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Abstrak 
Pengembangan karir vokasi dan profesi dalam industri kreatif membutuhkan  

Higher Order Skills „Four Cs‟ (HOS4C) yaitu: (1) Creativity, (2) Critical thinking, (3) 
Communication, (4) Collaboration. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 
mengembangkan kerangka model pengembangan HOS4C pendukung  Industri 
Kreatif; (2) mengembangkan rambu-rambu dan ruang lingkup semua komponen 
model pengembangan HOS4C pendukung  Industri Kreatif tentang efektivitas 
pelaksanaan standar kompetensi pelatihan tenaga kerja industri kreatif yang 
kompetitif, pengembangan  kurikulum pelatihan kompetensi industri kreatif,   
assessment pencapaian HOS4C; dan (3) menemukan model empirik pelaksanaan 
pelatihan untuk pengembangan HOS4C tenaga kerja industri kreatif. 

Penelitian menggunakan metode R&D untuk menghasilkan model 
pengembangan HOS4C pendukung industri kreatif. Pelaksanannya dalam tiga 
tahap/tahun yaitu: tahap survei & studi empirik, tahap pengembangan, dan tahap 
validasi model. Penelitian dilaksanakan di Yogyakarta, Solo, dan Semarang. 
Pengumpulan data dikelompokkan menjadi dua yaitu: studi pendahuluan dan 
pengembangan model serta validasi model. Pada Tahap I dipilih teknik studi 
literatur, angket, observasi, dan dokumentasi. Pada pengembangan model 
digunakan teknik analisis, desain, dan pengembangan model awal yang kemudian 
diteruskan dengan FGD. Survei lapangan dan studi empirik dilakukan dengan 
mengambil berbagai industri kreatif yang meliputi sektor yang merupakan industri 
yang berbasis kreativitas seperti: Periklanan; Arsitektur; Pasar Barang Seni; 
Kerajinan; Desain; Fesyen; Video, Film,dan Fotografi; Permainan Interaktif; Musik; 
Seni Pertunjukan; Penerbitan dan Percetakan; Layanan Komputer dan Piranti 
Lunak; Televisi dan Radio; Riset dan Pengembangan. Jumlah responden mencakup 
30 industri pendukung kreatif. 

Hasil penelitian tahun I menemukan: (1) Dari berbagai sektor yang merupakan 
industri yang berbasis kreativitas, pengembangan softskill SDM meliputi kreativitas, 
berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi sangat bervariasi tergantung jenis 
institusi/perusahaan; (2) model pengembangan SDM terkait keempat softskill juga 
bervariasi tergantung jenis, skala, dan jumlah SDM perusahaan; (3) Model 
pengembangan HOS4C hasil FGD secara garis besar mencakup aktivitas, tujuan, 
metode/teknik, dinamika sosial, dan capaian psikologis, sehingga dapat dengan 
mudah digambarkan model pengembangan SDM industri kreatifnya. 

 
Kata Kunci: HOS4C, Industri Kreatif 
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PENDAHULUAN 

Iklim yang kondusif, percepatan pertumbuhan teknologi informasi dan 

komunikasi, ketersediaan lembaga pendukung pembiayaan, apresiasi terhadap 

karya para insan kreatif, dan perbaikan kuantitas dan kualitas sumber daya insani 

(SDI) merupakan beberapa faktor yang menjadi  pokok  perhatian dalam rencana 

pengembangan industri kreatif.  Perbaikan kuantitas dan kualitas  SDI pelaku 

industri kreatif salah satunya dapat dilakukan melalui penataan dan pengembangan 

pendidikan dan latihan bidang vokasi secara intensif. Menurut data studi industri 

kreatif Indonesia dari Departemen Perdagangan RI tahun 2008, pertumbuhan 

industri kreatif berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Industri 

kreatif dalam sektor musik, penerbitan dan percetakan, periklanan, arsitektur, 

layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, permainan interaktif, pasar 

barang seni, dan seni pertunjukan merupakan sub sektor yang paling potensial. Dari 

berbagai sektor, rata-rata jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri kreatif 

sekitar 5 juta dimana subsektor fesyen dan kerajinan termasuk yang paling tinggi.  

Dari studi Departemen Perdagangan RI, kendala pokok yang dihadapi SDI 

kreatif Indonesia adalah: (1) konteks kreativitas artistik di era industri kreatif belum 

dipahami secara menyeluruh dan merakyat; (2) kreativitas berbasis non artistik 

(sains dan teknologi) dipahami terlalu mikroskopis dalam melihat keprofesiannya 

sehingga terlalu mekanistis dan kurang inovatif. Sumber daya insani lebih memilih 

bekerja di perusahaan-perusahaan  besar yang cenderung tenggelam dalam 

rutinitas sehari-hari; (3) sarana bereksperimen dan berekspresi  masih sangat 

kurang sehingga hasil karyanya menjadi kurang kreatif dan kurang inovatif. Untuk 

memperkecil dan bahkan meniadakan kendala pokok yang dihadapi SDI kreatif 

Indonesia perlu dilakukan pengembangan model pelatihan bidang vokasi untuk 

mendukung pertumbuhan industri kreatif. 

