubahan di dunia dengan 

apa yang disebut Revolusi Industri 4.0. Digitalisasi memang tidak terhindarkan dalam 



Jejak Pasti PEDP Membangun Politeknik Unggul4

konteks industri kini sehingga patut menjadi perhatian dalam pengembangan 

pendidikan politeknik.

Hal yang juga menjadi perhatian bahwa jumlah politeknik di Indonesia masih 

relatif sedikit. Data dari Kemenristekdikti pada 2017 hanya ada 262 politeknik dari 

total populasi Perguruan Tinggi di Indonesia yang mencapai 4.529 atau sekira 5%. 

Dari jumlah 262 politeknik tersebut terdiri atas 43 politeknik negeri, 53 politeknik 

kedinasan, dan 166 politeknik swasta. Lebih dari setengah jumlah politeknik tersebut 

berada di Pulau Jawa. Sementara itu, dari total 5,4 juta jumlah mahasiswa di Indonesia, 

mahasiswa politekniknya hanya 746 ribu atau sekira 13%. 

Minimnya jumlah ini sangat kontras jika dibandingkan negara seperti Austria 

yang 78% lulusan perguruan tingginya adalah lulusan pendidikan vokasi. Demikian 

pula Belanda yang lulusan siap kerjanya 70% merupakan lulusan pendidikan vokasi. 

Adapun Kanada memiliki 50% lulusan perguruan tinggi vokasi. 

Dapat dibayangkan dengan kondisi lulusan pendidikan vokasi yang minim 

tersebut menjadikan industri di dalam negeri kekurangan pasokan tenaga-tenaga 

terampil siap kerja. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil, paling tidak 

diperlukan jumlah politeknik sebanyak 50% dari total perguruan tinggi yang ada. 

Dengan demikian, Indonesia masih perlu melakukan langkah-langkah strategis 

peningkatan kuantitas sekaligus kualitas politeknik. Politeknik mesti ditempatkan 

sebagai lembaga pendidikan yang signifikan pada masa mendatang untuk 

mendukung sektor-sektor prioritas yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.

Selama ini pandangan stereotip masyarakat masih menempatkan politeknik 

sebagai pendidikan “kelas dua” yang tidak lebih bergengsi daripada pendidikan 

setingkat sarjana. Namun, kini zaman telah berubah sehingga pandangan usang tadi 

tidak relevan lagi dipertahankan karena lulusan politeknik juga dapat meningkatkan 

level pendidikannya hingga D-4 yang setara dengan S-1, bahkan juga program 

Magister Terapan dan Doktor Terapan.

Berdasarkan UU Nomor 12/ 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 22 Ayat 

1 dan Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI), beberapa politeknik kini menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk 

Magister Terapan (MTr) yang masih difokuskan pada bidang sains dan teknik karena 

lulusannya sangat dibutuhkan. PENS menjadi politeknik pertama di Indonesia yang 

menyelenggarakan pendidikan Magister Terapan.
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A. Intervensi Mutu Pendidikan Melalui PEDP

Sebuah buku tentang pelaksanaan Polytechnic Education Development Project 

selama tiga tahun telah terbit sebelum buku ini yang berjudul Tumpuan Harapan: 

Reformasi Politeknik P-A-S-T-I Hebat. Buku tersebut mendokumentasikan 

implementasi PEDP dengan slogan PASTI (Profesional, Aplikatif, Siap kerja, 

Tepat waktu, dan Inovatif ) sejak 2013. Semangat pembaruan dalam pendidikan 

politeknik ini tampak bergairah melalui proyek yang dananya diperoleh dari 

pinjaman ADB dan Pemerintah Kanada. 

PEDP adalah proyek intervensi terhadap mutu pendidikan politeknik 

dengan meningkatkan aktivitas belajar-mengajar melalui pengadaan peralatan 

pembelajaran dan penelitian, perevisian kurikulum yang sesuai dengan kaidah 

KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan kebutuhan industri, pelatihan 

tenaga pengajar, peningkatan fasilitas laboratorium, serta pembentukan LSP 

(Lembaga Sertifikasi Profesi) dan TUK (Tempat Uji Kompetensi). 

Intervensi tersebut mutlak dilakukan mengingat kondisi politeknik di 

Indonesia sebelum diadakannya PEDP masih kurang memenuhi kebutuhan 

ditambah kondisi sarana dan prasarananya sudah banyak yang perlu di-update, 

baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Padahal, berdasarkan sejarahnya, 

pendidikan vokasi politeknik telah mulai dirintis di Indonesia sejak 1970-an. 

Namun, karena pendidikan tinggi ini nongelar dan umumnya setingkat D-3, 

terbentuk pandangan bahwa lulusan politeknik kurang bergengsi.

Gambar 2. Kegiatan mahasiswa di Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) untuk mendukung sektor 
perikanan dan agro-industri
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Lalu, dari waktu ke waktu terbuktilah bahwa industri yang bertumbuh 

kembang memerlukan tenaga kerja dengan tipikal lulusan politeknik. Di sisi lain, 

pendidikan politeknik justru kurang mampu bertumbuh kembang, terutama 

dalam hal menjawab tantangan zaman. Maka dari itu, PEDP dirancang dengan 

empat fokus utama sebagai berikut:

1. peningkatan mutu dan relevansi program studi di politeknik dengan 

kebutuhan industri;

2. peningkatan akses dan kesetaraan pendidikan kepada lembaga-lembaga 

politeknik;

3. peningkatan peran masyarakat dan industri dalam meningkatkan daya 

saing lulusan; dan

4. penguatan tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan politeknik.

Jika disimpulkan, PEDP bertujuan meningkatkan kualitas dan relevansi 

pendidikan politeknik untuk mendukung pengembangan tenaga kerja di lima 

industri prioritas, yaitu manufaktur, infrastruktur, pertambangan dan energi, 

agribisnis dan agroindustri (termasuk perikanan), dan pariwisata. Proyek 

ini mendukung pendidikan politeknik melalui pendekatan terpadu untuk 

mengatasi akses dan kesetaraan, lulusan yang siap kerja, manajemen politeknik, 

serta kualitas dan relevansi program studi dengan kebutuhan industri dan KKNI.

B. Langkah Pasti Politeknik di Indonesia Berdaya dan Berjaya

Tahun 2018 Kemenristekdikti memberikan penghargaan kepada 25 politeknik 

terbaik se-Indonesia berdasarkan empat komponen kriteria, yaitu kualitas 

sumber daya manusia (SDM), kualitas kelembagaan, kualitas kegiatan 

kemahasiswaan, serta kualitas penelitian dan publikasi ilmiah. Dari daftar 

tersebut, bukan kebetulan bahwa sebagian besar merupakan politeknik yang 

terlibat dalam PEDP. 

Artinya, program dari PEDP berkorelasi pada peningkatan mutu politeknik 

sehingga mampu mencatatkan prestasi sebagai politeknik terbaik di Indonesia. 

Jika menapaktilasi selama lima tahun apa yang dilakukan oleh politeknik yang 

mendapatkan dana hibah dari PEDP akan tergambar lebih jelas bagaimana 

prestasi itu dapat diraih. Politeknik yang berpartisipasi di dalam PEDP selain 

mendapatkan dukungan dana juga mendapatkan dukungan manajemen 

dengan tujuan dan indikator yang jelas untuk dicapai.
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Gambar 3. Banjarmasin (Poliban) untuk mendukung sektor pertambangan
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Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam operasional 

PEDP mengingat ada banyak konsep baru bagi politeknik yang harus 

diterapkan dan selama ini tidak sesuai dengan tuntutan perubahan zaman yang 

demikian cepat dan perlunya reorientasi pendidikan politeknik lebih responsif 

terhadap tuntutan industri. Upaya mengatasi kendala tersebut bakal menjadi 

pembelajaran berharga untuk masa mendatang. 

Ada 34 politeknik terpilih yang 
berpartisipasi dalam PEDP dengan sebaran 

pada 96 program studi. Berdasarkan 
pembagiannya terdapat 13 politeknik 
kategori Skema Hibah Penugasan, 12 

politeknik mendapatkan Skema Hibah 
Kompetisi pada Batch 1, 10 politeknik pada 

Batch 2. Lalu, 5 politeknik pada Batch 3.

 

Untuk keperluan proyek ini total dana yang digelontorkan mencapai US $91,7 

juta (sekitar Rp852,8 juta lebih dengan kurs dolar pada masa itu Rp9.300). Dari 

ADB Ordinary Capital Resources (OCR) digulirkan dana pinjaman sebesar US $75 

juta. Pemerintah Indonesia menyiapkan dana pendamping sebesar US $16,7 juta. 

Kemudian, ditambah dana hibah sebanyak Can$5 juta dolar (setara dengan US 

$4,95 juta) dari Pemerintah Kanada atau disebut General Affairs of Canada (GAC).

Dana yang digulirkan melalui PEDP digunakan untuk membiayai investasi 

proyek seperti pembelian peralatan dan bahan baku, jasa konsultasi, program 

pengembangan, penelitian, dan lokakarya, serta penyediaan dana keterampilan 

nasional. Dana pendamping dari Pemerintah digunakan untuk manajemen proyek 

keuangan, pajak, dan bea-bea lain. 

Adapun alokasi hibah GAC sesuai dengan grant agreement adalah untuk 

kategori 1) capacity development; 2) consulting services; 3) program and material 

development; 4) studies and workshop including studies visit to Canada for 

bencmarking with Colleges & Institutes (polytechnics ) in Canada; dan social marketing 

and advocacy.
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Dalam lima tahun pelaksanaannya, PEDP telah membuahkan beberapa 

pencapaian yang menggembirakan jika disandingkan dengan tujuan serta 

indikator kerja utama yang ditetapkan. Hal itulah yang termuat di dalam uraian 

buku ini sebagai sebuah langkah pasti politeknik di Indonesia menuju berdaya 

sekaligus berjaya sehingga sebuah jalan menuju kegemilangan (road to excellence) 

semakin membentang. Tentu perjalanan ini juga dapat menjadi cermin pada 

langkah-langkah ke depan yang lebih pasti karena bagaimanapun program seperti 

PEDP menyisakan pembelajaran yang sangat berharga bagi entitas politeknik di 

seluruh Indonesia. 

Gambar 4. Salah satu kegiatan rapat Project Management Unit (PMU) PEDP untuk mengawal 
pelaksanaan PEDP





BAB 1

GAGASAN  
TEROBOSAN PENDIDIKAN 

POLITEKNIK DI INDONESIA

Terobosan-terobosan yang memberi solusi terhadap 

permasalahan bangsa selalu dinantikan, terutama yang 

bersumber dari perguruan tinggi sebagai pencetak 

agen-agen perubahan. Perguruan tinggi vokasi yaitu 

politeknik yang telah ada di Indonesia sejak lebih 

dari empat dekade selalu berpeluang memberikan 

terobosan-terobosan nyata terhadap kebutuhan dunia 

industri yang berkembang di Indonesia, seperti industri 

manufaktur, industri makanan-minuman, industri 

pariwisata, industri pertanian dan perikanan, serta 

industri elektronika. 
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Dalam menggagas terobosan-terobosan yang nyata maka tidak dapat 

dinafikan bahwa penyelenggaraan pendidikan politeknik di Indonesia harus 

senantiasa diperbarui mengikuti perkembangan zaman yang berubah. Tantangan 

nyata politeknik Indonesia ke depan adalah menyiapkan lulusan yang mampu 

menghasilkan produk-produk inovatif secara efisien, murah, kuat, dan aman, serta 

siap masuk ke pasar.

Sebagai contoh dalam industri makanan dan minuman kemasan, lulusan 

program studi (prodi) Teknik Kimia harus memberi kontribusi terhadap terciptanya 

produk makanan dan minuman kemasan yang sehat, aman, tahan lama, dan lebih 

ramah lingkungan. Industri makanan dan minuman ini bertumbuh pesat di Indonesia 

dan semakin bersaing dengan negara lain untuk menerapkan teknologi canggih.

Gagasan terobosan tentu hanya dapat lahir dari ekosistem pendidikan yang 

mendukung. Kemenristekdikti sebagai kementerian yang bertanggung jawab 

terhadap mutu pendidikan tinggi, salah satunya politeknik, menyadari prasyarat 

yang harus dipenuhi untuk membentuk ekosistem pendidikan vokasi yang dapat 

menjawab kebutuhan industri dan masyarakat sehingga melahirkan solusi terobosan 

terhadap berbagai permasalahan industri.

Peningkatan kapasitas politeknik menjadi langkah strategis yang harus dilakukan 

bukan saja melalui pemenuhan peralatan praktik dan laboratorium, melainkan juga 

penyiapan tenaga-tenaga pengajar yang profesional. Selain itu, uji kompetensi melalui 

sertifikasi standar (SKKNI) juga hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi pada masa kini. 

A. Revolusi Industri 4.0 dan Dunia yang Berubah

Dunia yang kita huni ini tengah berubah drastis setelah memasuki Milenium 

Ketiga. Dunia disebut-sebut tengah dilanda Revolusi Industri 4.0 yang ditandai 

dengan sistem siber-fisik (cyber-phsycal system), internet untuk segala (internet 

of thing), komputasi awan, dan komputasi kognitif. Adalah Jerman yang kali 

pertama menggulirkan istilah Industri 4.0 dalam proyek yang mengutamakan 

komputerisasi pabrik. 

Atmosfer Revolusi Industri 4.0 yang secara nyata dapat dilihat dan dirasakan 

adalah kemunculan kendaraan tanpa pengemudi, superkomputer, robot pintar, 

printer 3 dimensi, serta editing genetik dan perkembangan neuroteknologi 

yang memungkinkan manusia dapat lebih mengoptimalkan fungsi otak. 

Klaus Schwab, Founder dan Executive Chairman of the World Economic Forum  

mengungkapkan secara detail ciri Revolusi Industri 4.0 di dalam bukunya The 

Fourth Industrial Revolution.
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Tidak pelak lagi Indonesia juga terimbas 
oleh Revolusi Industri generasi keempat 

ini. Bahkan, Presiden Joko Widodo 
kemudian meresmikan peta jalan (road 

map) yang disebut Indonesia Making 4.0 
sebagai langkah antisipasi Indonesia untuk 
meningkatkan daya saing industri nasional 

di kancah global, serta dapat menjadikan 
Indonesia sebagai 10 besar ekonomi dunia 

pada tahun 2030.

Dalam beberapa literatur tersebut juga era kini disebut sebagai Era Disrupsi 

ketika teknologi begitu digdaya memengaruhi kehidupan manusia. Apa yang 

dahulu dianggap baku dan kukuh, kini tercerabut dari akarnya, lalu goyah. 

Tanda-tanda ini dapat kita saksikan dengan ambruknya industri-industri besar 

yang tidak mampu bertahan menghadapi perubahan zaman. 

Gambar 5. Laju perubahan Revolusi Industri (Sumber: erichfelbabel.com)
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Dunia beralih cepat dari sistem analog menjadi serbadigital dan mereka 

yang mengabaikannya akan tertinggal. Sesuatu yang dulu dianggap sebagai 

kekuatan dan kehebatan kini hanya tinggal riwayat di dalam buku-buku 

sejarah. Perusahan-perusahaan rintisan di bidang teknologi bermunculan 

yang dikendalikan orang-orang yang berusia sangat muda serta menghasilkan 

kekayaan berlimpah. Sebut saja seperti Facebook dan Google atau di Indonesia 

seperti Gojek dan Traveloka.

Kata kunci dari perubahan drastis yang terjadi di dunia kini adalah 

beradaptasi, bukan menentang atau melawannya. Adaptasi memerlukan 

keandalan seorang individu, sekelompok masyarakat, bahkan sebuah bangsa 

yang memainkan peran strategis dalam persaingan global. 

Bahwa dunia semakin datar seperti yang ditengarai oleh Thomas L. Friedman 

dalam bukunya The World is Flat adalah niscaya. Kita dapat menyaksikan kini 

ketika sebuah informasi menyebar dalam sekedipan mata. Medan perang digital 

telah membentang menghasilkan perubahan-perubahan yang mengagetkan 

setiap detiknya. 

Indonesia tidak dapat menghindar untuk menyiapkan sumber daya manusia 

tangguh demi menghadapi gelombang perubahan pada Revolusi Industri 

4.0 dan Era Disrupsi. SDM-SDM itu haruslah mereka yang inovatif dan adaptif 

terhadap perubahan, terutama kecepatan teknologi. Karena itu, kedudukan 

lembaga pencetak SDM seperti perguruan tinggi, terutama politeknik menjadi 

sangat strategis.

Politeknik harus mampu menarik minat kaum belia untuk berkiprah dalam 

bidang teknologi yang menciptakan terobosan-terobosan baru. Gelar akademis 

tidaklah lagi berpengaruh. Hal yang sangat berpengaruh adalah kompetensi. 

Perusahaan teknologi seperti Google bahkan sempat mengejutkan 

dunia karena memaklumkan kebijakan tidak lagi mempertimbangkan ijazah 

sarjana dan IPK seseorang dalam perekrutan karyawan. Google lebih melihat 

kompetensi dan kompetensi itu selaras dengan apa yang mereka butuhkan. 

Begitu pula firma jasa akuntansi terbesar di dunia, Ernst & Young, juga mencabut 

persyaratan sarjana dari sistem perekrutan pegawai mereka. 

Demikianlah dunia sudah berubah sedemikian drastis sehingga menuntut 

kesadaran untuk merespons dan beradaptasi terhadap perubahan. Indonesia 

sebagai negara besar juga turut diperhitungkan memberikan kontribusi 

kemaslahatan yang dipicu perkembangan teknologi. Karena itu, Indonesia harus 

menunjukkan kedigdayaannya pula dalam bidang SDM.
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B. Merespons Kebutuhan Industri Masa Kini dan Masa Mendatang

Industri-industri di Indonesia juga tengah bergerak maju, telah berubah sebagian 

besar dari sistem analog ke digital. Mesin-mesin industri serta infrastruktur 

canggih lainnya juga telah dioperasikan sehingga menuntut adanya tenaga 

kerja yang terampil serta berpengetahuan memadai untuk mengoperasikan 

teknologi tersebut.

Pendidikan tinggi vokasi sebagaimana juga terjadi pada negara-negara 

maju adalah jawaban untuk merespons kebutuhan industri akan tenaga-

tenaga kerja yang siap pakai. Politeknik menjadi pilihan karena menawarkan 

lulusan yang terampil secara seimbang antara intelektual dan manual. Karena 

itu, politeknik kini juga dituntut responsif terhadap kebutuhan industri untuk 

dapat mengoptimasi peralatan dan infrastruktur canggih yang dimiliki industri 

tersebut.

Kesenjangan atau gap dapat saja terjadi 
antara kebutuhan industri di satu sisi 

dan ketersediaan tenaga terampil lulusan 
pendidikan vokasi di sisi lain. Hal inilah 

yang sering mengemuka ketika menyoroti 
kesiapan lulusan politeknik dalam 

menjawab kebutuhan industri. 

Salah satu penyebab kesenjangan yang ditengarai adalah terjadinya 

ketidaksinkronan antara kurikulum pendidikan tinggi vokasi dan kebutuhan 

industri masa kini. Namun, sikronisasi antara kurikulum dan kebutuhan industri 

saja tidaklah cukup jika tidak diikuti dengan penyediaan infrastruktur yang 

memadai serta peningkatan kapasitas tenaga pengajar di politeknik mengingat 

dunia industri bergerak sangat dinamis.

Jika merujuk kembali pada apa yang telah terjadi di dunia kini yaitu Revolusi 

Industri 4.0, patutlah tebersit perihal kesiapan SDM-SDM Indonesia pada 

masa kini dan masa mendatang. Bonus demografi yang akan mulai dinikmati 

Indonesia pada satu dekade ke depan dapat saja berubah menjadi “bencana 

demografi” manakala angkatan kerja produktif sebagian besar tidak mampu 

menjawab kebutuhan pasar industri sehingga menjadi mubazir.
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Lembaga Riset Internasional McKinsey Global Institute memprediksi 

Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia pada tahun 2030 

setelah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil, dan Rusia. Hal ini karena 

Indonesia memiliki pasar domestik sangat luas, sumber daya kaya, dan bonus 

demografi yang akan dinikmati 10 tahun yang akan datang. Walaupun demikian, 

Indonesia perlu memastikan tenaga kerjanya memiliki daya saing dengan 

kompetensi abad 21.

Dalam sebuah diskusi antara Kemenristekdikti, PEDP, dan BNSP pada tanggal 

22 Oktober 2018, Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P. menyebutkan bahwa jika 

Indonesia ingin mewujudkan impian menjadi 10 besar kekuatan ekonomi dunia 

maka tantangan bonus demografi harus dijawab dengan menyediakan 115 

juta tenaga kerja terampil pada tahun 2030. Itu artinya Indonesia harus mampu 

mencetak sedikitnya 2 juta tenaga terampil setiap tahunnya.

Padahal, politeknik saat ini baru mampu menghasilkan lulusan sebanyak 

200 ribu orang setiap tahun. Adapun pendidikan tinggi secara keseluruhan 

hanya menghasilkan 1,5 juta lulusan per tahun. Jumlah ini masih sangat jauh 

dari jumlah yang ideal.

Untuk mengantisipasi dan menjawab tantangan tersebut, Paristiyanti 

mengungkapkan bahwa Kemenristekdikti tengah mengupayakan regulasi 

bagi multi-entry multi-exit system (MEME). Melalui sistem ini nantinya akan 

memfasilitasi setidaknya 2 juta lulusan SMK dan 62 juta lulusan SMP menjadi 

tenaga terampil yang akan memenuhi target Bonus Demografi 2030.

Dengan sistem MEME siswa dapat melakukan penyetaraan pendidikan 

nonformal melalui pelatihan-pelatihan yang telah dilalui untuk memperoleh 

sertifikasi kompetensi kapan saja tanpa harus menunggu lulus terlebih dahulu. 

Politeknik dengan akreditasi A juga nantinya akan didorong menjadi 'Klinik 

Industri' atau center of excellent dalam memberikan modul-modul sertifikasi 

yang link and macth dengan dunia industri. Adapun untuk politeknik dengan 

akreditasi B—yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mempercepat 

pertumbuhan ekonomi—juga diarahkan memperoleh kesempatan ini.

Karena itu, sangat tepat jika politeknik berkonsentrasi untuk menjawab 

kebutuhan industri dengan mengadakan program-program studi yang relevan 

terhadap kebutuhan industri kini dan pengembangan sektor strategis yang 

ditetapkan pemerintah. Politeknik harus berkonsentrasi pada apa yang menjadi 

potensi keunggulannya sehingga dapat terjadi peningkatan mutu secara 

berkala sekaligus terukur.
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Kehadiran negara atau campur tangan Pemerintah tidak pelak lagi sangat 

dibutuhkan, apalagi jika mengingat pendidikan tinggi vokasi politeknik 

di Indonesia masih perlu dikembangkan, baik dari segi kuantitas maupun 

kualitasnya meskipun sejarah mencatat pendidikan politeknik di Indonesia 

sudah dimulai sejak empat dekade yang lalu. 

Pekerjaan rumah yang terus dituntaskan satu per satu adalah 

menghubungkan kebutuhan industri melalui kemitraan (link) dan mewujudkan 

relevansi (match) dengan apa yang dikehendaki pasar industri. Ekosistem 

pendidikan vokasi di politeknik harus memperhatikan keterhubungan dengan 

industri seerat mungkin. Dalam masa kuliah mahasiswa yang singkat di 

politeknik, ada masa mahasiswa tersebut harus berada langsung di lingkungan 

industri sehingga ia dapat berpraktik dan bekerja menerapkan ilmu yang 

diperolehnya di bangku kuliah.

Atmosfer industri ini pula yang perlu dibentuk di kampus-kampus dengan 

terjadinya interaksi antara komponen ekosistem, yaitu produsen, pemasok 

bahan baku, pemasar, dan konsumen. Konsep ini kemudian yang diwujudkan 

menjadi pusat unggulan teknologi (PUT) atau center of technology di kampus-

kampus politeknik yang kemudian diwujudkan juga dalam bentuk teaching 

factory.

Gambar 6. Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani M.P., Direktur Pembelajaran Kemenristekdikti, memberi 
sambutan dalam Polytechnic Expo 2018 yang mengusung topik Polytechnic for Industry 4.0
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C. Signifikansi Politeknik Menjawab Tantangan Zaman

Kita dapat becermin dari sejarah dan dapat pula becermin dari kebijakan-

kebijakan yang pernah dilakukan untuk menyiapkan SDM-SDM tangguh sebagai 

penyintas dalam perubahan zaman. Salah satu kebijakan itu adalah mendirikan 

pendidikan vokasi politeknik di Indonesia.

Politeknik dalam sejarahnya telah dimulai pada tahun 1973 dengan cikal 

bakalnya adalah pendirian Politeknik Mekanik Swiss di bawah naungan Institut 

Teknologi Bandung—didirikan pada 6 Desember 1973 atas kerja sama dengan 

Pemerintah Swiss. Politeknik Mekanik Swiss kemudian berubah namanya 

menjadi Politeknik Manufaktur Bandung yang dikenal dengan sebutan Polman 

Bandung.

Polman Bandung tercatat sebagai perguruan tinggi vokasi pertama 

di Indonesia yang menggunakan nomenklatur ‘politeknik’. Namun, model 

pendidikan politeknik sendiri cikal bakalnya ada di Akademi Tehnik Mesin 

Industri (ATMI) yang berdiri di Surakarta pada tahun 1968. ATMI yang kemudian 

disebut Politeknik ATMI sudah menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang 

manufaktur dengan mengadopsi model pendidikan dual system dari Jerman 

dan Swiss. 

Kembali pada Politeknik Mekanik Swiss-ITB, lembaga pendidikan tinggi 

vokasi ini terbukti mampu menghasilkan SDM-SDM andal dalam bidang mekanik 

mesin, khususnya dalam bidang perkakas industri, perawatan, dan perbaikan 

mesin-mesin produksi, serta gambar perancangan sistem. Lalu, Pemerintah 

mendirikan enam politeknik baru dan satu Pusat Pengembangan Pendidikan 

Politeknik dengan dana bantuan kredit dari Bank Dunia. Program ini dikenal 

sebagai Proyek Polikteknik I yang mulai dilaksanakan pada Mei 1978.

Berdasarkan sejarahnya seperti yang termuat di dalam buku 

Tumpuan Harapan: Reformasi Politeknik PASTI Hebat, pemerintah kembali 

menyelenggarakan Proyek Politeknik II untuk menambah jumlah politeknik. 

Pada mulanya politeknik itu tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari 

universitas atau institut negeri yang telah lebih dulu berdiri. Proyek tersebut 

mengembangkan program studi keahlian di bidang teknologi, yaitu

1. teknik sipil;

2. teknik elektro;

3. teknik elektronika dan telekomunikasi;

4. teknik mesin dan manufaktur;

5. teknik tenaga dan energi;
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6. teknik tata udara dan refrigerasi;

7. teknik kimia;

8. teknik penerbangan;

9. teknik perkapalan;

10. teknik pengecoran logam (faundry); dan

11. teknik penggunaan komputer.

Adapun bidang tata niaga yang dikembangkan meliputi kesekretariatan, 

akuntansi, perbankan, dan pariwisata. Selanjutnya, dikembangkan juga 

beberapa politeknik pertanian (politani) di beberapa daerah yang memiliki 

potensi pengembangan agrobisnis atau agro-industri.

Saat ini data dari Kemenristekdikti 2017 
menunjukkan ada 4.529 perguruan tinggi 

di Indonesia. Di antara jumlah tersebut, 
262 adalah politeknik dengan klasifikasi 43 
politeknik negeri, 53 politeknik kedinasan, 

dan 166 politeknik swasta. Lebih dari 
setengah jumlah politeknik itu berada di 
Pulau Jawa. Sementara itu, total jumlah 

mahasiswa politekniknya hanya 746.000. 
Jumlah ini masihlah sangat minim jika 

dibanding dengan pendidikan tinggi 
setingkat universitas.

Politeknik dalam sejarahnya juga tidak hanya didirikan sebagai inisiatif 

pemerintah pusat, bahkan pemerintah daerah pun dapat mendirikannya seperti 

yang pernah dilakukan di Batam. Politeknik Negeri Batam diinisiasi pendiriannya 

oleh Badan Otoritas Batam pada 2001. 

Selain itu, industri dalam hal ini perusahaan juga ada yang mendirikan 

dan mengembangkan politeknik. Contohnya, sebut saja Politeknik Caltex Riau 

(PCR) yang didirikan oleh PT Caltex Pacific Indonesia sebagai bagian dari CSR di 

bidang pendidikan. Lalu, ada Politeknik Manufaktur Astra yang didirikan untuk 

kepentingan memasok SDM siap kerja bagi jejaring industri yang dimiliki Astra.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah 

memberi peluang pada politeknik untuk menaikkan jenjang pendidikannya 

dari semula D-2 atau D-3 menjadi D-4 (sarjana terapan) dan memungkinkan 

diselenggarakannya pendidikan magister terapan hingga doktor terapan. 

Beberapa politeknik telah mulai membuka program sarjana terapan dan 

magister terapan untuk mencapai level lebih tinggi di bidang ilmu terapan. 

D. Sebuah Langkah Strategis Bernama PEDP

Langkah strategis untuk menjawab tantangan zaman bagi politeknik itu 

bernama Proyek Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik (PMPP) atau 

Polytechnic Education Development Project (PEDP). Gagasan PEDP bergulir 

melalui Kemenristekdikti sebagai upaya meningkatkan mutu lulusan politeknik 

dan menyelaraskannya dengan kebutuhan industri secara relevan yang 

dihubungkan dengan program Pemerintah Pusat yaitu MP3EI. 

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) 

Kemenristekdikti ditunjuk untuk mengawal proyek ini. Direktorat Belmawa 

memiliki tanggung jawab dalam koordinasi dan manajemen proyek secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015, Direktorat Jenderal 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan. Dalam melaksanakan 

tugas tersebut, Ditjen Belmawa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a) perumusan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran 

dan kemahasiswaan; b) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

keterjangkauan layanan pendidikan tinggi dan penyelarasan dunia pendidikan 

dan dunia kerja; c) perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi; d) pengawasan 

dan pengendalian bidang pembelajaran dan kemahasiswaan; e) pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan; f ) 

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; 

dan g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Terkait dengan PEDP, Dirjen Belmawa menunjuk direktur proyek yang 

memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan proyek secara 

keseluruhan dan memberikan pengarahan kepada Project Management Unit 
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(PMU) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan administrasi proyek. 

Pada setiap politeknik yang berpartisipasi, dibentuk Project Implementation Unit 

(PIU)—di bawah pengawasan direktur politeknik—yang bertanggung jawab 

atas pelaksanaan proyek. PIU bekerja sama dengan tim dari program studi 

yang terpilih karena dana PEDP digulirkan untuk program studi tertentu yang 

diajukan oleh politeknik. 

PEDP ditujukan demi peningkatan mutu pendidikan politeknik pada lima 

sektor prioritas: agro industri, energi/pertambangan, manufaktur, pariwisata, 

dan infrastruktur—selaras dengan program MP3EI. Pendanaan proyek ini 

secara dominan diperoleh melalui pinjaman Asian Development Bank (ADB), 

lalu didukung oleh Pemerintah Kanada dan pendanaan pendamping dari 

Pemerintah Indonesia.

PEDP dapat dikatakan semacam trigger 
untuk mengintervensi peningkatan mutu 

proses belajar-mengajar dan peralatan 
penelitian, perevisian kurikulum yang 

sesuai dengan kebutuhan industri, 
pelatihan tenaga pendidik (dosen), 

peningkatan fasilitas laboratorium, dan 
pelaksanaan sertifikasi profesi sebagai 
respons terhadap Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI). 

Hasil yang diharapkan dari PEDP adalah munculnya pendidikan politeknik 

yang responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja yang selaras terhadap 

pengembangan MP3EI yang menyasar pada lima sektor prioritas. Kelima sektor 

prioritas ini telah dikaji sebagai potensi industri yang siap bertumbuh kembang 

di Indonesia. Pada Tabel 1 dapat dilihat sektor perekonomian yang didukung 

dalam pelaksanaan PEDP sesuai dengan MP3EI. 
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Tabel 1. Sektor Perekonomian yang Didukung untuk Melaksanakan PEDP

No.
Koridor

Ekonomi
Tema Pembangunan

Sektor Perekonomian yang akan 
Didukung

(1) (2) (3) (4)

1. Sumatra 
Sentra Produksi dan Pengelolaan Hasil 
Bumi dan Lumbung Energi Nasional

Kelapa Sawit
Karet
Batubara
Perkapalan
Besi dan Baja

2. Jawa Pendorong Industri dan Jasa Nasional

Industri Alat Angkut
Infrastruktur
Tekstil
Makanan dan minuman
Telematika
Alutsista
Perkapalan 

3. Kalimantan
Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil 
Tambang & Lumbung Energi Nasional

Kelapa Sawit
Batubara
Migas
Perikanan
Kayu
Karet
Besi dan Baja
Bauksit 

4. Sulawesi
Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil 
Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta 
Pertambangan Nikel Nasional

Tanaman Pangan 
Perikanan
Perkebunan
Tambang (Nikel)
Migas

5.
Bali-Nusa 
Tenggara

Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung 
Pangan Nasional

Pariwisata
Pertanian
Peternakan

6.
Papua-Kep. 
Maluku

Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, 
Energi, dan Pertambangan Nasional

Pertambangan (Tembaga dan Nikel)
Pertanian
Perkebunan

Seleksi politeknik penerima dana hibah PEDP juga memperhatikan 

keterwakilan daerah dan sektor ekonomi prioritas meskipun tidak sepenuhnya 

dapat diterapkan mengingat juga kesiapan politeknik yang berbeda-beda dan 

dana yang tersedia terbatas. Politeknik yang diperkenakan ikut serta dalam seleksi 
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adalah politeknik negeri dan politeknik swasta dengan persyaratan tertentu 

yang harus dipenuhi di antaranya mengajukan pengembangan maksimal dua 

program studi yang sesuai dengan sektor ekonomi prioritas. Dengan demikian, 

sejatinya PEDP membuka kesempatan bagi semua politeknik yang memenuhi 

syarat untuk mendapatkana pendanaan dari PEDP guna menjalankan beberapa 

program peningkatan mutu. 

E. Polytechnic for Industry 4.0 

Polytexpo 2018 yang diselenggarakan di Politeknik Negeri Malang pada 

3 November 2018 menegaskan kesiapan politeknik peserta PEDP untuk 

menyongsong era Revolusi Industri 4.0. Melalui perhelatan pameran ini 

ditampilkan berbagai karya kreatif dan inovatif politeknik peserta PEDP.  

Polytexpo 2018 juga mengundang pembicara dari industri internasional di 

antaranya Shang Gao (Program Manager of Amazon Web Service), Aswita 

Wulan Saragih (Schneider Elektrik Indonesia), Safri Susanto (PT Festo), dan Leslie 

Andrew Twine (Sales Director Far East Asia Pasific Region).

