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PROFIL KETENAGAKERJAAN DAN TANTANGAN PENDIDIKAN 

KEJURUAN PADA ERA EKONOMI KREATIF
*)

 

 

Abstrak 

Istanto Wahyu Djatmiko 

 

Makalah ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran ketenagakerjaan dan 

tantangan bagi pendidikan kejuruan dalam peningkatan mutu pendidikan pada era 

ekonomi kreatif. Ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi. 

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa sangat ditentukan oleh 

kemampuan beradaptasi terhadap tantangan perubahan jaman. Pada awal abad 21 

telah tumbuh dengan cepat era informasi  atau era digital yang kemudian secara 

bertahap akan bergeser menjadi era pengetahuan. Dalam dominasi ekonomi, 

perubahan ini lazim disebut ekonomi berbasis pengetahuan atau yang populer 

dikenal dengan ekonomi kreatif, yakni suatu tatanan ekonomi yang ditopang 

dengan keunggulan budaya, seni dan inovasi teknologi. Salah satu dampak yang 

akan dirasakan dengan adanya ekonomi kreatif ini adalah akan terjadi tuntutan 

profil ketenagakerjaan yang selaras dengan perubahan tersebut.  Sekolah 

Menengah Kejuruan yang memiliki tujuan pendidikan mempersiapkan lulusan 

untuk memasuki dunia kerja akan dihadapkan dalam tantangan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu mengantisipasi dan mengisi 

tenagakerja dalam era ekonomi kreatif.  

 

Kata kunci: ketenagakerjaan, pendidikan kejuruan, ekonomi kreatif. 

 

A. Pendahuluan 

Salah satu indikator era globalisasi ditandai dengan munculnya perdagangan 

bebas. Menurut Marzuki Usman (2005) pada tahun 2020 yang akan datang 

merupakan waktu akan dimulainya globalisasi secara total. Perdagangan 

internasional akan sebebas-bebasnya, baik perdagangan barang maupun jasa, dan 

investasi internasional. Dengan demikian, barang-barang bebas keluar masuk 

tidak mengenal batas negara (borderless), termasuk juga di sektor jasa. Indikasi 

ini menunjukkan bahwa tenagakerja dengan kualifikasi profesional sangat dituntut 

dalam pasar bebas. Seiring dengan era globalisasi tersebut terjadi  pula  perubahan 
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yang sangat cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut M. Hatta 

Rajasa (2008), pada awal abad 21 telah tumbuh dengan cepat era informasi 

(information age)  atau era digital (digital age) yang kemudian secara bertahap 

akan bergeser menjadi era pengetahuan (knowledge age). Pada era pengetahuan 

ini, pengetahuan (knowledge) merupakan sumber daya utama dalam setiap 

aktivitas ekonomi.  

Ditinjau dari dominasi ekonomi, perubahan menuju era pengetahuan ini 

lazim disebut ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy) atau 

yang populer dikenal dengan ekonomi kreatif (creative economy), yakni suatu 

tatanan ekonomi yang ditopang dengan keunggulan budaya, seni dan inovasi 

teknologi. Aktivitas ekonomi dalam era ekonomi kreatif didorong oleh kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut dinyatakan  M. Hatta Rajasa 

(2008) bahwa dalam ekonomi kreatif memiliki tiga dimensi, yaitu inovasi dan 

kreatifitas, kapabilitas teknologi, serta seni dan budaya. Dengan demikian, 

konsekuensi yang akan dirasakan dengan adanya ekonomi kreatif ini adalah 

terjadi tuntutan profil ketenagakerjaan yang selaras dengan perubahan tersebut. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagai pendidikan kejuruan, yang 

memiliki tujuan pendidikan mempersiapkan lulusan untuk memasuki dunia kerja 

akan dihadapkan dalam tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar 

mampu mengantisipasi dan mengisi tenagakerja dalam era ekonomi kreatif 

tersebut. Pernyataan ini sebagaimana dinyatakan Winch (2007: 135) bahwa dalam 

konteks aktivitas ekonomi, tujuan pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan 