Berdasarkan analisis kendala di atas, pengembangan kapasitas SDI dalam 

bidang industri kreatif  tidak cukup hanya pada  hand-on skills. Pengembangan karir 

bidang vokasi dan profesi dalam industri kreatif membutuhkan  Higher Order Skills 

„Four Cs‟ (HOS4C) yaitu: (1) Creativity, (2) Critical thinking, (3) Communication, (4) 

Collaboration (Chinien & Sigh, 2009; Wagner, 2008; Lucas, Spencer, & Claxton, 
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2012). HOS4C merupakan permasalahan esensial dalam proses penjaringan, 

penyaringan, penyerapan, pengembangan, dan penerapan knowledge utamanya 

dalam peningkatan keseimbangan antara konsep dan penerapannya dalam 

program-program on-the-job training. Dalam perkembangan peradaban dunia yang 

semakin kompleks, meta-layer skills seperti belajar bagaimana belajar  efektif, 

membangun keahlian, dan membangun jejaring juga merupakan faktor penting 

dalam pengembangan karir vokasi dan profesi. Dengan demikian pengembangan 

HOS4C secara terstruktur terkultur melalui pembelajaran merupakan kajian yang 

sangat strategis dalam dunia pendidikan  vokasi. 

Menurut Wagner (2008) untuk memasuki “new world of work”  pada abad 21 

diperlukan tujuh survival skill yaitu: (1) critical thinking and problem solving; (2) 

collaboration across networks and leading by influence; (3) agility and adaptability; 

(4) initiative and entrepreneuralism; (5) effective oral and written communication; (6) 

accessing and analyzing information; dan (7) curiosity and imagination. Dunia kerja 

baru membutuhkan ketrampilan orde tinggi berupa kreativitas, kemampuan berpikir 

kritis, kemampuan pemecahan permasalahan, efektif dalam berkomunikasi baik 

secara tertulis dan lisan, aktif dan efektif  dalam membangun jejaring kerjasama. 

Dengan demikian 4C  (creativity, critical thinking, communication, dan collaboration) 

merupakan skill orde tinggi yang  sangat penting dalam sebuah masyarakat industri 

berbasis pengetahuan.  

Dalam dunia pendidikan vokasi (Vocational Education and Training = VET), 

kebutuhan pemanfaatan pengetahuan memerlukan adanya keseimbangan diantara 

konsep dan praktik-praktik penerapannya dalam on-the-job training seperti proses 

belajar dalam tempat kerja. Kompetensi dalam pemanfaatan pengetahuan untuk 

pengembangan dan pembinaan karir membutuhkan ketrampilan orde tinggi  berupa 

kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan 

berkolaborasi dan membangun jejaring dengan orang-orang dari berbagai disiplin 

ilmu dan ketrampilan serta dari berbagai latar belakang budaya dan tradisi. 

Pengembangan HOS4C diharapkan dapat mengkonstruksi kapasitas SDI yang 

berkarakter kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, tekun, tahan banting dan 

bermoral.  
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METODE 

Prosedur pengembangan 

Prosedur pengembangan dalam penelitian ini mengacu pada tahapan-tahapan 

sebagaimana telah dipaparkan di atas, meliputi melakukan studi pendahuluan 

dengan melihat realitas empirik dan mengkaji teori-teori yang relevan, menentukan 

prototip dan membuat rancangan produk, menampilkan rancangan (peragaan), 

melakukan uji coba, evaluasi dan revisi, mengembangkan lanjutan atas produk yang 

telah diujicobakan, kemudian menyajikan/mengimplementasikan produk akhir. 

Prosedur pengembangan model HOS4C pendukung industri kreatif dibagi dalam 3 

kelompok kegiatan, yakni pra-pengembangan, pengembangan  dan penerapan 

model secara operasional  dijabarkan dalam uraian berikut: 

       Pada Tahap Pra-pengembangan dilakukan pengumpulan informasi mengenai 

penyelenggaraan program peningkatan SDI yang sasarannya peningkatan kualitas 

sumber daya insani vokasi di berbagai bidang. Pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi langsung pada penyelenggaraan bisnis dan pembinaan SDI vokasi dan 

model HOS4C pendukung industri kreatif, melakukan identifikasi terhadap temuan-

temuan hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan menelaah berbagai konsep dan 

teori yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan SDI berbasis tempat 

kerja. Selain itu juga dikaji mengenai ruang lingkup produk (pembinaan SDI berbasis 

tempat kerja/WBL), keluasan penggunaan dan kondisi pendukung, keunggulan dan 

kekurangan model penyelenggaraan yang dilaksanakan saat ini, dan 

mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan produk (model) yang dikembangkan. 

