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Latar Belakang

BADAN KERJASAMA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN TINGGI TEKNIK INDUSTRI INDONESIA

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
› Penetapan KKNI pada pendidikan mengubah pendidikan
di Indonesia menuju pendidikan berbasis luaran
(Outcomes Based Education)
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Input-Proses-Output Based Education
› Mengukur kapabilitas dan kapasitas Program Studi atau
Institusi

Output

Input
•
•
•
•
•

Jumlah mahasiswa
Sarana
Prasarana
Keuangan
dll

Proses
Institusi dan Program Studi

•
•
•
•

Jumlah lulusan
IPK
Lama studi
dll
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Outcome Based Education
› Program studi menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan

(learning outcome)

Need to
acquire

Wish to
teach

› Kurikulum dan proses pembelajaran dirancang dengan fokus pada

“apa yang bisa dilakukan atau ditunjukkan oleh mahasiswa setelah
menyelesaikan program pendidikan”
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Kerangka Penyusunan Kurikulum
KKNI

SNPT
BKSTI

•
•

1 -4 tahun pendidikan D1-D4, proses
pembentukan:
Sikap dan Ketrampilan Umum,
Pengetahuan dan Ketrampilan Khusus

Awal Karir Lulusan
3-5 tahun setelah lulus

Kompetensi
Lulusan

Kurikulum

Indikator Performansi

Peta Jalan
CPL

Capaian
Pembelajaran
Matriks
CPL- MK

Profil
Lulusan
Tujuan
Program Studi

Matriks
Profil - CPL

Tahapan Penyusunan Kurikulum
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Apakah peran CPL ?
› Menjelaskan kompetensi lulusan yang harus dicapai untuk satu
jenjang kualifikasi tertentu (jenjang 3 s/d 6 sama dengan jenjang
D1 s/d D4)
› Dalam SNPT dijelaskan rumusan:
– Sikap
– Keterampilan Umum

› Untuk Pengetahuan dan Keterampilan Khusus diserahkan kepada
program studi melalui masyarakat profesi atau organisasi profesi,

– Organisasi profesi Teknik Industri; dalam hal ini adalah BKSTI membantu
dalam menstrukturkan CPL umum
– Masyarakat profesi yang spesifik dapat membantuk dalam menetapkan CPL
khusus
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Jenjang Kualifikasi
› Pendidikan tinggi vokasi dimaksudkan untuk menjembatani
(interface) Ahli (S1) dan Operator (SMA-D1)
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Spektrum
› Pendidikan Teknologi Rekayasan / Vokasi (Engineering
Technology Eduction) memiliki ciri yang mengutamakan
penerapan aspek-aspek praktis yang didukung oleh teori
yang tepat
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Perbandingan CPL D4 vs S1
Kualifikasi Level 6 (D4)
kemampuan untuk menerapkan pengetahuan,
teknik, keterampilan dan ilmu matematika, sains,
teknik, dan teknologi untuk memecahkan masalah
kerekayasaan yang bersifat luas (broadly-defined)
sesuai dengan disiplin ilmu
kemampuan untuk merancang sistem, komponen,
atau proses yang memenuhi kebutuhan tertentu
untuk masalah teknik yang bersifat luas (broadlydefined) sesuai dengan disiplin ilmu;
kemampuan untuk menerapkan komunikasi tertulis,
lisan, dan grafis dalam lingkungan teknis dan nonteknis yang bersifat luas (broadly-defined) ; dan
kemampuan untuk mengidentifikasi dan
menggunakan literatur teknis yang sesuai;
kemampuan untuk melakukan pengujian standar,
pengukuran, dan percobaan dan untuk menganalisis
dan menafsirkan hasil untuk perbaikan proses
kemampuan untuk berfungsi secara efektif sebagai
anggota serta pemimpin di tim teknis

