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KATA KUNCI
1.

2.

Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan
dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian
program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi
entry-multi exit system).
Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan
berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan,
pembentukan akhlak mulia, budi pekerti luhur, dan
watak, kepribadian, atau karakter

Implementasinya adalah menerapkan empat pendekatan
pendidikan, yakni: a) pendidikan berorientasi kecakapan
hidup (life skills), b) kurikulum dan pembelajaran berbasis
kompetensi, c) pembelajaran berbasis produksi, dan d)
pendidikan berbasis luas (broad-based education).

Berdasarkan Renstra tersebut diatas, pendidikan harus
mulai mengadopsi dan melaksanakan model pendidikan
berbasis vokasional pada proses pembelajarannya pada
tingkat pendidikan dasar, menengah sampai dengan
pendidikan tinggi

Pendidikan kejuruan (vokasional) merupakan
pendidikan untuk penguasaan pengetahuan dan
keterampilan yang mempunyai nilai ekonomis, sesuai
dengan kebutuhan pasar dengan education labor
coefficient tinggi

Pro ses pendidikan kejuruan (Vokasional) adalah : a) Magang atau
internship yang terprogram harus menjadi bagian dari sistem
pendidikan kejuruan (vokasional) karena banyak keterampilan teknis,
sikap, kebiasaan, dan emosional hanya dapat diperoleh melalui on the
job training. b) Dalam on the job training keterampilan yang dipelajari
termasuk yang bersifat general maupun spesifik, c) Karena general
training mempunyai nilai ekonomis yang lebih lama dan menjadi
fondasi, maka perlu kuat, d) Spesific training harus selalu di up to date
sesuai dengan kebutuhan pasar, e) Training untuk memiliki
keterampilan cara memperoleh dan menggali informasi menjadi
penting untuk up dating. (Muljani A. Nurhadi, 2008).

KOMPETENSI GLOBAL DAN KEARIFAN LOKAL
Model pendidikan di Indonesia dituntut untuk segera
melakukan perubahan “ mind set “ dan ” paradigma “ dalam
konsep pendidikannya. Untuk menyongsong era perubahan
tatanan ekonomi dunia , pendidikan harus memiliki kompetensi
global serta mengakomodasi kearifan lokal yang berbasis
kepada kebudayaan lokal yang memiliki potensi ekonomi
produktip
KOMPETENSI
GLOBAL

(1) Komunikasi
(2) Keterampilan personal
(3) Memperbaiki
pembelajaran dan kinerja
diri sendiri,
(4) Kerjasama (teamwork)
(5) Pemecahan masalah,
(6) Teknologi Informasi,ICT
(7) Bahasa asing moderen:

KEARIFAN LOKAL

1. Technopreneur-ship dapat
mensosialisasikan talenta kearifan
lokal dalam percaturan dunia
(Go International).
2. Technopreneur-ship dapat
menciptaan peralatan berbasis
teknologi tetap dengan konsep
dasar berbasis kearifan lokal.

Visi Dan Misi Pendidikan Technopreneurship
Visi Pendidikan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang
kompetensi dan standard keterampilannya mengikuti kualifikasi dunia
(global) dan mengakomodasi kompetensi kearifan lokal yang memiliki
potensi ekonomi produktip

Misi Pendidikan
1.

2.
3.

Tidak hanya mennghasilkan skill dan kemampuan keterampilan
spesifik tetapi harus memberi muatan pengembangan peserta didik
secara totalitas, adaptip dan pro-aktip terhadap perkembangan
ipteks (global) dan kearifan lokal
Pendidikan harus selalu menyesuaikan diri (ajust) dengan segala
pembaharuan (innovations) yang diperlukan
Merupakan “link and match” antara pendidikan, dunia kerja dan
Dunia Usaha dan Industri (DUDI).

Pendidikan Technopreneur-ship dilakukan selama 4 (empat)
tahun dalam skema sebagai berikut
Tes khusus
masuk
berbasis ,
minat , bakat
dan talenta
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In Put

Semester 1

Siswa SMU
atau SMK
lulus UAN
semua
PRODI

Teori dasar
berbasis
Teknologi

( 1 tahun)

Semester 2
( 2 tahun).
Penjurusan
di bagi
dalam
PRODI

Berdasarkan
PRODI

Masuk
Training
Center dan
atau
Magang
Industri

(1 tahun)

Kompetensi
GLOBAL
DI Luar
Negeri
Di Dalam
Negeri

1. In put adalah siswa SMU atau SMK untuk semua Program Studi (PRODI) yang telah
lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) .
2. Selanjutnya dilakukan tes khusus yang difokuskan pada minat , bakat dan talenta
3. Semester 1, lama pembelajaran selama 1 ( satu) tahun, dengan materi teori dan
praktek dengan Proses Belajar Mengajar (PBM) model SIMULASI dan Praktek di
Laboratorium . Materi tentang pengetahuan keteknikan dan teknologi dasar.
4. Semester 2, lama pembelajaran selama 2 (dua) tahun, mulai penjurusan dan materi
PBM berdasar Program Studi (PRODI). Di berikan materi pembelajaran berbasis
pada Soft Skill tentang : a) Budaya keunggulan, kemandirian dan Mutu produk, b)
Perilaku budaya industri. Selanjutnya penguatan pada materi Hard Skill pada
masing –masing PPRODI.
5. Untuk meningkatan keterampilan dan pembiasaan pada budaya industri di lakukan
model pembelajaran vokasional di Training Center dan atau Magang Industri selam
1 tahun. Program magang ini bisa dilakukan di luar negeri atau dan di luar negeri.
Kompetensi berbasis pada standard Global (internasional).
6. Tahun ke 3, mulai disusun Tugas Akhir Semester (TAS) , tugas akhir diharapkan
dapat menggali dan mengadopsi potensi –potensi kearifan lokal

TERIMA KASIH