individu dengan keterampilan yang dimilikinya untuk memperoleh upah dalam 

kehidupannya sebagai salah satu syarat untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan tantangan realitas perubahan dalam 

abad 21 terhadap dunia pendidikan menurut Wagner (2008:xxvi) akan terjadi tiga 

transformasi mendasar yang memerlukan perhatian, yaitu: (1) evolusi yang cepat 

dalam era ekonomi kreatif yang sangat berpengaruh terhadap dunia kerja, (2) 

terjadinya perubahan yang mendadak terhadap ketersediaan informasi yang 

terbatas menjadi informasi yang kontinyu dan melimpah, dan (3) terjadinya 
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kenaikan dampak penggunakan media dan teknologi terhadap anak muda, 

terutama peserta didik.  

Pendapat senada dinyatakan Power (1999:30) bahwa pendidikan kejuruan 

merupakan jenjang pendidikan berkaitan secara langsung dengan kemajuan 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi pekerja di bidang rekayasa 

maupun industri jasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa SMK sebagai pendidikan 

kejuruan harus mampu memenuhi permintaan masyarakat pengetahuan 

(knowledge society) pada era ekonomi kreatif. Agar lulusan SMK dapat 

memenuhi tuntutan tersebut, restrukturisasi sistem pendidikan kejuruan perlu 

dilakukan terutama diversifikasi program pendidikan yang sesuai dengan tuntutan 

pasar kerja maupun artikulasi program pendidikan agar para lulusan dapat 

melanjutkan pendidikan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.  

 

B. Profil Ketenagakerjaan pada Era Ekonomi Kreatif 

Pada era ekonomi kreatif, laju perubahan arus informasi dan pengetahuan 

akan berlangsung dengan sangat cepat. Menurut M. Hatta Rajasa (2008), pada era 

ekonomi kreatif akan dituntut adanya berbagai bentuk pekerjaan baru yang sarat 

dengan tuntutan untuk terus melakukan akumulasi pengetahuan untuk 

menghasilkan berbagai inovasi baru (innovation intensive employment). Lebih 

lanjut disampaikan M. Hatta Rajasa (2008) bahwa terdapat tiga jenis tren bentuk 

pekerjaan yang akan semakin dituntut peran dari pekerja untuk menjadi pekerja 

kreatif. Pertama, ide atau gagasan merupakan sumber daya yang penting dalam 

bekerja, sehingga akan semakin banyak bentuk kerjasama antara pencetus ide 

yang inovatif dengan pemilik modal untuk mewujudkan karya kreasi 

pengetahuan. Kedua, tata organisasi dalam bekerja lebih bersifat horisontal dan 

non-hirarkis guna mempercepat proses produksi inovasi dan merangsang 

kreatifitas. Ketiga, semakin pentingnya kelembagaan perlindungan hak kekayaan 

intelektual karena gagasan dan ide memiliki nilai keekonomian yang tinggi. Hal 

ini berarti bahwa kinerja pekerja yang sebelumnya diukur melalui tingkat 

produktifitas dari proses produksi telah bergeser menjadi seberapa besar tingkat 
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akumulasi pengetahuan dan peningkatan kapasitas dalam melakukan inovasi-

inovasi dalam aktifitas produksi. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa ekonomi kreatif merupakan sistem 

kegiatan yang berkaitan dengan kreasi, produksi, distribusi, pertukaran, dan 

konsumsi barang dan jasa yang bernilai kultural, artistik, estetika, intelektual, dan 

emosional bagi konsumen. Dalam ekonomi kreatif memberikan gambaran tentang 

situasi persaingan bisnis yang ketat dan bisnis yang bercirikan penuh perubahan 

dan sulit diprediksi sehingga keterampilan pekerja memerlukan perubahan secara 

cepat. 