Gambar 7. Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani M.P., Direktur Pembelajaran Kemenristek Dikti, membuka 
secara resmi Polytexpo 2018 yang diselenggarakan di Politeknik Negeri Malang (Polinema)
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Revolution for Polytechnic Education, mengupas tantangan pendidikan 

vokasi politeknik menyongsong Revolusi Industri 4.0
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Direktur Pembelajaran Kemenristekdikti, Paristiyanti Nurwardani, dalam 

sambutannya menyebutkan bahwa kegiatan besar tersebut merupakan buah 

kerja sama antara Kemenristekdikti RI dan Asia Development Bank (ADB) serta 

Pemerintah Kanada yang telah diwujudkan sejak 2013 dalam Polytechnic 

Education Development Project (PEDP). Melalui PEDP, politeknik di Indonesia 

telah menyiapkan lulusan yang diharapkan dapat beradaptasi dengan Revolusi 

Industri 4.0 ketika teknologi, terutama teknologi informatika memengaruhi 

segala aspek kehidupan. Strategi yang telah dijalankan PEDP dianggap pas 

dan tepat sehingga tidak berlebihan jika Polytexpo 2018 mengusung tema 

"Polytechnic fo Industry 4.0".

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan hadirnya big data, artificial intellegence, 

dan internet of think (IoT) yang mengubah tatanan industri secara signifikan. 

Karena itu, politeknik sebagai salah satu garda terdepan pendidikan vokasi yang 

mengembangkan teknologi terapan harus mampu memainkan peran strategis 

menyiapkan SDM yang ready for Industry 4.0. Polytexpo 4.0 sebagai salah satu 

kegiatan penghujung dari PEDP menyiratkan berbagai kemajuan yang telah 

dicapai dan akan digagas yang termuat dalam isi buku ini selanjutnya.  





BAB 2

BERGULIRNYA PEDP 
MEMICU KEMAJUAN 

POLITEKNIK

Pendidikan politeknik dipandang 

sangat relevan dalam mendukung lahirnya 

SDM-SDM berkualitas yang mampu 

beradaptasi dengan teknologi tinggi dan 

digitalisasi. Karakteristik pendidikan tinggi 

vokasi politeknik yaitu sebagai ‘ranah 

solusi terhadap masalah’ pada hakikatnya 

adalah ‘ranah generik bagi inovasi dan 

realisasi’. Artinya, politeknik harus menjawab 

permasalahan dalam bidang industri 

dan bisnis dengan berbagai inovasi yang 

dapat diterapkan secara nyata sekaligus 

berkelanjutan. 
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Pada masa awal pengembangannya di Indonesia, politeknik difokuskan pada 

pendidikan keahlian di bidang rekayasa teknologi dan manufaktur. Kemudian, 

dikembangkan juga untuk bidang nonrekayasa sehingga melahirkan juga program-

program studi non-engineering. Lihat saja apa yang dikembangkan di Politeknik 

Negeri Bali (PNB) terkait dengan bidang pariwisata yang merupakan salah satu sektor 

unggulan Indonesia. PNB menjadi sangat relevan mengembangkan program studi 

Pariwisata karena di zona pariwisata paling banyak dikunjungi di Indonesia.

PNB mencuri perhatian dengan program green tourism-nya. Senyampang 

peringatan tiga dasawarsa PNB September 2017, Menristekdikti meresmikan Pusat 

Unggulan Teknologi (PUT) Politeknik Negeri Bali di bidang pariwisata. Lalu, tebersit 

pertanyaan apakah sektor pariwisata juga perlu mengadopsi teknologi tinggi?

Walaupun PNB mengembangkan program studi non-engineering, tidak pelak 

lagi sentuhan teknologi tinggi juga berimbas pada dunia pariwisata yang menuntut 

adaptasi SDM-SDM di bidang pariwisata. PNB dalam PEDP mendapatkan Skema 

Hibah Penugasan untuk mengembangkan pendidikan vokasi di sektor pariwisata 

yang merupakan salah satu dari  lima sektor prioritas di MP3EI.

Gambar 9. Mahasiswa Politeknik Negeri Bali siap menjadi tenaga terampil di sektor pariwisata
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Di balik bergulirnya dana PEDP ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Kemenristekdikti. 

Menarik untuk menyelisik bagaimana PEDP dirancang sedemikian rupa, lalu dijalankan 

pada tahun 2013 hingga bergulir sampai 2018. Proyek ini memberi kontribusi sangat 

berarti bagi kemajuan politeknik di Indonesia.

A. Kesibukan Bermula dari Senayan hingga Tirtayasa VII

Pada saat awal proyek dilaksanakan, executing agency adalah Direktorat 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjend Dikti, dan sebagai Direkturnya 

adalah Dr. Illah Sailah, dengan Dirjend Dikti Prof. Dr. Joko Santoso, Kemendikbud. 

Pada tahun 2014, terjadi perubahan nama kementerian, menjadi Kemenristek 

Dikti, Direktorat yang bertindak sebagai executing agency adalah Direktorat 

Pembelajaran dengan Direkturnya adalah Dr. Paristiyanti Nurwardhani, 

Ditjend Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dengan Dirjennya Prof. Dr. Intan 

Ahmad. Pada awalnya PMU-PEDP berkantor di Kemenristekdikti Senayan yang 

masih bergabung dengan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud). Tepatnya di Kompleks Kemendikbud, Gedung D lantai 7, Jln. 

Pintu Satu-Senayan, Jakarta Pusat, 10002.

Ditunjuk sebagai Direktur PEDP adalah Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, 

M.P. yang juga menjabat sebagai Direktur Pembelajaran di Direktorat Jenderal 

Belmawa. Lalu, sebagai Project Manager PDEP ditunjuklah Kokok Haksono 

Dyatmiko, Dipl.Ing., M.A. PMU-PEDP, kemudian merekrut konsultan-konsultan 

yang membantu pelaksanaan program PEDP.

PEDP mulai efektif dilaksanakan pada 7 Januari 2013 dan direncanakan 

berakhir pada 30 Juni 2018 —meksipun kemudian diputuskan ada perpanjangan 

waktu hingga 2019. Sekretariat PMU-PEDP, tempat untuk mengoordinasikan 

seluruh program PEDP kemudian dipindahkan ke Jalan Tirtayasa VII No. 1, 

Jakarta Pusat. Dari sinilah koordinasi PEDP hingga tahun 2019 dilakukan dengan 

berbagai kesibukan melayani puluhan politeknik penerima dana hibah PEDP.

Di balik PEDP tentu ada orang-orang yang berperan mengelola sehingga 

PEDP dapat bergulir ke berbagai politeknik. Manajer PMU-PEDP dibantu oleh 

beberapa orang wakil manajer dan staf teknis. Sebagai bagian dari sejarah maka 

nama-nama berikut ini adalah orang-orang yang berperan di balik sukses PEDP.
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Gambar 10. Tim PMU PEDP, berkhidmat mengawal suksesnya penyelenggaraan PEDP di 34 poiiteknik
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Tabel  2. Personel Manajemen PMU-PEDP 2013–2018

No. Nama Jabatan

1. Kokok Haksono Dyatmiko Manajer

2. Harianto Wakil Manajer Pengadaan

3. Kharisun Wakil Manajer Keuangan

4. Nunung Martina Wakil Manajer Program (Non-Pengadaan)

5 Dindin Sulaeman Wakil Manajer Monitoring dan Evaluasi

6. Mohammad Nurdin
(Pada tahun 2018, terjadi 
pergantian wakil manajer 
Monev, dari Didin Sulaeman ke 
Mohammad Nurdin)

Wakil Manajer Monitoring dan Evaluasi

7. Budi Santoso Wakil Manajer Hibah GAC

8. Syaifuddin Abdullah Review Committee

No. Nama Jabatan

1. Rahmad Harjono Staf Teknis Pengadaan/Kepala Kantor

2. Dyne Meirianti S. Staf Teknis Pengadaan

3. Irwan Setiadi Staf Teknis Pengadaan

4. Tri Purwanto Staf Program

5. Jenny Puspitasari Staf Program

6. Riya Yani Staf Program

7. Putra Jaya

Staf Keuangan8. Yulianti Esmeralda

9. M. Samudra

10. Herry Kusumayanto Staf Monitoring dan Evaluasi

11. Dina Sabrina

12. Rani Dewi Rahmani Staf

 Dalam pelaksanaan tugasnya, PMU-PEDP juga merekrut para 

konsultan yang ahli di bidangnya serta memiliki kepanjangan tangan di 

setiap poliktenik yang disebut Manajer Project Implementation Unit (PIU). 

Contoh, konsultan pengadaan, konsultan keuangan, konsultan project 

management service, konsultan monev, konsultan management information 

system, konsultan kesetaraan gender, dan konsultan teknis lainnya.
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B. Dukungan ADB dan Pemerintah Kanada

Bergulirnya PEDP tidak terlepas dari tersedianya dana untuk melakukan 

intervensi pengembangan dan peningkatan mutu politeknik. Adalah Asian 

Development Bank (ADB) yang memberikan komitmen dana pinjaman lunak 

(loan) sebesar US $75 juta dan Pemerintah Kanada yang memberikan dana 

hibah sebesar US $4.950 juta dengan nilai tukar mata uang berdasarkan APBN 

2013 waktu itu yaitu 1 USD = Rp9.300,00.

1. Bergulirnya Dana dari ADB

Asian Development Bank (ADB) pada tanggal 21 

November 2012 telah menyetujui pinjaman sebesar 

US $75 juta kepada Pemerintah Indonesia untuk 

membiayai PEDP atau Proyek Pengembangan Mutu 

Pendidikan Politeknik (PMPP) dengan kode ADB Loan 

2928-INO. Adapun Pemerintah Indonesia berkomitmen menyediakan 

dana pendamping sebesar US $16,7 juta, terutama untuk membiayai 

pengembangan kapasitas (pendidikan bergelar untuk pengajar politeknik), 

manajemen proyek, pajak, dan bea. 

Jumlah nilai proyek keseluruhan adalah US $91,7 juta plus dana hibah 

dari Pemerintah Kanada sebesar US $4,95 juta. Proyek PEDP dinyatakan 

efektif dimulai pada tanggal 7 Januari 2013 dan dijadwalkan selesai pada 

tanggal 30 Juni 2018. Dana Proyek akan digunakan untuk membiayai 

investasi untuk peralatan dan material, jasa konsultansi, pengembangan 

kapasitas, pengembangan kurikulum dan bahan ajar, beasiswa untuk 

mahasiswa, dan memperkuat kemitraan dengan industri.

2. Kanada pun Membantu Politeknik di Indonesia

Jerman, Inggris, dan Kanada dikenal sebagai 

negara dengan pendidikan vokasi yang 

terbilang baik dan maju. Negara yang disebut 

terakhir ini turut membantu pengembangan 

politeknik di Indonesia melalui dana hibah. Beruntung Indonesia dapat 

membina kerja sama dan menggali pengalaman pada negara yang berjaya 

mengembangkan pendidikan vokasi ini.
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Angka-angka berikut membuktikan Kanada patut menjadi acuan 

dalam pengembangan pendidikan vokasi. Sekira 90% lulusan perguruan 

tinggi di Kanada mendapatkan pekerjaan dalam waktu enam bulan 

setelah lulus dan 93% industri yang mempekerjakan lulusan merasa puas 

terhadap kinerja lulusan. Sementara itu, 20% sarjana dari universitas 

yang tidak terserap industri, mengikuti program pelatihan satu tahun 

untuk mendapatkan pekerjaan. Pendidikan tinggi kejuruan Kanada 

dikembangkan di institut maupun college.

Fakta lain bahwa jumlah antara mahasiswa universitas dan jumlah 

mahasiswa politeknik sudah setara. Artinya, animo kaum muda di sana 

terhadap pendidikan vokasi juga sudah sangat tinggi. Hal ini tentu menjadi 

keunggulan tersendiri bagi negeri di Amerika Utara tersebut.

Pemerintah Kanada melalui Departemen Luar Negeri, Perdagangan 

dan Pembangunan (Department of Foreign Affairs, Trade and Development, 

kemudian berganti nama menjadi Global Affairs of Canada atau GAC) 

memberikan dana hibah (DFATD Grant No. 0343INO) sebesar Can$5,0 juta 

(setara dengan US $4,95 juta). Pembiayaan tambahan ini disetujui pada 

tanggal 12 April 2013. Bantuan dari Kanada digunakan untuk mendukung 

PEDP dalam meningkatkan kapasitas politeknik mencakup lima komponen 

sebagai berikut. 

Pertama, pengembangan kapasitas, yaitu training, workshop, 

benchmarking, dan study visite. Kedua, pengadaan konsultan untuk 

pengembangan politeknik, seperti pengadaan konsultan untuk 

pengembangan PUT. Ketiga, pendanaan untuk  teaching, material,  learning, 

development (TMLD) untuk pengembangan program dan materi bahan 

ajar. Keempat, untuk studi dan workshop. 

Pelaksanaan butir 1–4 diisyaratkan oleh Pemerintah Kanada dengan 

mengadakan dua kali atau dua grup kunjungan studi ke Kanada. Kunjungan 

tersebut dilakukan guna mempelajari atau mendapatkan informasi sistem 

pendidikan vokasi yang ada di Kanada. 

Kelima, bantuan Kanada dimanfaatkan untuk kegiatan sosial marketing  

atau iklan, seperti kampanye atau iklan layanan masyarakat tentang 

pendidikan politeknik, baik  untuk program televisi, iklan luar ruang, media 

daring (online), maupun media cetak.
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3. Acuan Penggunaan Dana PEDP

Penggunaan dana pinjaman dari ADB sudah diatur sedemikian 

rupa, termasuk alokasi nilai dana untuk politeknik serta persentase 

setiap komponen pembiayaan. Berikut ini acuan penggunaan dana 

pengembangan yang berasal dari ADB.

a. Dana Pengembangan 

Penggunaan dana pengembangan tecermin dari proposal yang 

diajukan oleh politeknik pengusul. Anggaran yang diajukan dalam 

proposal harus didasari pertimbangan yang kuat terkait dengan 

kebutuhan dan kemampuan politeknik pengusul untuk mengelolanya 

dengan penuh tanggung jawab. Rasionalitas, efektivitas, dan efisiensi 

pemanfaatan anggaran akan menjadi salah satu pertimbangan dalam 

penilaian proposal.

Mengingat jenis dan kapasitas politeknik yang beragam maka 

besar dana yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas 

politeknik pengusul dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Skema A 

Disediakan dana pengembangan ADB sejumlah maksimal US 

$1,275 juta untuk setiap politeknik penerima PHK-PMPP selama 

3 tahun, tidak termasuk dana pendamping. 

2) Skema B-1 

Disediakan dana pengembangan ADB sejumlah maksimal US 

$1,475 juta untuk setiap politeknik penerima PHK-PMPP selama 

3 tahun, tidak termasuk dana pendamping.

3) Skema B-2 

Disediakan dana pengembangan ADB sejumlah maksimal US 

$1,750 juta untuk setiap politeknik penerima PHK-PMPP selama 

3 tahun, tidak termasuk dana pendamping.

4) Skema B-3 

Disediakan dana pengembangan ADB sejumlah maksimal US 

$2,0 juta untuk setiap politeknik penerima PHK-PMPP selama 3 

tahun, tidak termasuk dana pendamping.

Selain Skema Hibah Kompetisi tersebut, terdapat pula Skema 

Penugasan dengan dana yang disediakan mencapai US $3,0 juta.
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Ketentuan penerimaan dana pengembangan ADB tersebut  

harus dimaknai sebagai batas atas (maksimal), dan akan dipengaruhi 

oleh variabel-variabel sebagai berikut:

1) Potensi pengelolaan program pengembangan yang direfleksikan 

oleh besarnya student body (jumlah mahasiwa). 

2) Program pengembangan yang akan diusulkan berdasarkan 

sektor MP3EI yang dipilih sesuai dengan koridornya.

Di samping itu, besarnya penerimaan dana PHK-PMPP juga 

ditentukan oleh mutu dan kelayakan implementasi proposal. Evaluasi 

proposal dilakukan oleh Tim Review Independen yang ditetapkan 

oleh Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti—sebelumnya Ditjen Dikti, 

Kemendikbud.

b. Dana Pendamping 

Politeknik pengusul wajib menyediakan dana pendamping sebesar 

minimal 7% dari total dana PHK-PMPP yang telah disepakati 

Gambar 11. Meningkatkan akses pendidikan politeknik bagi mahasiswa perempuan 
termasuk menjadi konsentrasi PEDP
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(diterima) yang merupakan prasyarat sebelum penandatanganan 

kontrak dengan Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti. 

Dana pendamping tersebut akan digunakan untuk mendanai 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1)  pengelolaan proyek, dan

2)  monitoring dan evaluasi.

Dana pendamping setiap tahun  disediakan secara proporsional 

sesuai dengan besarnya dana hibah yang dialokasikan setiap 

tahun. Kesanggupan politeknik pengusul untuk menyediakan dana 

pendamping tersebut harus dinyatakan secara tertulis dalam surat 

pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik pengusul. 

Untuk kelancaran pelaksanaan PHK-PMPP di setiap politeknik 

pengusul maka politeknik pengusul dapat menyediakan dana 

pendamping lebih besar dari 7% yang dapat dimanfaatkan dan 

digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan proyek serta 

monitoring dan evaluasi. 

Keterkaitan dengan nilai pendamping minimal 7% dalam 

penyusunan anggaran dapat dilihat dalam Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 3. Sumber Pendanaan dan Komposisi Penggunaan Anggaran

Sumber Pendanaan Komposisi Penggunaan

ADB 100% Program dan Investasi Min. 93,5%

Politeknik Min. 7%
Project Management and 
Monitoring

Max. 6,5%

T o t a l 107% T o t a l 100%

Selain dana pendamping untuk pengelolaan proyek serta 

monitoring dan evaluasi, politeknik pengusul perlu menyiapkan 

anggaran tambahan untuk subsidi biaya penyelenggaraan pendidikan 

pada pelaksanaan program beasiswa seperti Bidik Misi yang jumlahnya 

sesuai dengan kuota yang akan ditetapkan kemudian (± 5% jumlah 

student body program studi yang dilibatkan).
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c. Komponen Pembiayaan

Manajemen PEDP memberikan acuan pokok dalam menyusun 

anggaran yang akan diajukan. Tabel 4 berikut memperlihatkan 

pemetaan komponen biaya yang dianggarkan.

Tabel 4. Komponen Pembiayaan dan Sumber Pembiayaan

Cost Component ADB Politeknik Porsi

1. Equipment & Civil Works  maks 68%

  a. Peralatan laboratorium/bengkel √

 b. Material √

c. Peralatan pendukung lain √

  d. Civil Works √

2. Capacity Development  14―17%

  a. Overseas nondegree training √

  b. Domestic nondegree training √

3. Program and Teaching Learning Material 
Development

 10―14%

  a. Program Development √

  b. Teaching Learning Material Development √

4. Studies and Workshops 2―5%

  a. Study √

  b. Workshops √

5. Technical Assistant
1―2%

a. Domestic Technical Assistant √

TOTAL 100%

6. Project Management & Monitoring dan Evaluasi min. 7% 

  a. Staff Salary √

  b. Operating Costs √

PMU-PEDP menekankan pentingnya politeknik mengelola 

dana PHK-PMPP secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam 

hal ini PMU-PEDP telah mengingatkan dana PHK-PMPP tidak boleh 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin institusi politeknik 

pengusul seperti pembayaran gaji bagi staf dan karyawan.
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C. Implementasi Pencapaian Tujuan Melalui Strategi PEDP 

Dana PEDP yang sangat besar dipersiapkan demi mencapai empat tujuan 

berikut ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

1. peningkatan mutu dan relevansi program studi di politeknik dengan 

kebutuhan industri;

2. peningkatan akses dan kesetaraan kepada lembaga-lembaga politeknik;

3. peningkatan peran masyarakat dan industri dalam meningkatkan daya 

saing lulusan; dan

4. penguatan tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan politeknik.

Keempat tujuan tersebut menjadi dasar pengembangan strategi 

pencapaian. Setiap strategi diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung 

pada pencapaian tujuan. Berikut ini ringkasan dari tiap strategi yang diturunkan 

menjadi kegiatan-kegiatan.

Strategi Utama Peningkatan Mutu dan Relevansi 
dari Program Studi

1. melakukan kolaborasi dengan industri dan asosiasi profesi untuk 
menentukan standar kompetensi di bidang profesi terkait;

2. menyempurnakan kurikulum, termasuk perangkatnya seperti bahan 
ajar dan instrumen penilaian berdasarkan standar kompetensi di bidang 
profesi terkait;

3. meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan peralatan sesuai 
dengan tuntutan kurikulum serta penerapan sistem penjaminan mutu;

4. meningkatkan mutu dosen melalui program-program kerja sama dengan 
perguruan tinggi nasional maupun internasional serta program kerja sama 
dengan industri; dan

5. meningkatkan jumlah lulusan yang tersertifikasi di bidang yang terkait 
dengan unggulan teknologi yang dibangun;

Sebagai kegiatan tambahan, dilakukan hal-hal berikut:

1. meningkatkan kolaborasi antar-program studi terkait untuk membentuk 

dan mengembangkan Pusat Unggulan Teknologi melalui kemitraan 

dengan industri; dan

2. meningkatkan jenjang pendidikan politeknik melalui pengembangan 

rintisan program magister terapan.
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Strategi Utama Peningkatan Akses dan Kesetaraan 

Hal utama yang dilakukan adalah mengembangkan mekanisme penjaringan 
peserta didik melalui peningkatan akses, kesetaraan gender, dan membuka 
kesempatan yang sama bagi calon mahasiswa yang secara ekonomi kurang 
beruntung, dengan tetap memperhatikan potensi akademik. Adapun kegiatan 
yang dilakukan, yaitu

1. mengembangkan program untuk mendukung kesetaraan gender;

2. meningkatkan daya tampung melalui program-program inovatif seperti 
pelatihan singkat berjenjang, pola distance learning atau e-learning, dan metode 
pembelajaran lain yang fleksibel atau mengembangkan program seamless 
education pathways dan program yang mengakomodasi multiple entry.

Peningkatan Keterlibatan Sektor Swasta dalam 
Meningkatkan Daya Saing Lulusan

Strategi utama dilakukan dengan mengembangkan suatu mekanisme kerja 
sama kelembagaan yang saling menguntungkan dengan pihak industri/
pengusaha untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan. Upaya 
tersebut dilakukan melalui kegiatan berikut:

1. membentuk kerangka kemitraan institusi dengan pihak swasta/industri untuk 
mendukung penyertaan industri dalam kegiatan pembelajaran, penyusunan, 
dan penyempurnaan kurikulum, materi ajar, dan penilaian kemampuan 
mahasiswa, penyelenggaraan program pelatihan dan sertifikasi (uji 
kompetensi) yang relevan dengan kebutuhan keahlian tertentu dari industri, 
dan pengembangan strategi untuk mendorong program magang dengan 
industri setempat dan program penyerapan lulusan;

2. melakukan kajian yang mendukung penyelenggaraan penelitian terapan dan 
penyelenggaraan proses belajar mengajar yang mendukung keterampilan 
kewirausahaan.
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Peningkatan Tata Kelola dan 
Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik 

Strategi utama dilakukan dengan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas 
kepemimpinan serta tata kelolanya berdasarkan prinsip good governance. 
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan berikut:

1. mengembangkan organisasi politeknik melalui kajian kebijakan untuk 
mendukung penyelenggaraan credit transfer system (CTS), pendidikan vokasi 
berkelanjutan (PVB), pendidikan di luar domisili (PDD)/akademi komunitas 
(AK), dan rekognisi pembelajaran lampau (RPL); dan

2. meningkatkan tata pamong, seperti sistem penjaminan mutu internal dan 
eksternal, sistem pengawasan internal, sistem informasi akademik, kepegawaian 
dan keuangan, pelatihan manajemen, serta sertifikasi satuan organisasi.

Strategi yang diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat 

dilakoni oleh politeknik yang siap. Meskipun dana yang disediakan dalam PEDP 

termasuk besar yang jika dirupiahkan mencapai nilai sekira Rp852,8 M (kurs US $1 

= Rp9.300,00), jumlah tersebut belum dapat mencakup pengembangan semua 

politeknik di Indonesia. Karena itu, manajemen PEDP menerapkan model skema 

untuk menggelontorkan dana secara tepat sasaran dan tepat jumlah.

PHK-PMPP dibagi ke dalam tiga batch dengan besarnya Dana Pendamping 7% 

dari total dana yang diusulkan. Adapun untuk PHP-PMPP besarnya Dana Pendamping 

4% dari total dana yang diusulkan. Dana pendamping adalah dana yang harus 

disediakan oleh politeknik pengusul proposal PEDP.

Berikut ini matriks skema pengguliran dana pinjaman dari ADB serta prioritas 

PEDP.

Skema pengguliran dana PEDP secara 
garis besar dibagi dua yaitu Program 

Hibah Kompetisi (PHK) dan Program Hibah 
Penugasan (PHP) untuk Pengembangan 

Mutu Pendidikan Politeknik (PMPP). 
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Tabel 5. Skema Pengguliran Dana Pinjaman ADB dan Prioritas PEDP

No. Skema Pengembangan
Syarat 
Khusus

Pagu 
(USD)

Durasi 
(Tahun)

Jumlah 
(Poltek)

1. Penugasan = B3 PPS + MTr + PUT Akreditasi B 3.000 5 13

2. A PPS pada 4 fokus utama 
pengembangan

Akreditasi C 1.275 3 16

3. B-1 PPS + MTr Akreditasi B
PS D-4

1.475 3 3

4. B-2 PPS + MTr + PUT Akreditasi B 1.750 3 5

5. B-3 PPS + MTr + PUT Akreditasi 
B, (A)

PS D-4

2.000 3 3

Keterangan:

• PPS = Pengembangan Program Studi

• MTr = Magister Terapan

• PUT = Pusat Unggulan Teknologi

Dari sisi pelaksanaannya, Hibah Penugasan dimulai pada 2013 hingga 2017. 

Adapun Hibah Kompetisi Batch 1 dimulai pada pertengahan 2013 hingga pertengahan 

2016; Batch 2 dimulai pada 2014 hingga 2016; Batch 3 dimulai pertengahan 2014 

hingga pertengahan 2017.

PENJELASAN SKEMA HIBAH KOMPETISI PEDP

— Skema A: Penerima skema ini berfokus pada Kegiatan Utama pengembangan 
program studi dan Kegiatan Tambahan pada empat fokus utama 
pengembangan (peningkatan mutu dan relevansi; peningkatan akses dan 
kesetaraan; peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam meningkatkan daya 
saing lulusan; penguatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan politeknik). 
Syarat polikteknik penerima adalah terakreditasi C (BAN-PT). 

— Skema B-1: Skema ini memuat program Kegiatan Utama Skema A (PPS) 
ditambah dengan Kegiatan Tambahan yaitu pengembangan rintisan program 
magister terapan. Syarat polikteknik penerima adalah terakreditasi B (BAN-PT) 
dan memiliki program studi D-4.

— Skema B-2: Skema ini memuat program Kegiatan Utama Skema  A (PPS) 
ditambah dengan Kegiatan Tambahan yaitu pengembangan pusat unggulan 
teknologi. Syarat polikteknik penerima adalah terakreditasi B (BAN-PT).

— Skema B-3: Skema ini memuat program Kegiatan Utama Skema  A (PPS) ditambah 
dengan semua Kegiatan Tambahan yaitu program pengembangan pusat 
unggulan teknologi dan rintisan program magister terapan. Syarat polikteknik 
penerima adalah terakreditasi B (BAN-PT) dan memiliki program studi D-4.



43Bab 2  Bergulirnya PEDP Memicu Kemajuan Politeknik

4. Syarat bagi Politeknik Pengusul Dana Hibah

Pengguliran dana hibah PEDP dilakukan melalui penilaian program yang 

termuat di dalam proposal politeknik pengusul serta penilaian kapasitas 

politeknik itu sendiri. Politeknik yang berminat mendapatkan dana hibah 

harus menyiapkan proposal dan memenuhi persyaratan tertentu dari setiap 

skema yang dipilih. Politeknik pengusul hibah hanya boleh mengajukan 

satu proposal untuk satu skema.

PERSYARATAN UMUM MENDAPATKAN DANA HIBAH PEDP SKEMA A

• Politeknik negeri atau politeknik swasta yang telah memiliki izin Kemendikbud.

• Program studi yang dilibatkan telah terakreditasi BAN-PT dan belum kedaluwarsa.

• Jumlah program studi yang dilibatkan maksimum 2 program studi yang terkait dan 
menunjang 5 sektor MP3EI.

• Politeknik pengusul atau program studi yang dilibatkan tidak sedang menerima atau 
melaksanakan program hibah Dikti seperti Program Hibah Pembinaan PTS (PHP PTS), 
Program Hibah Kompetisi Politeknik Kerja Sama Pemda (PHP PKP).

PERSYARATAN UMUM MENDAPATKAN DANA HIBAH PEDP SKEMA B-1

• Politeknik negeri atau politeknik swasta yang telah memiliki izin Kemendikbud dan 
memiliki program studi D-4 yang telah menghasilkan lulusan.

• Program studi yang dilibatkan telah terakreditasi BAN-PT minimal B dan belum 
kedaluwarsa.

• Jumlah program studi yang dilibatkan maksimum 2 program studi yang terkait dan 
menunjang 5 sektor MP3EI.

• Politeknik pengusul atau program studi yang dilibatkan tidak sedang menerima atau 
melaksanakan program hibah Dikti seperti Program Hibah Pembinaan PTS (PHP PTS), 
Program Hibah Kompetisi Politeknik Kerja Sama Pemda (PHP PKP).

• Politeknik memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi persyaratan untuk 
pembukaan program studi magister terapan.

PERSYARATAN UMUM MENDAPATKAN DANA HIBAH PEDP SKEMA B-2

• Politeknik negeri atau politeknik swasta yang telah memiliki izin Kemendikbud dan 
memiliki program studi D-4 yang telah menghasilkan lulusan.

• Program studi yang dilibatkan telah terakreditasi BAN-PT minimal B dan belum 
kedaluwarsa.

• Jumlah program studi yang dilibatkan maksimum 2 program studi yang terkait dan 
menunjang 5 sektor MP3EI.

• Politeknik pengusul atau program studi yang dilibatkan tidak sedang menerima atau 
melaksanakan program hibah Dikti seperti Program Hibah Pembinaan PTS (PHP PTS), 
Program Hibah Kompetisi Politeknik Kerja Sama Pemda (PHP PKP).

• Program studi yang dilibatkan mempunyai kerja sama dengan industri yang relevan 
dengan pusat unggulan yang dikembangkan dan dibuktikan melalui MOU.
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PERSYARATAN UMUM MENDAPATKAN DANA HIBAH PEDP SKEMA B-3

• Politeknik negeri atau politeknik swasta yang telah memiliki izin Kemendikbud dan 
memiliki program studi D-4 yang telah menghasilkan lulusan.

• Politeknik memiliki minimal 1 program studi yang terakreditasi A oleh BAN-PT.

• Jumlah program studi yang dilibatkan maksimum 2 program studi yang terkait dan 
menunjang 5 sektor MP3EI.

• Politeknik pengusul atau program studi yang dilibatkan tidak sedang menerima atau 
melaksanakan program hibah Dikti seperti Program Hibah Pembinaan PTS (PHP PTS), 
Program Hibah Kompetisi Politeknik Kerja Sama Pemda (PHP PKP).

• Politeknik memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi persyaratan untuk 
pembukaan program studi magister terapan.

• Program studi yang dilibatkan program studi yang dilibatkan mempunyai kerja sama 
dengan industri yang relevan dengan pusat unggulan yang dikembangkan dan dibuktikan 
melalui MOU.

5. Pengajuan dan Penilaian Proposal

Manajemen PEDP membuka kesempatan berpartisipasi dalam proyek 

Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik bagi politeknik negeri maupun 

politeknik swasta yang memenuhi persyaratan seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Politeknik pengusul kemudian menyiapkan proposal untuk 

disampaikan kepada Manajemen PEDP.

Proposal meliputi rencana keseluruhan program pengembangan 

sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi diri politeknik pengusul serta 

kegiatan yang terkait dengan empat fokus utama program hibah kompetisi 

pengembangan politeknik. Penilaian proposal akan dikaitkan dengan dua 

aspek penilaian yaitu penilaian program dan penilaian institusional. PMU-

PEDP menunjuk Tim Review Indepeden untuk menghasilkan penilaian 

yang objektif.

Aspek penilaian ini diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut.

d. Penilaian Program dengan Bobot 60%

Penilaian program mencakup:

1) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan (20%)

a) kesesuaian kegiatan yang diusulkan terhadap tema 

pengembangan mutu dan relevansi;

b) korelasi antara kegiatan dan sumber daya—komponen 

biaya yang diperlukan; dan

c) kelengkapan indikator keberhasilan yang terkait dengan 

mutu dan relevansi.
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2) Perluasan Akses dan Kesetaraan Gender (10%)

a) kesesuaian kegiatan yang diusulkan terhadap tema 

pengembangan akses dan kesetaraan;

b) korelasi antara kegiatan dan sumber daya—komponen 

biaya yang diperlukan; dan

c) kelengkapan indikator keberhasilan yang terkait dengan 

akses dan kesetaraan.

3) Keterlibatan Sektor Swasta dalam Meningkatkan Daya Saing 

Lulusan (20%)

a) kesesuaian kegiatan yang diusulkan terhadap tema 

pengembangan keterlibatan sektor swasta;

b) korelasi antara kegiatan dan sumber daya—komponen 

biaya yang diperlukan; dan

c) kelengkapan indikator keberhasilan yang terkait dengan 

keterlibatan sektor swasta.

4) Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan (10%)

a) kesesuaian kegiatan yang diusulkan terhadap tema 

pengembangan penguatan tata kelola;

b) korelasi antara kegiatan dan sumber daya—komponen 

biaya yang diperlukan; dan

c) kelengkapan indikator keberhasilan yang terkait dengan 

penguatan tata kelola.

e. Penilaian Institusional (40%)

Penilaian institusional terdiri atas hal berikut.

1) Kepemimpinan Institusi (5%)

Kepemimpinan yang kuat menjadi salah satu kunci keberhasilan 

dalam upaya meningkatkan kualitas dan relevansi politeknik. 

Dalam konteks proyek ini, kepemimpinan mencakup personal 

dan institusional. Kepemimpinan tidak diartikan secara sempit 

sebagai kualitas kepemimpinan seseorang saja, tetapi termasuk 

juga alur tata kelola dalam hierarki kelembagaan (governance) di 

organisasi tersebut.

Keterlibatan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan 

mahasiswa dalam evaluasi diri dan upaya pengembangan 

merupakan salah satu cerminan peran kepemimpinan institusi 

untuk membangkitkan rasa memiliki serta memotivasi masyarakat 
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kampusnya, kemampuan pimpinan dalam mewujudkan kerja 

sama dengan pihak industri, pemerintah daerah, dan pihak terkait 

lainnya. Bagi politeknik yang sudah pernah memenangkan hibah, 

kinerja institusi dalam melaksanakan program hibah tersebut 

akan menjadi salah satu aspek yang dinilai pada komponen ini.

2) Komitmen Institusi (15%)

Komitmen institusi merupakan jaminan bahwa komitmen tidak 

terbatas diberikan oleh individu dan pribadi yang menduduki 

jabatan tertentu saja, tetapi merupakan komitmen seluruh 

institusi. Komitmen institusi tercermin antara lain dari hal berikut. 

• Komitmen institusi dalam mengembangkan dan memelihara 

good practices yang telah dan akan dikembangkan, 

monitoring dan evaluasi internal, dan penerapan berbagai 

skema kompetisi secara internal. Penilaian pada aspek 

ini meliputi kejelasan mekanisme internal pelaksanaan 

program pengembangan, kelayakan anggaran/program 

investasi, mekanisme penjaminan keberlangsungan 

program dan good practices yang dihasilkan, serta jaminan 

ketersediaan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan 

program. 