Kegiatan-kegiatan di atas berfungsi sebagai analisis kebutuhan yang menjadi 

landasan bagi pengembangan model HOS4C pendukung industri kreatif yang efektif 

untuk meningkatkan kualitas SDI. 

       Dalam Tahap pengembangan konsepsional dirumuskan arah pengembangan 

model HOS4C pendukung industri kreatif berdasarkan kebutuhan transisi dari 

sekolah/kampus ke bekerja beserta ruang lingkupnya. Langkah-langkah dalam 

tahapan ini meliputi penentuan konsep, isi, struktur produk/model HOS4C 

pendukung industri kreatif, pembuatan rancangan model HOS4C pendukung industri 

kreatif, dan menampilkan model tersebut. Sebelum langkah-langkah tersebut 



5 
 

ditempuh perlu ditentukan sasaran penyelenggaraan WBL, konstruk dan batasan 

aspek-aspek yang melingkupinya. Sasaran penyelenggaraan WBL ini adalah 

peningkatan kualitas hasil belajar dalam pengalaman industri. Penyelenggaraan 

WBL sebagai suatu proses belajar terdiri dari dimensi kompetensi, sikap mental 

kerja,  kesiapan kerja, sikap profesional, kemandirian. 

Langkah selanjutnya adalah menentukan model pengembangan penyele-

nggaraan WBL. Guna mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai 

penyelenggaraan WBL, dalam penelitian ini dikembangkan model HOS4C 

pendukung industri kreatif berbasis tempat kerja yang memanfaatkan fasilitas dunia 

kerja/industri. Setelah itu dibuat rancangan prototipe model HOS4C pendukung 

industri kreatif berbasis tempat kerja dan menampilkannya kepada para praktisi 

(dosen/instruktur, pakar) yang memiliki keahlian yang relevan dengan berbagai 

bidang yang diteliti. Pelibatan praktisi dan akademisi tersebut untuk menilai 

rancangan model yang dikembangkan. Pelibatan para praktisi dan akademisi 

dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD). 

       Pada tahap penerapan model, pengembangan model HOS4C pendukung 

industri kreatif berbasis tempat kerja yang model teoretik atau prototipe semi 

sempurna yang akan dikembangkan lebih lanjut. Model teoretik/prototipe tersebut 

menjadi acuan bagi tahapan pengembangan lanjutan, yakni pemantapan prototipe 

produk rancangan.Tahapan penerapan model ini mencakup kegiatan uji coba yang 

dilanjutkan dengan evaluasi dan revisi, kegiatan pengembangan lebih lanjut dan 

implementasi. Sasaran kegiatan pada tahap ini dalam rangka pemantapan dan 

memvalidasi prototipe model HOS4C pendukung industri kreatif yang efektif dan 

efisien serta terpadu. Berdasarkan prototipe model HOS4C pendukung industri 

kreatif berbasis tempat kerja tersebut selanjutnya disusun instrumen pengukuran 

variabel yang terlibat dalam penelitian. Desain model yang berhasil disusun beserta 

instrumen dan perangkatnya (panduan dan pedoman pelaksanaan) tersebut 

merupakan prototipe yang akan dikembangkan secara berkelanjutan. 

Pada akhir fase delivery dilakukan difusi melalui kegiatan telaah dari pihak-

pihak yang terlibat dalam pengembangan, pengguna model HOS4C pendukung 

industri kreatif berbasis tempat kerja, manajemen pengelola, dan selanjutnya di buat 
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laporan akhir. Prosedur pengembangan ditunjukkan dalam Gambar 1. 

 
        Masalah              Pengumpulan Data     Desain produk/model 
 
 
 
    Desain model                Revisi Desain                    Validasi Desain 
 
 
 
 
    Uji coba Model                 Model Final 
 
 

Gambar 1.  Prosedur pengembangan Model 

 

Permasalahan Penelitian 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimanakah 

kerangka model pengembangan HOS4C pendukung  Industri Kreatif; (2) 

Bagaimanakah rambu-rambu dan ruang lingkup semua komponen model 

pengembangan HOS4C pendukung  Industri Kreatif tentang efektivitas pelaksanaan 

standar kompetensi pelatihan tenaga kerja industri kreatif yang kompetitif, 

pengembangan  kurikulum pelatihan kompetensi industri kreatif,   assessment 

pencapaian HOS4C; dan (3) Bagaimanakah model empirik pelaksanaan pelatihan 

untuk pengembangan HOS4C tenaga kerja industri kreatif. 