Howkins (2001) menyampaikan 15 kategori industri kreatif yang termasuk 

dalam ekonomi kreatif, yaitu: periklanan, arsitektur, seni rupa, kerajinan atau 

kriya, desain, desain fesyen, film, musik, seni pertunjukan, penerbitan, riset dan 

pengembangan, piranti lunak, mainan dan permainan, TV dan radio, dan 

permainan video. Hal ini menunjukkan bahwa spektrum pekerjaan dalam ekonomi 

kreatif mencakup berbagai sektor mulai dari pengetahuan tradisional, industri 

huburan (entertainment), hingga berbagai industri perangkat lunak. Meskipun 

spektrum industri kreatif sangat luas, tetapi esensi dari pekerjaan yang dilakukan 

adalah semakin penting dan strategisnya kapasitas pengembangan kreasi dan daya 

inovasi dari pekerja. 

Untuk dapat memasuki pekerjaan pada era ekonomi kreatif yang penuh 

dengan tantang tersebut, kemampuan untuk dapat mempertahankan kelangsungan 

hidup (survival) sangat diperlukan bagi pekerja. Wagner (2008: 14-42) 

menyampaikan tujuh keterampilan mempertahankan kelangsungan hidup 

(survival skill) dalam menghadapi New world of work pada abad 21, yaitu: (1) 

berfikir kritis dan memecahkan masalah (critical thinking and problem solving), 

(2) kolaborasi antar jejaring dan memimpin dengan mempengaruhi (collaboration 

across networks and leading by influence), (3) Kelincahan dan adaptasi (agility 

and adaptability), (4) berinisiatif dan jiwa wirausaha (initiative and 

entrepreneuralism), (5) berkomunikasi lisan dan tulis secara efektif (effective oral 

and written communication), (6) mengakses dan menganalisis informasi 
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(accessing and analyzing information), dan (7) rasa ingin tahu dan imajinasi 

(curiosity and imagination). Inti kompetensi dari keterampilan berfikir kritis dan 

memecahkan masalah adalah kemampuan bertanya dengan mengajukan 

pertanyaan yang baik. Kemampuan individu dalam menjalin jejaring kerja antar 

bangsa dan berbeda budaya merupakan tuntutan dari keterampilan kolaborasi 

antar jejaring dan memimpin dengan mempengaruhi. Intensitas laju perubahan 

yang cepat, ketersediaan jumlah data dan informasi yang melimpah, dan 

peningkatan kerumitan permasalahan merupakan tantangan yang dihadapi untuk 

mewujudkan keterampilan kelincahan dan adaptasi. Setiap individu dalam bekerja 

dituntut memiliki insiatiaf dan jiwa wirausaha agar mampu membuka peluang 

baru, ide, dan peningkatan strategi kerja. Kemampuan untuk menyampaikan 

gagasan secara jelas dan mampu mengkomunikasikan secara efektif antar budaya 

merupakan persyaratan dalam keterampilan berkomunikasi lisan dan tulis. 

Keterampilan mengakses dan menganalisis informasi diperlukan dalam era 

ekonomi kreatif karena adanya ketersediaan informasi yang melimpah dan 

perubahan informasi yang cepat harus dapat diolah sehingga menjadi bermanfaat 

bagi pekerjaan, masyarakat, maupun pembelajaran. Kreativitas dan inovasi 

merupakan dasar yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan rasa ingin 

tahu dan imajinasi. Secara singkat, menurut Wagner (2008:38) survival skills 

merupakan optimalisasi “keterampilan otak kiri” yang meliputi berfikir kritis dan 

memecahkan masalah, mengakses dan mengevaluasi informasi, dan sebagainya, 

serta “keterampilan otak kanan” yang meliputi rasa ingin tahu, imajinasi, dan 

kreativitas. 