• Selain itu komitmen institusi juga tercermin pada good 

institutional governance, yaitu kesungguhan institusi untuk 

menjalankan praktik manajemen yang sehat dan bermutu, 

khususnya dalam mengelola sumber daya dan program 

akademik. 

• Komitmen institusi dalam pengembangan budaya kualitas 

(quality culture) melalui inovasi yang diterapkan secara 

internal, seperti mendorong dan memfasilitasi sertifikasi 

dan standardisasi satuan internal untuk senantiasa bersaing 

dalam mencapai keunggulan merupakan salah satu aspek 

yang dinilai.

3) Kapasitas institusi (20%)

Setiap institusi memiliki ambang batas untuk dapat menyerap 

secara efisien dan efektif alokasi dana yang diberikan, sesuai 

dengan kapasitas institusi masing-masing. Kapasitas institusi 

akan terungkap dalam laporan evaluasi diri, untuk kemudian 
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dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun program 

pengembangan. 

Oleh sebab itu, program pengembangan yang diusulkan 

harus sesuai dengan kapasitas institusi yang ada. Penilaian 

dapat dilakukan antara lain dengan kesesuaian antara kapasitas 

institusi yang ada dan program pengembangan yang diusulkan. 

Kapasitas institusi tecermin antara lain pada kecukupan sumber 

daya untuk mendukung pelaksanaan program yang diusulkan, 

kelayakan usulan anggaran dan nilai manfaat sumber daya yang 

diusulkan, kesesuaian program dengan bidang unggulan pada 

Gambar 12. Sejumlah indikator menjadi tolok ukur kesuksesan PEDP, terutama 
pengembangan pada program studi tertentu di politeknik
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koridor dan sektor MP3EI, serta tingkat kemampuan institusi 

untuk memanfaatkan investasi yang diusulkan.

Ketepatan dan relevansi program yang diusulkan dengan 

hasil evaluasi diri akan dieksplorasi pada aspek ini. Demikian juga 

relevansi dan koherensi keseluruhan program yang diusulkan 

terhadap sasaran peningkatan mutu yang tecermin pada 

indikator kinerja yang ditargetkan akan dievaluasi.

6. Jumlah Politeknik yang Berpartisipasi

Total jumlah politeknik yang berpartisipasi dalam PEDP 2013–2018 adalah 

sebanyak 34 politeknik. Politeknik dengan Skema Hibah Penugasan (PHP-

PMPP) sebanyak 13 politeknik negeri. Adapun politeknik dengan Skema 

Hibah Kompetisi (PHK-PMPP) sebanyak 27 politeknik negeri dan swasta 

yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 6 politeknik mendapatkan dana 

hibah penugasan dan dana hibah kompetisi sekaligus.

D. Indikator Kinerja Utama (IKU) PEDP

Ukuran ketercapaian dari sebuah proyek atau program tidak dapat dilepaskan 

dari penetapan indikator. Untuk itu, PMU-PEDP telah menetapkan indikator 

ketercapaian dalam hal output dan outcome pada setiap politeknik sesuai 

dengan skema terpilih yang dirumuskan sebagai indikator kinerja utama (IKU).

IKU menjadi acuan dalam melakukan monitoring serta evaluasi sehingga 

perkembangan pelaksaan proyek dan tingkat keberhasilannya dapat dinilai. 

Dalam hal ini politeknik yang berpartisipasi harus mencantumkan sekurang-

kurangnya beberapa indikator berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut.
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Aspek Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Politeknik

1. Terbentuknya rintisan Program Magister Terapan (S-2 Terapan) yang sesuai dengan salah satu dari 5 
sektor prioritas (indikator ini untuk politeknik yang mengajukan Skema B-1 dan Skema B-3).

2. Terbentuknya Pusat Unggulan Teknologi yang sesuai dengan sektor prioritas dalam koridor ekonomi 
(indikator ini untuk politeknik yang mengajukan Skema B-2 dan Skema B-3).

3. Pengadaan peralatan, peralatan pendukung dan material pada politeknik (penyebutan jumlah target 
paket atau unit peralatan yang akan diadakan).

4. Staf pengajar yang mengikuti pelatihan keahlian/profesional tersertifikasi (penyebutan jumlah target 
staf pengajar yang akan mengikuti pelatihan keahlian/profesional tersertifikasi).

5. Mahasiswa yang lulus sertifikasi pada Tempat Uji Kompetensi yang terakreditasi nasional atau 
internasional (penyebutan jumlah mahasiswa yang ditargetkan lulus sertifikasi pada Tempat Uji 
Kompetensi yang terakreditasi nasional atau internasional mengacu pada KKNI (IQF) dan BNSP). 

6. Kurikulum sesuai dengan standar industri pada koridor ekonomi yang sudah ditentukan dan mengacu 
pada KKNI (IQF) yang dilengkapi bahan ajar dan instrumen evaluasi telah dilaksanakan (penyebutan 
sektor industri prioritas yang diusulkan).

7. Sistem penjaminan mutu, sistem akreditasi, dan sistem sertifikasi termasuk ketentuan RPL.
8. Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) (penyebutan jumlah target TUK 

dan/atau LSP yang akan dibentuk).
9. Kerja sama industri atau pemerintah daerah yang terjalin (penyebutan target kerja sama industri atau 

pemerintah daerah yang akan dilaksanakan).

Aspek Peningkatan Kesetaraan dan Akses ke Institut Politeknik

1. Kerja sama dengan SMK dan pihak swasta untuk program transfer kredit bagi sejumlah siswa 
untuk program vokasi berkelanjutan (PVB) atau pendidikan jarak jauh (PDD)/akademi komunitas 
(AK)-30% perempuan (penyebutan jumlah siswa yang akan diterima pada program Diploma 1 
PVB/PDD/AK).

2. Program sertifikasi melalui skema RPL untuk lulusan SMK yang sudah berpengalaman (penyebutan 
jumlah lulusan SMK yang akan disertifikasi melalui skema RPL).

3. Mahasiswa baru pada program studi terkait (penyebutan jumlah mahasiswa yang ditargetkan).
4. Mahasiswa baru perempuan pada program studi terkait (penyebutan jumlah mahasiswa perempuan 

yang ditargetkan).
5. Mahasiswa tidak mampu penerima beasiswa pada program studi terkait. Program pemberian 

beasiswa akan dilakukan dalam skema hibah terpisah (sebutkan jumlah mahasiwa tidak mampu yang 
menjadi targetnya).

6. Mahasiswa perempuan penerima beasiswa pada program studi terkait. Program pemberian beasiswa 
akan dilakukan dalam skema hibah terpisah (sebutkan jumlah mahasiswa perempuan yang menjadi 
targetnya).
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Aspek Peningkatan Keterlibatan Sektor Swasta dalam Meningkatkan 
 Daya Saing Lulusan Politeknik

1. Program studi yang kurikulumnya diakui (recognized) oleh industri (penyebutan target jumlah program 
studi yang direncanakan kurikulumnya diakui oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi.

2. Kerja sama dengan asosiasi industri/profesi untuk menerapkan pelayanan pengembangan keterampilan 
melalui pemagangan atau bantuan tenaga ahli dari industri (sebutkan target jumlah kerja sama dengan 
industri untuk kegiatan tersebut).

Aspek Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Politeknik

1. Staf Politeknik yang dilatih tentang manajemen proyek 20% perempuan (penyebutan jumlah staf yang 
ditargetkan untuk memperoleh pelatihan manajemen proyek).

2. Dokumen sistem pengawasan dan pelaporan (monitoring and report system).
3. Dokumen sistem advokasi utk mendukung peningkatan mahasiswa baru, pelayanan kualitas, dan 

penyerapan lulusan.
4. Dokumen sistem penelusuran lulusan untuk melihat dampak dari lulusan program studi yang diperbaiki 

melalui program ini.

7. Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Selain indikator kinerja utama (IKU), politeknik pengusul dapat juga 

menambahkan beberapa Indikator Kinerja Tambahan (IKT) sebagai berikut:

a. jumlah prototipe teknologi yang dikembangkan bersama mitra kerja;

b. besarnya nilai kontrak kerja dengan mitra industri;

c. besarnya nilai investasi pemerintah daerah dalam pengembangan 

prototipe teknologi dengan mitra industri;

d. peningkatan jumlah dan persentase mahasiswa baru;

e. peningkatan jumlah dan persentase mahasiswa baru perempuan;

f. jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari Pemda dan perusahan/industri;

g. jumlah dan persentase mahasiswa tidak mampu secara ekonomi yang 

memperoleh beasiswa;

h. jumlah dan persentase mahasiswa perempuan yang memperoleh beasiswa;

i. Angka Efisiensi Edukasi (jumlah lulusan per tahun terhadap jumlah 

total mahasiswa);

j. masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama;

k. jumlah dan persentase jumlah lulusan perempuan yang memperoleh pekerjaan;

l. jumlah dan persentase lulusan yang bekerja pada bidang keahliannya;

m. nilai gaji saat kali pertama bekerja;

n. jumlah dan persentase lulusan yang berwiraswasta;

o. jumlah dan persentase lulusan yang bekerja di luar negeri;
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p. jumlah dan persentase lulusan dengan nilai English Proviency Test 

sesuai dengan yang dipersyaratkan;

q. jumlah dan persentase lulusan yang telah memperoleh sertifikat 

kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya;

r. jumlah dan persentase lulusan perempuan yang telah memperoleh 

sertifikat kompetensi;

s. jumlah dan persentase dosen berpendidikan magister atau doktor;

t. jumlah dan persentase dosen berpendidikan magister atau doktor 

pada bidang keahlian yang sesuai;

u. jumlah dan persentase program studi yang mencapai akreditasi A BAN-PT;

v. jumlah laboratorium memperoleh sertifikat tingkat nasional/ 

internasional;

w. jumlah dan persentase dosen yang sudah memiliki sertifikat keahlian;

x. jumlah staf administrasi memiliki sertifikat kompetensi/profesi sesuai 

dengan bidangnya;

y. jumlah teknisi/laboran memiliki sertifikat kompetensi/profesi sesuai 

bidangnya; dan

z. Jumlah staf pengajar memiliki sertifikat profesi sesuai dengan 

bidangnya.

8. Ketercapaian Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Lebih jauh di dalam tabel-tabel berikut terdapat poin-poin indikator kinerja 

utama dan indikator setiap program sesuai dengan empat tujuan utama 

dilaksanakannya PEDP.

Pada pelaksanaan PHK-PMPP terdapat outcome berikut: Pendidikan 

Politeknik Selaras dengan MP3EI pada 5 Sektor Industri Prioritas. Indikator 

keberhasilan adalah pada peningkatan jumlah mahasiswa sebesar 25% 

pada tiap batch dengan peningkatan jumlah mahasiswa perempuan 

mencapai 30% dari angka tersebut. Demikian pula dengan peningkatan 

jumlah lulusan untuk memasuki dunia kerja sebanyak 25% dengan 

perempuan sebanyak 15%.
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Tabel 6.  PHK-PMPP: INDIKATOR KINERJA UTAMA

Outcome:
Pendidikan Politeknik Selaras dengan MP3EI pada 5 

Sektor Industri

Target Total 
PHK-PMPP 

Batch 1, Batch 
2, Batch 3 

(2013–2018)

Target PHK-
PMPP Per 
Politeknik

1. Peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar di 
politeknik pada 5 sektor prioritas pada MP3EI 
sebesar 25% dan 30% di antaranya perempuan.

- Peningkatan 
25% (30% 
perempuan)

2. Peningkatan jumlah lulusan dari politeknik 
memasuki dunia kerja pada MP3EI sebesar 25% dan 
15% di antaranya perempuan.

- Peningkatan 
25% (15% 
perempuan)

Catatan:

• Penulisan pada kolom capaian dalam bentuk kumulatif serta 

dilakukan setiap tahun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 

terakhir proyek.

• Program studi yang terlibat dalam program ini terkait dengan 

sektor prioritas pada MP3EI maka target outcome dihitung terhadap 

peningkatan jumlah mahasiswa dan lulusan program studi yang 

dilibatkan pada PEDP. 

Berikut ini ditampilkan tabel Indikator Kinerja per Program seperti 

yang telah ditetapkan.
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Tabel 7.  PHK PMPP-INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1

Indikator Kinerja Program 1:
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan 

Politeknik

Target Total  
PHK-PMPP Batch 1,  

Batch 2, Batch 3 (2013-
2018)

Target
PHK-PMPP

Per Politeknik

1. Meningkatnya mutu dan jumlah fasilitas dan 
peralatan pada politeknik sesuai dengan 
kebutuhan (Perwujudan Pusat Unggulan 
Teknologi yang didukung oleh Kurikulum, 
TUK & LSP). Pusat Unggulan Teknologi khusus 
untuk politeknik yang mengambil Skema B.

x Lab xx Lab

2. Terselenggaranya rintisan Program Magister 
Terapan pada 5 sektor prioritas. Program 
Magister Terapan (khusus untuk politeknik 
yang mengambil Skema B).

y MST yy MST

3. Staf pengajar (20% perempuan) yang dilatih 
untuk memenuhi standar industri yang telah 
disepakati pada 5 sektor prioritas.

250 orang ±10 orang

4. Mahasiswa yang lulus sertifikasi pada Tempat 
Uji Kompetensi yang terakreditasi nasional atau 
internasional (sebutkan jumlah mahasiswa 
yang ditargetkan lulus sertifikasi pada Tempat 
Uji Kompetensi yang terakreditasi nasional atau 
internasional mengacu pada KKNI (IQF) dan
BNSP 20% perempuan).

16.000 sertifikat ±640 sertifikat

5. Pengkajian kembali, pengembangan dan 
penerapan standar industri pada 5 sektor 
prioritas, bekerja sama dengan industri dan 
sejalan dengan IQF.

Hasil kajian di 5 sektor Hasil kajian deskripsi 
learning outcome

6. Mengembangkan program studi yang 
berkualitas profesional dan fleksibel dengan 
bahan pembelajaran dan instrumen penilaian 
pada 5 sektor proritas.

25 dokumen kurikulum 
dan perangkatnya

Minimal 1 dokumen 
kurikulum dan 
perangkatnya

7. Terdapatnya sistem penjaminan mutu, sistem 
akreditasi, dan sistem sertifikasi termasuk 
ketentuan RPL.

25 sistem penjaminan 
mutu sistem sertifikasi 

termasuk ketentuan RPL

1 sistem

8. Mengembangkan TUK dan LSP di Politeknik. 25 TUK atau LSP 1 TUK dan/atau LSP

9. Terlaksananya 25 kerja sama dengan industri 
untuk pencapaian target jumlah mahasiswa 
terdaftar dan penempatan kerja lulusan.

25 program 1 program
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Catatan:

• Penulisan pada kolom target capaian dalam bentuk angka kumulatif, serta 

dilakukan setiap tahun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun terakhir proyek.

• Program studi yang terlibat dalam program ini terkait dengan sektor prioritas 

pada MP3EI, maka target outcome dihitung terhadap peningkatan jumlah 

mahasiswa dan lulusan program studi tersebut.

Tabel 8. PHK PMPP: INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2

Indikator Kinerja Program 2:
Peningkatan Kesetaraan Akses ke Institusi 

Politeknik

Target Total PHK-PMPP 
Batch 1, Batch 2, Batch 3 

(2013-2018)

Target
PHK-PMPP

Per Politeknik

1. Kerja sama dengan SMK Negeri dan Swasta 
untuk program kredit transfer bagi siswa (30% 
perempuan) pada 5 sektor prioritas.

50 program 2 program

2. Rekrutmen lulusan SMK (20% perempuan) 
untuk masuk ke program D-1 PVB pada 5 sektor 
prioritas.

6.000 orang ±240 orang

3. Implementasi pemberian beasiswa (20% 
perempuan) melalui dana NSF kepada 
mahasiswa baru kurang mampu dan perempuan 
pada program studi dengan kurikulum yang 
telah direvisi sejalan dengan program BIDIK MISI

1.000 orang (diakses 
melalui pengajuan 
proposal beasiswa 

tersendiri)

±40 orang

4. Mendesain dan melaksanakan penilaian RPL 
terhadap calon mahasiswa atau peminat di 5 
sektor prioritas di politeknik.

6.000 orang ±240 orang

5. Mengembangkan program-program pelatihan 
singkat yang fleksibel dan aplikatif di politeknik 
bagi pekerja/calon pekerja.

400 orang ±16 orang
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Tabel 9.  PHK PMPP: INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3

Indikator Kinerja Program 3:
Peningkatan Keterlibatan Sektor Swasta dalam 

Meningkatkan Daya Saing Lulusan Politeknik

Target Total PHK-PMPP 
Batch 1, Batch 2, Batch 3 

(2013-2018)

Target
PHK-PMPP

Per Politeknik

1. Pengakuan oleh industri terhadap kurikulum 
program studi yang telah direvisi sesuai dengan 
kebutuhan.

25 dokumen 1 dokumen

2. Kerja sama formal antara politeknik dengan 
pengusaha atau asosiasi industri untuk 
menerapkan pelayanan pengembangan 
keterampilan di 5 sektor prioritas.

25 MOU 1 MOU

Tabel 10.  PHK-PMPP: INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4

Indikator Kinerja Program 3:
Peningkatan Keterlibatan Sektor Swasta dalam 

Meningkatkan Daya Saing Lulusan Politeknik

Target Total PHK-PMPP 
Batch 1, Batch 2, Batch 3 

(2013-2018)

Target
PHK-PMPP

Per Politeknik

1. Staf pengelola (20% perempuan) di 
Kemdikbud-Dikti dan politeknik dilatih 
tentang manajemen proyek

98 orang (akan 
dikoordinasikan PMU, 
anggaran ada di PMU)

± 4-5 orang (akan 
dikoordinasikan PMU, 
anggaran ada di PMU)

2. Sistem pengawasan dan pelaporan 
(monitoring and report system) yang telah 
direvisi diimplementasikan pada politeknik 
(Manajemen Pendidikan dan Manajemen 
Keuangan).

2 Dokumen Kompilasi 
akan dikoordinasikan PMU 

(sistem
monitoring dan pelaporan 

untuk manajemen 
pendidikan dan 

manajemen keuangan)

2 Dokumen Hasil 
Implementasi

per politeknik (sistem 
monitoring dan 
pelaporan untuk 

manajemen pendidikan 
dan manajemen 

keuangan)

3. Merancang dan mengimplementasikan 
sistem strategi advokasi untuk mendukung 
peningkatan mahasiswa baru, pelayanan 
kualitas dan penyerapan lulusan.

1 Dokumen Kompilasi 
akan dikoordinasikan PMU 
(sistem strategi advokasi 

dan pemasaran)

1 Dokumen Hasil 
Implementasi per 
politeknik (sistem 

strategi advokasi dan 
pemasaran)

4. Merancang dan mengimplementasikan 
sistem penelusuran lulusan (tracer study) 
untuk melihat dampak dari penyerapan 
lulusan pada 20 program studi yang

1 Dokumen Kompilasi 
akan dikoordinasikan 

PMU (sistem penelusuran 
lulusan)

1 Dokumen Hasil 
Implementasi per 
politeknik (sistem 

penelusuran lulusan)

Persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan (Belmawa) dan Manajemen PEDP mulai dari perencanaan, 
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perancangan proses bisnis PEDP hingga pada penilaian politeknik pengusul 

dan pemantauan pelaksanaan PEDP sangatlah menguras energi. Namun, hal ini 

menghasilkan bukan hanya good practice, melainkan juga best practice yang dapat 

dijadikan tonggak kemajuan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia.

PEDP memang dapat dianggap sebagai salah satu tonggak bangkitnya 

pendidikan tinggi vokasi yaitu politeknik di Indonesia di tengah pandangan streotip 

masyarakat terhadap pendidikan non-gelar ini di satu sisi serta kebutuhan industri 

yang tidak dapat ditawar-tawar lagi pada sisi lain. 

Catatan pada bab selanjutnya tentang bagaimana PEDP dijalankan oleh setiap 

polikteknik partisipan menunjukkan munculnya kreasi dan inovasi-inovasi yang 

membanggakan bahwa politeknik Indonesia mampu melahirkan lulusan yang andal 

dan berkompeten di lima sektor prioritas. Momentum good practice dan best practice 

ini selayaknya harus dijaga dengan program lain pada masa mendatang.





BAB 3

JEJAK BERDAYA 
DAN BERJAYANYA 

POLITEKNIK 
MELALUI PEDP

Sejak digulirkannya PEDP awal 2013 hingga 

berakhir pada 2018, ada 37 politeknik yang 

berpartisipasi dengan perincian 30 politeknik negeri 

dan 6 politeknik swasta (Politeknik Caltex Riau, Politeknik 

Pos Bandung, Politeknik Sanata Dharma Yogyakarta, 

Politeknik LPP Yogyakarta, Politeknik ATMI Surakarta, dan 

Politeknik Perdamaian Halmahera). Meskipun hanya 34 

politeknik yang terlibat, dampak positif PEDP sangat dirasakan 

memberi kontribusi pada peningkatan mutu pembelajaran 

dan mutu lulusan politeknik. Dirjen Belmawa Kemenristekdikti 

mengilustrasikan dampak positif dari PEDP terhadap politeknik 

adalah terbentuknya sistem pendidikan yang responsif terhadap 

kebutuhan pasar tenaga kerja sehingga menghasilkan lulusan 

yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas di 

sektor ekonomi prioritas. Hasil (outcomes) yang diharapkan 

adalah pendidikan politeknik selaras dengan strategi MP3EI di 

lima sektor ekonomi prioritas. 
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Sekadar mengingatkan kembali bahwa sasaran kinerja PEDP (performance 

targets) adalah 1) jumlah mahasiswa politeknik yang terdaftar pada program studi di 

lima sektor prioritas meningkat 25%, dengan setidaknya 30% adalah perempuan; dan 

2) jumlah lulusan politeknik yang siap kerja meningkat 25% di lima sektor ekonomi 

prioritas, dengan setidaknya 15% dari peningkatan tersebut adalah perempuan, serta 

memperoleh pekerjaan yang relevan dalam waktu 6 bulan sejak kelulusan.

Jadi, dari tiap titik sasaran berikut indikatornya dapat ditarik satu garis lurus yang 

menunjukkan konektivitas antara jumlah dan mutu lulusan politeknik serta kapasitas 

lulusan untuk menempati posisi pekerjaan yang dibutuhkan di sektor-sektor ekonomi 

prioritas. Dalam hal ini, tersisip juga program penyetaraan gender yaitu peningkatan 

partisipasi SDM perempuan pada sektor-sektor ekonomi prioritas tanpa memandang 

lagi pembatasan keterlibatan perempuan. 

Berikut ini tergambar bingkai masa pelaksanaan PEDP dan mekanisme 

pengaliran dana hibah ke politeknik.

Dalam Laporan Kinerja 2017 Direktorat Jenderal Belmawa, Kemenristekdikti, 

terdapat data berikut sebagai capaian PEDP berdasarkan indikator output per 31 

Desember 2017.

Gambar 13. Bingkai Masa Pelaksanaan PEDP
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Tabel 11. Capaian Indikator Output PEDP per 31 Desember 2017  
(Sumber: Belmawa, Kemenristekdikti)

No. Politeknik
Jumlah

PT
Program 

Studi

Dok. 
Kurikulum 

KKNI

Perangkat 
Pembelajaran

COT 
(PUT)

 MTr LSP TUK
RPL 

Prodi

Akreditasi

A B C

1. Batch 

Penugasan

13 48 31 18 11 3 9 24 7 6 41 1

2. Batch I 12 23 29 23 4 1 8 25 10 3 17 3

3. Batch II 10 18 13 26 4 2 5 32 8 3 11 2

4. Batch III 5 7 6 7 0 0 2 8 5 1 6 0

Total 40 96 79 74 21 6 24 89 39 15 75 6

Berdasarkan data terlihat bahwa ada 34 politeknik yang menerima dana hibah. 

Capaian per 31 Desember 2017 dalam tiap program adalah sebagai berikut.

Pengembangan Program Studi 96 prodi

Perevisian dan Pengembangan  Kurikulum Berbasis KKNI 79 dokumen 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran 74 dokumen

Pembentukan Pusat Unggulan Teknologi 21 PUT 

Pengembangan Magister Terapan 6 MTr 

Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Lisensi BNSP 24 LSP 

Tempat Uji Kompetensi 89 TUK 

Rekognisi Pembelajaran Lampau 39 Prodi 

Data berupa angka-angka tersebut telah menunjukkan ketercapaian yang 

melegakan jika dihubungkan dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun 

demikian, ketercapaian tersebut masih perlu ditindaklanjuti untuk menjaga 

momentum keberhasilan pada tiap-tiap politeknik. Dengan demikian, ketika PEDP 

berakhir tidak lantas berakhir pula kisah sukses yang telah ditorehkan.

Hal yang disadari juga oleh Project Unit Manager PEDP bahwa tidaklah semua 

program yang telah direncanakan dan digariskan dapat dilaksanakan secara optimal 

100% oleh setiap politeknik. Terkadang ada kendala secara internal maupun eksternal 

yang memengaruhi meskipun pemilihan terhadap politeknik partisipan sudah 

dilakukan dengan sangat selektif.
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Demi menapaktilasi kembali jejak PEDP yang menunjukkan langkah-langkah 

inovatif beberapa politeknik partisipan yang berdaya dan berjaya maka penting untuk 

melihat apa yang telah dilakukan dan tantangan apa pula yang dihadapi. Dengan 

begitu, angka-angka pencapaian bukan sekadar angka yang tidak memberikan 

makna mendalam. 

A. Politeknik Partisipan PEDP

Berikut ini adalah politeknik-politeknik yang terpilih mendapatkan dana 

hibah PEDP setelah mengajukan proposal dan mendapatkan penilaian terkait 

program maupun penilaian institusional. Khusus untuk Skema Penugasan, 

politeknik diseleksi berdasarkan relevansi dengan 6 koridor ekonomi (Sumatra, 

Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Kepulauan Maluku), 

keterwakilan daerah (Jawa-Luar Jawa), dan pengalaman mengelola dana hibah 

Dikti sebelumnya. Dalam skema penugasan dari 13 politeknik negeri terpilih, 3 

politeknik berasal dari Jawa dan 10 politeknik dari luar Jawa.

Tabel 12. Politeknik yang Mendapatkan Dana Hibah PEDP

No. Politeknik Area Fokus

A Politeknik Penugasan (2013)

1. Politeknik Negeri Padang (PNP) Teknik pendukung untuk pertambangan 
batubara

2. Politeknik Negeri Samarinda (POLNES) Pertambangan batubara dan pengolahan

3. Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Politani 
Kupang)

Teknologi pengolahan pakan

4.  Politeknik Negeri Bali (PNB) Pariwisata

5. Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) Teknik pendukung untuk industri nikel

6. Politeknik Negeri Ambon (POLNAM) Mesin agroindustry

7. Politeknik Negeri Lampung (POLINELA) Industri pengolahan karet (hilir)

8. Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) Budi daya ikan khusus

9. Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) Konstruksi dan manajemen jembatan dan 
jalan hijau

10. Politeknik Manufaktur Bandung (POLMAN) Manufaktur peralatan transportasi

11. Politeknik Negeri Jember (POLIJE) Pengolahan & kemasan makanan dan 
minuman

12. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh 
(Politani Payakumbuh)

Teknologi pengolahan kelapa sawit

13. Politeknik Negeri Manado (POLIMDO) Pengolahan batang kelapa untuk perabotan
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B Batch-1 (Mid 2013)

1. Politeknik Negeri Banyuwangi (POLIWANGI) Industri kelautan

2. Politeknik Pertanian Negeri Pangkep (Politani 
Pangkep)

Penangkapan ikan dan teknologi pengolahan

3. Politeknik Negeri Malang (POLINEMA) Pengolahan dan kemasan makanan

4. Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) Kelapa sawit

5. Politeknik Negeri Lampung (POLINELA) Pengolahan sabut kelapa

6. Politeknik Negeri Jember (POLIJE) Makanan dan minuman

7. Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) Infrastruktur

8. Politeknik ATMI Surakarta Industri alat angkut

9. Politeknik Caltex Riau (PCR) Teknologi otomasi

10. Politeknik Negeri Indramayu (POLINDRA) Manufaktur peralatan transportasi

11. Politeknik LPP Yogyakarta Teknologi pengolahan gula

12. Politeknik Mekatronika Sanata Dharma 
(PMSD)

Makanan dan minuman

C Batch-2 (2014)

1. Politeknik Negeri Medan (POLMED) Agroindustri

2. Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) Telematika

3. Politeknik Negeri Semarang (POLINES) Telematika

4. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 
(PENS)

Telematika

5. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 
(PPNS)

Desain dan manufaktur kapal kecil dan menengah

6. Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) Agroindustri

7. Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Politani 
Kupang)

Pengembangan agro-forestry

8. Politeknik Pos Indonesia (POLTEKPOS) Manajemen logistik dan supply chain

9. Politeknik Negeri Cilacap Manufaktur dan otomasi industri

10. Politeknik Perdamaian Halmahera 
(PADAMARA)

Pertanian dan perikanan

D Batch-3 (Mid 2014)

1. Politeknik Negeri Batam (POLIBATAM) Industri telematika (Mikroelektronika)

2. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka 
Belitung (POLMAN BABEL)

Industri perkapalan

3. Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) Industri pengolahan makanan dan minuman

4. Politeknik Negeri Banjarmasin (POLIBAN) Batubara (pertambangan/energi)

5. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda 
(Politani Samarinda)

Teknologi pengolahan hasil perkebunan
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B. Mengungkit Mutu dan Menyambung Relevansi

Urusan mutu tidak terlepas dari kapasitas sumber daya manusia sebagai 

penggagas dan penggerak mutu serta ketersediaan prasarana dan sarana 

sebagai pengungkit mutu. Dalam konteks politeknik apa yang menjadi sorotan 

adalah mutu lulusan politeknik dan relevansinya terhadap kebutuhan di sektor 

industri.

PEDP mendorong peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan 

pendidikan politeknik melalui Pengembangan Program Studi (PPS) dan pendirian 

Pusat Unggulan Teknologi, pengujian kompetensi kerja (sertifikasi) melalui 

LSP dan TUK, penggiatan riset, dan pembentukan teaching factory. Dorongan 

tersebut meninggalkan jejak berdaya dan berjaya pada politeknik partisipan 

PEDP yang telah melaksanakan program dengan sangat baik.

1. Jejak Berdaya dan Berjaya Pengembangan Program Studi

Terselenggaranya PEDP memicu politeknik untuk mengenali lebih jauh 

potensi program studi yang dimilikinya. Karena itu, Pengembangan 

Program Studi (PPS) yang sesuai dengan sektor ekonomi prioritas MP3EI 

menjadi salah satu tujuan PEDP. Dalam hal ini, Direktur Politeknik berperan 

mengajukan prodi yang hendak dikembangkan di kampusnya.

Pengguliran dana PEDP untuk Skema A ditujukan khusus untuk PPS 

dengan syarat akreditasi institusi C (BAN-PT). Nilai pagu yang disiapkan US 

$1.275 juta dengan durasi selama 3 tahun. Skema A diproyeksikan untuk 

16 politeknik. Politeknik dapat mengajukan dua program studi yang saling 

berhubungan untuk mendapatkan dana hibah pengembangan. Selain di 

Skema A, PPS juga diberlakukan di Skema B-1, B-2, B-3, dan Penugasan. 

Dalam pengembangan program studi, politeknik dapat mengajukan 

pembiayaan untuk pengadaan peralatan laboratorium yang diperlukan 

dalam proses pembelajaran. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah 

peninjauan dan pengkajian terhadap kurikulum yang ada sesuai dengan 

relevansinya terhadap kebutuhan industri.

Sebagai contoh, di Politeknik Negeri Malang (Polinema) pada 

awalnya diajukan Prodi Teknik Kimia dan Prodi Administrasi Niaga 

untuk dikembangkan. Menurut Manajer PIU PEDP, Dwina Moentamaria, 

pengajuan Teknik Kimia berkaitan dengan pengembangan produksi 

minuman kemasan saribuah yang dilakukan pada saat itu. Namun, menurut 

Dwina, mereka masih kesulitan dalam memasarkannya.
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Karena itu, Prodi Teknik Kimia menggandeng Prodi Administrasi Niaga 

sebagai prodi yang diajukan dalam program PPS ke PEDP. Namun, PMU 

PEDP menolak pengajuan Prodi Administrasi Niaga karena pada dasarnya 

produk minuman saribuah kemasan masih memerlukan sentuhan teknologi 

tinggi. Alhasil, kemudian diajukan kembali prodi D-4 Teknik Elektro. 

Selain Polinema, Politeknik Negeri Batam juga menerima dana PEDP 

melalui Skema A dan Skema PHP-PMPP Batch 3. Program studi yang 

diusulkan dikembangkan adalah D-3 Teknik Elektronika dalam masa 3 tahun. 

Target Politeknik Negeri Batam adalah membangun keunggulan program 

studi di bidang Manufaktur Elektronika yang mendukung keselarasan dan 

relevansi implementasi kebijakan MP3EI pada salah satu koridor ekonomi 

yang ditetapkan yaitu Sektor Manufaktur Telematika di koridor Sumatra.

Tidak dapat dimungkiri bahwa 
Pengembangan Program Studi dapat 
meningkatkan angka partisipasi kasar 

(APK) mahasiswa di suatu politeknik ketika 
terjadi perbaikan pada fasilitas program 
studi tersebut, termasuk kurikulumnya. 

Dalam hal ini terjadi juga dampak ikutan 
Pengembangan Program Studi yaitu 

dibukanya program studi baru di politeknik 
yang bersangkutan sehingga berpengaruh 

pada APK sehingga menambah student 
body politeknik tersebut.

Politeknik Negeri Batam  (Polibatam) menjadi contoh untuk hal ini 

karena berhasil menambah tiga prodi baru, yaitu Prodi Manufaktur, Prodi 

Elektronika Instrumentasi, dan Prodi Robotika. Demikian pula yang terjadi 

di Politeknik Caltex Riau (PCR) dengan dua program studi, yaitu Teknik 

Mesin dan Teknik Listrik Industri. Di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene 

Kepulauan (Poli Pangkep) dibuka Prodi Teknologi Kelautan dan Prodi 

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. 

Dorongan pembukaan program studi baru ini selain disebabkan 

tuntutan kebutuhan dunia industri, juga karena dukungan peralatan yang 
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lengkap buah dari dana hibah PEDP. Seperti diungkapkan Direktur Politani 

Pangkep bahwa pembukaan Prodi Teknologi Kelautan dan Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan terkait juga merespons program pemerintah 

dengan pembukaan Tol Laut. Animo mahasiswa baru ternyata cukup 

besar yang terbukti diterimanya mahasiswa untuk prodi Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan sampai dua kelas dalam satu angkatan. Terkait 

dengan penerimaan mahasiswa perempuan juga meningkat karena sudah 

berkurang persepsi bahwa dunia kerja seperti di pelabuhan hanya dominasi 

kaum lelaki.

Gambar 14. Pengembangan Program Studi di Politeknik Negeri Pangkep (Polnep) berpengaruh 
terhadap pembentukan prodi baru dan peningkatan jumlah mahasiswa perempuan
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Tercatat ada 96 program studi yang tersentuh pengembangan oleh 

PEDP dari 34 politeknik. Hal ini tentu sangat berpengaruh meningkatkan 

performa tiap prodi yang juga berimbas pada prodi-prodi lainnya di luar 

prodi yang dikembangkan.  

2. Jejak Berdaya dan Berjaya Lewat Pusat Unggulan Teknologi (PUT) 

Center of Technology atau Pusat Unggulan Teknologi menjadi ikon penting 
dalam PEDP sebagai sebuah konsep yang digagas untuk mengintegrasikan 
berbagai program. PUT didefinisikan sebagai berikut.