 

Urgensi Penelitian 

Industri kreatif Indonesia rata-rata mampu menyerap 5,4 juta tenaga kerja dan 

cenderung terus menurun sejak tahun 2005-2006 kecuali sektor arsitektur, layanan 

komputer dan piranti lunak, permainan interaktif, riset dan pengembangan, serta 

periklanan. Penurunan penyerapan tenaga kerja dalam industri kreatif disebabkan 

oleh ketidaksiapan SDI Indonesia memasuki strata baru yang disebut dengan 

creative class. Penurunan penyerapan tenaga kerja dalam industri kreatif perlu 

disikapi dengan melakukan penataan dan perbaikan sistem pelatihan dan 

pendidikan vokasi secara menyeluruh yang semakin sesuai dengan kebutuhan 
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dunia kerja industri kreatif utamanya dalam peningkatan ketrampilan orde tinggi 4C 

berupa kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan 

kemampuan berkolaborasi dan membangun jejaring dengan orang-orang dari 

berbagai disiplin ilmu dan ketrampilan serta dari berbagai latar belakang budaya dan 

tradisi. Pengembangan HOS4C diharapkan dapat mengkonstruksi kapasitas SDI 

yang berkarakter kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, tekun, ulet, dan 

bermoral.  

 

Target Temuan Penelitian 

Target temuan dari penelitian ini adalah sebuah model pelatihan industri kreatif 

yang mampu mengembangkan  ketrampilan orde tinggi  berupa kreativitas, 

kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan 

berkolaborasi dan membangun jejaring dengan orang-orang dari berbagai disiplin 

ilmu dan ketrampilan serta dari berbagai latar belakang budaya dan tradisi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gagasan-Gagasan Ekonomi Baru 

Karakteristik ekonomi baru menurut ILO (2001); Mandel (2000); Reich (2000); 

Weinstein (1997) dalam Rojewski (2009) dicirikan oleh adanya manufaktur yang 

digerakkan dengan teknologi maju dalam memperbaiki percepatan tingkat 

pertumbuhan produktivitas. Sistem produksi bergeser dari produksi masal volume 

besar ke produksi tinggi nilai dan standar ke customization. Globalisasi pasar bisnis 

secara substansial menyebabkan peningkatan kompetisi tenaga kerja dan 

barang/jasa. Kebutuhan tenaga kerja terbanyak adalah untuk orang-orang yang 

memiliki berbagai metode inovatif dan kreatif untuk: (a) memproduksi produk baru; 

(b) mempromosikan dan memasarkan barang-barang dan layanan baru ke 

konsumen. Penanganan informasi seperti proses produksi, penyimpanan, dan 

tranfer data meningkat secara terus menerus dalam ekonomi baru berbasis 

teknologi informasi. Praktik-praktik manajemen bisnis terestrukturisasi dengan 

ekstensif dengan penghargaan kepada orang-orang yang dapat mengelola 

pengetahuan, peningkatan kepercayaan pada sistem outsourcing, manajer menjadi 



8 
 

fasilitator, lebih spesialis, lateral, waktu pendek, dan jenjang karir lebih datar. 

Kompetisi yang hangat akan mempengaruhi lembaga profit dengan adanya tekanan 

pada inovasi dan pekerjaan yang lebih baik, lebih cepat, murah, dan berlangsung 

terus menerus.  

Ekonomi baru membutuhkan persyaratan tenaga kerja yang mampu 

mengembangkan sejumlah kemampuan luas antara ketrampilan teknis dan 

interpersonal. Higher-order thinking skills seperti pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah dan juga fleksibilitas, berpikir kreatif, penyelesaian konflik dan 

penanganan informasi dan sumber daya juga sangat dipersyaratkan dalam dunia 

kerja baru (Rojewski, 2009:24). Pekerja dalam ekonomi baru membutuhkan 

komitmen untuk belajar sepanjang hayat, dan organisasi-organisasi butuh 

memberikan on-going retraining kepada pekerja-pekerja agar tetap visibel.   

Dalam ekonomi baru berbasis pengetahuan, human capital merupakan bagian 

terpenting dalam kompetisi pasar global dan pengetahuan diposisikan sebagai 

sumberdaya yang kompetitif (Boutin, Chinien, Moratis, Baalen: 2009). Tenaga kerja 

yang terdidik dengan baik merupakan elemen kunci untuk meraih daya saing dan 

kemakmuran atau kesejahteraan. Agar mampu bersaing dengan baik  pekerja terus 

harus memperbaharui pengetahuan dan ketrampilannya dalam membuat produk-

produk dan layanan bernilai tambah, efisien, dan efektif. Kemakmuran ekonomi 

dalam ekonomi global sangat bergantung pada kemampuan mengembangkan dan 

memperbaiki tenaga kerja yang teredukasi dengan baik.   