Kualifikasi Level 6 (S1)
kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan,
dan memecahkan masalah teknik yang kompleks
dengan menerapkan prinsip-prinsip teknik, sains,
dan matematika
kemampuan untuk menerapkan teknik perancangan
untuk menghasilkan solusi yang memenuhi
kebutuhan tertentu dengan pertimbangan kesehatan
masyarakat, keselamatan, dan kesejahteraan, serta
faktor-faktor global, budaya, sosial, lingkungan, dan
ekonomi

kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif
dengan berbagai kalangan
kemampuan untuk mengembangkan dan melakukan
eksperimen yang sesuai, menganalisis dan
menafsirkan data, dan menggunakan penilaian
teknik untuk menarik kesimpulan
kemampuan untuk berfungsi secara efektif pada tim
yang anggotanya bersama-sama memberikan
kepemimpinan, menciptakan lingkungan yang
kolaboratif dan inklusif, menetapkan tujuan, 10
merencanakan tugas, dan memenuhi tujuan
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FGD* Usulan CPL Umum
Referensi:
CPL Engineering Technology 2019-2020
Engineering Technology Accredition Commission (ETAC) ABET
*Konten sub bab ini merupakan inisiasi awal FGD, bukan hasil akhir
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Jenis CPL menurut ETAC ABET

(2019-2020)

› Kriteria Umum

– Berlaku untuk seluruh PS Teknologi Rekayasa (vokasi)
– Ada lima CPL umum; empat hardskill + satu softskill
– FGD hari ini untuk menyepakati CPL umum

› Kriteria Khusus

– Berlaku spesifik sesuai dengan konten spesifik PS
– Ditentukan bersama masyarakat profesi dan organisasi profesi
– Tambahan CPL khusus disarankan 1-2 CPL

› Catatan:

– Program vokasi di USA hanya ada dua, yaitu D2 dan D4.
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CPL Umum
CPL Umum D2

CPL Umum D4

1

kemampuan untuk menerapkan
pengetahuan, teknik, keterampilan dan
ilmu matematika, sains, teknik, dan
teknologi untuk memecahkan masalah
kerekayasaan yang bersifat spesifik
(well-defined) sesuai dengan disiplin
ilmu;
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kemampuan untuk menerapkan
pengetahuan, teknik, keterampilan dan
ilmu matematika, sains, teknik, dan
teknologi untuk memecahkan masalah
kerekayasaan yang bersifat luas
(broadly-defined) sesuai dengan
disiplin ilmu;

2

kemampuan untuk merancang solusi
untuk masalah teknis yang bersifat
spesifik (well-defined) dan membantu
dengan desain teknik sistem,
komponen, atau proses yang sesuai
dengan disiplin ilmu;

2

kemampuan untuk merancang sistem,
komponen, atau proses yang
memenuhi kebutuhan tertentu untuk
masalah teknik yang bersifat luas
(broadly-defined) sesuai dengan
disiplin ilmu;

Kunci kompetensi

Ruang lingkup

CPL Umum
CPL Umum D2

CPL Umum D4

3

kemampuan untuk melakukan
komunikasi tertulis, lisan, dan grafis
dalam lingkungan teknis dan nonteknis yang bersifat spesifik (welldefined); dan kemampuan untuk
mengidentifikasi dan menggunakan
literatur teknis yang sesuai

3

kemampuan untuk melakukan
komunikasi tertulis, lisan, dan grafis
dalam lingkungan teknis dan nonteknis yang bersifat luas (broadlydefined) ; dan kemampuan untuk
mengidentifikasi dan menggunakan
literatur teknis yang sesuai;

4

kemampuan untuk melakukan uji
standar, pengukuran, dan percobaan
untuk menganalisis dan menafsirkan
hasil

4

kemampuan untuk melakukan uji
standar, pengukuran, dan percobaan
untuk menganalisis dan menafsirkan
hasil untuk perbaikan proses

5

kemampuan untuk berfungsi secara
efektif sebagai anggota tim teknis
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kemampuan untuk berfungsi secara
efektif sebagai anggota dan memimpin
tim teknis

Kunci kompetensi

Ruang lingkup

Extensi ruang lingkup CPL untuk D1 s/d D4
Aspek

D1

D3

Spesifik (well
defined)

Ruang lingkup
ABET
Kualifikasi KKNI

D2

Operator

D4
Luas (broadly
defined)