“Wahana pengembangan teknologi 
berbasis riset terapan di politeknik untuk 
mendukung kegiatan pembelajaran yang 

relevan dan terkini dengan melibatkan 
kerja sama industri guna menghasilkan 

inovasi yang berdaya saing dan 
berkelanjutan.”

Operasionalisasi PUT sangat mungkin diselaraskan dengan target 

politeknik dalam menerapkan kurikulum berbasis produk serta memperkuat 

rencana praktik kerja industri. Dampak lain PUT yang juga sangat mungkin 

dikukuhkan adalah menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 

sehingga dapat menopang operasional PUT terkait dengan pembentukan 

teaching factory. Pada akhirnya, politeknik dapat menyiapkan diri menjadi 

Badan Layanan Umum (BLU) pada masa mendatang. 

PUT dapat dikatakan sebagai program induk dari PEDP selain PPS dan 

MTr. Melalui PUT terjadi pengembangan kapasitas lain yang saling terkait, 

yaitu pendirian lembaga sertifikasi profesi (LSP), tempat uji kompetensi 

(TUK), lembaga riset terapan, teaching factory, dan inkubator bisnis.

Sejak 2013 hingga 2018, PEDP telah menghasilkan 21 PUT di 19 

politeknik partisipan PEDP. Berikut ini data PUT yang telah berdiri di 19 

politeknik. Berdasarkan proyeksi PEDP, PUT akan dibentuk di 13 politeknik 

dengan Skema Penugasan, 5 politeknik pada Skema B-2, dan 3 politeknik 

dengan Skema B-3. Artinya, target 21 PUT telah terpenuhi. 



Jejak Pasti PEDP Membangun Politeknik Unggul68

Tabel 13. Daftar Pusat Unggulan Teknologi di Beberapa Politeknik

No. Politeknik Program Studi Batch Skema
Sektor 

Pengembangan
Nama PUT

1 Politeknik 
Negeri 
Padang

1. Teknik Mesin
2. Teknik Alat Berat
3. Teknik Sipil
4. Teknik Listrik

Penugasan   Teknologi 
Pendukung 
Sektor Tambang 
Batubara

PUT 
Tambang 
Batubara

2 Politeknik 
Pertanian 
Negeri 
Payakumbuh

1.  Budidaya 
Tanaman 
Perkebunan

2. Manajemen 
Perkebunan

3. Tata Air 
Pertanian

4. Teknologi 
Pangan

5.  Mesin dan 
Peralatan 
Pertanian

Penugasan   Teknologi 
Agroindustri 
Kelapa Sawit

PUT Kelapa 
Sawit

3 Politeknik 
Negeri 
Lampung

1.  Mekanisasi 
Pertanian

2.  Sumber daya 
Lahan & 
Lingkungan

3.  Produksi & 
Manajemen 
Industri  
Perkebunan

Penugasan   Industri Primer 
Karet Alam 
dan Produk 
Turunannya

PUT Karet 
Alam dan 
Produk 
Turunannya

4 Politeknik 
Negeri 
Bandung

1.  Teknik 
Konstruksi 
Gedung

2. Teknik 
Perawatan 
dan Perbaikan 
Gedung

3. Teknik 
Konstruksi Sipil

4. Teknik 
Perancangan 
Jalan dan 
Jembatan

Penugasan   Teknologi 
Infrastruktur 
- Jalan dan 
Jembatan

PUT Jalan 
Ramah 
Lingkungan 
(Green 
Road)
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No. Politeknik Program Studi Batch Skema
Sektor 

Pengembangan
Nama PUT

5 Politeknik 
Manufaktur 
Bandung

1. Teknik 
Manufaktur

2. Teknik 
Perancangan 
Manufaktur

3. Teknik 
Pengecoran 
Logam

4. Teknik 
Otomatisasi 
Manufaktur 
dan 
Mekatronika

Penugasan   Pengembangan 
Teknologi 
Manufaktur Alat 
Angkut

PUT 
Pengembangan 
Power Train 
Otomotif

6 Politeknik 
Negeri 
Jember

1. Manajemen 
Agribisnis

2. Keteknikan 
Pertanian

3. Teknologi 
Industri Pangan

Penugasan   Teknologi Proses 
dan Pengemasan 
Pangan 
(Packaging 
Center)

PUT 
Proses dan 
Pengemasan 
Pangan 
(Packaging 
Center)

7 Politeknik 
Negeri 
Pontianak

1. Budidaya 
Perikanan

2. Teknologi Hasil 
Pengolahan 
Perikanan

3. Teknologi 
Penangkapan 
Ikan

Penugasan   Perikanan PUT 
Budidaya 
Perikanan

8 Politeknik 
Negeri 
Samarinda

1. Perawatan 
dan Perbaikan 
Mesin

2. Teknik Alat 
Berat

3. Teknologi 
Kimia Industri

4. Petro dan 
Oleokimia

5. Rekayasa Jalan 
dan Jembatan

6.  Teknik Sipil/
Konstruksi 
Gedung

7.  Teknik Listrik

Penugasan   Teknologi 
Pendukung 
Sektor Tambang 
Terbuka dan 
Industri Batubara

PUT 
Pertambangan 
dan Industri 
Pengolahan 
Batu Bara
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No. Politeknik Program Studi Batch Skema
Sektor 

Pengembangan
Nama PUT

9 Politeknik 
Negeri 
Ujung 
Pandang

1.  Teknik Mesin
2.  Teknik Kimia
3.  Teknik Elektro
4.  Teknik Sipil

Penugasan   Teknologi 
Pendukung 
Sektor 
Pertambangan 
Nikel

PUT 
Pendukung 
Sektor 
Pertambangan 
Nikel

10 Politeknik 
Negeri 
Manado

1. Teknik Sipil 
(D3)

2. Teknik 
Bangunan 
Gedung (D4)

3. Teknik Mesin

Penugasan   Teknologi 
Manufaktur 
Tanaman Kelapa 
dan Turunannya

PUT 
Pengolahan 
Kayu Kelapa 

11 Politeknik 
Negeri 
Ambon

1.  Teknik Mesin Penugasan   Rekayasa Alat 
dan Mesin 
Pertanian 
(Perikanan)

PUT 
Rekayasa 
Alat & Mesin 
Pertanian 
Skala 
Menengah

12 Politeknik 
Negeri Bali

1.  Usaha 
Perjalanan 
Wisata

2. Perhotelan
3. Manajemen 

Bisnis 
Pariwisata

Penugasan   Pariwisata 
MICE (Meeting, 
Incentive, 
Convention, and 
Exhibition)

PUT 
Pariwisata

13 Politeknik 
Pertanian 
Negeri 
Kupang

1.  Peternakan Penugasan   Peternakan PUT Produksi 
Pakan Ternak 
Mini/Small 
Scale Feed 
Industry

14 Politeknik 
ATMI 
Surakarta

1.  Teknik Mesin 
Industri

2. Teknik 
Perancangan 
Mekanik Dan 
Mesin

PHK PMPP 
Batch-1

B2 Industri Alat 
Angkut

PUT Plastik 
untuk 
Mendukung 
Komponen 
Alat 
Transportasi

15 Politeknik 
Caltex Riau

1. Teknik 
Elektronika

2. Teknik 
Mekatronika

PHK PMPP 
Batch-1

B2 Teknologi 
Otomasi

PUT Otomasi

16 Politeknik 
Negeri 
Jakarta

1. Konstruksi Sipil
2. Teknik 

Perancangan 
Jalan Dan 
Jembatan

PHK PMPP 
Batch-1

B3 Infrastruktur PUT 
Perawatan 
Jembatan
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No. Politeknik Program Studi Batch Skema
Sektor 

Pengembangan
Nama PUT

17 Politeknik 
Negeri 
Jember

1. Produksi 
Tanaman 
Hortikultura 
2. Teknik 
Komputer

PHK PMPP 
Batch-1

B2 Makanan dan 
Minuman

PUT 
Pengemasan 
Makanan

18 Politeknik 
Elektronika 
Negeri 
Surabaya

1. Teknik 
Elektronika 
(D4) 
2. Teknik 
Informatika 
(D4)

PHK PMPP 
Batch-2

B2 Telematika PUT 
Development 
Applied 
Telematic 
Creative 
Industry

19 Politeknik 
Negeri 
Jakarta

1. Teknik 
Telekomunikasi

2. Teknik 
Elektronika 
Industri

PHK PMPP 
Batch-2

B2 Telematika PUT Otomasi 
Industri 
berbasis TIK

20 Politeknik 
Perkapalan 
Negeri 
Surabaya

1. Teknik 
Pengelasan 
(D4)

2. Teknik 
Perancangan 
& Konstruksi 
Kapal

PHK PMPP 
Batch-2

B2 Perkapalan PUT 
Rekayasa 
Teknologi 
Kapal kecil

21 Politeknik 
Pos 
Indonesia

1. Manajemen 
Informatika

2. Logistik Bisnis

PHK PMPP 
Batch-2

B2 Telematika PUT 
Logistik dan 
Manajemen 
Rantai Suplai

a. PUT Plastik di Politeknik ATMI Surakarta

Dalam lintasan sejarah, Politeknik ATMI Surakarta tercatat sebagai 

lembaga pendidikan tinggi yang pertama menyelenggarakan model 

pendidikan vokasi yaitu pada tahun 1968—jauh sebelum sebelum 

politeknik negeri didirikan di Indonesia. ATMI yang merupakan 

singkatan dari Akademi Teknik Mesin Industri mengadopsi model 

pendidikan dual system dari Jerman dan Swiss yang berkonsentrasi 

pada bidang mesin industri (manufaktur).
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ATMI sejak awal mengadopsi sistem PBET (Production Based 

Education and Training) sehingga lulusannya diarahkan memenuhi 

kebutuhan industri. Dengan pengalaman ini, ATMI berubah namanya 

pada 2011 menjadi Politeknik ATMI. 

Sejak berdiri tahun 1968, ATMI telah meluluskan 3.508 mahasiswa 

yang tersebar di berbagai perusahaan dalam dan luar negeri. 

Tidak hanya itu, ATMI juga telah menyediakan tempat praktik, baik 

instruktur maupun siswa bagi lebih dari 20 SMK, 20 lembaga tinggi 

pendidikan vokasi, dan 19 industri. Setidaknya sudah ada 750 industri 

menjalin kerja sama dengan ATMI sejak ATMI berdiri sebagai perintis 

pendidikan tinggi vokasi. Tidak hanya itu, ATMI juga telah membantu 

pendirian lembaga vokasi lain, di antaranya Polman Bandung, Polman 

Astra, Puslastek UCC Tangerang, dan PT Sugar Group Lampung.

Poltek ATMI mendapatkan dana hibah PEDP melalui Skema 

PHK-PMPP untuk program studi Teknik Mesin Industri dan Teknik 

Perancangan Mekanik dan Mesin dengan konsentrasi pada industri 

alat angkut. 

Melalui dana PEDP tersebut Politeknik ATMI mendirikan PUT 

Plastik (PUTP) untuk mendukung penyediaan komponen alat 

transportasi. Pendirian PUT ini juga mendapat dukungan dari kalangan 

industri plastik.

Pusat Unggulan Teknologi Plastik (PUTP) Politeknik ATMI 

didedikasikan untuk mendukung industri plastik di Indonesia 

melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta 

pendukung produksi.  PUTP menawarkan solusi pengembangan SDM 

melalui pendidikan dan pelatihan melalui peningkatkan technical 

know-how serta kompetensi dari personel yang terlibat dalam 

manufaktur produk plastik, juga diharapkan terjadi peningkatan 

utilisasi dari manpower, material, dan mesin-mesin produksi. 

Selain fokus pada kegiatan yang mendukung industri, PUTP 

ini juga akan menjadi wahana integrasi kerja sama antarlembaga 

penelitian, perguruan tinggi serta pemerintah pada bidang terkait 

dalam 3 kegiatan utamanya, yaitu 1) Penelitian & Pengembangan 

Teknologi Mold & Dies: bekerja sama dengan perguruan tinggi dan 

lembaga penelitian lainnya dengan tema yang relevan dengan 

kebutuhan industri; 2) Pendidikan dan pelatihan untuk up grading 

SDM: lingkup ini ditujukan untuk pengembangan pendidikan formal 
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di Politeknik ATMI Surakarta dan pelatihan SDM bagi Industri; 3) 

Layanan Jasa Produksi: untuk menutup sementara keterbatasan 

industri level menengah ke bawah dalam melakukan proses produksi 

mold & dies dengan teknologi tinggi. Jasa produksi ini juga memilki 

manfaat bagi lembaga mengasah kemampuan personel karena selalu 

up date permasalahan industri.

Dengan fasilitas peralatan yang dimiliki PUTP kini, tersedia jasa 

3D scanner, 3D printing, injeksi, extrusi, analisis mold flow dan abaqus, 

serta vacuum forming. Jasa ini dapat dimanfaatkan oleh industri dalam 

skala kecil dan menengah.  

b. PUT Manufaktur Peralatan Transportasi di Politeknik 

Manufaktur Bandung (Polman)

Nama Politeknik Manufaktur Bandung (Polman) sudah sangat akrab 

bagi warga Bandung. Inilah perguruan tinggi pertama di Indonesia 

yang menggunakan nama politeknik. Tepatnya dahulu bernama 

Politeknik Mekanik Swiss-Institut Teknologi Bandung (PMS-ITB). Pada 

Gambar 15. Kiprah ATMI sudah tercatat setengah abad di Indonesia sebagai lembaga 
pendidikan vokasi yang andal (Sumber: Dok. ATMI)
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masa dahulu politeknik negeri umumnya menginduk pada salah satu 

universitas.

Pendirian Polman Bandung merupakan hasil kerja sama bilateral 

antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik 

Konfederasi Swiss. Perjanjian kerja sama kedua negara ditandatangani 

oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Adam Malik, dan 

Duta Besar Republik Konfederasi Swiss, Dr. Max Feller pada tanggal 

6 Desember 1973 di Jakarta. Salah satu isi dari perjanjian tersebut 

adalah pendirian sebuah perguruan tinggi teknik yang kemudian 

diberi nama Politeknik Mekanik Swiss.

Untuk membangun pendidikan politeknik tersebut pihak Swiss 

berkontribusi dalam menyediakan tenaga ahli, membangun bengkel 

dan laboratorium, menyediakan peralatan praktik, dan menyiapkan 

bahan ajar. Pihak Indonesia sendiri pada saat itu berkontribusi dalam 

membangun gedung kuliah, gedung administrasi, dan fasilitas 

penunjang lainnya serta menyediakan biaya operasional pendidikan. 

Dalam pelaksanaan proyeknya pemerintah Republik Konfederasi 

Swiss menunjuk Swisscontact (sebuah yayasan bantuan teknik yang 

berkantor pusat di Zurich Swiss) sebagai perwakilan dari pihak Swiss. 

Adapun pemerintah Republik Indonesia menunjuk Institut Teknologi 

Bandung (ITB) sebagai perwakilan dari pihak Indonesia.

Polman mendapatkan pendanaan PEDP melalui skema 

penugasan. Program studi yang mendapatkan guliran dana adalah 

1) Teknik Manufaktur; 2) Teknik Perancangan Manufaktur; 3) 

Teknik Pengecoran Logam; 4) Teknik Otomatisasi Manufaktur dan 

Mekatronika. Sektor yang menjadi konsentrasi adalah pengembangan 

teknologi manufaktur alat angkut.

Salah satu prestasi Polman lewat PUT Pengembangan Power Train 

Otomotif adalah pengembangan teknologi gearbox untuk kendaraan 

serba guna (utility vehicle). Gearbox sebagai produk unggulan dibuat 

dengan biaya murah dan berkualitas untuk kendaraan serbaguna 

yang dapat dimanfaatkan untuk mengangkut orang dan barang di 

perdesaan maupun perkebunan. 
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Gambar 16. Peralatan canggih yang mendukung proses 

pembelajaran di Polman Bandung

c. PUT Infrastruktur Perawatan Jalan di Politeknik Negeri Jakarta 

(PNJ) 

Sektor infrastruktur menjadi pilihan bagi PNJ untuk membangun 

PUT, tepat Pusat Unggulan Teknologi Infrastruktur (PUTI)—Jembatan. 

Selain itu, PNJ juga mendirikan dan mengembangkan PUT di sektor 

Telematika yaitu PUT Otomasi Industri.

Buah dari berdirinya PUTI yang didukung PEDP ini adalah 

tersedianya alat untuk mengukur getaran jembatan dan hanya dimiliki 

tiga institusi di Indonesia, salah satunya lagi adalah Kemen PUPR. 

Fasilitas alat ukur senilai Rp17 miliar tersebut sudah dimiliki PNJ sejak 
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2015 setelah mendapatkan PHK-PMPP (PEDP). Sewaktu Jembatan 

Merah Putih di Ambon rampung dibangun pada 2016, alat dari PNJ ini 

pernah digunakan.

Keberadaan alat tersebut diungkapkan menjadi tonggak 

didirikannya Pusat Unggulan Teknologi Infrastruktur (PUTI), bidang 

pemeliharaan jalan dan jembatan. PNJ sendiri sejarahnya bermula 

dari Fakultas Non-Gelar Teknologi Universitas Indonesia (FNGT-UI), 

yang kemudian menjadi Politeknik Universitas Indonesia pada 20 

September 1982. Namun, sejak 25 Agustus 1998 PNJ menjadi mandiri 

dengan nama Politeknik Negeri Jakarta berdasarkan SK Mendikbud 

bernomor 207/O/1998.

Saat ini, alat canggih di PNJ ternyata bukan hanya alat pengukur 

kekuatan jembatan, melainkan juga alat canggih lain di bidang 

elektronika. Tahun 2017 kembali PNJ menerima dana hibah PEDP 

untuk mengadakan fasilitas otomasi penyulingan air. Dengan instalasi 

bernilai sekira Rp15 miliar tersebut, setiap tahapan dalam proses 

penjernihan air, menyuling air kotor hingga menjadi air layak minum, 

dapat termonitor melalui satu ruangan.

Gambar 17. Mahasiswa PNJ berpraktik mengukur kekuatan jembatan di PUTI
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PUT yang didirikan di PNJ untuk mencapai sasaran strategis 

peningkatan peran institusi dalam bidang industri konstruksi, 

manufaktur dan jasa di tingkat nasional maupun internasional. Di PNJ 

terdapat program pembentukan Pusat Unggulan Teknologi bidang 

konstruksi, manufaktur, dan jasa melalui hibah program PHK-PMPP 

Batch 1 dan Bacth 2 yang bernama PUTI (Pusat Unggulan Teknologi 

Infrastruktur) pada tahun 2015 dan PUTOI (Pusat Unggulan Teknologi 

Otomasi Industri) pada tahun 2017.

PUTI berada di bawah Jurusan Teknik Sipil yang dalam hal ini 

infrastruktur yang menjadi prioritas adalah untuk pemeliharaan 

jembatan. Adapun tujuan PUTI itu sendiri antara lain melakukan 

penelitian terapan, melakukan layanan konsultasi dan inspeksi, 

pelatihan teknis, serta melakukan sertifikasi keahlian maupun 

sertifikasi keterampilan bidang infrastruktur jembatan.

Adapun untuk PUTOI merupakan program hibah PHK PMPP Batch 

2 yang berada di bawah Jurusan Teknik Elektro PNJ. PUTOI ditujukan 

Gambar 18. Instalasi otomasi penyulingan air di PUT PNJ
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sebagai pusat unggulan untuk pembelajaran mahasiswa (baik teori 

maupun praktik), sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia 

(baik masyarakat akademik maupun industri), dan juga sebagai pusat 

penelitian teknologi terapan terutama untuk 4 bidang keahlian 

yaitu instrumentation and control engineering, electrical engineering, 

telecommunication engineering, dan IT enterprise engineering.

d. PUT Telematika di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 

(PENS) 

Atmosfer industri terasa kuat begitu memasuki kawasan Gedung 

EEPIS Inovation Center di PENS. Gedung berlantai tiga itu membuat 

PENS semakin berdaya dan berjaya sebagai politeknik unggulan. Di 

lantai I terdapat Pusat Unggulan Teknologi, di lantai II terdapat kantor 

LSP dan TUK, dan di lantai III terdapat Inkubator Bisnis yang populer 

disebut PENS Sky Venture.

Di lantai I terdapat fasilitas digital printing yang bersebelahan 

dengan ruang factory untuk memproduksi PCB sebagai pendorong 

produk inovasi di bidang elektronika. Produksi PCB di PUT PENS 

menggunakan peralatan teknologi berasal dari Jerman yang mampu 

menghasilkan PCB dengan 8 layer.

Wakil Direktur IV PENS, Edi Satriyanto, mengungkapkan bahwa 

PENS mengajukan prodi di PENS yang memang memiliki peran besar 

yaitu prodi Teknik Elektronika dan Teknik Informatika. PENS kebetulan 

juga menjadi data center politeknik se-Indonesia. PENS juga sudah 

menerapkan sistem smart campus sebagai percontohan bagi beberapa 

politeknik.

PUT Telematika PENS berawal dari sebuah pusat pelatihan. 

Setelah menerima dana hibah kompetisi dari PEDB, PENS kemudian 

membangun PUT berikut LSP dan inkubator bisnis. PUT ini berfungsi 

sebagai pengembangan riset terapan, teaching factory, dan bengkel 

kerja (workshop).

Edi menambahkan bahwa konsep teaching factory saja tidak 

cukup untuk pengembangan PUT yang inline dengan dua prodi yang 

diajukan. Maka dari itu, PENS membuat grand design bahwa fasilitas 

PEDP yang akan diperoleh akan diintegrasikan agar ekosistem industri 

terbentuk sehingga terbentuk juga teaching industry.
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Dari segi konsep teaching industry 
berbeda dengan teaching factory. 

Teaching factory lebih melihat industri 
yang sudah ada, lalu diadopsi di kampus 

untuk memproduksi produk secara 
massal. Padahal, politeknik ini termasuk 
perguruan tinggi yang melakukan riset 
dan pengembangannya. Inovasi dalam 

industri menjadi sangat dibutuhkan 
sehingga ekosistem industri juga perlu 

dihidupkan. 

Gambar 19. Mahasiswa PENS didorong untuk menghasilkan produk inovatif berbasis 
masalah
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Gambar 20. Mahasiswa PENS dengan  
produk inovasinya harus diberi perhatian dan jalan untuk berkembang



81Bab 3  Jejak Berdaya dan Berjayanya Politeknik Melalui PEDP

Jadi, PUT menurut Edi seyogianya tidak hanya menjadi teaching 

factory, tetapi juga teaching industry. Dalam hal mengembangkan 

teaching industry maka harus ada medianya. PENS kemudian 

membangun pusat inkubator bisnis yang bernama PENS Sky 

Venture. Jadi, ada keikutsertaan PENS menyiapkan industri baru dari 

para technopreneur.

Hal yang menarik di PENS Sky Venture terdapat tenant-tenant 

yang merupakan para technopreneur bukan hanya alumni PENS, 

tetapi juga dari masyarakat umum. Konsekuensinya PENS juga harus 

menyiapkan workshop atau bengkel.

Terkait dengan PUT, PENS mengajukan PUT yang memproduksi 

PCB agar inline dengan berbagai bisnis/industri yang hendak 

dikembangkan. PENS menghasilkan PCB hingga 8 layer meskipun 

lebih dari itu sanggup dipenuhi PENS. Namun, jumlah layer 

disesuaikan dengan pesanan customer di inkubator bisnis.

Jadi, PENS memfasilitasi para tenant yang masuk inkubator 

bisnis untuk membuat prototipe produk berbasis elektronika dan 

telematika yang inovatif. Technopreneur yang umumnya anak-anak 

muda itu diberi fasilitas untuk mengembangkan produk-produk 

inovatif, seperti printer 3D, vending machine nasi kotak, dan alat 

untuk melatih kicau burung.

Dari situ prototipe yang dihasilkan para technopreneur 

diharapkan dapat segera mendapatkan pemodal dan jalur 

pemasaran. Itulah yang didorong oleh PENS dengan pendirian PUT-

nya. Dalam pandangan Edi, PENS yang setiap tahun menerima 800 

mahasiswa baru dan meluluskan 800 mahasiswa. Sebelum lulus 

mahasiswa itu wajib menghasilkan produk inovasi akhir berupa 

produk-produk teknologi seperti robot atau mobil listrik.

Produk-produk tersebut tentu saja harus direspons oleh 

PENS mengingat telah memakan waktu dan biaya dalam proses 

perancangannya, termasuk energi yang dikeluarkan oleh dosen 

untuk membimbing mahasiswa. Jika diabaikan, 800 produk itu akan 

menjadi "sampah teknologi". 

PENS masih mempunyai target mampu menindaklanjuti produk 

invosi mahasiswa tingkat akhir itu sebanyak 3–5%. Artinya, sekitar 24 

produk inovasi saja. Hal ini untuk menjawab gugatan: Mana produk 

inovasi dari perguruan tinggi yang benar-benar dapat digunakan 

oleh masyarakat?
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Pengembangan produk inovatif sangat penting di politeknik 

karena berbasis masalah yang ada pada masyarakat pada tataran 

praktik sehingga memberikan solusi. Berbeda halnya dengan 

hasil-hasil riset yang umumnya berbasis pemikiran ilmiah untuk 

mengidentifikasi masalah sehingga dibuatlah simulasi meskipun 

tidak ada user dan customer-nya. Akhirnya, riset itu tidak dilanjutkan 

karena tidak ada penggunanya.

Jadi, PUT PENS adalah model untuk menciptakan kemandirian 

teknologi berbasis masalah yang ada pada kehidupan masyarakat. 

Biaya yang dikeluarkan melalui PEDP dengan demikian dapat 

dimanfaatkan dengan optimal melalui integrasi dengan ekosistem 

industri.

Gambar 21. Kunjungan Presiden ADB di PENS
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e. PUT Pembangunan Kapal Kecil di Politeknik Perkapalan Negeri 

Surabaya (PPNS)

Hari itu, Kamis, 2 Februari 2017, Presiden Asian Development Bank, 

Takehiko Nakao, mengunjungi PPNS. Dari berbagai proyek ADB di 

Indonesia, Presiden ADB tertarik untuk mengunjungi perkembangan 

proyek PEDP yang didukung oleh ADB melalui Direktorat Jenderal 

Belmawa, Kemenristekdikti. Kunjungannya kali ini turut didampingi 

Prof. Intan Ahmad selaku Direktur Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

PPNS sendiri merupakan politeknik negeri penerima PHK-

PMPP Batch 2 untuk program studi Teknik Pengelasan dan Teknik 

Perancangan dan Konstruksi Kapal. PPNS membangun Pusat Unggulan 

Teknologi Pembangunan Kapal  Kecil (PUTPKK).

Presiden ADB dalam kesempatan kunjungannya melihat beberapa 

inovasi, termasuk program sertifikasi welding inspector mahasiswa 

Gambar 22. PUT Pembangunan Kapal Kecil di PPNS menjawab kebutuhan akan potensi 
perairan di Indonesia
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Teknik Pengelasan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden ADB juga 

turut meresmikan kapal alumunium sebagai produk pertama dari PUT 

PPNS. Ia sangat terkesan dengan PPNS dan politeknik di Indonesia 

dengan berharap politeknik di Indonesia makin berkembang.

PPNS tercatat sebagai satu-satunya politeknik negeri yang 

bergerak di bidang pendidikan vokasional perkapalan dan 

berorientasi pada marine manufacture. PUT di PPNS dikembangkan 

menjadi teaching factory yang mengerjakan pesanan dari industri 

terkait dengan perairan. Saat ini PUT PPNS banyak menerima pesanan 

peralatan kapal, seperti jangkar, tangga, jendela, dan lain-lain, 

termasuk membuat sekoci yang menjadi bukti terjadinya hubungan 

antara industri dan politeknik yang sangat baik.

f. PUT Pariwisata di Politeknik Negeri Bali (PNB)

Pulau Dewata, Bali, memang surga bagi wisatawan. Daerah ini menjadi 

kawasan eksklusif pengembangan pariwisata di Indonesia karena 

sangat populer di dunia. Adanya Politeknik Negeri Bali (PNB) yang 

membuka prodi Pariwisata sangatlah tepat untuk mengeksplorasi 

potensi pengembangan pariwisata di Bali sekaligus menyiapkan 

tenaga kerja yang terampil dan profesional di bidang pariwisata.

Gagasan Green Tourism yang dicuatkan oleh PNB menjadi jalan 

bagi PNB memperoleh dana hibah PHP-PMPP lewat Batch Penugasan 

pada 2013. Green Tourism adalah sebuah konsep pengembangan 

wisata berbasis pada lingkungan sekitar. Konsep ini dikembangkan 

berdasarkan kearifan lokal (local wisdom) dan filosofi tri hita karana  (tiga 

sebab kebahagiaan) yaitu konsep hidup mempertahankan hubungan 

keseimbangan antara Tuhan, alam lingkungan, dan manusia.

PNB menggagas Green Tourism dengan menginterpretasikannya  

sebagai budaya yang berkembang di masyarakat lokal yaitu 

masyarakat Bali. Sebagai model pengembangan Green Tourism, PNB 

menunjuk tiga desa, yaitu Desa Belimbing, Desa Pinge, dan Desa 

Sangketan. 

Di Desa Pinge, PNB, dan masyarakat di sana mengembangkan 

objek wisata alam yang semula tidak bernilai jual menjadi sesuatu yang 

bernilai jual sehingga mampu menarik bagi wisatawan. Wisatawan 

Eropa khususnya Jerman dan Prancis sangat terkesan dengan model 

wisata berbasis lokal tersebut.
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pengembang konsep Green Tourism
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Terkait dengan Green Tourism maka dikembangkan pula green 

food di Desa Pinge yaitu memperkenalkan bahan dasar makanan 

yang berasal dari lokal. Salah satu konsep  yang dipopulerkan adalah 

pola makan masyarakat setempat sebagai bagian dari budaya untuk  

menjaga keseimbangan dalam tri hita karana. Konsep itu adalah 

pola makan alit (porsi makan kecil), pola makan madya (porsi makan 

menengah), dan pola makan agung (porsi makan besar). 

Selain itu, program unggulan lain yang dirancang oleh PNB 

adalah Cultural Tourism International Camp (Cultic). Cultic merupakan 

event yang diselenggarakan di desa dan ternyata sangat diminati 

orang asing utamanya mahasiswa asing yang sedang belajar di Bali 

(Darmasiswa).

Lewat event ini, mereka diajak berkemah. Selama dua hari 

peserta mengikuti serangkaian kegiatan budaya mulai dari belajar 

menari, melukis hingga bermain gamelan. Pada hari berikutnya 

mereka mengikuti konferensi yang membahas masalah budaya 

dan menyaksikan eksebisi yang menarik. Respons peserta ini yang 

mendorong PNB ingin lebih mengembangkan PUT di bidang 

pariwisata.

g. PUT Pengolahan Gula di Politeknik Perkebunan Yogyakarta

Politeknik Perkebunan Yogyakarta merupakan salah satu politeknik 

swasta yang menerima bantuan dari PEDP pada skema Batch-1. Prodi 

yang diajukan adalah Teknik Mesin dan Teknik Kimia. 

Agro-industri menjad pilihan Politeknik Perkebunan Yogyakarta  

atau juga dikenal dengan sebutan Politeknik LPP Yogyakarta untuk 

mengembangkan PUT Pengolahan Gula. Poltek LPP Yogyakarta 

bertekad dapat melakukan sertifikasi produk gula berbasis SNI. Maka 

dari itu, persiapan pun dilakukan atas dana hibah PEDP untuk memberi 

peralatan dan pengembangan laboratorium.

Sebelum mengikuti PEDP, laboratorium milik Politeknik LPP 

Yogyakarta kondisinya memprihatinkan dan peralatan sudah tertinggal 

zaman. Setelah mendapatkan dana hibah PEDP, peralatan modern pun 

didatangkan, termasuk peralatan laboratorium modern. Contohnya, 

untuk teaching factory dibeli peralatan mendeteksi kadar nira 

(sucromat), simulator boiler agar mahasiswa mampu mengoperasikan 

dan mengendalikan boiler, dan alat untuk mengetahui kadar gas. 

Selain itu, dibeli juga peralatan welding (mengelas). 
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Politeknik LPP Yogyakarta menjadi satu-satunya politeknik yang 

berkon sentrasi pada gula. Ke depan Politeknik LPP Yogyakarta bermaksud 

mengembangkan riset dan produksi berbasis sawit dan karet.

h. PUT Industri Karet Alam di Politeknik Negeri Lampung 

(Polinela)

Politeknik Negeri Lampung (Polinela) termasuk politeknik yang paling 

awal merealisasikan PUT yang diberi nama PUT Industri Karet Alam 

dan Produk Turunannya (PUT IKAPT). PUT ini berdiri September 2014. 

Polinela sendiri adalah penerima dana hibah PEDP melalui Skema 

Penugasan.

PUT IKAPT di Polinela terutama difokuskan untuk mendukung 

penelitian/riset di bidang pengembangan karet alam menjadi produk 

barang jadi karet, pelayanan jasa uji mutu karet mentah (uji kadar 

kotoran, uji kadar abu, uji kadar bahan menguap, PRI, dan indeks 

warna sesuai dengan SNI N0. 199-2000), pengujian sifat fisik barang 

jadi karet (pengujian viskositas, pengujian kekerasan, pengujian 

kekuatan tarik, pengujian ketahanan sobek, pengujian pampatan 

tetap, pengujian ketahanan kikis, pengujian perubahan sifat fisik saat 

terjadi perubahan temperatur dan lingkungan), serta produksi barang 

jadi karet dan serabut kelapa berkaret. Melalui PUT IKAPT diharapkan 

mahasiswa meningkat kom petensinya dalam pengembangan karet 

alam sebagai tempat uji kompetensi mahasiswa, termasuk pemangku 

kepentingan di bidang tersebut.

***

Gambar 24. Mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta optimistis bergiat di sektor perkebunan
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Sebagai sebuah konsep dan model yang baru untuk meningkatkan 

mutu politeknik tentulah pendirian PUT di berbagai politeknik terkadang 

menemukan kendala. Ada pembelajaran try and error sehingga desain dan 

perencanaan menjadi sangat penting seperti yang dilakukan oleh PENS. 

PUT yang sukses terindikasi dari 
termanfaatkannya semua fasilitas yang 

diadakan secara optimal dan berkelanjutan. 
Karena itu, pemilihan program studi yang 

hendak dikembangkan menjadi sangat 
penting.  

PUT yang sukses juga terindikasi dari integrasi antar-unsur pemicu dan 

peningkat mutu seperti lembaga sertifikasi profesi, tempat uji kompetensi, 

teaching factory, riset terapan, dan pengembangan program studi. Karena 

itu, aktivitas PUT tidak terlepas dari  pengembangan unsur-unsur pemicu 

dan peningkat mutu politeknik.

Gambar 25. PUT Industri Karet Alam dan produk turunannya di Polinela
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3. Jejak Berdaya dan Berjaya Melalui Pembentukan LSP dan TUK

Urusan mutu dan relevansi kompetensi lulusan politeknik memang tidak 

dapat dilepaskan dari sertifikasi berlisensi nasional. Indonesia sejak tahun 

2003 telah membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dasar 

hukum sertifikasi adalah UU Nomor 3/2003 tentang Ketenagakerjaan; UU 

Nomor 23/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP Nomor 23/2004 

tentang Badan Nasional Sertifikasi; dan Perpres Nomor 8/2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Salah satu sasaran dari pendanaan PEDP adalah memperbanyak 

lulusan politeknik yang tersertifikasi secara nasional. Sertifikasi menjamin 

standar lulusan sudah sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) atau Indonesia Qualification Framework (IQF) sehingga 

kompetensi yang dimiliki relevan dengan kebutuhan dunia kerja. 