 

Industri Kreatif 

Ekonomi kreatif pada hakikatnya adalah kegiatan ekonomi yang 

mengutamakan pada kreativitas berpikir untuk thinking new thing tentang cara baru, 

model baru, barang dan jasa baru, pemasaran baru, usaha baru, distribusi baru, 

strategi baru, teknik baru, komersialisasi baru (Suryana, Yuliawati, Rofaida:2009; 

Basuki Antariksa:2012).  Creatives Industries as those industries which have their 

origin in individual creativity, skill and talent, and which have potential for wealth and 

job creation through the generation and exploitation of intellectual property and 

content (UK DCMS Task force 1998 dalam Departemen Perdagangan RI 2008). 
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Industri kreatif di Indonesia menurut Departemen Perdagangan RI tahun 2007 

didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan 

serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan 

melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta. Ekonomi kreatif 

merupakan kapitalisasi dari intelektualias manusia sebagai creative capital. Ide atau 

gagasan adalah modal/capital  yang dapat diwujudkan menjadi hak cipta, paten 

merek atau desain. 

Di era kreativitas, kemajuan seseorang harus dilengkapi dengan kemampuan 

teknologi tinggi (high-tech) dengan hasrat mencapai konsep yang tinggi dan pikiran 

yang tinggi. Konsep tinggi terkait dengan kemampuan menciptakan keindahan 

artistik dan emosi dalam mengenali pola-pola dan peluang-peluang, menciptakan 

narasi yang indah menyejukkan dan menghasilkan temuan-temuan yang belum 

disadari oleh orang lain. Pikiran tinggi adalah kemampuan berempati, memahami 

esensi interaksi antar manusia, interaksi manusia dengan lingkungan kebendaan 

baik benda hidup atau benda mati dan menemukan serta merasakan makna. 

Subsektor yang merupakan industri yang berbasis kreativitas adalah: (1) 

Periklanan; (2) Arsitektur; (3) Pasar Barang Seni; (4) Kerajinan; (5) Desain; (6) 

Fesyen; (7) Video, Film,dan Fotografi; (8) Permainan Interaktif; (9) Musik; (10) Seni 

Pertunjukan; (11) Penerbitan dan Percetakan; (12) Layanan Komputer dan Piranti 

Lunak; (13) Televisi dan Radio; (14) Riset dan Pengembangan. Dampak terbesar 

industri kreatif ada pada subsektor Film, Video, dan Fotografi dalam peningkatan 

total perekonomian nasional sebesar Rp. 2,212 miliar. 

 

Model Pengembangan  

       Model pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk atau 

model yang akan dihasilkan. Model pengembangan dalam penelitian ini berupa 

model konseptual dan model teoretik. Model konseptual adalah model yang bersifat 

analitis, yang menyebutkan komponen-komponen produk, menganalisis komponen 

secara rinci, dan menunjukkan hubungan antar komponen yang akan 

dikembangkan. Model teoretik adalah model yang menggambarkan kerangka pikir 

yang didasarkan pada teori-teori yang relevan dan didukung oleh data empirik. 
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Pengembangan model HOS4C pendukung industri kreatif pada penelitian ini disebut 

sebagai Model HOS4C pendukung Industri Kreatif berbasis tempat kerja. 

Pengembangan model konseptual dan teoretik melalui kegiatan FGD (Focus Group 

Discussion) dan eksperimen. 

Struktur model dan komponen model HOS4C pendukung industri kreatif berbasis 

tempat kerja sebagai berikut : 

1. Struktur Model 

        Struktur penyelenggaraan HOS4C pendukung industri kreatif berbasis tempat 

kerja yang dikembangkan terdiri dari 3 komponen yaitu: (1) sumber daya 

insani/peserta magang, (2) pengalaman lapangan/industri berbasis tempat kerja, 

dan (3) pengelola program. Kegiatan yang dilakukan sumber daya insani adalah: (a) 

mendapatkan informasi pengalaman industri baik bersifat umum maupun khusus, (b) 

melaksanakan penugasan/pelatihan dari mentor/instruktur, (c) memperoleh program 

bimbingan/mentorship dari mentor/instruktur. Kegiatan pengalaman industri ialah (a) 

melakukan rekrutmen peserta pengalaman industri, (b) memberikan pembekalan 

dan seleksi, (c) mencari lokasi/tempat pengalaman industri, (d) melakukan 

koordinasi pelaksanaan dengan pengelola industri, (e) melakukan pelatihan pada 

peserta, (f) melaksanakan bimbingan dan mentoring peserta pengalaman industri, 

(g) melaksanakan evaluasi belajar dan program pengalaman industri. Kegiatan yang 

dilakukan oleh pengelola/instruktur program adalah: (a) melakukan perencanaan 

dan pengembangan kurikulum berbasis tempat kerja, (b) melakukan informasi, 

komunikasi, pembelajaran/pelatihan yang bersifat umum maupun khusus tentang 

pengalaman industri. Selanjutnya pengelola/mentor/instruktur melakukan (c) 