Dengan gambaran spektrum dan keterampilan yang diharapkan untuk 

bekerja pada era ekonomi kreatif di atas, permasalahan yang dimuncul adalah 

bagaimana mengatasi kesenjangan keterampilan yang diharapkan dalam bekerja 

dengan keterampilan yang dimiliki calon pekerja. Untuk mengatasi permasalahan 

kesenjangan keterampilan tersebut, menurut Robinson (2000) memerlukan 

keterampilan kesiapan bekerja (job readiness skills) atau disebut pula dengan 

keterampilan dalam pekerjaan (employability skills). Lebih lanjut, menurut 
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Robinson (2000), employability skills merupakan keterampilan yang diperlukan 

untuk memperoleh (getting), menjaga (keeping), dan bekerja dengan baik (doing 

well) dalam bekerja. Employability skills dikelompokkan dalam tiga jenis 

keterampilan, yaitu: keterampilan akademik dasar (basic academic skills), 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills), dan kualitas 

pribadi (personal qualities). Keterampilan akademik dasar masih diperlukan 

untuk memperoleh kinerja yang tinggi dalam bekerja. Keterampilan ini meliputi 

keterampilan membaca, menulis, sain, matematika, komunikasi lisan, dan 

mendengarkan. Umumnya, calon pekerja atau pekerja yang memiliki 

keterampilan akademik dasar baik, mereka juga memiliki keterampilan berpikir 

yang tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi ini meliputi keterampilan 

pembelajaran (learning), penalaran (reasoning), berpikir kreatif (thinking 

creatively), membuat keputusan (decisions making), dan mengatasi masalah 

(problem solving). Kualitas pribadi atau keterampilan pribadi berkaitan dengan 

percaya diri, kejujuran dan terbukaan, kepedulian dengan rekan kerja dan atasan 

tanpa membedakan keragaman dan perbedaan individu. Kepribadian pribadi lain 

yang diperlukan dalam bekerja meliputi: tanggungjawab, kendali diri, 

keterampilan sosial, memiliki integritas, mudah beradaptasi dan luwes, memiliki 

semangat tim, mandiri, sikap kerja yang baik, selalu tampil rapi, koperatif, 

motivasi diri, dan mengelola diri. Employability skills di atas merupakan 

keterampilan yang dapat diajarkan baik di sekolah maupun di tempat kerja. 

 

C. Tantangan Sekolah Menengah Kejuruan pada Era Ekonomi Kreatif 

Pendidikan kejuruan merupakan jenjang pendidikan yang selalu dinamis 

dalam melakukan perubahan kurikulum pendidikan sesuai dengan pertumbuhan 

pasar kerja dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Menurut Power (1999:32), inovasi proses pendidikan kejuruan sebagai 

bentuk tantangan dan perubahan dalam abad 21 perlu dilakukan terutama yang 

berkaitan dengan pekerjaan pada industri kecil, wiraswasta (self-employment), dan 

kewirausahaan (entrepreneurship). Selanjutnya, Power (1999:33) menyampaikan 
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bahwa bisnis kecil yang dilakukan melalui wirausaha merupakan alternatif 

pekerjaan yang dapat menumbuhkan banyak pekerjaan pada ekonomi modern 

yang memiliki peran vital dalam perkembangan ekonomi. Dalam rangka transisi 

menuju ekonomi pasar, wiraswasta juga merupakan potensi yang sangat besar 

bagi pemuda untuk memasuki pasar kerja di sektor informal. Dengan demikian, 

lulusan pendidikan kejuruan, khususnya SMK, sebaiknya sudah dipersiapkan 

sejak di bangku sekolah untuk mengenal industri kreatif yang penuh tantangan 

tetapi memilki peluang pekerjaan yang luar biasa. Semangat kewirausahaan sudah 

harus ditumbuhkan untuk mengenal dan menangkap peluang dan bukan pada saat 

para lulusan sudah memasuki dunia kerja. Lulusan yang cenderung bekerja di 

sektor formal bukan berarti mereka tidak mampu menjadi pewirausaha tetapi 

mereka tidak memperoleh kesempatan untuk bekerja di sektor informal. 

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat tidak dapat 

sejalan dengan pengembangan pendidikan kejuruan. Menurut Power (1999: 32), 

pembelajaran berbasis teknologi (technology-based learning) akan memiliki peran 

penting dalam pengembangan budaya pendidikan seumur hidup dan memiliki 

kekuatan untuk memberdayakan anak didik menempuh pendidikan sesuai dengan 

kebutuhannya. Pembelajaran berbasis teknologi dimaksudkan memadukan secara 

hardware mapun software pada sistem telekomunikasi, seperti komputer dan 

internet,  dalam sistem proses belajar mengajar. Di sisi lain, menurut Wagner 

(2008:170) pada era pengetahuan akan dikenal dengan generasi jejaring (the net 

generation) atau sering disebut generasi serba digital (growing up digital).  