Hal ini juga sejalan dengan kewajiban perguruan tinggi, terutama 

politeknik untuk memberikan ijazah dan sertifikat pendamping ijazah 

berupa sertifikat kompetensi/sertifikasi profesi berdasarkan UU Nomor 

12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 

Tahun 2014 menegaskan kembali tentang pemberian sertifikat kompetensi 

pendamping ijazah (SKPI) bagi lulusan perguruan tinggi.

Dengan demikian, kehadiran sebuah LSP di politeknik akan sangat 

membantu merealisasikan kewajiban tersebut untuk membekali lulusan 

bukan hanya ijazah tanda kelulusan, melainkan juga sertifikat yang 

menyatakan ia berkompeten pada profesinya. Semakin banyak lulusan 

politeknik yang tersertifikasi secara nasional tentu semakin memberikan 

kebanggaan dan keyakinan untuk bersaing di kancah nasional maupun 

global.

Politeknik partisipan PEDP dapat memanfaatkan pendanaan PEDP 

untuk mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Kesatu (P-1)—

khusus untuk lembaga pendidikan—dan sekaligus fasilitas Tempat Uji 

Kompetensi. Dalam kaitan ini politeknik juga harus mempersiapkan asesor-

asesor kompetensi yang dapat berasal dari internal kampus sendiri yaitu 

minimal enam asesor. 

Para calon asesor akan dilatih langsung oleh master asesor yang 

ditugaskan BNSP. Lamanya pelatihan yang harus ditempuh dengan 

disiplin ketat adalah 40 jam dalam 4 hari, lalu dilanjutkan dengan 1 hari 
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uji kompetensi sebagai asesor. Karena itu, pelatihan asesor kompetensi 

termasuk memerlukan dana besar dalam penyelenggaraannya selain 

tentunya pendirian LSP dan TUK yang memenuhi syarat.

Pada tahun  2017 data dari BNSP mencatat sudah ada 39 LSP klasifikasi 

LSP-1 di politeknik. Dari jumlah tersebut sebagian besar adalah politeknik 

penerima PEDP mengingat hal ini menjadi bagian dari sasaran pendanaan 

PEDP. Data terakhir telah terbentuk sebanyak 30 LSP yang terlisensi BNSP 

dari 34 politeknik partisipan PEDP sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 

berikut ini.

Tabel 13. LSP Terlisensi BNSP pada Politeknik Penerima Proyek PEDP

No. Nama Politeknik No. Lisensi Skema PEDP

1. Politeknik ATMI Surakarta BNSP-LSP-078-ID Batch 1

2. Politeknik Caltex Riau BNSP-LSP-564-ID Batch 1

3. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya BNSP-LSP-186-ID Batch 2

4. Politeknik LPP Yogyakarta BNSP-LSP-585-ID Batch 1

5. Politeknik Negeri Ambon BNSP-LSP-666- D Penugasan

6. Politeknik Negeri Bali BNSP-LSP-515-ID Penugasan

7. Politeknik Negeri Banyuwangi BNSP-LSP-720-ID Batch 1

8. Politeknik Negeri Batam BNSP-LSP-548-ID Batch 3

9. Politeknik Negeri Jakarta BNSP-LSP-292-ID Batch 1+ Batch 2

Gambar 26. Tim PMU PEDP berdiskusi dengan Beppenas terkait sertifikasi profesi
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No. Nama Politeknik No. Lisensi Skema PEDP

10. Politeknik Negeri Jember BNSP-LSP-0496-ID Penugasan+ Batch 1

11. Politeknik Negeri Lampung BNSP-LSP-550-ID Penugasan+ Batch 1

12. Politeknik Negeri Lhokseumawe BNSP-LSP-645-ID Batch 1

13. Politeknik Negeri Malang BNSP-LSP-383-ID Batch 1

14. Politeknik Negeri Manado BNSP-LSP-412-ID Penugasan

15. Politeknik Negeri Medan BNSP-LSP-636-ID Batch 2

16. Politeknik Negeri Padang BNSP-LSP-552-ID Penugasan

17. Politeknik Negeri Pontianak BNSP-LSP-832-ID Penugasan+ Batch 2

18. Politeknik Negeri Samarinda BNSP-LSP-291-ID Penugasan+ Batch 3

19. Politeknik Negeri Semarang BNSP-LSP-248-ID Batch 2

20. Politeknik Negeri Ujung Pandang BNSP-LSP-119-ID Penugasan

21. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya BNSP-LSP-197-ID Batch 2

22. Politeknik Pertanian Negeri Pangkep BNSP-LSP-220-ID Batch 1

23. Politeknik Pos Indonesia BNSP-LSP-215-ID Batch 2

24. Politeknik Banjarmasin BNSP-LSP-884-ID Batch 3

LSP memiliki tugas lanjutan yaitu pengembangan skema sesuai 

dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan tentunya 

melakukan uji kompetensi kepada sebanyak mungkin asesi yang telah 

ditargetkan. Dalam hal LSP P-1 di politeknik tentu yang menjadi target 

utama dalah mahasiswa politeknik itu sendiri. Karena itu, jika suatu LSP di 

politeknik belum memiliki skema sertifikasi—skema ini juga harus dilisensi 

oleh BNSP—, LSP tersebut dapat menjalin kerja sama dengan LSP Pihak 

Ketiga (P-3)  yang telah memiliki skema pada bidang yang akan diujikan.

Kepala BNSP, Sumarna F. Abdulrahman, dalam suatu kesempatan 

diskusi bersama PEDP mengungkapkan dunia pendidikan dan dunia 

industri sebagian besar masih belum bersinergi, khususnya dalam standar 

kompetensi dan sertifikasi sebagai 'senjata' menghadapi persaingan 

internasional. 

"Tiga pilar kompetensi, diklat, dan sertifikasi masih belum memiliki 

fondasi yang kuat dalam fasilitas, koordinasi, dan pengakuan atau rekognisi," 

ujar Sumarna. 

Menjawab tantangan tersebut, Direktur PEDP, Paristiyanti Nurwandi, 

mengungkapkan bahwa Kemenristekdikti tengah mengupayakan regulasi 

bagi multi-entry multi-exit system. Sistem ini nantinya akan memfasilitasi 

setidaknya 2 juta lulusan SMK dan 62 juta lulusan SMP menjadi tenaga 

terampil yang akan memenuhi target Bonus Demografi 2030. 
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Lewat penerapan sistem ini, siswa dapat melakukan penyetaraan 

pendidikan nonformal melalui pelatihan-pelatihan yang telah dilalui untuk 

memperoleh sertifikasi kompetensi, kapan saja tanpa harus menunggu 

lulus terlebih dahulu. Politeknik dengan akreditasi A nantinya akan didorong 

menjadi 'klinik industri' atau center of excellent dalam memberikan modul-

modul sertifikasi yang link and macth dengan dunia industri. 

Adapun Politeknik dengan akreditasi B yang memiliki kompetensi 

yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi juga 

diarahkan untuk memperoleh kesempatan ini,.  

Saat ini, sudah ada 43 politeknik di 
Indonesia telah memiliki LSP terlisensi 

BNSP dan 30 politeknik masuk dalam 
program PEDP. Selain itu, politeknik 

pelaksana PEDP telah berhasil memberikan 
rekognisi dosen-dosen dari praktisi 

industri disetarakan setingkat magister 
sehingga metode pembelajaran diberikan 

lebih aplikatif dan relevan dengan 
kebutuhan industri.

Selanjutnya, diuraikan secara singkat profil beberapa LSP Politeknik 

penerima dana hibah PEDP berikut kiprah dan dinamika pembentukan LSP 

dan TUK yang memerlukan komitmen tinggi untuk mewujudkannya. Data 

LSP bersumber dari BNSP dan Politeknik.
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a. LSP di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep (Poltani Pangkep

Nama LSP : Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Alamat : Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, 
Jln. Poros Makassar-Pare pare KM. 83 Mandalle Kab. Pangkep 90655

SK : No: KEP.885/BNSP/XI/2015 tanggal 3 November 2015

Lisensi : BNSP-LSP-220-ID

Jenis : LSP Pihak Kesatu

TUK : 1. TUK PDD Banggai Kepulauan
2. TUK PDD Sidrap
3. TUK Politani Negeri Pangkep

Jumlah Asesor : 74 orang

Jumlah Skema : 26

Berbicara soal perjuangan mendirikan LSP dan TUK dalam kaitan 

dengan PEDP, Politani Pangkep menjadi salah satu politeknik 

penerima dana hibah PEDP yang berhasil mereliasasikannya sejak 

awal. Politani Pangkep mendapatkan pendanaan dari PEDP pada 

Batch 1 dengan area pengembangan sektor Teknologi Penangkapan 

Ikan dan Teknologi Pengolahan. Adapun program studi yang diajukan 

adalah Teknik Perikanan dan Teknik Perkapalan.

Pembentukan LSP diawali dari kunjungan sosialisasi BNSP 

yang dilakukan di kampus Politani Pangkep pada 1–2 Februari 2015.  

Keesokan harinya, tanggal 3 Februari 2015 Direktur Politeknik Pertanian 

Negeri Pangkep menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan LSP-

Politani Pangkep dan sekaligus membentuk Pokja yang bertugas 

untuk 1) menyiapkan dokumen untuk kebutuhan Apresiasi LSP-

Politani Pangkep oleh BNSP; 2) menyiapkan sarana dan prasarana 

pendukung kegiatan LSP-Politani Pangkep; dan 3) menyiapkan 

komponen pendukung terkait dengan pengajuan lisensi.

Gerak cepat dilakukan oleh Politani Pangkep, termasuk 

menyiapkan para asesor kompetensi. Pada tanggal 11–14 Oktober 

2015 digelarlah pelatihan asesor kompetensi di Hotel Raising 

Makassar, lalu ditambah satu hari pelaksanaan ujian kompetensi Calon 

Asesor pada tanggal 15 Oktober 2015 di Politeknik Pertanian Negeri 

Pangkep. Pelatihan ini dibiayai oleh PEDP dan merupakan kegiatan 

tahap kedua, setelah tahap pertama dilaksanakan di Hotel Grand City 

Makassar pada 26 September–1 Oktober 2015.
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Berdasakan hasil apresiasi, visitasi/full asesmen oleh BNSP tanggal 

18–19 September 2015 dan rapat pleno BNSP tanggal 19 Oktober 2015, 

BNSP memberikan lisensi kepada LSP Politani Pangkep. Sejak itu LSP 

Politani Pangkep secara resmi dinyatakan dapat beroperasi sebagai 

LSP P-1. Untuk itu, LSP Politani Pangkep hanya dapat melakukan 

sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa Politani Pangkep atau mitra 

binaannya. 

Guna memenuhi tuntutan sertifikasi kompetensi bagi masyarakat 

pekerja perikanan, LSP Politani Pangkep menjalin kerja sama dengan 

LSP Kelautan Perikanan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri. 

LSP-Politani Pangkep menempati kantor yang berada di Lantai 2 

Gedung Perpustakaan Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, 

Jln. Poros Makassar-Pare Km. 83, Mandalle Pangkep, Sulawesi Selatan.

Hingga kini LSP Politani Pangkep telah memiliki lebih dari 100 

orang asesor dengan area kompetensi yang berbeda-beda sesuai 

dengan program studi. Selain itu, tidak dapat dikesampingkan 

juga peran Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebagai kelengkapan LSP. 

Politani Pangkep memiliki TUK di laboratorium pada tiap-tiap jurusan. 

Kelengkapan fasilitas laboratorium menjadi penentu kelancaran 

dan kualitas sertifikasi. Di sinilah PEDP juga berperan memberikan 

pendanaan untuk pengadaan peralatan laboratorium.

Pengalaman dan profesionalitas yang dibangun LSP Politani 

Pangkep menjadi rujukan bagi politeknik lain dan LSP P-1 pada 

umumnya. Tahun 2016, LSP P-1 Politani Pangkep mendapatkan 

penghargaan dari BNSP sebagai LSP dengan TUK terbaik.

b. LSP di Politeknik ATMI

Nama LSP : Politeknik Atmi Surakarta

Alamat : Kampus II Km. 9,5, Colomadu Jln. Adi Sucipto, Blulukan, 
Karanganyar, Jawa Tengah 57174

SK : KEP.825/BNSP/X/2015

Lisensi : BNSP-LSP-078-ID

Jenis : LSP Pihak Kesatu

TUK : 1. Teknologi Manufaktur
2. Teknologi Perancangan Mekanik

Jumlah Asesor : 30 orang

Jumlah Skema : 2           
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Meskipun Politeknik ATMI tercatat sebagai politeknik yang tertua di 

Indonesia, baru dalam program PEDP-lah Politeknik ATMI mendirikan 

LSP dan TUK pada tahun 2015. Pendirian ini tidak terlepas dari 

pembentukan PUT di Politeknik ATMI dan kebutuhan menyediakan 

sertifikat kompetensi bagi mahasiswa Poltek ATMI. 

LPP Poltek ATMI saat ini memiliki dua skema kompetensi yang 

diujikan yaitu Pengoperasian Mesin Perkakas dan Pengoperasian 

Mesin Perkakas Semi-Otomatis.  

c. LSP Politeknik Negeri Pontianak (Polnep)

Nama LSP : Politeknik Negeri Pontianak

Alamat : Jln. Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

SK : N0795/BNSP/VIII/2017

Lisensi : BNSP-LSP-832-ID

Jenis : LSP Pihak Kesatu

TUK : 8

Jumlah Asesor : 11 orang

Jumlah Skema : 14

Politeknik Negeri Pontianak sebagai salah satu politeknik partisipan 

PEDP skema PHK-PMPP Batch 2 telah merealisasikan pembentukan 

LSP P-1 pada tahun 2017. LSP Polnep pada awalnya telah memiliki 14 

skema sertifikasi yang siap diujikan.

Seperti yang disampaikan Muflihah Ramadhia, Ketua LSP 

Politeknik Negeri Pontianak bahwa skema yang terlisensi berasal dari 

jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan dan jurusan Ilmu Kelautan dan 

Perikanan.

Pada masa awal pembentukan ini PEDP mendukung pelaksanaan 

Workshop Validasi Skema Kompetensi dari BNSP yang diikuti oleh 

pengurus LSP, pengurus TUK, dan komite skema yang dibentuk. Selain 

itu, terlibat pula sebagai peserta para ketua jurusan dari setiap jurusan 

dan asesor kompetensi.

Kegiatan dilaksanakan di Aula TPHP pada tanggal 3 Mei 2017 

dan dibuka oleh Direktur Politeknik Negeri Pontianak, Muhammad 

Toasin Asha. Tujuan kegiatan tersebut untuk membekali para peserta 

tentang proses penyusunan skema kompetensi sehingga layak setelah 
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divalidasi oleh BNSP sebagai lembaga resmi yang mengeluarkan 

lisensi terhadap skema kompetensi.

Memasuki tahun 2018 LSP P-1 Polnep mengajukan penambahan 

ruang lingkup skema kompetensi sebanyak 13 skema. Skema-skema 

baru tersebut diajukan oleh beberapa jurusan, yaitu Teknologi 

Pertanian, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Arsitektur, Akuntansi, 

dan  Ilmu Kelautan dan Perikanan. Tujuan utama dari kegiatan ini 

adalah untuk mengakomodasi kegiatan sertifikasi para peserta didik 

di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak sehingga lulusan selain 

ijazah juga memiliki surat kompetensi pendamping ijazah berupa 

sertifikat kompetensi. 

Muflihah menjelaskan lagi bahwa mekanisme yang dilakukan 

dalam proses mendapatkan lisensi skema baru yang diajukan adalah 

membuat dan mengirimkan dokumen-dokumen dan persyaratan 

pengajuan skema baru. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut 

Gambar 27. Kegiatan apresiasi BNSP untuk pemberian lisensi LSP P-1 Politeknik Negeri 
Pontianak
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akan diverifikasi dan diplenokan di BNSP. Jika hasil pleno menyatakan 

semua syarat terpenuhi, akan terbit SK Lisensi skema-skema baru yang 

diajukan.

Selain mengupayakan skema, LSP Polnep juga menyelenggarakan 

Pelatihan Asesor Kompetensi pada tanggal 2–7 April 2018 yang juga 

mendapatkan dukungan dari PEDP. Dari kegiatan tersebut terungkap 

bahwa dari 232 orang dosen Polnep, hanya 20% yang baru memiliki 

lisensi sebagai asesor kompetensi—seperti yang disampaian Uray 

Undang, PIU Manager PEDP di Polnep. Karena itu, pelatihan asesor 

kompetensi yang didukung oleh PEDP menjadi sangat strategis untuk 

mempercepat kebutuhan jumlah asesor di LSP Polnep.

d. LSP di Politeknik Pos Indonesia 

Nama LSP : Politeknik Pos Indonesia

Alamat : Jln. Terusan Sariasih No. 54, Kota Bandung, Jawa Barat

SK : Kep.871/BNSP/X/2015

Lisensi : BNSP-LSP-215-ID

Jenis : LSP Pihak Kesatu

TUK : 1

Jumlah Asesor : -

Jumlah Skema : 1

Politeknik Pos Indonesia mengusulkan Program Hibah Kompetisi 

Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik (PHK-PMPP) tahun 2013 

dengan skema PHP-PMPP B-2 untuk pengembangan 2 program 

studi yang diusulkan yaitu D-3 Logistik Bisnis dan D-3 Manajemen 

Informatika. 

Pengajuan Prodi Manajemen Informatika dan Prodi Logistik 

Bisnis terkait dengan penyelarasan pada implementasi kebijakan 

MP3EI. Dalam hal ini Poltekpos menjadi politeknik yang membangun 

keunggulannya dalam bidang manajemen rantai pasok (supply chain) 

dan logistik terpadu berbasis TIK. 

Keunggulan yang dibangun oleh Poltekpos sangat relevan 

dengan MP3EI khususnya pada koridor ekonomi Jawa dengan tema 

pembangunan pendorong industri dan jasa nasional. Berkaitan dengan 

hal tersebut logistik merupakan salah satu faktor utama keberhasilan 

pertumbuhan, percepatan, dan perluasan pembangunan ekonomi 

Indonesia. Teknologi informasi menjadi enabler untuk mendukung 

kebijakan logistik nasional yang terpadu. 
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Tidak pelak lagi proses pembangunan juga membutuhkan 

tenaga-tenaga kerja yang terampil dan profesional di bidang logistik 

serta bidang teknologi digital sebagai pendukung logistik pada masa 

kini. Untuk itu, Poltek Pos memainkan peranan yang sangat strategis 

dengan memfokuskan pengembangan program studi pada bidang 

Logistik Bisnis dan Manajemen Informatika.

Setiap lulusan Program Logistik Bisnis dan Manajemen Informatika 

wajib mengikuti uji komptensi sebagai syarat kelulusan. Namun, saat 

ini prodi Logistik Bisnis masih belum memiliki Tempat Uji  Kompetensi 

(TUK). Selama ini proses uji komptensi dilakukan oleh vendor/pihak 

ketiga. Mahasiswa yang lulus sertifikasi berlisensi nasional atau 

internasional diharapkan memiliki bekal akademis dan praktis untuk 

dapat bersaing di dunia kerja nasional maupun internasional.

Gambar 28. Mahasiswa Poltek Pos Indonesia siap disertifikasi di LSP Poltek Pos Indonesia
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e. LSP di Politeknik Negeri Batam

Nama LSP : Politeknik Negeri Batam

Alamat : Kampus Politeknik Negeri Batam, Jln. Ahmad Yani, Batam

SK : -

Lisensi : BNSP-LSP-548-ID

Jenis : LSP Pihak Kesatu

TUK : 2

Jumlah Asesor : -

Jumlah Skema : 2

Politeknik Negeri Batam juga mendirikan LSP melalui PEDP. Berbeda 

dengan LSP P-1 pada umumnya yang menggunakan SKKNI, LSP Politeknik 

Batam memberikan sertifikat khusus karena SKKNI belum tersusun. 

“LSP kami memberikan sertifikat khusus yang skemanya belum 

ada di KKNI karena industri di sini mensyaratkan itu. Boleh jadi sertifikat 

yang kami berikan menjadi sertifikat internasional karena berlaku 

umum di setiap manufaktur packaging IC,” ujar Hendawan Soebahkti, 

koordinator procurement Poltek Batam.

LSP Poltek Batam menggunakan dua skema yaitu skema inspeksi 

dan rework PCB Asembly, dan skema Pengoperasian PLC. Keduanya 

skema khusus yang disusun berdasarkan permintaan industri. LSP 

Politeknik Batam menyatakan siap untuk mengadakan skema dengan 

kompetensi khusus. Skema itu tidak terbatas mengacu pada satu 

industri, tetapi juga industri-industri yang serumpun, seperti mengacu 

pada IPC (instructions per second) yang berlaku di industri elektronika.

f. LSP di Politeknik Negeri Bali

Nama LSP : Politeknik Negeri Bali

Alamat : Jalan Raya Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, 
Bali

SK : No Kep 0668/BNSP/V/2016

Lisensi : BNSP-LSP-515-ID

Jenis : LSP Pihak Kesatu

TUK : 2

Jumlah Asesor : 30 orang

Jumlah Skema : 12

LSP Politeknik Bali dibentuk sejalan dengan pendirian PUT di bidang 

Tourism and Event. Melalui PEDP, pendirian LSP PNB di antaranya 

didukung dengan penyelenggaraan Workshop Pengembangan 
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Skema Sertifikasi (3–5 Juli 2016) dan Pelatihan Asesor Kompetensi. 

Sesuai dengan konsentrasinya di bidang pariwisata maka skema 

yang diujikan di LSP Politeknik Bali yang dominan adalah di bidang 

penyediaan akomodasi. 

 ***

Apa saja yang menjadi tantangan bagi politeknik dalam pendirian 

LSP? Dapat dikatakan pendirian LSP merupakan hal baru di Indonesia 

karena BNSP sendiri baru dibentuk pada 2003. Pendirian LSP di 

perguruan tinggi yang digolongkan sebagai LSP Pihak Kesatu (P-1) 

harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu 1) syarat legalitas dari 

pimpinan perguruan tinggi; 2) ketersediaan asesor kompetensi yang 

berasal dari tenaga pengajar; 3) ketersediaan SKKNI yang akan diacu; 

4) ketersediaan skema kompetensi untuk uji kompetensi; dan 5) 

ketersediaan sarana tempat uji kompetensi (TUK).

Terkait ketersediaan asesor, PEDP memfasilitasi penyeleng garaan 

pelatihan asesor kompetensi di politeknik yang bersiap mendirikan 

LSP. Pelatihan asesor kompetensi termasuk memerlukan biaya besar 

karena dilaksanakan selama 40 jam dan 1 hari uji kompetensi yang 

melibatkan master asesor dari BNSP.

Dalam hal penyiapan TUK untuk politeknik-politeknik tertentu 

seperti bidang manufaktur maka diperlukan TUK yang memiliki 

fasilitas pabrik untuk uji komptensi. Di sinilah ada keterkaitan antara 

Gambar 29. Pelaksanaan full assesment dan witness oleh BNSP di LSP Politeknik Negeri Bali
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pengembangan PUT, teaching factory, laboratorium riset terapan, dan 

penyiapan TUK. Semua fasilitas yang dibangun dengan dana PEDP 

akan sangat mendukung pendirian TUK sebagai perangkat LSP untuk 

melakukan uji kompetensi. Beberapa LSP yang masih belum memiliki 

fasilitas lengkap dapat bekerja sama dengan lembaga lain untuk TUK.

Menjelang berakhirnya PEDP, LSP yang 
terbentuk di politeknik-politeknik 

partisipan telah mencapai 30 LSP dari 34 
politeknik. Hal ini jelas memberi kontribusi 

besar bagi dunia pendidikan tinggi di 
Indonesia karena LSP P-1 (pihak kesatu) di 

politeknik menjadi LSP terbanyak yang ada 
di tingkat perguruan tinggi. PEDP secara 

langsung telah mendorong pertumbuhan 
berdirinya LSP serta bertambahnya lulusan 

politeknik yang bersertifikat nasional 
dengan lisensi dari BNSP.

Dengan demikian, PEDP juga telah ikut berkontribusi dalam 

menyukseskan program Indonesia Kompeten seperti halnya slogan 

yang selalu didengungkan Kemnaker sebagai kementerian yang 

mengesahkan SKKNI dan BNSP sebagai lembaga yang mengeluarkan 

sertifikat kompetensi. Dengan adanya LSP maka politeknik dapat 

memenuhi secara mandiri pemberian sertifikat kompentensi 

pendamping ijazah (SKPI) kepada para lulusan politeknik.
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4. Jejak Berdaya dan Berjaya dalam Menggiatkan Teaching  Factory 

dan Riset Terapan  

Masa kuliah yang pendek untuk menyiapkan tenaga kerja terampil pada 

prodi setingkat D-3 atau D-4 menjadikan politeknik sangat berhitung 

dalam soal waktu mendidik dan membina mahasiswa agar siap bekerja. 

Teori dan praktik dalam kurikulum atau silabus pembelajaran harus 

dikemas sedemikian rupa dengan memperhatikan juga relevansi dengan 

kebutuhan industri.

Karena itu, dapat dikatakan konsep keilmuan yang berkembang di 

politeknik dapat berlangsung secara dinamis. PEDP mendukung gerak 

dinamis politeknik untuk bertumbuh kembang melalui pendanaan 

terhadap program pabrik pembelajaran (teaching factory) dan riset terapan 

(applied research).

Contoh konkret untuk hal inilah adalah apa yang berkembang di 

Politeknik Negeri Malang (Polinema). Polinema mendapatkan dana hibah 

PEDP melalui Skema Penugasan. Prodi yang diajukan adalah prodi Teknik 

Kimia dan Teknik Elektro. Sebelum mendapatkan pendanaan dari PEDP, 

di prodi Teknik Kimia sudah dikembangkan pabrik yang memproduksi 

minuman kemasan berasal dari saribuah. Namun, masih sebatas uji coba 

karena memerlukan formula yang tepat agar minuman tersebut layak 

konsumsi, lebih tahan lama, dan baik dari segi rasa. 

Dalam membuat formulasi yang tepat secara kimiawi itulah maka 

riset terapan di politeknik seperti Polinema tidak terhindarkan. Di industri-

industri makanan dan minuman kemasan, formula kimia menjadi kekuatan 

sehingga cenderung dirahasiakan. Karena itu, seperti yang diungkapkan 

Dwina Moentamaria, Manajer PIU PEDP Polinema, kerja sama dengan 

industri di bidang makanan-minuman kemasan sering terkendala soal 

kerahasiaan formula (rumus kimia) makanan-minuman tersebut.

Di sisi lain, Polinema juga mengembangkan riset sendiri sehingga 

memerlukan sarana dan prasarana riset berupa laboratorium serta juga 

peralatan pabrik untuk memproduksi sesuai dengan standar industri. 

Polinema telah memiliki produk seperti VCO dan pupuk sebelumnya. 

Dalam konteks PEDP, pengembangan produk yang dipilih adalah makanan-

minuman.

Konsep teaching factory juga kental dilakukan di Politeknik Batam 

(Polibatam) di bidang manufaktur komponen elektronika. Polibatam 
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berkomitmen mendedikasikan sumber daya dan pengetahuan di bidang 

elektronika agar dapat berkontribusi pada ekosistem industri elektronika.

Lalu,  melalui PUT di Polibatam dibentuklah TFME (teaching factory 

manufacturing of electronics) yang bekerja dengan pola kerja klastering 

dengan Pusat Mikroelektronika (PME) dan KK Elektronika ITB—dalam 

hal ini TFME Polibatam adalah node manufaktur, sedangkan PME dan KK 

Elektronika ITB sebagai node R & D dan Desain IC.

PUT Polibatam memang memiliki visi menjadi PUT di bidang 

manufaktur elektronika. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung 

ekosistem produk-produk elektronika (telematika) generasi baru, 

melalui pengembangan dan penerapan Iptek—manufaktur elektronika. 

Misinya adalah menyediakan akses fasilitas manufaktur elektronika 

untuk masyarakat, mahasiswa dan peneliti; menyediakan pelatihan yang 

relevan untuk peningkatan ilmu pengetahuan, kemampuan praktik dan 

kompetensi; menyediakan prototipe dan manufaktur skala kecil untuk 

mendukung industri skala menengah, pemerintah, dan institusi pendidikan 

lainnya; menjadi bagian dari ekosistem industri elektronika berbasis 

mikroelektronika (sebagai value chain).

Produk-produk pengembangan R & D dan Desain IC dari PME dan 

KK Elektronika dimanufaktur di TFME sebagai PUT, di bawah supervisi 

kepakaran bidang mikroelektronika. Pola seperti ini diterapkan berdasarkan 

benchmark yang dilakukan Polibatam, baik di dalam maupun luar negeri. 

Di dalam negeri dilakukan kunjungan ke Politeknik ATMI Surakarta, 

PENS, dan Polman Bandung. Adapun di luar negeri dilakukan kunjungan ke 

National Taiwan University of Science and Technology (NTUST), Chung Yuan 

Christian University (CYCU), dan National Kaohsiung University (NKUAS).

TFME mengadopsi konsep integrated learning yang menggabungkan 

ilmu pengetahuan dengan aplikasi praktikmulai dari penyusunan kurikulum 

sampai dengan lulusan berkompetensi. TFME tidak hanya memproduksi 

dan menerima order dari industri, tetapi juga menawarkan empat jasa 

berikut ini. 

Pertama, menawarkan jasa sebagai pendidikan berbasis kompetensi, 

tidak hanya melalui program studi D-3 Manufaktur Elektronika dan 

D-3 Teknik Elektronika, tetapi terbuka untuk program studi lain di 

berbagai perguruan tinggi. TFME juga berkomitmen untuk mendukung 

pengembangan kurikulum tidak terbatas hanya pada Polibatam, tetapi 

juga terhadap perguruan tinggi lainnya. 
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Kedua, jasa pusat pelatihan untuk mendukung kebutuhan kompetensi 

dari industri. Jasa ini memfungsikan TFME menjadi pusat pelatihan 

kompetensi untuk bidang manufaktur elektronika, antara lain protokol 

clean room, pelatihan wire bonding, pelatihan molding IC, pelatihan 

manufaktur printed circuit board (PCB), pelatihan perakitan printed circuit 

board (PCB) dasar dan lanjutan, pengujian radio frequency (RF), pelatihan 

inspeksi vision, pelatihan scanning electron microscope (SEM), dan pelatihan 

X-Ray/EDX.

Ketiga, jasa riset terapan dengan memberikan pelayanan riset terapan 

melalui kerja sama dengan industri dan tim peneliti dari berbagai lembaga 

dan perguruan tinggi. 

Keempat, menawarkan jasa inkubator bisnis, dengan memberikan 

dukungan untuk pembuatan prototyping, produksi skala kecil untuk industri 

skala kecil dan menegah, pemerintah, dan institusi pendidikan lainnya.

Gambar 30. Teaching Factory melibatkan mahasiswa langsung dalam ekosistem industri 
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Teaching factory sebagai pabrik pembelajaran yang menyediakan 

jasa pembuatan produk (outsourcing) dan jasa profesional lainnya juga 

dilakukan oleh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. PPNS banyak 

menerima order peralatan kapal, seperti jangkar, tangga, jendela, dan lain-

lain, termasuk membuat sekoci. Bahkan, seperti yang diungkapkan oleh 

Direktur PPNS, Eko Julianto, teaching factory PPNS dapat mengerjakan   

ratusan item peralatan kapal. Hal ini memicu PPNS untuk menyediakan 

sertfikat bagi mahasiswa yang terlibat di teaching factory dalam pembuatan 

item tertentu agar produk yang dihasilkan pun bersertifikat. 

Atmosfer industri juga dihadirkan di Politeknik Manufaktur Bandung 

dalam bentuk  teaching factory yang sudah ada sejak 1990. Jauh sebelum 

itu institusi yang didirikan atas kerja sama Pemerintah Indonesia-Swiss ini 

telah pula menerima order dari industri sehingga melibatkan mahasiswa 

sejak awal proses manufaktur. Tahun 2017 saja ada 300 pesanan produk 

baru yang dikerjakan oleh pabrik di Polman Bandung.

Setiap politeknik pada dasarnya dapat mengembangkan PUT yang 

terintegrasi pada beberapa titik fokus yang saling berkait, yaitu teaching 

factory, LSP, dan TUK, serta inkubator bisnis. Namun, dalam hal teaching 

factory dapat terlihat benar upaya melibatkan mahasiswa langsung dalam 

rantai produksi sebuah pabrik. 

Sisi lainnya, teaching factory juga menyumbang pemasukan bagi 

kampus sehingga menghasilkan PNBP (penghasilan negara bukan pajak). 

Pemasukannya dapat meniscayakan keberlanjutan produksi barang atau 

jasa yang diselenggarakan teaching factory. 

a. Mendorong Riset Terapan 

Pendidikan politeknik sejatinya tidak melulu berorientasi pada praktik 

dengan mengabaikan riset, terutama riset terapan. Riset terapan 

digunakan untuk menghasilkan produk-produk yang berorientasi 

pada pasar dan tren yang terjadi di dunia. Mahasiswa politeknik juga 

perlu dibekali dengan pengetahuan riset terapan sehingga mereka 

tidak hanya siap terlibat dalam proses produksi, tetapi juga dapat 

menemukan solusi berbasis riset terapan.

Polinema, penerima dana hibah PEDP Batch 1, menjadi contoh 

konkret yang mengembangkan riset untuk minuman kemasan dari 

saribuah dengan keterlibatan mahasiswa yang intens. Tantangan 

risetnya adalah bagaimana menghasilkan produk higienis dan tahan 
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lama. Dalam istilah Dwina, Manajer PIU PEDP Polinema yang juga 

dosen Teknik Kimia, pembuat produk makanan-minuman harus 

sudah menghindarkan sentuhan tangan. Hal ini tentu memerlukan 

teknologi supermodern seperti yang pernah dilihat oleh Tim Polinema 

di Jepang.

Polinema pada Jurusan Teknik Kimia, telah mempunyai fasilitas 

teaching factory (TEFA) minuman sari buah sejak tahun 2008 yang 

diwujudkan melalui kerja sama dengan alumni. Selain unit minuman 

sari buah, TEFA yang  telah ada sebelumnya unit Biodiesel dan tahun 

2010 bertambah dengan berdirinya unit minuman air mineral. 

Pengembangan TEFA minuman sari buah didasarkan atas adanya 

potensi Malang Raya dan sekitar yaitu Kota Batu, Poncokusumo, Blitar, 

Lumajang, Nongkojajar, Pasuruan, Probolinggo di bidang produksi 

buah sangat besar sepanjang tahun. Pada musim panen tersedia 

Gambar 31. Teaching factory menjadi sarana yang melibatkan mahasiswa langsung dalam 
quality control dan riset terapan
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buah lokal di antaranya apel, jeruk, stroberi, jambu merah, mangga,  

nangka,  pisang, dan rambutan yang selalu bergantian, menjadikan 

pasokan komoditas buah sangat menjamin produk hilir berbasis 

buah. Walaupun di Kota Malang sudah banyak bermunculan industri 

minuman sari buah, berlatar belakang pendidikan dan teknologi 

dalam bidang Teknik Kimia, TEFA Polinema mengeluarkan produk 

Joosie dengan keunggulan produksi dari bahan dengan kualitas 

terbaik.