kegiatan monitoring, (d) fasilitasi, dan (e) evaluasi. Monitoring merupakan suatu 

aktivitas pantauan terhadap para peserta program. Fasilitasi merupakan suatu 

aktivitas untuk penyelesaian masalah yang berkait dengan pembelajaran dan 

pengajaran/latihan maupun bimbingan di lapangan. Kegiatan evaluasi merupakan 

suatu aktivitas yang dilakukan pengelola/instruktur untuk mengamati perilaku 

peserta dalam pembelajaran/pelatihan. Dalam penyelenggaraan HOS4C pendukung 

industri kreatif, fasilitasi diberikan kepada semua peserta peserta dalam interaksinya 

dalam program pengalaman lapangan.
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Struktur model seperti Gambar 1 berikut : 
 
             Informasi       Penugasan/        Mentoring  
                Pelatihan 
 
 
                    Sumber Daya/                                              Pengalaman  
      Peserta                     Industri berbasis                         
                                      Magang                                                      tempat kerja 
                                                                                                              
                                                                                    
                                                                                                                   Penyusunan
 Fasilitasi                     kurikulum 
                                                                                            
  
     Monitoring                                                                                       Komunikasi 
                                                                                                              Informasi, dan 
               Evaluasi                                                                       
pembelajaran/pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                            Pengelola program                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Gambar 1.  Struktur model HOS4C pendukung industri kreatif berbasis tempat kerja 
 
2. Komponen Model 

    Sebuah model tentunya memiliki beberapa komponen dan setiap komponen ter-

dapat isi didalamnya. Komponen dan isi tiap komponen dijelaskan pada Gambar 2. 

Pada Gambar  2. komponen model terdiri atas komunikasi dan informasi, fasilitasi, 

mentoring, monitoring, evaluasi proses, dan evaluasi hasil, sedangkan  isi dari tiap 

tiap komponen sebagai berikut : 

a. Komunikasi dan informasi, terinformasikannya pengetahuan/skill dalam hal ini 

terkait dengan materi umum maupun khusus pengalaman lapangan/industri serta 

terjalinnya komunikasi antara pengelola dengan peserta. 

b.  Fasilitasi merupakan penyediaan dan pemberian fasilitas sumber belajar untuk 

penyelesaian masalah kesulitan dalam penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan. 
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Komponen                    kKomunikasi                     K 
      Model 
 
 
 
 
 
       
        Isi 
     Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Perilaku sumber daya insani/peserta magang 
                                                                  (yang dirasakan & dicapai)       
   Sasaran                Karakter HOS4C (Kreatif, Komunikatif, Berpikir Kritis, Kolaboratif) 
                                            Perilaku pengelola program(yang dirasakan pengelola) 
                                                           
        

              Gambar 2. Komponen dan isi tiap komponen model 
 

c. Mentoring merupakan tahapan inti dalam penyelenggaraan WBL ialah suatu 

pemasangan (partnership) yang disengaja dari person yang lebih trampil dan 

berpengalaman dengan seseorang yang lebih kurang trampil dan berpengalaman 

(peserta) dengan tujuan yang disepakati agar seseorang menjadi tumbuh dan 

berkembang kompetensi spesifiknya. 

d. Monitoring merupakan aktivitas dari pengelola yaitu pengamatan perilaku peserta, 

adapun kegiatan yang dilakukan dalam monitoring adalah : 

1. Melakukan identifikasi masalah yang ditemui peserta. Bagi yang bermasalah 

dalam pembelajaran, mereka diberi bimbingan oleh mentor. 

Komunikasi, 

Informasi, 

dan Pembe-

lajaran 

/Pelatihan                                                                                                                                                         

Monitoring  Fasilitasi Evaluasi           

  Proses 

        

Terkomunika-
sikannya obyek 
belajar/latihan 

 
 

Peserta 
memperoleh  
informasi dari 
pengelola 
 
 Peserta 
melakukan 
kegiatan 
belajar/ 
latihan dan 
penugasan dr 
mentor 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Pengamatan 
terhadap 
perilaku 
belajar/pelatih
an 
 
 

 
 
 

 

 

Peserta 
terfasilitasi 
dalam 
belajar/ 
latihan 

 
 

Penentuan tek- 
nik pembela-
jaran/latihan 
secara 
kelompok 
 

 

Penugasan/ 
Pelatihan 

 

 

 

Evaluasi Proses 

 

 

 

 

Menghasilkan 
portofolio Mhs 
 

 

 

Evaluasi           

  Hasil 

        

 Mentoring 

 
 
 
 
 
Peserta 
memperoleh 
bimbingan 
dan 
kepenase-
hatan secara 
individu atau 
kelompok 
 

 

 

 

 
Peserta 
mendemon 
strasikan ke-
mampuannya 
dalam tugas, 
menyelesaikan 
masalah/meng-
ekspresikan 
pengetahuannya 
dengan mensi-
mulasikan 
situ-asi yg 
ditemui 
dalam dunia 
nyata. 