Teknisi / Analis
Usulan

Ruang lingkup

Spesifik

Terstruktur

Semi terstruktur

Tidak terstruktur

Pemecahan
masalah &
rancangan
solusi

Menerima
instruksi

Sesuai SOP

Sesuai SOP +
perpanjangan
SOP

Belum ada SOP

Pengujian

Melakukan dan
mencatat hasil
uji

Mencatat hasil uji Menganalisa
dan mengolah
hasil uji dan
data hasil uji
mengintepretasi
kan hasil

Menganalisa
hasil uji dan
menyusun
langkah
perbaikan

Kerja kelompok

Anggota tim

Anggota tim

Anggota tim /
Ketua tim

Anggota tim /
Ketua tim
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FGD* CPL khusus
Teknologi Rekayasa dalam
bidang Teknik Indusri
*Konten sub bab ini merupakan inisiasi awal FGD, bukan hasil akhir
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CPL khusus
› Discipline Specific Content (Keteknik-Industrian)
– Fokus pada terapan sains dan teknik
– Merujuk pada satu atau lebih Body of Knowledge Teknik Industri
Body of Knowledge TI

Work design and measurement
Operations research and analysis
Engineering economic analysis
Facilities engineering and energy management
Quality & reliability engineering

Ergonomics and human factors
Operations engineering & management
Supply chain management
Safety

Information Engineering
Design and manufacturing engineering
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Contoh CPL Khusus
INDUSTRIAL ENGINEERING
LEAD SOCIETY: INSTITUTE OF INDUSTRIAL SYSTEMS ENGINEERS
D2

D4

Lulusan D2 harus menunjukkan
kemampuan untuk mencapai
integrasi sistem menggunakan
praktik dan prosedur analitik,
komputasi, dan aplikasi yang
sesuai

Lulusan D4 harus menunjukkan
kemampuan untuk menerapkan
pengetahuan tentang
probabilitas, statistik, analisis
ekonomi rekayasa dan
pengendalian biaya, dan ilmu
teknis lainnya dan spesialisasi
yang diperlukan di bidang
teknologi teknik industri.

Contoh CPL Khusus
AUTOMOTIVE ENGINEERING
LEAD SOCIETY: SAE, INTERNATIONAL
D2

D4

1.

penerapan teknologi komputer yang biasa
digunakan dalam industri, dan praktik pribadi
yang terkait dengan mobilitas darat, laut,
udara, atau ruang

1.

penerapan teknologi komputer yang biasa
digunakan dalam industri, dan praktik pribadi
yang terkait dengan transportasi darat, laut,
atau udara

2.

penerapan teori probabilitas dan statistik untuk
solusi masalah yang berkaitan dengan
transportasi darat, laut, atau udara

2.

penerapan teori probabilitas dan statistik untuk
solusi masalah yang berkaitan dengan
transportasi darat, laut, atau udara

3.

pengetahuan kerja tentang desain, produksi,
dan pemeliharaan subsistem utama dan
teknologi yang terkait dengan transportasi
darat, laut, atau udara

3.

Perancangan, produksi, dan pemeliharaan
subsistem yang terkait dengan transportasi
darat, laut, atau udara

4.

penerapan keterampilan modern dan efektif
dalam identifikasi dan penyelidikan masalah,
analisis data, sintesis dan implementasi solusi,
dan operasi fasilitas yang terkait dengan
transportasi darat, laut, atau udara

5.

Pengalaman capstone-design, melalui
pengalaman proyek, mencakup desain formal
atau produk yang disusun dengan melakukan
analisis dan presentasi
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Langkah berikutnya
setelah penetapan CPL

BADAN KERJASAMA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN TINGGI TEKNIK INDUSTRI INDONESIA

Pengembangan Kurikulum
› Physical and Natural Science
– Mata kuliah fisika disesuaikan dengan keperluan dan wajib diadakan
praktikum (laboratory experiences)

› The Integration of Content
– Terdapat mata kuliah capstone design yang mengintegrasikan kompetensi
mahasiswa dalam menerapkan keterampilan teknis dan non-teknis dalam
memecahkan masalah sesuai dengan bidang teknologi rekayasa yang
spesifik

› Cooperative Education
– Kegiatan magang/kerja praktek dievaluasi berdasarkan kemampuan teknis
akademik yang spesifik dalam bidang teknologi rekayasa yang spesifik
21
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Terima kasih
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