Pada tahun 2008 hingga 2011, TEFA melibatkan mahasiswa 

sebagai quality control (QC) melalui pembelajaran di laboratorium 

Kimia Dasar dan Bioproses. Josiee ternyata mendapat respons yang 

bagus dari masyarakat, terutama pada momen-momen tertentu 

sehingga pelaksanaan proses produksi yang makin meningkat 

membutuhkan tenaga terampil lebih banyak untuk memenuhi 

permintaan konsumen. 

Oleh sebab itu, keterlibatan mahasiswa secara penuh dalam 

proses produksi melalui pembelajaran berbasis produksi di TEFA, 

menjadi jawaban atas kebutuhan tenaga terampil. Melalui PHK-

PMPP PEDP yang diterima Polinema sejak 2013 makin memperkuat 

pembelajaran di TEFA yang mengarah ke sertifikasi kompetensi 

mahasiswa Jurusan Teknik Kimia.

Pembelajaran di Polinema sudah memperkenalkan suasana 

kerja industri ke mahasiswa. Untuk pembelajaran di Jurusan Teknik 

Kimia, suasana menyerupai industri, antara lain diperkenalkan melalui 

Praktikum Pilot Plant. Dalam praktikum tersebut mahasiswa diajarkan 

melakukan proses produksi bahan kimia dalam skala pilot, yang dalam 

hal ini kapasitas produksi, kondisi peralatan, dan suasana produksi 

diharapkan dapat menggambarkan kondisi industri dalam skala yang 

tidak terlalu besar. 

Dengan bekal pengalaman pembelajaran di Laboratorium 

Pilot Plant, pembelajaran di TEFA dikembangkan. Pada awalnya, 

pelaksanaan TEFA hanya melibatkan sebagian mahasiswa sebagai 

kegiatan tambahan (ekstrakurikuler) di luar jam pembelajaran reguler 

dalam komunitas TEFA Club (TEFAC).  Mahasiswa TEFAC, terlibat dalam 

proses riset pengembangan produk, maupun riset-riset lain untuk 

meningkatkan kualitas produk yang ada.  Secara bertahap, mahasiswa 

mulai dilibatkan dalam proses produksi.
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Riset terapan juga telah menjadi budaya di Politeknik Elektronika 

Surabaya (PENS). Apalagi, mahasiswa tingkat akhir harus menghasilkan 

produk inovasi. Ratusan produk inovasi dihasilkan setiap tahun yang 

tentunya  harus dibangun dari basis riset terapan yang kuat. Dalam hal 

ini inovasi yang dilakukan diarahkan pada produk-produk yang benar-

benar relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat agar tidak 

mubazir menjadi "sampah teknologi".

Penerapan riset terapan dalam pengembangan produk inovasi ini 

juga mendorong diperlukannya jenjang vokasi lanjutan yang disebut  

magister terapan (setara S-2) dan doktor terapang (setara S-3). PENS 

sendiri sudah merintis magister terapan jauh sebelum ditetapkannya 

UU Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi—yang di dalamnya 

terdapat pengaturan tentang magister terapan. PENS menjadi satu-

satunya politeknik yang membuka program magister terapan untuk 

kali pertama pada 2013 dengan dorongan dari PEDP.

PEDP memberikan Skema Penugasan bagi PENS yang salah 

satunya adalah untuk membuat program magister terapan untuk prodi 

Teknik Elektro dan Teknik Informatika dan Komputer. Latar belakang 

dibukanya program magister terapan ini didasari fakta bahwa pada 

tahun 2010, terdapat 257 ribu pengajar di universitas dan politeknik 

yang hanya 25 ribu bergelar doktor. Artinya, di tingkat riset kita masih 

rendah sekali, apalagi riset berbasis terapan.

b. Teaching Factory sebagai Bagian Ekosistem Industri

Jika sebuah lembaga pendidikan tinggi vokasi memiliki pabrik 

yang berfungsi sebagai wahana pembelajaran bagi mahasiswanya, 

sekaligus dapat memproduksi barang-barang yang dibutuhkan 

industri atau masyarakat, itulah yang diharapkan dari konsep teaching 

factory. 

Mendekatkan para mahasiswa dalam proses pembelajaran yang 

hampir sama dengan dunia kerja merupakan formula ampuh untuk 

meningkatkan kemampuan dan keahlian mahasiswa sehingga siap 

memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikannya. Teaching 

factory adalah pembelajaran yang berorientasi produksi dan bisnis. 

Pembelajaran melalui teaching factory adalah proses penguasaan 

keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur 



109Bab 3  Jejak Berdaya dan Berjayanya Politeknik Melalui PEDP

dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk 

atau jasa yang dipesan oleh konsumen.

Pelaksanaan teaching factory menuntut keterlibatan mutlak 

dari pihak industri sebagai pihak yang relevan menilai kualitas hasil 

pendidikan di politeknik. Pelaksanaan teaching factory juga harus 

melibatkan pemerintah pusat,   pemerintah daerah, dan stakeholders 

dalam pembuatan regulasi, perencanaan, implementasi maupun 

evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Karena itu, teaching factory 

meniscayakan tumbuhnya ekosistem pabrik yang menjadi bagian dari 

ekosistem industri. 

Gambar 32. Mahasiswa PPNS siap berdaya dan berjaya di bidang perkapalan melalui 
teaching factory
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Konsep teaching factory mengubah 
paradigma pendidikan vokasi yaitu sekolah  

yang memiliki pabrik. Penerapan konsep 
ini jelas membutuhkan dukungan finansial 

yang sangat besar karena memerlukan 
investasi sarana dan prasarana layaknya 

sebuah pabrik agar menghasilkan produk 
bermutu sehingga dapat diterima pasar.  

Karena itu, kehadiran PEDP menjadi kunci 
bertumbuhnya teaching factory.

Untuk menghasilkan produk berkualitas dan berstandar tentu 

saja berhubungan erat dengan para dosen dan mahasiswa sebagai 

penggerak aktivitas pabrik. Setiap mahasiswa yang akan bergabung 

dalam job training harus melalui penyeleksian dan masuk kategori 

layak bekerja. Selama bekerja mereka mendapat bimbingan dari 

tenaga pengajar yang profesional.

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) juga menerapkan 

konsep teaching factory. Dimulai dari pembuatan desain, proses 

produksi, hingga uji produk mendapat pengawasan dari PT Biro 

Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI. Dengan demikian, produksi 

PPNS mendapat sertifikasi layak dari BKI (Lembaga resmi independen 

di bawah Kementerian Perhubungan). Dalam PEDP, PPNS menerima 

skema Batch 2 untuk bidang manufaktur perkapalan dengan amanat 

mengembangkan program studi manufaktur perkapalan, membuka 

Magister Terapan, dan Pusat Unggulan Teknologi.

Dengan adanya  teaching factory, yaitu konsep pembelajaran 

politeknik 3-2-1 bisa teratasi. Konsep 3-2-1 merupakan proses 

pembelajaran dengan rasio perbandingan tiga semester belajar 

praktik di perusahaan atau industri dan satu semester terakhir kembali 

ke kelas untuk menyusun tugas akhir. Dengan pola ini diharapkan 

lulusan politeknik benar-benar menjadi tenaga kerja terampil yang 

siap bekerja. 
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Untuk mewujudkan konsep 3-2-1 di lapangan tidaklah mudah. 

Konsep 3-2-1  terbentur tempat praktik yang akan dilakukan mahasiswa 

karena banyaknya jumlah mahasiswa yang wajib melakukan kerja 

praktik setiap tahunnya.  Tidak semua perusahaan bersedia menerima 

mahasiswa untuk melakukan praktik dalam waktu yang cukup lama.

Dalam hal ini keberadaan teaching factory dapat memberikan 

solusi. Sebagian mahasiswa yang tidak terserap di perusahaan dapat 

berpraktik di bengkel milik teaching factory. Keberadaan teaching 

factory memiliki beberapa keuntungan, di antaranya  memungkinkan 

dirancang dan diterapkan program praktik yang sesuai dengan 

kehendak kurikulum.

Politeknik  Negeri  Jember, Unit Pelaksana Teknis (UPT) makanan 

minuman  menjadikan laboratorium Prodi Teknologi Industri Pangan  

sebagai teaching factory dan unit usaha, yaitu tempat produksi roti. 

Bukan hanya menjadi tempat praktik para mahasiswa Prodi Teknologi 

Industri Pangan, tetapi juga mempekerjakan masyarakat yang digaji 

secara profesional sebagai tenaga kerja di “pabrik roti” itu, dan memiliki 

armada penjualan keliling keluar masuk permukiman.

Inovasi pembelajaran melalui teaching factory adalah salah satu 

dari sekian banyak program yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa 

politeknik. Penerapan teaching factory perlu mendapatkan prioritas 

dari institusi agar program ini dapat terlaksana dengan baik. Teaching 

factory adalah sebuah metode pembelajaran sehingga strategi 

implementasi yang dirancang, yaitu  strategi yang berkaitan dengan 

proses kegiatan pembelajaran yang melibatkan seluruh elemen 

institusi politeknik bersangkutan.

C. Menguak Akses dan Menggapai Kesetaraan

Isu tentang kesetaraan dan akses terhadap pendidikan tinggi vokasi juga 

mengemuka dalam pelaksanaan PEDP. Apa yang menjadi target dalam isu 

ini adalah peningkatan partisipasi lulusan SMA/SMK perempuan masuk 

ke pendidikan vokasi. Demikian pula dukungan beasiswa bagi mahasiswa 

dari golongan kurang mampu sehingga tetap berkesempatan melanjutkan 

pendidikan ke jenjang lebih tinggi tanpa harus terkendala dengan biaya. 
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5. Jejak Berdaya dan Berjaya Membuka Akses untuk Mahasiswa 

Perempuan

Kontribusi perempuan dalam memajukan perekonomian dan industri tidak 

dapat dinafikan untuk masa kini sehingga pelibatan perempuan, terutama 

dalam pendidikan tinggi vokasi mutlak perlu digiatkan. Hal ini karena 

keterlibatan yang minim memunculkan isu miring tentang kesetaraan 

gender ketika perempuan tidak mendapatkan akses yang sama dengan 

laki-laki.  

Zaman yang berubah memperlihatkan kontribusi pekerja perempuan 

yang mengimbangi kaum lelaki di berbagai sektor, termasuk sektor yang 

dahulunya didominasi laki-laki, seperti pertambangan, infrastruktur, dan 

manufaktur. 

Kesetaraan gender dalam dunia kerja bukan hanya sekadar lip 

service, melainkan harus terwujud dalam penyiapan tenaga kerja tersebut, 

termasuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada perempuan. 

Untuk hal inilah, PEDP berkontribusi menetapkan suatu sasaran peluasan 

akses untuk mahasiswa perempuan. Ada dampak meningkatnya jumlah 

mahasiswa perempuan dari tahun ke tahun yang menempuh pendidikan 

di politeknik.

ADB sebagai lembaga yang memberikan dana pinjaman pada 

Polytechnic Education Development Project (PEDP) sangat menaruh 

kepedulian terhadap isu kesetaraan gender. Hal ini tidak terlepas dari 

minimnya kontribusi angkatan kerja dari kaum perempuan dibandingkan 

kaum lelaki. Saat ini, sekira 50% potensi perempuan belum dimanfaatkan 

secara maksimal sehingga masih terdapat ketimpangan jumlah tenaga 

kerja laki-laki dengan tenaga kerja perempuan. Fenomena ini dapat diselisik 

dari berbagai faktor, termasuk faktor utama adalah pendidikan.

Kebijakan untuk lebih peduli terhadap kesetaraan gender dilandasi 

oleh komitmen internasional, yaitu Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW), diadopsi tahun 1979 dan 

mulai berlaku tanggal 3 September 1981. Indonesia turut meratifikasi hal 

tersebut melalui UU No. 7/1984. Ratifikasi terhadap konvensi PBB tentang 

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) 

berupa hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk kriteria seleksi 

yang sama. 

Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan menjelaskan salah satu ketentuan yang harus 
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Gambar 33. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia industri dimulai dengan peningkatan akses 
mereka ke pendidikan vokasi.
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diberlakukan, yaitu menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan 

dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan 

pelatihan kejuruan.

Pendidikan vokasi politeknik menjadi sangat relevan dalam 

menyikapi isu kesetaraan gender ini karena berkontribusi langsung pada 

penambahan angkatan kerja yang terampil sekaligus terdidik. Walapun 

demikian, tidaklah dapat dihindarkan pandangan secara subjektif dari 

individu perempuan sendiri ketika menganggap suatu jenis pekerjaan 

terlalu bersifat lelaki (maskulin). Alhasil, tetap terjadi fenomena suatu 

program studi di politeknik didominasi oleh mahasiswa laki-laki, bahkan 

ada juga yang 100% mahasiswanya laki-laki.

PIU Manager Politani Pangkep, Widodo Basuki, mengungkapkan 

bahwa program studi seperti Penangkapan Ikan dan Teknik Mesin umumnya 

minim peminat dari calon mahasiswa perempuan. Namun, untuk program 

studi seperti Budidaya Tanaman Perkebunan atau Pengelolaan Pelabuhan 

Perikanan banyak peminatnya dari calon mahasiswa perempuan.

Berbeda halnya dengan di Polinema, PIU Manager, Dwina 

mengungkapkan di program studi Teknik Kimia yang mendapatkan 

bantuan pendanaan PEDP relatif tidak ada masalah dengan kesetaraan 

gender karena dominan mahasiswanya adalah perempuan. Jadi, pada 

intinya semua program studi selayaknya terbuka untuk kaum perempuan, 

tetapi faktor minat dan pandangan subjektif individu masih berlaku.

Berdasarkan catatan dari buku Tumpuan Harapan: Reformasi Politeknik 

P-A-S-T-I Hebat bahwa peningkatan jumlah mahasiswa perempuan di 

beberapa politeknik terjadi secara alamiah saja. Kecenderungannya 

memang meningkat mungkin juga disebabkan promosi politeknik yang 

lebih detail terkait kebutuhan dunia kerja tanpa memandang gender. 

Intervensi melalui PEDP setidaknya memberi pengaruh ketika 

politeknik lebih terbuka dalam mempromosikan setiap program studi. 

Foto-foto aktivitas mahasiswa yang menampilkan mahasiswa perempuan 

dan lelaki secara proporsional setidaknya dapat memengaruhi persepsi 

masyarakat tentang bidang tertentu. Contohnya, dalam teknik pengelasan 

(welding) boleh jadi pandangan selama ini hanya dapat dilakukan lelaki. 

Namun, bukan berarti tidak dapat dilakukan perempuan. 
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KEPEDULIAN PEDP TERHADAP PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan Gender/PUG (Inpres No. 1 tahun 2000), dibuat sebagai sebuah 

strategi untuk mencapai kesetaraan gender. Dasar alur pikir strategi PUG diawali 

dari masalah yang terjadi pada kaum perempuan. Untuk itu, diperlukan visi dan 

misi yang sejalan sehingga menghasilkan subjek dan objeknya dengan jelas dan 

terang benderang. 

Pengarusutamaan gender harus disertai strategi dan metode yang tepat 

dengan mengintregasikan permasalahan, kebutuhan, pengalaman, aspirasi antara 

perempuan dan laki-laki di dalam perencanaan pembangunan pendidikan.

Wujud kesetaraan dan keadilan gender adalah sebagai berikut.

• Akses: kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam 

sumber daya pembangunan.

• Partisipasi: perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam seluruh 

proses pembangunan.

• Kontrol: perempuan dan laki-laki diikutkan dalam proses pengambilan 

keputusan.

• Manfaat: pembangunan harus mempunyai manfaat yang sama untuk 

perempuan dan laki laki.

Komponen awal Pengarusutamaan Gender adalah

• komitmen;

• kebijakan dan program;

• kelembagaan PUG (Pokja dan Focal Point);

• sumber daya: dana, personel, dan peralatan;

• data dan MIS;

• alat/tools (panduan, alat analisis); dan

• jejaring.

PEDP memberi ruang bagi politeknik untuk merancang program PUG secara 

sistematis. Proposal strategi PUG dibuat dengan mengadopsi hal-hal berikut:

• memasukkan PUG sebagai strategi dalam RPP;

• membuat Prodi yang mampu menjawab kesenjangan gender di masyarakat;

• penguatan SDM, khususnya tenaga pendidik dan pendidikan responsif 

gender;

• pembentukan kelembagaan PUG dalam AP; dan

• membangun kampus menjadi rumah kedua bagi siswa laki-laki maupun 

perempuan.



Jejak Pasti PEDP Membangun Politeknik Unggul116

Politeknik sebagai pelaksana pendidikan vokasi diyakini dapat 

memberikan kontribusi nyata dalam PUG dengan membangun prodi yang 

mendukung kesetaraan gender. 

6. Intervensi Nyata Melalui Focal Point   

PEDP menganut program dengan kategori Effective Gender Mainstreaming 

(EGM). Artinya, program ini telah menempatkan perspektif Keadilan dan 

Kesetaraan Gender (KKG) sejak perencanaannya, termasuk dalam kegiatan 

penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporannya. 

Target pengarusutamaan gender bukan hanya terkait rasio jumlah 

mahasiswa, melainkan juga termasuk rasio jumlah pendidik dan tenaga 

kependidikan perempuan.

Secara responsif, PEDP menginisiasi pembentukan Gender Focal 

Point (GFP) di 32 politeknik partisipan PEDP yang diwakili satu orang 

dari setiap politeknik. GFP berperan penting dalam pelaksanaan Renstra 

Pengarusutamaan Gender (PUG) dan proses pelembagaan gender di 

politeknik penerima dana hibah PEDP. 

Tabel 14.  Gender Focal Point di 32 Politeknik

No. Nama Politeknik Skema PEDP

1. Politeknik ATMI Surakarta Batch 1

2. Politeknik Caltex Riau Batch 1

3. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Batch 2

4. Politeknik LPP Yogyakarta Batch 1

5. Politeknik Negeri Ambon Penugasan

6. Politeknik Negeri Bali Penugasan

7. Politeknik Negeri Banyuwangi Batch 1

8. Politeknik Negeri Batam Batch 3

9. Politeknik Negeri Jakarta Penugasan+Batch 2

10. Politeknik Negeri Jember Penugasan

11. Politeknik Negeri Lampung Penugasan+Batch 1

12. Politeknik Negeri Banjarmasin Batch 3

13. Politeknik Negeri Malang Batch 1

14. Politeknik Negeri Manado Penugasan

15. Politeknik Negeri Medan Batch 2

16. Politeknik Negeri Padang Penugasan
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No. Nama Politeknik Skema PEDP

17. Politeknik Negeri Pontianak Penugasan

18. Politeknik Negeri Samarinda Penugasan

19. Politeknik Negeri Semarang Batch 2

20. Politeknik Negeri Ujung pandang Penugasan

21. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Batch 2

22. Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Batch 1

23. Politeknik POS Indonesia Batch 2

24. Politeknik Mekatronika Sanata Drama Batch 1

25. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Batch 3

26. Politeknik Negeri Indramayu Batch 1

27. Politeknik Perdamaian Halmahera Batch 2

28 Politeknik Negeri Bandung Penugasan+Batch 3

29. Politeknik Cilacap Batch 2

30. Politeknik Blitung Batch 2

31. Politeknik Manufaktur Bandung Penugasan

32. Politeknik Kupang Penugasan

GFP berperan dalam hal sebagai 1) penghubung antara PIU dan 

politeknik; 2) fasilitator; 3) pemantau; 4) penyebar informasi; dan 5) agen 

pembaharu. Dalam PEDP, PUG tertuang dalam output proyek 2 yang 

berfokus pada peningkatan akses dan kesetaraan dalam mengikuti 

pendidikan politeknik.

Secara akumulasi menyeluruh di beberapa politeknik partisipan, 

sejatinya kesetaraan gender bukan lagi persoalan karena jumlah perempuan 

dan laki-laki sudah sebanding. Namun, tidak demikian halnya jika menyelisik 

per program studi, masih terdapat kesenjangan yang signifikan. Belum 

lagi jika dikaitkan dengan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang 

benar-benar mendukung PUG. Untuk itu, peran GFP sangat penting dalam 

menjembatani upaya mewujudkan kesetaraan gender secara lebih nyata.

Pada tanggal 4–6 September 2018, perwakilan GFP mengadakan 

pertemuan di Jakarta. Menurut Konsultan Gender Specialist PEDP, Dewayani 

Diah Savitri, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya 

indikator-indikator Gender Action Plan (GAP) antara lain 1) terkait dengan 

keterlibatan sektor swasta dalam meningkatkan akses dan kualitas 
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pendidikan politeknik berorientasi kesetaraan gender; 2) penguatan tata 

kelola pendidikan politeknik termasuk kegiatan tracer study yang peka dan 

responsif terhadap isu-isu gender; 3) peningkatan kapasitas GFP di dalam 

implementasi PUG di setiap politeknik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi; serta 4)  peningkatan sinergi, komunikasi, dan koordinasi di antara 

GFP dalam pekerjaan sehari-hari. 

7. Jejak Berdaya dan Berjaya Menggulirkan Beasiswa

Penyalur beasiswa menjadi salah satu jalan bagi PEDP dalam membuka 

akses dan kesetaraan bagi mahasiswa guna mengikuti pendidikan di 

politeknik. Beasiswa dialokasikan untuk mahasiswa baru perempuan dan 

mahasiswa baru dari golongan masyarakat kurang mampu sejalan dengan 

Program Bidik Misi. Hal ini termasuk ke dalam indikator kinerja politeknik 

partisipan PEDP.

Dalam hal pemberian beasiswa untuk mahasiswa baru di politeknik 

dipersyaratkan PEDP paling sedikit 20% penerimanya adalah mahasiswa 

perempuan. Untuk program ini PEDP menargetkan 1.000 mahasiswa yang 

diajukan melalui proposal. 

Berdasarkan jumlah politeknik PHK-
PMPP sebanyak 25 maka setiap politeknik 
mendapatkan jatah penyaluran beasiswa 

kepada 40 orang. Jumlah beasiswa yang 
diterima per orang rata-rata Rp6 juta per 

tahun atau Rp500.000,00 per tahun. Angka 
ini tidak selalu persis sama pada setiap 

penerima, termasuk dalam hal jumlah 
penerima.

Sebagai contoh di Politani Samarinda pada 18 Agustus 2017 dibagikan 

beasiswa PEDP kepada 18 mahasiswa penerima. Setiap orang memperoleh 

beasiswa sebesar Rp3.000.000,00 untuk semester genap 2016/2017.  

Beasiswa dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa penerima untuk 

membayar uang kuliah dan sisanya dapat digunakan bagi keperluan kuliah 

yang lain. Hal tersebut tentu mendorong peningkatan konsentrasi mereka 

belajar di politeknik tanpa harus memikirkan biaya kuliah.
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8. Jejak Berdaya dan Berjaya Menerapkan Rekoginisi Pembelajaran 

Lampau (RP)

Pucuk dicinta ulam pun tiba, begitulah pepatah yang tepat menggambarkan 

peerapan RPL di semua politeknik partisipan PEDP. Program yang digariskan 

PEDP menjadi pemicu terhadap pelaksanaan RPL yang sebagian besar 

belum diterapkan di pendidikan tinggi Indonesia. 

Adalah Kemenristekdikti yang telah mengeluarkan Peraturan 

Menristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran 

Lampau (RPL), yang akan dijalankan pada tahun 2017. Dalam pasal 5 ayat 

1 Permen itu disebutkan bahwa Capaian Pendidikan yang diperoleh melalui 

pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman 

kerja dapat diakui kualifikasinya melalui RPL dalam rangka mengikuti studi 

pada program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Selanjutnya, pasal 5 ayat 2 berbunyi Seseorang dengan pendidikan 

formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja dapat 

memperoleh penyetaraan kualifikasi pada jenjang kualifikasi yang sesuai 

melalui RPL pada program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Pengakuan terhadap Rekognisi Pembelajaran Lampau (Recognition 

of Prior Learning) telah diidentifikasi sebagai strategi yang tepat untuk 

meyakinkan bahwa seseorang tidak harus memulai dari awal untuk 

mendapatkan pengakuan keterampilan berharga yang sudah dimilikinya 

(National Marketing Strategy for VET, ANTA 2000). RPL adalah pengakuan 

terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan 

formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada 

jenjang pendidikan tinggi, dimulai dari level 3 KKNI atau (Program D-1) 

sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNI (Program Doktor). 

Beberapa keuntungan dari pengakuan capaian pembelajaran lampau 

ini adalah

• menyediakan cara efektif dan efisien dalam memanfaatkan ahli yang 

sudah ada di dunia usaha dan dunia industri;

• memungkinkan secara cepat melakukan pelacakan kompetensi 

karyawan di dunia usaha dan dunia industri; 

• memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di 

dunia pendidikan dan dunia industri, sebagai dasar yang kuat dalam 

analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan karier; 

• menumbuhkan budaya belajar dan motivasi untuk melakukan 

pendidikan dan pelatihan lanjutan.



Jejak Pasti PEDP Membangun Politeknik Unggul120

Jadi, regulasi RPL merupakan jawaban atas kenyataan bahwa di luar 

sana bertebaran para ahli/pakar yang tidak memiliki ijazah pendidikan 

formal atau nonformal, tetapi keahlian mereka diakui oleh industri. PEDP 

telah terlibat aktif dalam mendukung regulasi ini. Sebagian besar politeknik 

partisipan PEDP telah menyatakan siap melaksanakan RPL. Untuk itu, PEDP 

mendukung politeknik dengan penyiapan sarana dan prasarana, termasuk 

pelembagaan RPL.

Ambil contoh, Politeknik ATMI Surakarta, yang paling awal telah 

berancang-ancang menerapkan RPL. Tidak tanggung-tanggung, Politeknik 

ATMI Surakarta membentuk divisi khusus RPL. Melalui jalur RPL, Politeknik 

ini berharap agar alumni berkualitas yang tadinya hanya lulusan D-3 atau 

D-4, tetapi sudah bekerja 15–20 tahun, dapat ditarik kembali ke kampus 

untuk menjadi dosen karena kualifikasinya dapat disetarakan dengan 

kualifikasi magister terapan. 

Inilah pucuk dicinta ulam pun tiba itu. RPL menjadi solusi atas 

penyediaan tenaga pendidikan di bidang vokasi yang lebih mengandalkan 

praktik di lapangan daripada teori. Tidak hanya terkait dengan tenaga 

pendidik, RPL juga bermanfaat bagi lulusan politeknik untuk menyetarakan 

kompetensinya pada jenjang pendidikan tertentu, misalnya dari D-3 

menjadi D-4 (sarjana terapan). 

Politeknik Negeri Bali (PNB) juga menyiapkan skema RPL bagi lulusan 

D-3 Pariwisata yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang D-4 Pariwisata. 

Untuk melakukan studi lanjut pada pendidikan formal atau menyetarakan 

capaian pembelajaran pada kualifikasi tertentu dapat dibuktikan dengan 

berbagai dokumen di antaranya ijazah dan sertifikat kompetensi.

I wayan Basi Arjana, Manajer PIU PNB, menyebutkan proses penerapan 

RPL di PNB  akan dilakukan pada luusan D-3 Pariwisata. Mereka yang sudah 

bekerja dan/atau telah mengikuti berbagai sertifikasi dapat mengajukan 

penyetaraan jenjang D-4. PNB akan melakukan konversi nilai dari 

pengalaman kerja dan sertifikat para lulusan serta melakukan asesmen. 

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi, Pasal 42 menyatakan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan 

pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap 

prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

Adapun pada Pasal 44 disebutkan bahwa sertifikat kompetensi 

merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai 
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dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar 

program studinya, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama 

dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang 

terakreditasi pada lulusan yang lulus uji kompetensi.

 Selain regulasi yang disebutkan sebelumnya, Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI), mengatur tentang capaian pembelajaran formal, 

nonformal, informal, dan atau pengalaman bekerja dapat digunakan 

untuk melanjutkan pendidikan formal sehingga memperoleh ijazah, atau 

dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai bukti untuk melakukan 

proses penyetaraan kualifikasi tertentu.

 Evaluasi pada RPL pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari 

pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi (RPL Tipe 

A2) umumnya menggunakan metode asesmen, dengan asumsi bahwa 

pemohon belum tentu memiliki transkrip pendidikan formal. 

Bukti untuk proses asesmen harus sahih, relevan, memadai, dan 

terkini. Bukti tersebut dapat bermacam-macam dan dapat dikumpulkan 

dari berbagai sumber yang diperoleh secara langsung, tidak langsung 

dan sumber tambahan lainnya. Pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan 

sebagaimana dipersyaratkan umumnya merupakan proses yang sulit dan 

memerlukan waktu panjang. Oleh sebab itu, informasi tentang bukti yang 

diperlukan harus diinformasikan oleh tim RPL perguruan tinggi dengan 

lebih jelas.

PEDP gencar mendukung implementasi RPL dengan mengadakan 

workshop. Seperti halnya yang dilakukan di Polnep pada tanggal 2 November 

2018. Uray Undang, Manajer PIU PEDP Polnep menjelaskan tujuan Workshop 

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk meningkatkan pemahaman 

bagi peserta mengenai konsep dan implementasi Rekognisi Pembelajaran 

Lampau. Sementara itu, target yang diingin dicapai adalah meningkatnya 

sumber daya manusia di Politeknik Negeri Pontianak yang memiliki 

pemahaman mengenai konsep dan implementasi Rekognisi Pembelajaran 

Lampau (RPL).

1. Jejak Berdaya dan Berjaya Menggagas Prodi Baru

Ketercapaian tujuan PEDP untuk meningkatkan angka partisipasi kasar 

(APK) pendidikan tinggi dapat dideteksi dari pengembangan program 

studi yang kemudian menjadikan sarana serta prasarana prodi tersebut 
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terpenuhi secara memadai. Hal ini lambat laun berkorelasi dengan 

peningkatan jumlah mahasiswa yang mendaftar.

Ada imbas lain yang terjadi dari pendirian PUT, LSP, dan teaching 

factory.  Tidak dapat dimungkiri bahwa fasilitas yang tersedia dapat juga 

dimanfaatkan oleh prodi lain yang tidak menjadi fokus pengembangan. 

Karena itu, sangat mungkin pula sebuah poltikenik menggagas 

pembentukan prodi baru. 

Gambar 34. PNB menerapkan RPL untuk membantu lulusannya melakukan penyetaraan 
jenjang dan sertifikat sesuai dengan kompetensinya
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Itu yang terjadi dengan Politeknik Caltex Riau (PCR) yang membuka 

prodi baru karena adanya peningkatan fasilitas dari program PEDP yaitu 

Prodi Teknik Mesin dan Prodi Listrik Industri. Demikian juga Politeknik 

Negeri Batam yang membuka tiga prodi baru, yaitu Prodi Manufaktur 

Elektronika, Intrumentasi, dan Robotika. Di Politani Pangkep juga dibuka 

prodi baru yaitu Prodi Teknologi Kelautan dan Prodi Pengelolaan Pelabuhan 

Perikanan.
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Secara tidak langsung, PEDP juga mendorong peningkatan APK 

melalui pembukaan prodi baru meskipun hal ini tidak menjadi  target dari 

PEDP itu sendiri. Pembukan program studi baru itu terkait dengan prodi 

yang dikembangkan dalam PEDP menurut  Hendrawan, Direktur Politeknik 

Pangkep, disebabkan oleh kebutuhan akan lulusan teknologi kelautan dan 

pengelolaan pelabuhan perikanan yang sangat besar. Rasio mahasiswa 

perempuan juga meningkat dari hasil pembukaan prodi baru ini.

D. Merangkul Masyarakat dan Menggandeng Industri

Bagaimanapun para mahasiswa politeknik pada akhirnya diterjunkan ke 

masyarakat dan industri sehingga kampus politeknik seyogianya mampu 

menjembatani kebutuhan masyarakat atau industri dengan mahasiswa. 

Mahasiswa politeknik harus menjadi solusi bagi industri, baik kecil, menengah, 

maupun industri besar. Bahkan, sangat mungkin lulusan politeknik juga memberi 

solusi terhadap pekerjaan dengan menjadi technopreneur yang menyediakan 

lapangan kerja bagi masyarakat. 

Kemampuan politeknik mengembangkan kerja sama dengan industri 

menjadi salah satu poin penilaian bagi PEDP. Politeknik partisipan PEDP memang 

terdorong untuk melakukan kerja sama dengan industri sebagai tuntutan dari 

pengembangan Pusat Unggulan Teknologi (PUT).

Ada prasyarat yang harus dipenuhi politeknik agar keterhubungan dengan 

industri menjadi harmonis dan memenuhi harapan yaitu penyesuaian kurikulum 

pendidikan di politeknik sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI). KKNI sangat terkait dengan pemetaan kompetensi yang diperlukan 

untuk mendukung industri. Karena itu, politeknik partisipan PEDP diharapkan 

kembali meninjau kurikulumnya terkait dengan sikronisasi dengan KKNI. 

Apa itu KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia? KKNI adalah 

acuan kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan 

sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam 

suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur 

di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri 

bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan 

kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning 

outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya 

manusia nasional yang bermutu dan produktif. 
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Karena itu, KKNI menjadi acuan yang diterapkan secara merata oleh 

politeknik penerima dana hibah PEDP. Ada berbagai kegiatan yang dilakukan 

oleh politeknik seperti workshop dan diskusi kelompok terpumpun/FGD dengan 

mengundang praktisi industri dan pakar kurikulum.

Hingga akhir 2017, dari 96 program studi yang memperoleh PEDP seluruh 

kurikulumnya sudah berbasis KKNI. Bahkan, tercatat hampir seluruh kurikulum 

politeknik saat ini dipastikan berbasis KKNI karena pelatihan-pelatihan 

penyusunan kurikulum berbasis KKNI tidak hanya diikuti para dosen yang 

memperoleh hibah PEDP, tetapi semua tenaga dosen di bidang kurikulum di 

politeknik diikutsertakan dalam pelatihan. 

Fakta ini menjadi satu keunggulan PEDP bahwa praktik-praktik baik yang 

dijalankan pada beberapa program studi juga berimbas ke program studi 

lainnya. Alhasil kepala prodi dan dosen mendapatkan tambahan wawasan 

pengetahuan dan keterampilan menyusun kurikulum sesuai dengan KKNI.  

1. Jejak Berdaya dan Berjaya Menyempurnakan Kurikulum  

Berbasis KKNI

Kurikulum atau silabus pembelajaran di perguruan tinggi bersifat mandiri 

sehingga dirumuskan oleh jurusan atau program studi masing-masing di 

setiap perguruan tinggi. Demikian pula yang dirumuskan di politeknik.

Kurikulum/silabus yang diharapkan dari politeknik kini adalah selaras 

dengan KKNI sehingga relevan dengan kebutuhan industri dan kepentingan 

sertifikasi profesi. Antara politeknik dan dunia industri serta masyarakat 

dapat melakukan suatu kolaborasi yang saling menguntungkan untuk 

menetapkan kompetensi apa yang diperlukan dalam format sertifikasi 

profesi lulusan yang diakui. Alhasil, antara kebutuhan industri dan proses 

pembelajaran di politeknik akan sinkron.

Demikian pula Politeknik Negeri Bali (PNB), kurikulum Jurusan 

Pariwisata juga disempurnakan menjadi kurikulum berbasis kompetensi 

yang mengacu pada KKNI dan SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi) 

melalui Program PEDP. Penyempurnaan tersebut dilaksanakan dengan 

melibatkan dunia industri, para praktisi, dan masyarakat pengguna lulusan. 