13 
 

2. Melakukan pengamatan perilaku dan perubahan kemampuan peserta peserta. 

Apakah mereka mampu mengatasi masalah pembelajaran. Apakah ada 

perubahan dalam pengetahuan/keterampilan dan lain-lain yang sejenis yang 

terkait dengan pengetahuan dan ketrampilan peserta. 

e. Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dilaksanakan bersamaan dengan 

proses pembelajaran dengan tujuan agar peserta dapat memperagakan 

kompetensi yang dilatihkan. Ketika peserta sedang melakukan 

pembelajaran/pelatihan, pada saat itu pengelola/instruktur melakukan evaluasi. 

Setiap peserta memiliki porto folio hasil belajar. Porto folio secara sederhana 

diartikan sebagai kumpulan bukti-bukti pengalaman belajar/berlatih peserta yang 

dikumpulkan sepanjang waktu penyelenggaraan WBL, misalnya 20 hari. Dalam 

konteks penilaian porto folio dapat berarti kumpulan karya atau data peserta yang 

tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama proses 

pembelajaran/pelatihan, digunakan oleh instruktur dan peserta untuk memantau 

perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta dalam masa 

latihan tertentu. Pencapaian porto folio berupa laporan kompetensi harian yang 

dicapai peserta. Evaluasi hasil merupakan evaluasi otentik dimana peserta 

mendemonstrasikan kemampuannya dalam tugas, menyelesaikan masalah atau 

mengekspresikan pengetahuannya dengan mensimulasikan situasi yang ditemui 

dalam dunia nyata.  

Dari struktur dan komponen model yang dikembangkan di atas, dan dari hasil 

survei dan studi empirik pada setiap responden, kemudian dianalisis, dicari 

persamaan dalam pengembangan sumber daya insaninya untuk kemudian 

dituangkan dalam model pengembangan order-tinggi ketrampilan 4 C nya mencakup 

: berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi dan komunikasi. Kemudian dibuat model awal, 

didiskusikan dalam FGD model alternatif dan pada akhirnya model akhir. Contoh 

pengembangan ketrampilan 4 C yang dikembangkan industri bakpia pathok 175. 

Selain dipimpin langsung oleh pemilik perusahaan (owner) dibantu oleh beberapa 

bagian yaitu, bagian administrasi, bagian pemasaran juga, dan bagian produksi. 

Industru ini membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan tangan dalam 

pengeolahan bakpia ini, selain itu, mereka juga membutuhkan SDM dalam bidang 
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ekonomi, akuntansi dan manajemen. Industri ini merupakan industri keluarga dan 

merupakan industri yang mengutamakan rasa kekeluargaan. Setiap perekrutan 

karyawan pun masih menggunakan sistem keluarga, entah itu keluarga dari 

karyawan atau keluarga dari pemilik sendiri. SDM yang dibutuhkan pun sebenarnya 

tidak harus dari lulusan boga atau yang lainnya, disini asal mereka mempunyai 

kemampuan dalam pengelolaan dan pembuatan bakpia mereka bisa diterima. 

Namun, sebelum benar-benar ditetapkan sebagai salah satu karyawan di industri 

tersebut, karyawan-karyawan harus ditraining selama 6 bulan, setelah itu mereka 

sudah dipercaya untuk bekerja sendiri. Untuk meningkatkan kemampuan skill SDM, 

pengembangan kreativitasnya lebih dipercayakan ke SDMnya sendiri. Kemampuan 

skill setiap individu juga lebih dipercayakan kepada SDM itu sendiri. 

Industri bakpia ini mengembangkan softskill HOS4C, komunikasi dan 

kerjasama yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan bakpia. Hubungan antara 

pimpinan dengan karyawan, karyawan dengan karyawan, dan pembeli dengan 

karyawan sangat diutamakan dalam industri ini. Kemampuan/kecakapan komunikasi 

dalam pemasaran produk sangan diperlukan. Softskill yang lebih dominan dalam 

industri ini adalah  kerjasama dan komunikasi. Untuk softskill kreativitas dan 

pangembangan inovasi baru dalam produk ini biasanya dilakukan oleh pimpinan 

langsung. Biasanya pimpinan turun tangan dalam pembuatan inovasi rasa baru.  