Pengurus program studi jurusan Pariwisata juga menjalin kerja sama 

dengan Hotel Hilton dengan mengundang praktisi dari hotel tersebut 

untuk memberi kuliah tamu. 

Demikian juga dengan Program Studi Alat Berat di Politeknik Negeri 

Banjarmasin, yang telah menjalin kerja sama dengan PT Trakindo Utama, 



Jejak Pasti PEDP Membangun Politeknik Unggul126

yang tidak hanya sebatas pada memberikan masukan terkait dengan 

pengembangan kurikulum, tetapi juga pemberian beasiswa, fasilitas 

tempat magang, dan rekrutmen bagi lulusan yang memiliki kompetensi 

sesuai dengan kebutuhan. 

Politeknik Negeri Jember (Polije) juga serius meningkatkan kualifikasi 

kurikulumnya demi menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Salah 

satunya  dengan mengadakan workshop yang diikuti 28 peserta, terdiri 

atas ketua jurusan, ketua program studi, serta dosen dari Program Studi 

Keteknikan Pertanian, Teknologi Industri Pangan, dan Manajemen 

Agribisnis.

Workshop menghadirkan narasumber dari PT Ultrajaya Milk Industry 

& Trading Company serta Tim Ahli Kurikulum Ditjen Dikti yang membahas 

tuntas tiga topik strategis, yaitu 1) Uraian dan Jenis Pekerjaan di Bidang 

Pengemasan Pangan; 2) Penjabaran Kualifikasi Pekerjaan di Bidang Kemasan 

serta Penyelarasan Kualifikasi Pekerjaan; 3) Kurikulum dan Lulusan Berbasis 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Diharapkan naskah akademik luaran workshop ini menjadi dokumen 

yang akan dipergunakan untuk penyempurnaan kurikulum yang berbasis 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) pada 2014. Workshop yang 

dibiayai dari program PEDP ini akan terus ditindaklanjuti oleh setiap 

program studi sebagai bentuk persiapan penyempurnaan kurikulum.

Di PNJ terjalin kemitraan yang sudah lama dengan PT Jasa Marga. 

Praktisi dari PT Jasa Marga dilibatkan mengajar sehingga secara langsung 

juga memberi masukan terhadap penyusunan kurikulum. Selain itu, riset 

terapan yang dilakukan mahasiswa juga  dibayai oleh PT Jasa Marga, dan 

kelak setelah lulus pada umumnya mereka direkrut oleh Jasa Marga.  

Kerja sama yang dibangun oleh PNJ dan PT Jasa Marga terbilang cukup 

intensif karena tidak hanya sebatas memberi kesempatan mahasiswa PNJ 

untuk berpraktik lapangan, tetapi sudah pada tahapan membuka kelas 

khusus yang sesuai dengan kebutuhan PT Jasa Marga. Kelas tersebut berupa 

Program Studi Perencanaan Jalan dan Jembatan, dengan konsentrasi 

khusus jalan tol. Selain itu, PNJ juga membangun kemitraan dengan PT 

Trakindo untuk pengembangan bidang studi yang berkaitan dengan alat-

alat berat.

Relasi niscaya bagi politeknik untuk menyiapkan lulusannya adalah 

dengan industri langsung sehingga kerja sama dan kemitraan dengan 

industri menjadi sangat strategis. Industri tidak semata sebagai tempat 
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job training, tetapi lebih dari itu mitra untuk merumuskan kurikulum 

yang relevan dengan kebutuhan kompetensi angkatan kerja. Masih 

banyak politeknik yang mata kuliahnya sebenarnya tidak relevan dengan 

kebutuhan yang ada.

Peran aktif pihak pengelola politeknik juga sangat berpengaruh 

dalam menjalin kemitraan dengan industri, terutama industri setempat 

yang potensial mengacu pada potensi daerah. Dalam hal ini, kerja sama 

yang diwujudkan ke dalam nota kesepahaman (MoU) harus ditindaklanjuti, 

bukan sekadar kesepakatan di atas kertas.

Hal ini juga disadari oleh Politeknik Pos yang melakukan 

penandatanganan MoU kerja sama dengan beberapa perusahaan jasa 

logistik dan Indonesian Supply Chain and Logistics Institute (ISLI) pada 

15 Mei 2018. Beberapa perusahaan yang terlibat dalam kerja sama itu 

adalah PT JNE Express, Kamadjaja Logistics,  dan Ark Logistics & Transport.  

Kesepakatan bersama ini menandai sinergi dan kerja sama antara dunia 

pendidikan dengan dunia industri logistik. MoU ini merupakan bagian 

dari upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia bidang logistik. 

Sumber daya yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan industri 

logistik masa depan yang sarat dengan pemanfaatan teknologi baru.

Sejalan dengan tujuan itu, pada kesempatan yang sama Yayasan 

Pendidikan Bhakti Pos Indonesia bekerja sama dengan Kemenko 

Perekonomian RI juga menggelar workshop yang membahas tema 

“Transformasi Digital dalam Industri Logistik, dan Mendesain Ulang 

Penyiapan Sumber Daya Manusia Logistik di Indonesia”.

Sangat disadari bahwa bisnis pengiriman surat yang dahulu 

sangat dominan di kantor pos, termasuk bisnis jasa pengiriman uang 

telah mengalami sunset. Namun, di sisi lain dengan tipikal Indonesia 

sebagai negara kepulauan, bisnis pengiriman barang justru meningkat, 

terutama sejak merebaknya penjualan daring (online). Tingkat pengiriman 

barang yang tinggi ini memerlukan intervensi teknologi tinggi untuk 

menjalankannya.

 Polikteknik Pos perlu mendapatkan gambaran tentang industri 

logistik di Indonesia dan tren perkembangannya pada masa depan. Selain 

itu, Politeknik Pos juga perlu mendapatkan gambaran mengenai kualifikasi 

dan kompetensi sumber daya manusia bidang logistik seperti apa yang 

dibutuhkan industri logistik pada masa depan.
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Direktur Utama Pos Indonesia, Gilarsi W. Setijono, mengungkapkan 

bahwa wajah bisnis logistik saat ini sudah sangat berubah karena 

pemanfaatan kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi dan inovasi 

teknologi ini, bahkan menyebabkan disrupsi atau ‘mengacaukan’ skema 

bisnis logistik yang selama ini ada.

Peran manusia mulai diminimalkan, pengurangan tenaga kerja 

yang melakukan kerja-kerja repetitif di pergudangan misalnya, bukan tak 

mungkin ke depan akan dihilangkan. Sebaliknya, penggunaan teknologi 

sudah menjadi hal yang tak bisa dihindari. Mulai dari penggunaan internet 

dan pemanfaatan big data untuk mempercepat logistik berbasis data, 

pemanfaatan robot pada proses sorting kiriman, sampai penggunaan 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau drone di gudang penyimpanan atau 

pengambilan barang. Pelaku industri mau tak mau harus ikut mengadopsi 

perkembangan teknologi ini jika tidak mau tergerus dalam persaingan.

Untuk itulah, lembaga pendidikan tinggi bersama pelaku industri 

logistik perlu memikirkan ulang penyiapan sumber daya manusia logistik 

seperti apa yang harus disiapkan demi memenuhi kebutuhan industri 

logistik masa depan yang padat teknologi. Gilarsi melanjutkan tentang 

pentingnya literasi teknologi pada pembelajaran masa depan.

Gambar 35. Poltek Pos mulai mengantisipsi masa depn bisnis logistik yng terimbas teknologi digital. PEDP 
memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan industri masa depan
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Isu digitalisasi yang memicu fenomena internet of thing (IoT) sejatinya 

tidak hanya berimbas pada dunia perposan atau logistik, tetapi hampir 

semua sektor dan bidang. Karena itu, lembaga pendidikan, apalagi seperti 

politeknik harus peka terhadap perkembangan teknologi digital kini. 

Alat-alat tercanggih harus kita kuasai. Di sinilah peran PEDP yang dapat 

memfasilitasi kebutuhan politeknik terhadap alat-alat canggih berbasis 

digital untuk dioperasikan di laboratorium atau teaching factory.

2. Jejak Berdaya dan Berjaya Membina Kerja Sama dengan  

Industri

Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) bersama dengan Politeknik 

Pertanian Negeri Pangkep (Politani Pangkep) merupakan penerima dana 

hibah PEDP sebagai wakil koridor Sulawesi yang akan dikembangkan 

sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertambangan nikel nasional 

dan perikanan. Untuk mendukung percepatan pengembangan tersebut, 

seperti diungkapkan oleh Direktur PNUP, Dr. Pirman, M.Si., pihak PNUP 

telah menjalin kerja sama dengan PT Vale Soroako, PT Aneka Tambang 

Pomala, dan PT Wedabay Halmahera Ternate. PNUP diharapkan mampu 

memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran MP3EI pada sektor 

pertambangan nikel.

Memang jika dituliskan sudah begitu banyak kerja sama yang 

dituangkan ke dalam nota kesepahaman bersama antara politeknik dan 

pihak industri. Walaupun demikian, kerap pula politeknik menghadapi 

tantangan sulitnya meyakinkan industri bahwa mahasiswa politeknik tidak 

menjadi "beban" mereka karena pada dasarnya kemitraan yang dibangun 

berasas manfaat saling menguntungkan. 

Adanya dukungan PEDP setidaknya 
meningkatkan kepercayaan industri untuk 

membina kerja sama karena program 
yang dirancang benar-benar matang 

mendukung relevansi keterampilan lulusan 
politeknik terhadap kebutuhan industri.  Di 

sinilah PEDP berperan sebagai katalisator 
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bagi kerja sama yang strategis dengan 
industri, termasuk dengan kelompok 
masyarakat dan pemerintah daerah. 

E. Memperkukuh Tata Kelola dan Meluaskan Penyelenggaraan 

Pendidikan Politeknik

Pendidikan politeknik melalui PEDP dipicu untuk memperkukuh tata kelolanya 

melalui pengembangan pendidikan dan peningkatan kapasitas tenaga 

pendidik yaitu dosen-dosen. Dua hal yang didorong langsung melalui PEDP 

adalah penyelenggaraan pendidikan magister terapan (MTr) di kampus-kampus 

potensial, terutama di bidang teknik dan peningkatan kapasitas dosen melalui 

pelatihan-pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri. 

1. Jejak Berdaya dan Berjaya Menyelengarakan Program  

Magister Terapan

PEDP menetapkan penyelenggaraan magister terapan menjadi salah satu 

poin utama yang harus direalisasikan oleh politeknik penerima dana hibah 

PEDP pada Skema B-1 dan B-3 yaitu politeknik yang telah menyelenggarakan 

pendidikan D-4 (sarjana terapan). 

Upaya ini dilakukan seiring dengan kebutuhan profil lulusan yang 

lebih andal dalam riset terapan, sekaligus untuk menyiapkan tenaga-

tenaga dosen yang memiliki level setingkat S-2 dan S-3 pada pendidikan 

tinggi umum. Program magister terapan juga memberi kesempatan wadah 

bagi para lulusan politeknik yang ingin menggunakan asesmen RPL untuk 

mendapatkan sertifikat sebagai magister terapan.  

Tahun 2013 ada enam politeknik yang telah berancang-ancang 

membuka program magister terapan. Keeenamnya, yaitu Politeknik 

Elektronika Negeri Surabaya (PENS) yang akan fokus membuka magister 

terapan di bidang elektronika dan teknologi informasi; Politeknik 

Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) yang bakal membuka magister bidang 

perkapalan; Politeknik Manufaktur Bandung menyiapkan magister di 

bidang permesinan; Politeknik Negeri Bandung bersiap membuka magister 

terapan untuk bidang teknik, seperti teknik sipil, kimia, dan lainnya. Adapun 

magister di bidang pertanian disiapkan di Politeknik Negeri Malang dan 

Politeknik Negeri Jember.
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Politeknik yang langsung bergerak mewujudkan program magister 

terapan adalah Politeknik Negeri Malang (Polinema). Angkatan pertama  

dimulai tahun 2017 pada program Magister Terapan (S2) Teknik Elektro. 

Program Magister Terapan Polinema memiliki empat konsentrasi, yaitu 

Robotic System and Control, Power and Renewable Energy, Communication, 

serta Computer Science and Computer Engineering. 

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), penerima program 

PHK-PMPP Skema Batch 2 juga menyiapkan program magister terapan 

untuk jurusan Maritime Technology.  Hal yang juga membanggakan adalah 

PENS yang pada awal Januari 2018 telah mendapatkan Akreditasi A dari 

BAN-PT untuk Program Studi (Magister Terapan) Teknik Elektro. 

Berikut ini beberapa politeknik yang telah menyelenggarakan Program 

Magister Terapan. 

Tabel 15. Politeknik Partisipan PEDP Penyelenggara Magister Terapan

No. Politeknik Program Studi

1. Politeknik Negeri Bandung Rekayasa Infrastruktur

2. Politeknik Negeri Jember Agribisnis

3. Politeknik Negeri Malang Teknik Elektronika

4. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Teknik Elektro

Teknik Informatika dan Komputer

5 Politeknik Negeri Jakarta Teknik Elektro

6. Politeknk Negeri Semarang Teknik Telekomunikasi

7. Politeknik Negeri Bali Pariwisata

8. Politeknik Negeri Lhokseumawe Pengolahan Limbah

Hingga akhir 2018, beberapa politeknik penerima dana hibah PEDP 

masih berproses membuka program magister terapan dengan menyiapkan 

dokumen usulan program ke BAN-PT untuk memperoleh akreditasi. Sebut 

saja Politeknik Negeri Lampung (Polinela) yang pada November 2018 

menggelar lokakarya kurikulum magister terapan. Polinela berencana 

membuka magister terapan untuk Program Ketahanan Pangan. 

2. Jejak Berdaya dan Berjaya Meningkatkan Kapasitas Pendidik

Selain RPL yang menjadi jalan bagi para tenaga pendidik untuk 

menyetarakan jenjang pendidikannya dengan konversi terhadap 

pengalaman kerja, sertifikat, dan prestasi sebagai pengakuan, PEDP juga 

memberi jalan untuk pelatihan, studi banding, atau keikutsertaan pada 
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lokakarya dan seminar yang berhubungan dengan peningkatan mutu dan 

pengembangan program studi yang diajukan.  

Silih berganti setiap politeknik penerima dana hibah PEDP mengadakan 

berbagai kegiatan peningkatan kapasitas para dosen. Kunjungan dan 

studi banding juga dilakukan, baik antarsesama politeknik lokal maupun 

politeknik di luar negeri.

F. PEDP Menjadi Pemicu Kemajuan Politeknik

Seandainya tidak ada program semacam PEDP, boleh jadi perkembangan 

politeknik di Indonesia berjalan secara normatif dan tidak diperoleh data 

signifikan untuk sebuah kebijakan. Kondisi pendidikan vokasi politeknik di 

Indonesia memang masih memprihatinkan, baik dari segi kuantitas maupun 

kualitas. Karena itu, program-program pemicu seperti PEDP sangat efektif 

menimbulkan efek perubahan yang juga berimbas pada politeknik lain di luar 

yang terlibat di dalam PEDP.

1. Ajang Pembelajaran PIU

Melembagakan PEDP dalam suatu sistem koordinasi yang berjenjang 

memang menjadi pilihan untuk mengontrol kegiatan PEDP, mulai dari 

proposal, penyeleksian, pelaksanaan program hingga monitoring dan 

evaluasi. Karena itu, Ditjen Belmawa Kemenristekdikti menunjuk seorang 

direktur untuk memimpin PEDP. Direktur PEDP kemudian membentuk 

Project Management Unit (PMU) yang dipimpin seorang manajer dan 

dibantu beberapa wakil manajer. 

Direktur Project Management Unit (PMU) PEDP melalui Direktur 

Politeknik kemudian menunjuk Manajer Project Implementation Unit (PIU) 

pada setiap politeknik. Mereka inilah yang kemudian menjadi ujung 

tombak pelaksanaan PEDP.

Manajer PIU biasanya ditunjuk dari dosen program studi yang 

terpilih untuk dikembangkan. Tantangan yang menghadang sering kali 

keterbatasan SDM yang ada di politeknik, terutama mencari SDM dengan 

kekuatan leadership yang memadai. Seperti yang dijelaskan sebelumnya 

bahwa PEDP adalah proyek dengan nilai dana yang signifikan dari segi 

jumlah dan juga proyek dengan beberapa indikator utama serta indikator 

tambahan yang harus dicapai. Untuk itu, diperlukan sosok manajer PIU 

PEDP yang berintegritas serta memiliki kemampuan manajerial yang baik.
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Seperti yang diungkapkan oleh Dwina Moentamaria, Manajer PIU 

PEDP dari Polinema yang waktu itu ditunjuk langsung oleh Direktur 

Polinema, Tundung Subali Padma, ia merasakan betapa berat tanggung 

jawab yang harus dipikul oleh seorang Manajer PIU. Tanggung jawabnya 

memerlukan pengaturan waktu yang luar biasa. Selain itu, Manajer PIU 

juga harus mampu berperan memberikan benefit bagi prodi-prodi lain 

yang tidak ikut dalam program PEDP.

Dwina menganggap Manajemen PMU-PEDP bekerja sangat 

profesional. "Saya baru dalam soal proyek, apalagi pengadaan. Saya kaget 

juga bagaimana perencanaannya harus diminta detail. Saya jadi mendapat 

pelajaran berharga. Apalagi, pengadaan itu memakan biaya sampai 70%."

PIU boleh dikatakan sebagai "pejuang" PEDP di lapangan. Secara 

pribadi mereka tidaklah mendapatkan benefit yang besar jika dibanding 

dengan benefit yang didapat oleh institusinya. Manajer PIU bahkan tidak 

jarang harus mencurahkan energinya untuk menyelisik peralatan dengan 

spesifikasi tertentu yang dibutuhkan institusi. Ia haruslah seorang yang 

objektif sekaligus loyal terhadap institusinya. 

Di sisi lain, Manajer dan staf PIU juga harus dapat memper-

tanggungjawabkan penggunaan dana PEDP. Selisih seperak-dua perak 

harus dipertanggungjawabkan dengan laporan neraca yang balans. Itu 

baru dari sisi keuangan, belum lagi dari sisi ketercapaian KPI (indikator 

kinerja kunci) yang sangat banyak.

PEDP memang sebuah model proyek yang sangat besar dengan fokus 

yang banyak sehingga cukup membuat sibuk para PIU. Apalagi, setiap 

program saling berkait dan memberi pengaruh. Maka dari itu, tidaklah 

berlebihan jika PEDP justru menjadi pembelajaran sekaligus pengalaman 

mengelola proyek, baik bagi PMU-PEDP maupun PIU-PEDP. Sebagian besar 

dari mereka juga berprofesi sebagai dosen yang harus mengatur antara 

kewajiban mengajar dan kewajiban mengelola proyek. 

2. Politeknik pun "Bersolek"

PEDP setidaknya membuat politeknik "berdandan" atau "bersolek" sehingga 

menarik bagi calon mahasiswa. Walaupuan konsentrasi pengembangan 

prodi hanya dilakukan pada dua prodi, tetap saja hal ini memberi pengaruh 

bagi institusi politeknik secara keseluruhan. Sebut saja program seperti 

pendirian PUT, teaching factory, dan laboratorium, serta LSP dan TUK 

memberi dampak turutan yang meluas ke prodi lain karena fasilitas-fasilias 

tersebut juga dapat digunakan oleh politeknik lain.
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Dapat dikatakan gengsi politeknik pun meninggi dengan berbagai 

fasilitas yang dimiliki sebagai keunggulan pendidikan vokasi. Contoh 

konkret adalah LSP yang sebelum program PEDP masih terbatas di 

beberapa politeknik. Namun, PEDP memicu semua politeknik yang terlibat 

mendirikan LSP sehingga pada akhir 2018 sudah terdapat 30 LSP politeknik 

berlisensi BNSP. Hal ini merupakan pencapaian yang membanggakan, baik 

bagi PMU-PEDP, PIU-PEDP, maupun bagi insititusi politeknik penerima dana 

PEDP sendiri. 

Mahasiswa politeknik tidak lagi perlu minder jika mereka hanya 

kuliah vokasi tidak setingkat sarjana karena pada saat ini dan nanti ke 

depan mereka juga sudah dapat memilih melanjutkan pendidikan vokasi 

ke jenjang sarjana terapan (D-4), magister terapan (MTr), bahkan doktor 

terapan. Implementasi RPL juga membuat mereka yang tadinya sudah 

memiliki pengalaman kerja, penghargaan, dan sertifikat dapat mengajukan 

asesmen dan konversi untuk penyetaraan.    

Pendeknya, politeknik-politeknik "alumni" PEDP menjadi tampak 

lebih memikat dan diharapkan hal ini dapat terjadi secara berkelanjutan 

pasca-PEDP tuntas dilaksanakan. Adapun untuk politeknik yang belum 

optimal memanfaatkan kesempatan dari PEDP dapat segera berbenah dan 

menyejajarkan diri dengan politeknik yang sudah lebih dulu memimpin 

dengan terobosan-terobosan nyata bagi sektor ekonomi prioritas dan 

dunia industri.
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Gambar 36. Politeknik di Indonesia makin memikat calon mahasiswa dengan sentuhan program PEDP selama 
lima tahun





Lima tahun boleh jadi merupakan 

waktu yang terasa singkat untuk sebuah 

program pengembangan pendidikan di 

negara sebesar Indonesia. Hal ini karena sangat 

luasnya wilayah Indonesia serta tersebarnya potensi 

ekonomi di berbagai sektor. Oleh sebab itu, melalui 

MP3EI ditetapkanlah lima sektor prioritas yang kemudian 

diselaraskan dengan Proyek Pengembangan Mutu 

Pendidikan Politeknik (PMPP) atau juga dikenal dengan 

sebutan PEDP. 

Walaupun dalam waktu yang relatif singkat, 

PEDP telah menorehkan catatan-catatan pencapaian 

yang dapat dijadikan bekal bagi politeknik partisipan 

untuk menghadapi era baru yaitu Revolusi Industri 

4.0. Banyak negara yang sudah bersiap dan bergerak 

untuk hal ini, termasuk di wilayah regional ASEAN 

dengan mengonsentrasikan pengembangan di bidang 

pendidikan vokasi.
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Pendidikan tinggi vokasi adalah model pendidikan yang mencuat dalam 

kancah persaingan global demi menyiapkan SDM-SDM yang terdidik, terampil, 

sekaligus adaptif terhadap perubahan. Pendidikan tinggi vokasi menjadi jawaban 

untuk perubahan yang berlangsung cepat, canggih, sekaligus mencengangkan. Jadi, 

pegiat pendidikan politeknik di Indonesia sudah harus berhenti “melamun” agar peka 

terhadap berbagai dinamika yang terjadi di berbagai sektor ekonomi.  

Apa yang telah tersampaikan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan 

perjalanan penyelenggaraan PEDP yang penuh dinamika demi menyiapkan lulusan 

politeknik pada lima sektor prioritas. Perjalanan itu harus diakui telah membuahkan 

pencapaian yang membanggakan. Dengan demikian, tersirat harapan membangun 

optimisme kemajuan pendidikan tinggi vokasi politeknik pada masa mendatang. 

Kesimpulannya, politeknik-politeknik di Indonesia harus diberi jalan untuk maju 

dengan empat ikon keunggulan berikut: 

1. terbentuknya Pusat Unggulan Teknologi pada sektor yang benar-benar 

diperlukan untuk masa kini dan masa mendatang yang dapat diwujudkan 

sekaligus dengan pendirian teaching factory;

2. tersedianya tenaga-tenaga kerja berkompeten melalui uji kompetensi kerja 

bersertifikasi dengan standar nasional dan internasional di lembaga sertifikasi 

profesi (LSP) berlisensi BNSP dan tempat uji kompetensi (TUK) dengan fasilitas 

yang memadai;

3. terbukanya kesempatan belajar yang sama bagi mahasiswa perempuan dan 

mahasiswa dari golongan kurang mampu tanpa adanya diskriminasi; 

4. tersedianya tenaga pendidik yang berkompeten melalui program pengakuan 

yang disebut rekognisi pembelajaran lampau (RPL); dan

5. terselenggaranya pendidikan tinggi vokasi hingga ke level yang lebih tinggi 

yaitu magister terapan.

Ikon tersebut dapat diinterpretasikan sebagai tonggak yang telah 

ditancapkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) 

Kemenristekdikti melalui Tim Manajemen PEDP sehingga 34 politeknik yang 

terpilih mendapatkan dana hibah PEDP dapat lebih berdaya dan lebih berjaya dari 

sebelumnya melalui pengelolaan dana oleh project implementation unit di setiap 
politeknik. Bersamaan dengan itu apa yang telah diberikan oleh PEDP kepada 

berbagai politeknik di seluruh Indonesia adalah amanat yang harus senantiasa 

dirawat, dikembangkan, serta dibuktikan melalui pencapaian-pencapaian yang 

bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan negara.
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Gambar 37. Pencapaian demi pencapaian dalam PEDP akan terlihat 
nyata manakala lulusan politeknik juga menunjukkan 
performa yang dibutuhan sektor ekonomi prioritas 
dan dunia industri
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A. Praktik Baik sebagai Pembelajaran Luar Biasa

Tidak dimungkiri bahwa penyelenggaraan PEDP telah memunculkan barbagai 

praktik baik yang menjadi pembelajaran luar biasa bagi para politeknik penerima 

dana hibah PEDP. Praktik baik itu menyentuh dua sisi yaitu dukungan terhadap 

politeknik yang sudah memiliki program rintisan di bidang pendidikan vokasi 

dan bagi politeknik yang sama sekali belum memiliki program rintisan di bidang 

pendidikan vokasi.

Ide Pusat Unggulan Teknologi (PUT) atau Center of Technology yang 

dicetuskan dalam PEDP menjadi lokomotif untuk menciptakan rangkaian 

gerbong keunggulan dan kemajuan dalam hal teknis kompetensi, yaitu 

1. Teaching Factory melalui pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung 

terbangunnya sebuah pabrik, termasuk laboratorium untuk riset terapan;

2. Sertifikasi Profesi melalui pendirian LSP dan TUK untuk memenuhi tuntutan 

standardisasi industri, terutama produk dan jasa;

3. Revisi Kurikulum sesuai dengan KKNI sehingga sinkron dengan pelaksanaan 

sertifikasi kompetensi yang menghasilkan sertifikat kompetensi 

pendamping ijazah bagi mahasiswa.

Gerbong keunggulan dan kemajuan lain yang juga turut ditarik adalah 

dalam hal nonteknis yang berimplikasi pada keterbukaan akses pendidikan 

vokasi untuk semua orang yang berpotensi, yaitu

1. Akses Lebih Luas untuk mahasiswa perempuan dalam menempuh 

pendidikan vokasi, termasuk pada sektor dan program studi yang selama 

ini didominasi oleh mahasiswa laki-laki;

2. Akses Lebih Pasti untuk mahasiswa dari golongan tidak mampu, terutama 

mahasiswa perempuan melalui pemberian beasiswa;

3. Rekoginisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang diimplementasikan demi 

mendapatkan dosen-dosen yang memiliki pengalaman mumpuni di 

bidangnya, namun masih terkendala pada jenjang pendidikan;

4. Pembelajaran dan pengalaman mengelola manajemen proyek bagi 

lembaga politeknik, terutama PIU-PEDP.

B. Kemajuan PEDP

Per tanggal 21 Agustus 2018, jumlah dana yang  terkontrakkan untuk 

komponen ADB Loan mencapai USD 64.91 juta (86.65% dari jumlah pinjaman), 

dan total disbursement sebesar USD 45.87 juta (61,16% dari jumlah pinjaman). 

Pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana dapat dikatakan cukup lancar dalam 
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dua tahun terakhir, setelah mengalami keterlambatan dalam dua tahun pertama 

pelaksanaan.  

Keterlambatan terjadi disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, 

seperti persetujuan Pemerintah/DIPA akhir 2013 sampai 2015, restrukturisasi 

kementerian, dan perubahan dalam mekanisme penyaluran dana ke politeknik 

swasta.  Sekitar USD 10.09 juta dana loan belum terkontrakkan untuk kegiatan. 

Hal ini terjadi karena hibah ke politeknik dibuat dalam Rupiah (IDR) dengan 

asumsi nilai USD1 = IDR 9.000,00 pada saat proyek dimulai, dan ketika USD 

terapresiasi terhadap IDR pada tahun-tahun berikutnya, alokasi EA untuk tiap-

tiap politeknik tidak diubah. Komponen kontingensi sebesar USD 3.6 juta belum 

dialokasikan. Pada akhir Desember 2017, proyek ini dinilai masih on-the track.

Berdasarkan kondisi realisasi terakhir posisi dana pinjaman yang telah 

dialokasikan (contracted) per 21 Agustus 2018 sebesar USD 61,968,130.04 

sehingga total dana pinjaman belum dialokasikan sebesar USD 13,031,869.96. 

Oleh karena itu, akan dilakukan permintaan koreksi PCSS (contracts) kepada 

ADB dari nilai terkontrakkan sebesar USD 64,914,685.17 menjadi USD 

Gambar 38. Presiden ADB, Takehiko Nakao, meluncurkan COT di beberapa politeknik
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61,968,130.04 sehingga total dana pinjaman belum dialokasikan berubah dari 

USD 12,442,780.87 menjadi USD 13,031,869.96.

Pada tingkat politeknik, perbedaan serapan dana terjadi sebagai akibat 

dari perbedaan kapasitas tiap-tiap institusi dalam mengelola proyek. Sebanyak 

20 subproyek dari 40 subproyek (50%) telah menyerap lebih dari 80% dana yang 

dialokasikan, 11 subproyek (27,5%) mencairkan 60–80% dana yang dialokasikan, 

dan sisanya 9 subproyek (22,5%) mempunyai serapan dana kurang dari 50% 

dana yang dialokasikan. Rata-rata serapan oleh politeknik sebesar 68,4%. 

Secara keseluruhan kemajuan pencapaian indikator PEDP untuk output 

kegiatan sangat memuaskan. Ada dua indikator, yaitu sertifikasi keahlian bagi 

mahasiswa (indikator output 1) serta capaian CTS (credit transfer system) dan 

RPL yang masih belum tercapai. Rendahnya capaian sertifikasi keahlian bagi 

mahasiswa lebih banyak disebabkan keterlambatan pendirian LSP dan TUK 

yang memerlukan proses cukup panjang sampai dengan mendapatkan lisensi 

dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sementara itu, untuk CTS dan RPL 

disebabkan karena belum adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan 

kegiatan tersebut pada saat proyek berlangsung.

C. Tujuh Pembelajaran Penting dari PEDP

Jika ingin disederhanakan dari cakupan besar program PEDP, ada 7 pembelajaran 

penting yang didapat bagi semua pemangku kepentingan PEDP yang relevan 

menjadi bekal untuk melaksanakan program pengembangan mutu pendidikan 

politeknik pada mendatang. 

1. Desain Perencanaan Pengembangan Mutu yang Matang dan 

Terukur

PEDP adalah proyek nasional yang didanai oleh lembaga internasional. 

Dengan demikian, proses perencanaannya dilakukan dengan sangat 

profesional, detail, sekaligus terukur. Proyek ini menjabarkan sekian 

indikator kinerja utama yang harus dicapai dan beberapa indikator 

kinerja tambahan. Semua yang terlibat dapat belajar banyak bagaimana 

desain perencanaan pengembangan mutu ini dirancang dengan durasi 

pelaksanaan selama lima tahun.

Desain tersebut kemudian diturunkan ke dalam program-program 

yang disampaikan melalui proposal. Di dalam proposal terdapat lagi 
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penyelarasan program dengan sektor ekonomi prioritas, pengembangan 

prodi prioritas, dan perincian anggaran biaya. 

Beberapa proposal harus direvisi, bahkan ada juga program yang 

sudah dijalankan terpaksa diubah haluannya karena diperkirakan tidak 

mampu memenuhi indikator kinerja yang sudah digariskan. Dalam konteks 

ini yang dapat dimaklumi adalah kapasitas SDM yang berbeda-beda di tiap 

politeknik, sekaligus pengalaman menangani proyek dengan dana besar 

tidak semuanya dimiliki oleh politeknik penerima dana hibah PEDP.

Para PIU-PEDP kembali mendapatkan pencerahan tentang bagaimana 

desain perencanaan program dirancang dengan memperhatikan banyak 

aspek yang harus dipertimbangkan. Aspek yang harus dipertimbangkan di 

antaranya 1) kapasitas dan kesiapan SDM; 2) alokasi waktu atau bingkai masa  

yang ditetapkan; 3) nilai biaya yang disediakan; 4) bagaimana monitoring 

dan evaluasi dijalankan; 5) analisis masalah yang mungkin timbul.

Karena itu, tidak dinafikan bahwa PEDP memberi pembelajaran 

tentang desain perencanaan yang sangat bermanfaat untuk kesiapan 

manajemen PIU menghadapi proyek-proyek lain pada masa mendatang. 

Paling tidak praktik-praktik baik yang terjadi selama pelaksanaan PEDP 

dapat di-copy paste dalam implementasi perencanaan proyek apa pun di 

politeknik. 

2. Prioritas Pengembangan Mutu pada Program Studi yang Relevan 

dengan Kebutuhan Masa Mendatang

Pimpinan politeknik partisipan PEDP harus mampu melihat potensi program 

studi yang ada dengan memprioritaskannya dalam pengembangan 

program studi. Program studi pilihan ini diposisikan sebagai lokomotif yang 

akan menarik gerbong prodi-prodi lainnya. Program studi pilihan itu juga 

harus relevan dengan kebutuhan industri pada masa mendatang, terutama 

dalam menjawab kebutuhan Ekonomi Digital yang kerap didengung-

dengungkan pada masa kini.

PEDP memicu politeknik untuk mengajukan prodi unggulannya 

meskipun kemudian ada beberapa tinjauan dan koreksi keterkaitan prodi 

terhadap fokus yang hendak dikonsentrasikan. Sangat mungkin ada 

prodi yang diajukan politeknik akhirnya ditolak dan diganti dengan prodi 

yang lain dengan pertimbangan profesional. Karena itu, politeknik dapat 

belajar bagaimana pertimbangan-pertimbangan pengembangan prodi 

dilakukan, termasuk dorongan membentuk prodi baru. Keberadaan prodi 



Jejak Pasti PEDP Membangun Politeknik Unggul144

dipengaruhi oleh jumlah mahasiswa yang berminat mendalami ilmu dan 

keterampilan di prodi tersebut. Di sisi lain, jumlah mahasiswa dapat juga 

dipengaruhi oleh persepsi mahasiswa terhadap eksistensi prodi tersebut, 

terutama dalam akses ke dunia kerja.

Hal inilah yang dibenahi oleh PEDP melalui program PPS atau 

Pengembangan Program Studi, termasuk program penguatan. Pembenahan 

dimulai secara simultan antara pengadaan peralatan pembelajaran, 

terutama untuk laboratorium dan teaching factory, perevisian kurikulum 

sesuai dengan KKNI, pendirian LSP dan TUK, serta peningkatkan kapasitas 

dosen pengajar, termasuk menerapkan RPL.

Dari sini pimpinan politeknik dapat belajar banyak tentang konsep 

ideal sebuah program studi diselenggarakan yang in-line dengan 

kebutuhan industri dalam hal pasar tenaga kerja. Pimpinan politeknik juga 

harus mengenali potensi-potensi program studi yang dapat diselaraskan 

dengan potensi daerah atau potensi Indonesia secara keseluruhan. 