Industri bakpia phatuk 175 ini juga ikut berperan aktif pada dunia pendidikan dan 

mereka juga bekerja sama dengan dinas pariwisata dalam hal pemasaran. Biasanya 

ada tukang becak yang datang membawa para pembeli, para tukang becak itu akan 

mendapatkan kupon dan secara rutin akan diundi setiap akhir tahun. Selain itu 

mereka juga bekerjasama dengan sekolah – sekolah atau perguruan tinggi yang ada 

dari seluruh Indonesia dalam kegiatan magang, penelitian dan kunjunagn industri 

yang dari sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi untuk melihat secara 

langsung proses pembuatan makanan khas yang sudah menjadi ikon. Skema 

Skema Pengembangan Softskill 4 C. Dapat dilihat pada gambar 3 dan Proses 

pembimbingan dan mentoring  HOS4C pendukung industri kreatif berbasis tempat 

kerja dan dinamika yang terjadi dalam konteks belajar dapat dilihat pada tabel 1. 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema Pengembangan Softskill 4 C 

 

 

Creativity  

Critical Thinking 

Communication  

Colaborasi  

Pimpinan 

Karyawan Pelatihan 

Pelayanan pelanggan 

Mengembangkan potensi  

Inovasi Produk/ 

hasil akhir 

Kejujuran 



16 
 

Tabel 1. Proses pembimbingan dan mentoring  HOS4C pendukung industri kreatif berbasis tempat kerja dan dinamika yang terjadi 
dalam konteks belajar 
 

Aktivitas Tujuan Metode/Teknik Dinamika Sosial Dinamika & Capaian 
psikologis 

Konsentrasi di 
industri/Asrama/Pusdiklat/TC 
 
 

Adaptasi dan 
Pengenalan 
  
 

Pendekatan individu dan 
kelompok 
 

Interaksi pemikiran 
tentang Praktik Industri 
(pengalaman industri) 
berbasis tempat kerja 

Akrab, terbangun 
kepercayaan 
 

Informasi ttg PI dengan Model 
HOS4C pendukung industri 
kreatif berbasis tempat kerja 
 

Identifikasi harapan 
peserta 

Diskusi/Sharing 
Pendalaman 
 

Peserta 
mengekspresikan 
harapan dengan focus 
PI 

Membangun motivasi 
 

Tatap muka/bimbingan oleh 
Mentor/Instruktur 

Identifikasi masalah 
PI peserta 
 

Diskusi/Dialog Konsultasi 
 

Peserta/peserta 
menemukan masalah 
 

Belajar dan bekerja 
 

Peserta menyusun rencana 
kegiatan. Mentor/instruktur 
sebagai nara sumber. 

Proses belajar 
(Pemecahan 
masalah) 
 

Partisipatif 
 

Individu/kelompok Membangun rasa 
tanggungjawab 
 

Peserta melakukan proses 
pembelajaran/pelatihan dalam 
rangka penyelesaian masalah. 

Pemecahan 
(Fasilitasi) 
 

Praktik langsung 
individu/kelompok.  
 
Diskusi Demonstrasi 

Interaksi peserta – 
mentor intensif 
 

Puas dan kreatif 
 

Peserta mengulang/berlatih 
yang direncanakan dengan 
masalah lain, terjadi interaksi 
dengan teman-teman lain. 
Mentor memonitor 

Internalisasi materi, 
pemecahan masalah 
lain 
 
 

Praktik, diskusi, latihan Peserta dapat 
membantu peserta lain 
 

Mandiri 
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KESIMPULAN 

Simpulan 

Hasil penelitian menemukan: (1) Dari berbagai sektor yang merupakan industri yang 

berbasis kreativitas, pengembangan softskill SDM meliputi kreativitas, berpikir kritis, 

komunikasi, dan kolaborasi sangat bervariasi tergantung jenis institusi/perusahaan; (2) model 

pengembangan SDM terkait keempat softskill juga bervariasi tergantung jenis, skala, dan 

jumlah SDM perusahaan; (3) Model pengembangan HOS4C hasil FGD secara garis besar 

mencakup aktivitas, tujuan, metode/teknik, dinamika sosial, dan capaian psikologis, sehingga 

dapat dengan mudah digambarkan model pengembangan SDM industri kreatifnya (lihat 

gambar). 

 

Saran 

Penelitian menyarankan: (1) Karena bervariasinya atau uniknya model pengembangan 

softskill SDM meliputi kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi dari berbagai 

sektor yang merupakan industri yang berbasis kreativitas sebaiknya pembuatan model 

pengembangan dibuat persektor. Sehingga dapat diidentifikasi 12 sektor yang ada 

persamaannya; (2) Karena model pengembangan SDM terkait keempat softskill juga 

bervariasi tergantung jenis, skala, dan jumlah SDM perusahaan, maka untuk itu diperlukan 

identifikasi lebih rinci tentang penggambaran model masing-masing; (3) Model 

pengembangan HOS4C hasil FGD secara garis besar mencakup aktivitas, tujuan, 

metode/teknik, dinamika sosial, dan capaian psikologis, maka diperlukan uraian lebih rinci 

tentang komponen-komponen kurikulum, kriteria pelatihan, sumber belajar, sumber daya 

pelatihan dan sebagainya. 
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