Berbagai kegiatan yang diselenggarakan seperti seminar, lokakarya, 

pelatihan, workshop, dan diskusi kelompok terpumpun/FGD yang 

didukung PEDP setidaknya memberikan banyak masukan bagi para PIU 

serta pimpinan politeknik untuk menghasilkan luaran sesuai dengan yang 

ditargetkan oleh PEDP. 

3. Perlunya Program Tematik Pengembangan Mutu yang Berkorelasi 

dengan Peningkatan Kompetensi Dosen dan Mahasiswa

PUT atau pusat unggulan teknologi telah menjadi program tematik 

sekaligus jenama (merek) yang digadang-gadangkan selama program 

PEDP dijalankan. PUT dapat menjadi pemosisian jenama (branding 

positioning) yang menempatkan sebuah politeknik naik kelas serta semakin 

mengentalkan ciri pendidikan vokasinya. Selain itu, ada proram tematik 

lain dalam bentuk pelembagaan, seperti teaching factory, inkubator bisnis, 

LSP dan TUK, serta RPL.

Program tematik ini bersifat khusus meskipun ada keterkaitan 

antar-program. Hal ini yang membuat program PEDP menjadi tidak 

sederhana karena pada beberapa skema, politeknik partisipan PEDP harus 

melaksanakan lebih dari satu program secara simultan. Contohnya pada 

Skema B-3, politeknik harus melaksanakan tiga konsentrasi program 1) 

Pengembangan Program Studi; 2) Perintisan Magister Terapan; dan 3) 

Pendirian PUT.
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Dalam merancang program internal politeknik ke depan, model 

program tematik ini dapat diadopsi. Ada begitu banyak tema program di 

PEDP, yaitu

• PPS atau pengembangan program studi;

• PUT atau pusat unggulan teknologi;

• LSP atau lembaga sertifikasi profesi;

• TUK atau tempat uji kompetensi; 

• TF atau teaching factory; dan

• MTr atau magister terapan.

Program tematik ini dapat menjadi sasaran politeknik dan dapat 

ditingkatkan dari segi kuantitas serta kualitas karena memang berhubungan 

dengan jumlah dan kapasitas yang tersedia. 

Program tematik diperlukan sebagai sasaran yang dapat 

disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan, terutama internal 

politeknik. Dengan demikian, dapat ditetapkan prioritas yang ingin dicapai 

politeknik. Program tematik diturunkan ke dalam target-target yang 

bersifat kuantitatif maupun kualitatif. 

4. Penyediaan Ekosistem Industri Sejak Mahasiswa Masuk hingga 

Lulus

Target lulusan politeknik adalah terserap dalam pasar kerja industri. Agar 

mahasiswa dapat beradaptasi baik dengan iklim industri maka seyogianya 

mereka masuk ke ekosistem industri sebelum mereka lulus. Karena itu, 

politeknik harus menciptakan ekosistem industri melalui PUT dan teaching 

factory selain adanya akses kerja sama dengan industri-industri sasaran.

Iklim industri ini memerlukan keterampilan mahasiswa menjawab 

permasalahan-permasalahan di bidang kerja. Selain hard skills mereka 

juga harus dibekali soft skills karena kedua faktor ini sangat menentukan 

kesuksesan mereka beradaptasi dengan industri.

Ekosistem industri ini harus dibentuk dan diciptakan sedemikian 

rupa oleh politeknik dengan melibatkan mahasiswa, termasuk alumni dan 

masyarakat setempat. Ekosistem sebaiknya tidak dibentuk secara eksklusif, 

tetapi inklusif yang memungkinkan banyak orang di lingkungan industri 

dapat mengakses.
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5. Pengelolaan Manajemen yang Transparan dan Profesional

Politeknik partisipan PEDP dapat belajar banyak tentang manajemen 

pengelolaan keuangan yang transparan dan profesional. Pemeriksaan 

keuangan melibatkan ADB, BPKP, dan juga Irjen sehingga PIU-PEDP harus 

sangat prudensial—bersifat bijaksana dan berhati-hati. Pembelajaran ini 

sangat bermanfaat untuk diadaptasi dan diimplementasikan ke dalam 

program-program politeknik secara internal. 

Teknis proposal, seleksi, dan pelaporan juga suatu hal yang dapat 

dipelajari oleh PIU serta politeknik bagaimana suatu program dirancang, 

dilaksanakan, dimonitor, dievaluasi, dan dilaporkan. Karena yang 

memfasilitasi adalah lembaga internasional, pengelolaan secara profesional 

juga menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. 

Perjuangan agar proposal disetujui dan memperoleh No Objection Letter 

(NOL) adalah perjuangan tersendiri. Di PEDP tiap proses pengadaan selalu 

dikaitkan dengan NOL. Ada yang cukup sekali, ada pula yang memang 

sampai harus bolak-balik tiga kali, bergantung pada nilai proyek dan aturan 

yang ditetapkan oleh ADB.

Pada awal proyek, semua NOL harus melalui ADB, tetapi pada tahun 

berikutnya ditangani oleh PMU, lalu baru meminta persetujuan ke ADB. 

Terkait NOL sebagian besar politeknik menilai sebagai hambatan yang 

merepotkan dan melelahkan karena perlu bolak-balik melakukan revisi. 

Namun, ada sisi positif dalam hal pemeriksaan. Dengan menunjukkan NOL, 

pemeriksaan dianggap "bersih".

 NOL merupakan tahapan dari pengawasan untuk mengamankan 

pengelola agar tidak terjerat persoalan hukum dalam pemanfaatan dan 

penggunaan anggaran. Proses ini menjadi pembelajaran penting bagi PIU. 

Walaupun melelahkan dan membosankan, mereka tetap taat melakukan 

revisi. Jika sudah keluar NOL tiga, manakala ada pemeriksaan dari 

Inspektorat atau BPK, mereka tinggal menunjukkan NOL.

NOL memang aturan yang diberlakukan dalam PEDP-ADB, sering 

terlewatkan dan lupa karena dari kebiasaan penggunaan DIPA ke kebiasaan 

yang SOP ketat seperti ini. Terkadang menjadi kendala tersendiri dalam 

pengadaan peralatan, padahal kebutuhan sudah mendesak, sedangkan 

NOL-nya tidak turun-turun. Alhasil, pembelian untuk memenuhi kebutuhan 

dibatalkan karena terkait komitmen pembayaran dan pengiriman, apalagi 

jika harus diimpor dari negara lain.
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Seperti diungkap dalam buku Tumpuan Harapan: Politeknik P.A.S.T.I 

Hebat soal pengadaan barang terkait NOL, PENS punya pengalaman hingga 

menunda proses penandatanganan kontrak. PIU ragu akan bisa memenuhi 

tenggat waktu yang telah ditentukan, padahal barang yang dibutuhkan itu 

harus impor.

Bukan hanya NOL, kepastian turunnya izin terkait dengan keikutsertaan 

pelatihan di luar negeri, juga sering menjadi hambatan tersendiri, dan 

banyak dana kemudian tidak terpakai. Politeknik Caltex Riau (PCR) 

misalnya, sempat membatalkan tiga paket pelatihan computer integrated 

manufacturing (CIM) yang akan diikuti dosen mereka untuk memperkuat 

kapasitas SDM karena turunnya izin dari Jakarta terlambat. Ada tumpang 

tindih antara perizinan dan kegiatan. Izin baru keluar setelah seminggu 

pelaksanaan pelatihan.

Namun, Wakil Manajer PMU-PEDP, Harianto, menegaskan bahwa 

persepsi "hambatan" itu semestinya tidak ada. Apa yang terjadi sebenarnya 

bahwa antara rencana dan apa yang diajukan untuk mendapatkan NOL 

berbeda. 

“Jika berbeda maka mau tidak mau pengajuannya diminta untuk 

direvisi,” demikian Harianto.

NOL, katanya menambahkan, sesungguhnya merupakan proses yang 

harus dilalui untuk mengeksekusi program yang memang telah diusulkan 

sebelumnya. Hanya sering kali saat eksekusi berbeda dari rencana awal. 

Perbedaan itulah yang mengharuskan dilakukan revisi.

Bagaimanapun proses mendapatkan NOL ini dapat menjadi 

pembelajaran yang baik bagi PIU untuk menyelaraskan rencana dan 

kegiatan yang akan diikuti. 

6. Perhatian terhadap Aspek Sosial-Budaya terkait Keterlibatan 

Perempuan dan Akses untuk Golongan Tidak Mampu

Daya tarik magnet perhatian PEDP sangat terasa dalam hal kesetaraan 

gender dan kepedulian dengan kemampuan mahasiswa dari golongan tidak 

mampu. Karena itu, akses lebih luas dibuka untuk kesempatan melanjutkan 

kuliah bagi calon mahasiswa perempuan dan bagi calon mahasiswa dari 

golongan yang kurang mampu. Program ini sangat memperhatikan aspek 

sosial-budaya yang berkembang pada masyarakat dan mencuatkan 

gagasan kesetaraan untuk tidak lagi memandang berbeda tentang potensi 

dan kontribusi perempuan dalam sektor ekonomi prioritas.
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Perempuan diberi jalan untuk berkiprah di bidang teknik dan 

manufaktur yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Perempuan juga 

diberi jalan untuk mengelola proyek-proyek strategis. 

7. Gagasan Peningkatan Level Pendidikan Vokasi Terapan

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, peningkatan level pendidikan 

vokasi ke magister terapan yang selama ini belum terpikirkan oleh 

sebagian besar politeknik menjadi menemukan momentumnya. Tentu 

saja hal ini melecut pemikiran pada banyak politeknik untuk mengadakan 

segera magister terapan, baik termasuk dalam skema dana hibah maupun 

yang tidak termasuk. Dari PEDP, politeknik dapat belajar dan difasilitasi 

langsung bagaimana menyiapkan persyaratan magister terapan agar 

dapat diakreditasi BAN-PT.

Sekali lagi, ada picu kemajuan yang dijentikkan oleh PEDP sehingga 

"membangunkan" banyak politeknik untuk bangkit dan berlari. Pengadaan 

Gambar 39. Menristekdikti, Mohamad Natsir, dalam kunjungan Seneca College Canada bersama 
Dirjen Belmawa, Intan Ahmad, berkaitan dengan PEDP hibah dari Pemerintah Kanada



149Bab 4  Langkah Berdaya dan Berjaya yang Berkelanjutan

program magister terapan hingga nantinya doktor terapan akan menjawab 

tantangan politeknik ke depan agar mampu menyediakan lulusan yang 

juga dapat berperan sebagai pengembang riset terapan di industri.

D. Usulan Realokasi dan Penggunaan Dana Pinjaman Belum 

Dialokasikan (Unallocated Fund)

Dengan berbagai kondisi yang melatari terdapat sisa dana loan. Karena itu, 

PEDP mengajukan usulan realokasi dan penggunaan dana pinjaman yang 

belum dialokasikan (unallocated fund). Usulan realokasi dan penggunaan dana 

pinjaman yang belum teralokasikan menggunakan  asumsi sebagai berikut.   

a. Nilai tukar USD terhadap IDR untuk alokasi dana mengacu pada Nota 

Keuangan Tahun 2019, dalam hal ini nilai tukar per USD 1 untuk  alokasi 

tahun 2018 sebesar IDR 13,973,00 dan tahun 2019 sebesar IDR 14,400,00.

b. Tingkat suku bunga tidak diperhitungkan.

c. Inflasi tidak diperhitungkan.

d. Kondisi makro ekonomi tidak diperhitungkan.

Secara umum alasan penggunaan dana tersebut adalah untuk memperkuat 

output 3 di bidang agro industri pendukung kemaritiman, konektivitas udara, 

digital economy, dan manufaktur. Secara lebih terperinci, alasan penggunaan 

dana belum teralokasi adalah sebagai berikut.

a. Alokasi untuk mendukung program khusus kementerian untuk 

mengembankan kemitraan dengan industri penerbangan (usulan 

tambahan output C.2.1.2): melanjutkan pembangunan gedung perkuliahan 

Politeknik Negeri Batam dalam tahap finishing interior lantai 8 sampai 

dengan 12 (5 lantai) dan pembangunan hanggar pesawat pada Politekniik 

Negeri Batam;

b. Alokasi untuk mendukung program agro industri: pembangunan 

gedung dan pengadaan peralatan laboratorium perkebunan terpadu 

dan keteknikan pengolahan ikan pada Politeknik Pertanian Negeri 

Pangkep. Selain itu, dalam upaya mendukung program agro industri dan 

manufaktur untuk meningkatkan peran Indonesia sebagai poros maritim 

dunia maka PEDP juga memberikan dukungan pada sektor kemaritiman. 

Program yang dijalankan adalah pengadaan peralatan bengkel mekanikal 

untuk bangunan kapal pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, 

pengadaan simulator pelayaran pada Politeknik Negeri Samarinda, dan 

pengadaan peralatan bengkel mekanikal dan dasar Lab CAD-CAM untuk 
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bangunan kapal pada Politeknik Negeri Banyuwangi. Selain itu, PEDP juga 

mengalokasikan pendanaan untuk pengadaan simulator pada Politeknik 

Negeri Lampung dan Politeknik Negeri Pontianak. Simulator tersebut 

akan menjadi salah satu TUK bagi mahasiswa agar mendapatkan sertifikat 

International Maritime Organization (IMO).

c. Alokasi untuk mendukung program konektivitas udara: pengadaan 

pesawat serta capacity development pada Politeknik Negeri Bandung.  

d. Alokasi untuk mendukung program pengembangan digital economy: 

pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk 

kebutuhan big data, fintech, mobile application, grafis dan multimedia 

(high-end computer for graphical and animation, server for big data rendering 

machine, advance software for multimedia/animation), serta capacity 

development digital economy pada Politeknik Negeri Batam, Politeknik 

Negeri Jakarta, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Negeri 

Ujung Pandang, dan Politeknik Caltex Riau.

e. Alokasi untuk mendukung program manufaktur suku cadang otomotif: 

pengadaan bengkel bangunan/gedung dan laboratorium pemrosesan 

plastik dan laboratorium mekatronika pada Politeknik ATMI Surakarta.

Secara khusus penggunaan dana yang diusulkan untuk mempercepat 

pencapaian indikator proyek yang sampai saat ini masih jauh dari target, yaitu 

peningkatan jumlah sertifikasi mahasiswa (indikator proyek output A.8) dan 

penambahan output kerja sama dengan industri (indikator proyek output 3).  

a. Pencapaian percepatan jumlah sertifikasi mahasiswa melalui penguatan 

TUK pada 11 Politeknik, meliputi Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik 

Negeri Bandung, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Politeknik 

Pertanian Negeri Pangkep, Politeknik ATMI, Politeknik Negeri Banyuwangi, 

Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Elektronika 

Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan Politeknik Caltex 

Riau.  

b. Penambahan output kerja sama dengan industri akan lebih luas melalui 

penambahan fasilitas yang memungkinkan untuk memperkuat kerja sama 

dengan industri tertentu dalam upaya peningkatan TUK. Penambahan kerja 

sama dengan industri akan dilakukan oleh 11 Politeknik tersebut di atas 
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dan 2 Politeknik pada skema optimasi yaitu Politeknik Negeri Pontianak 

dan Politeknik Negeri Lampung.   

E. Menyambut Lahirnya #GenerasiPasti

Situs itu beralamat di https://ciptakepastian.com. Pada halaman antarmukanya 

terdapat foto seorang mahasiswi politeknik yang tersenyum dan tulisan 

Generasi Pasti Politeknik. Apa itu #GenerasiPasti? Untuk mengetahui lebih 

lanjut, pengunjung situs web diarahkan pada media sosial paling populer di 

Indonesia yaitu Facebook dan Instagram. 

Di laman media sosial tersebut terdapat informasi tentang program 

bernama #GenerasiPasti dengan menggunakan bahasa gaul. Inilah program dari 

PEDP yang menyentuh langsung mahasiswa politeknik dengan memberikan 

kesempatan bagi mereka untuk mengikuti kontes berkarya. 

#GenerasiPasti menjadi jenama yang 
diperkenalkan PEDP dengan langsung 
menyasar pada kaum milenial. Praktis 
PEDP yang diselenggarakan dari 2013 
hingga 2018 menyentuh kepada para 

mahasiswa milenial yaitu golongan anak-
anak muda yang lahir mulai tahun 1995 

hingga 2010. Usia mereka paling tua adalah 
23 tahun. Generasi ini memiliki ciri spesifik 

berikut: mampu mengakses informasi 
secara luas; lebih berani dalam mengambil 

keputusan; lebih terdidik karena memiliki 
akses pendidikan yang lebih baik daripada 

generasi sebelumnya.
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Karena itu, wajar jika alumni politeknik dari kalangan Generasi X, sebelum 

Generasi Y atau Milenial merasa kaget dan "iri" dengan fasilitas yang dimiliki 

politeknik sekarang ini, terutama yang mendapatkan dana hibah PEDP. Generasi 

Milenial mendapatkan beragam kemudahan, efek dari kemajuan teknologi.

#GenerasiPasti adalah istilah untuk menyebut mahasiswa/mahasiswi 

politeknik yang memiliki karakter PASTI (Profesional, Aplikatif, Siap Kerja, Tepat 

Waktu, dan Inovatif ) yang dipakai dalam kampanye komunikasi PEDP di platform 

media sosial. Mereka adalah salah satu target utama dari program PEDP. Karena 

itu, PEDP pun menggelar kompetisi bernama Cipta Kepastian yaitu program 

kompetisi produk inovasi karya mahasiswa politeknik aktif di seluruh Indonesia. 

Mereka dapat mengajukan karya inovasi berupa produk atau jasa.

Gambar 40. Para direktur lima politeknik (PENS, PPNS, Polije, Polinema, dan Poli ATMI Surakarta) 
bersama Presiden ADB, Takehiko Nakao dan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti, 
Intan Ahmad dalam peluncuran COT
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Alhasil, setelah lima tahun PEDP dijalankan di 34 politeknik, tiba saatnya 

PEDP menguji kompetensi mahasiswa politeknik, terutama yang terlibat 

dalam PEDP, dalam menghasilkan produk-produk inovatif. Kegiatan ini didanai 

sepenuhnya oleh PEDP. 

F. Komitmen untuk Lebih Berdaya dan Tetap Berjaya

PEDP telah memberi pengaruh dan dampak yang sangat besar bagi kemajuan 

politeknik yang mendapatkan pendanaan sehingga menjadi inspirasi untuk 

pemajuan dan peningkatan mutu politeknik di Indonesia pada masa mendatang. 



Jejak Pasti PEDP Membangun Politeknik Unggul156



157Bab 4  Langkah Berdaya dan Berjaya yang Berkelanjutan

Dalam kaitan ini diperlukan komitmen untuk terus menggagas kemajuan 

sehingga politeknik tersebut dapat berdaya dan berjaya secara berkelanjutan.

Program seperti pendirian PUT atau COT merupakan program berbiaya 

besar, terutama untuk pengadaan alat dan juga bangunan. Karena itu, sudah 

semestinya PUT yang didirikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk riset 

teknologi terapan dan meningkatkan mutu lulusan politeknik. Demikian pula 

fasilitas lainnya yang telah diadakan seperti LSP dan TUK juga semestinya dapat 

dimanfaatkan secara terus-menerus untuk melakukan uji kompetensi dan 

pemberian sertifikat kompetensi. 

Komitmen untuk berdaya dan berjaya 
secara berkelanjutan dapat terlihat dari 

berjalan dan berfungsinya program-
program tematik meskipun pendanaan 

PEDP sudah tidak ada lagi. Politeknik yang 
mendapatkan dana hibah dari PEDP sudah 

selayaknya kemudian secara mandiri 
mengelola "aset-aset" yang sudah didirikan 
dan dikembangkan pada masa berjalannya 

program PEDP. 

Begitu banyak pembelajaran yang didapat oleh politeknik penerima dana 

hibah sehingga hal tersebut menjadi modal penting untuk menggagas berbagai 

terobosan baru di bidang pendidikan vokasi politeknik. PEDP menantikan 

gagasan-gagasan kreatif-inovatif, terutama menyangkut kesiapan politeknik 

memasuki ekonomi digital saat ini.  





Wajah-wajah optimistis tampak pada Generasi Milenial 

atau PEDP menyebutnya #GenerasiPasti yang tengah 

menempuh pendidikan di politeknik partisipan PEDP. 

Mereka adalah generasi yang menikmati secara 

langsung dampak diselenggarakannya PEDP sehingga 

diharapkan lebih siap, lebih unggul, dan lebih mampu 

menjawab tantangan dunia industri yang semakin 

hari semakin cepat perubahannya. Mereka beruntung 

mendapatkan fasilitas belajar yang memungkinkan 

tereksplorasinya potensi mereka.

EPILOG

MEMBENTANG 
JALAN MASA 

DEPAN
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Pelaksanaan PEDP pada 34 politeknik telah meninggalkan catatan positif 

optimalnya penyelenggaraan proyek sehingga dana yang cukup besar dapat 

digulirkan pada berbagai program dan kegiatan yang merepresentasikan terjadinya 

peningkatan mutu pendidikan di berbagai politeknik.

Aliran dana yang cukup besar tersebut digunakan untuk pengadaan sarana 

dan prasarana demi mendukung pembelajaran di program studi yang menjadi fokus 

pengembangan. Ada harapan apa yang telah diselenggarakan dan diadakan terkait 

pengembanan politeknik dapat dipelihara dan dirawat sehingga terjadi peningkatan 

kemajuan secara berkelanjutan. 

Ketercapaian PEDP sesuai dengan 
indikator kinerja utama dan indikator 
kinerja tambahan juga menunjukkan 

bahwa program ini efektif diselenggarakan 
meskipun cakupannya sangat luas. Karena 
itu, sangatlah wajar jika terdapat kendala-

kendala dalam penyelenggaraan di 
beberapa politeknik seperti keterlambatan 
pelaporan, perevisian proposal yang harus 
dilakukan berulang kali, serta berubahnya 

kurs rupiah terhadap dolar AS . 

Perubahan nilai kurs rupiah terhadap dolar AS yang cenderung meninggi akhir-

akhir ini membuat para PIU harus merevisi proposal, bahkan mengganti pengajuan 

peralatan dengan spesifikasi yang lebih rendah karena harus memenuhi pendanaan 

sesuai dengan bujet yang ditentukan. Di sisi lain, perubahan kurs tersebut juga 

menguntungkan PEDP karena menjadi terdapat kelebihan dana yang lumayan 

besar. Untuk itu, PEDP dilanjutkan ke 2019 dengan program penguatan. PEDP 

menggelontorkan dana tambahan bagi 20 politeknik yang dianggap berprestasi 

menjalakan program PEDP. 

Berbagai tantangan tadi sangatlah mendewasakan bagi para pengelola 

politeknik dengan berbagai skema pengaliran dana. Begitu banyak pembelajaran 

yang diperoleh sekaligus pengalaman yang bermanfaat menghadapi berbagai 

permasalahan penyelenggaraan proyek. Pada intinya politeknik di Indonesia hendak 
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mencapai tujuan yang sama yaitu menjadi POLITEKNIK YANG BERDAYA DAN 

BERJAYA untuk menghadapi tantangan dunia industri pada masa mendatang. Pada 

giliran berikutnya, kita menantikan efek selanjutnya dari PEDP bahwa lahir kemudian 

lulusan-lulusan politeknik dari kalangan generasi milenial yang berkontribusi 

menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang diperhitungkan.

Generasi yang dapat berkiprah di Indonesia pada sektor-sektor prioritas yang 

menjadi keunggulan Indonesia, termasuk menjadi technopreneur yang mewarnai 

dunia kerja Indonesia. Politeknik harus mampu menampung mimpi-mimpi generasi 

tersebut sehingga menjadi TUMPUAN yang PASTI. 

Akronim PASTI yang merupakan kepanjangan dari Profesional, Aplikatif, Siap 

Kerja, Tepat Waktu, dan Inovatif bukanlah sekadar jargon tanpa arti. Hal itu menjadi 

semacam ciri plus kompetensi yang harus dimiliki para lulusan politeknik untuk 

mampu masuk ke bursa kerja nasional maupun internasional dengan kesiapan yang 

meneguhkan harapan. Peran lembaga pendidikan, pimpinan lembaga, dan dosen 

menjadi sangat berarti untuk mengantarkan para lulusan menjadi SDM-SDM unggul 

dalam sektor-sektor ekonomi, termasuk sektor ekonomi digital yang telah terbentang 

di depan mata.  

Program seperti PEDP sangat layak 
dilanjutkan karena pada dasarnya 

kita masih membutuhkan intevensi 
peningkatan mutu melalui program yang 

benar-benar dikelola secara profesional. 
Sebagaimana disebutkan bahwa program 

semacam PEDP dapat menjadi pemicu 
(trigger) terhadap langkah pasti politeknik 

di Indonesia untuk mencapai kemajuan 
dalam hal mutu pendidikan dan lulusan. 

PEDP ternyata berhasil membentangkan jalan itu jika dilihat dari sejumlah 

pencapaian terhadap indikator kinerja dan juga pencapaian-pencapaian lain sebagai 

dampak praktik baik yang diselenggarakan. Tentu saja pencapaian ini tidak dapat 

semata dinilai dengan uang.

Patut disadari bahwa pendanaan mayoritas dari ADB merupakan pendanaan 

pinjaman lunak yang harus dikembalikan oleh negara. Proyek ini menjadi bukti 
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kehadiran negara untuk meningkatkan mutu pendidikan vokasi politeknik yang 

mungkin selama ini kurang terperhatikan dengan baik. Negara berinvestasi pada 

pendidikan vokasi karena disadari inilah salah satu yang dapat menyelamatkan 

pencapaian Indonesia pada saat terjadinya bonus demografi pada tahun 2030 atau 

2045. Kita tidak lama lagi akan menghadapi era tersebut sehingga upaya-upaya 

seperti yang dapat dilakukan melalui PEDP harus segera direspons dan dilaksanakan 

sepenuh hati.

Kesimpulannya, masih ada jalan membentang yang harus dilalui oleh politeknik-

politeknik di Indonesia. Masih ada harapan kemajuan meskipun waktu telah bergulir 

begitu cepat dan meninggalkan mereka yang terlambat. Thomas L. Friedman 

secara menarik menyindir mereka yang terlambat merespons zaman lewat bukunya 

yang berjudul Thank You are Being Late yang menjadi best seller dunia. Friedman 

menjelaskan fenomena disrupsi yang mengejutkan banyak orang, termasuk pemain 

industri raksasa.

Fenomena itu terjadi di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia.  Apa 

yang disampaikan Friedman adalah persoalan merespons situasi dan menyiapkan diri 

dengan keluar dari "tempurung" persepsi kita terhadap masa lalu dan masa depan. Ini 

pula yang telah dilakukan melalui PEDP lewat berbagai program yang menunjukkan 

kita ingin keluar dari persepsi kuno tentang pendidikan vokasi politeknik. Kita harus 

keluar dari persepsi tiadanya hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan 

dan dunia industri. Kita harus keluar dari persepsi tak mampu berbuat lebih jauh 

manakala industri telah "berlari" meninggalkan mereka yang terlambat.

Kita memiliki PEDP sebagai lokomotif penggerak kemajuan untuk kemudian 

meniscayakan profil politeknik Indonesia yang berdaya —memiliki kekuatan —dan 

berjaya—menghasilkan kesuksesan. Kita lihat saja apa yang terjadi selanjutnya dan 

bagaimana PEDP berimplikasi besar terhadap perubahan-perubahan positif lulusan 

politeknik di Indonesia. Semoga.





ASIAN DEVELOPMENT BANK sangat bangga dengan 

pencapaian-pencapaian Polytechnic Education 

Development Project (PEDP) yang telah diselenggarakan 

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti. Dari berbagai 

program dan kegiatan yang dilaksanakan, PEDP telah 

terbukti dapat meningkatkan mutu pendidikan vokasi 

pada beberapa politeknik di Indonesia.

Kami menyadari bahwa tantangan yang dihadapi 

oleh negara besar seperti Indonesia ke depan sangatlah 

CATATAN PENUTUP

ASIAN 
DEVELOPMENT 

BANK
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pelik sehingga memerlukan SDM-SDM yang tangguh, unggul, sekaligus dapat 

diandalkan, baik dalam kancah nasional, regional, maupun internasional. Karena itu, 

ADB menaruh perhatian pada komitmen Pemerintah Indonesia di bidang pendidikan, 

khususnya pendidikan vokasi politeknik untuk menyukseskan Masterplan Percepatan 

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indoensia (MP3I) yang mencakup lima sektor 

prioritas, lalu kini dilanjutkan dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

ADB sangat memperhatikan peran strategis Indonesia dalam konteks regional 

Asia yang telah mencerminkan pertumbuhan ekonomi signifikan dalam berberapa 

tahun terakhir. Untuk itu, ADB begitu peduli memberikan kontribusi dalam bentuk 

pinjaman lunak (loan) kepada Pemerintah Indonesia di bidang pendidikan dalam 

rangka menyiapkan SDM-SDM unggul dan andal sesuai dengan kebutuhan industri 

yang dikembangkan di Indonesia. Karena itu, Polytechnic Education Development 

Project (PEDP) sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia pada masa mendatang 

yaitu melahirkan SDM-SDM dalam bidang ilmu terapan pada sektor agro-industri, 

energi/pertambangan, manufaktur, pariwisata, dan infrastruktur. Kemudian, 

kebutuhan ini juga berkembang pada sektor digital economi guna mengantisipasi 

Revolusi Industri 4.0.

Dalam catatan kami selama pelaksanaan PEDP 2013–2018, apa yang menjadi 

indikator utama penyelenggaraan PEDP secara dominan telah terlampaui 

meskipun pada awalnya terdapat hambatan-hambatan penyelenggaraan yang 

kemudian dapat diatasi pada tahun-tahun berikutnya. Salah satu keberhasilan yang 

membanggakan adalah pendirian Central of Technology (COT) di berbagai politeknik. 

Hal ini menunjukkan antusiasme dan optimisme penerima bantuan PEDP untuk 

menerapkan teknologi tinggi melalui pengadaan infrastruktur sehingga mendukung 

konsep teaching factory dan berdirinya tempat uji kompetensi (TUK) untuk sertifikasi 

profesi. Kami percaya bahwa COT akan menjadi jalan peningkatan mutu yang 

signifikan bagi mahasiswa maupun dosen politeknik guna menjawab persoalan 

tersedianya teknologi dan infrastruktur yang memadai.

Demikian pula dengan program peningkatan akses dan kesetaraan gender telah 

berdampak signifikan terhadap peningkatan angka partisipasi mahasiswa perempuan 

dalam mengikuti pendidikan di polteknik. Hal ini tentu sangat menggembirakan bagi 

ADB yang memang sangat peduli terhadap kesetaraan gender demi menghilangkan 

disparitas gender dalam pendidikan. Melalui PEDP bahkan terwujud Gender Focal 

Point (GFP) yang beranggotakan seluruh politeknik penerima bantuan PEDP.
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Dari sisi manajemen penggunaan dana pinjaman, ADB menilai Project 

Management Unit dan Project Implementation Unit PEDP telah menjalankan komitmen 

pengelolaan keuangan yang akuntabel. Hal ini tentu menjadi modal sebagai praktik 

baik yang dapat diterapkan dalam pengelolaan proyek pada masa depan. Karena itu, 

praktik baik ini dapat menjadi pengalaman dan pembelajaran berharga.

ADB berharap apa yang telah dilaksanakan melalui PEDP dapat menjadi tonggak 

peningkatan mutu yang berkelanjutan sehingga pengadaan infrastruktur dan fasilitas 

lainnya yang menggunakan dana besar ini impas dengan lahirnya lulusan-lulusan 

politeknik Indonesia yang mampu berkarya untuk kemajuan Indonesia. Kami percaya 

bahwa praktik-praktik terbaik dari politeknik partisipan PEDP dapat ditularkan juga 

kepada politeknik yang belum mendapatkan bantuan dana. Semoga hal ini menjadi 

pendukung kemajuan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi Asia. 

Gambar 41. Presiden ADB, Takehiko Nakao, terkesan dengan inkubator bisnis di Sky Venture, PENS





PEMERINTAH KANADA dengan pengalaman 

pengembangan pendidikan vokasi politeknik yang 

sangat lama dan termasuk berhasil di dunia menaruh 

perhatian terhadap pengembangan pendidikan vokasi 

politeknik di Indonesia. Karena itu, terkait dengan 

gagasan penyelenggaraan Polytechnic Education 

Development Project (PEDP), Pemerintah Kanada 

yang diwakili Global Affairs of Canada memberikan 

komitmen dana hibah bagi PEDP.

CATATAN PENUTUP

GENERAL 
AFFAIRS OF 

CANADA 
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Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk persetujuan pemberian dana 

hibah pada bulan April 2013, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian 

pada bulan Juni 2017. GAC mengucurkan Can$5.0 juta atau setara dengan US $4,95 

juta untuk PEDP. Proyek hibah GAC ditetapkan berakhir pada 30 Desember 2017.

Dana hibah dari GAC dikhususkan untuk pengembangan dan peningkatan 

kapasitas, baik dosen maupun mahasiswa dalam bentuk training, workshop, 

benchmarking, dan study visite. Selain itu, hibah juga diberikan untuk pengadaan 

konsultan dalam pengembangan PUT/COT serta pengadaan teaching material 

learning development (TMLD) dalam pengembangan program dan materi bahan ajar. 

Terakhir, dana hibah dapat digunakan untuk kegiatan social marketing dan iklan.  

Program ini telah diwujudkan dengan sangat baik melalui PEDP.  Melalui program 

pengembangan kapasitas ini, delegasi Indonesia telah berkunjung ke Kanada sesuai 

dengan persyaratan dari Pemerintah Kanada bahwa sedikitnya ada dua kali dan 

dua grup kunjungan studi ke Kanada. Hal ini dilakukan agar para penyelenggara 

pendidikan vokasi politeknik di Indonesia dapat menimba pengalaman dari 

politeknik-politeknik yang telah sukses di Kanada.  Salah satu yang telah dilaksanakan 

adalah kunjungan Menristekdikti bersama rombongan ke Seneca College Canada. 

Ikut bersama rombongan para dosen politeknik dan mahasiswa politeknik yang 

berprestasi.

Gambar 42. Kunjungan delegasi politeknik Indonesia ke Kanada
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Dalam catatan GAC, penyelenggaraan PEDP telah sangat membantu 

peningkatan mutu pendidikan vokasi politeknik di Indonesia, khususnya terkait 

dengan kapasitas dosen atau instruktur di politeknik. Pembentukan COT melalui 

PEDP menunjukkan komitmen peningkatan mutu dengan menjadikan politeknik 

sebagai  pusat pengembangan teknologi terapan. Karena itu, peningkatan kapasitas 

tenaga pendidik/dosen menjadi sangat strategis. 

Kami berharap terjadi peningkatan kapasitas yang signifikan bagi para dosen 

di politeknik Indonesia dan berlangsung transfer pengalaman yang dapat dijadikan 

acuan bagi pengembangan COT, teaching factory, maupun penyelenggaraan 

perkuliahan berbasis kebutuhan industri. Tujuan agar terserapnya semua lulusan 

politeknik pada pasar kerja industri di Indonesia dengan demikian tidaklah menjadi 

sekadar angan-angan. 

Semoga apa yang telah dilakukan melalui PEDP, terutama yang telah didukung 

oleh Pemerintah Kanada dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Kami berharap 

politeknik Indonesia benar-benar melangkah pasti menciptakan lulusan-lulusan 

unggul yang dapat berkarya bukan hanya pada tingkat nasional, melainkan juga 

internasional. 

Gambar 43. Penandatanganan MOU antara Seneca College Kanada dan Direktorat Belmawa 
Kemenristekdikti
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Polytexpo 2018 
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