Tanda-tanda generasi serba digital itu telah nampak sebagaimana temuan 

hasil penelitian Larry Rosen yang dikutip Wagner (2008) bahwa 87 persen anak 

umur belasan tahun telah menggunakan internet (online), dan terus meningkat dari 

60 persen pada umur 12 tahun menjadi 82 persen pada usia 13 tahun dan menjadi 

94 persen ketika usia mencapai 16-17 tahun. Anak usia belasan tahun tersebut 

menggunakan internet rerata 5 hari dalam seminggu dan selama 2 sampai dengan 

3 jam dalam sehari, dan 75 persen anak remaja menyisihkan 2 sampai dengan 3 

jam per hari untuk mengunduh dan mendengarkan musik secara online. Gambaran 
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ini menunjukkan adanya kemungkinan keadaan seperti di atas akan terjadi di 

Indonesia, terutama terhadap anak usia sekolah baik di tingkat sekolah dasar, 

lanjutan, maupun menengah. Cepat atau lambat keadaan di atas tidak dapat 

dibendung, sebagai konsekuensinya perlu tindakan antisipasi yang tepat atas 

terjadi perubahan sebagai akibat dari era digital. 

Gambaran lain dapat ditunjukkan dalam Renstra Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Kejuruan 2005-2006 tentang gambaran umum tenagakerja 

Indonesia 2006 bahwa hampir 6,9 juta tenaga kerja baru memasuki lapangan kerja 

setiap tahun yang sebagian besar berusia di bawah 30 tahun (38 %), tenaga kerja 

baru dengan usia antara 30-45 tahun sebesar 37 %, dan  tenaga kerja baru dengan 

usia  di atas 45 tahun sebesar 25 %. Dari 6,9 juta tenaga kerja baru tersebut, 

sebanyak 5,4 juta tenaga kerja baru (78,3 %) dari lulusan sekolah menengah. 

Gambaran ini menunjukkan bahwa sekolah menengah memegang peran strategis 

dalam mengisi angkatan kerja. 

Jika kondisi di atas dikaitkan dengan era ekonomi kreatif dengan spektrum 

pekerjaan sebagaimana d uraikan di atas, SMK perlu melakukan restrukturisasi 

program pendidikan agar mampu mempersiapkan lulusan untuk bekerja 

memasuki industri kreatif. Di samping itu, SMK juga perlu melakukan artikulasi 

program pendidikan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi agar tidak 

terjadi tumpang tindih penyelenggaraan program pendidikan dan memberi 

kesempatan bagi pada lulusan untuk melaksanakan pendidikan lanjutan. Hal ini 

berarti pendidikan kejuruan akan mengalami pergeseran paradigma. Menurut 

Pavlova (2009:6) dengan pertimbangan bahwa aktivitas ekonomi sangat 

ditentukan adanya perubahan teknologi yang cepat pada masa mendatang, maka 

orientasi pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah perlu diarahkan 

menjadi pendidikan bekerja (work education) atau pendidikan teknologi 

(technology education). 

Secara tradisional, menurut Pavlova (2009:7) pendidikan kejuruan 

merupakan pendidikan dengan tujuan utama mempersiapkan untuk bekerja 

dengan menggunakan pendekatan pendidikan berbasis kompetensi. Selanjutnya, 
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menurut Pavlova (2009:10-14) pendidikan bekerja merupakan program 

pendidikan dengan tiga komponen yang saling terkait, yaitu: pembelajaran untuk 

bekerja (learning for work), pembelajaran tentang bekerja (learning about work), 

dan pemahaman sifat dasar bekerja (understanding the nature of work). 

Komponen pembelajaran untuk bekerja mencakup pengetahuan dan praktik yang 

berkaitan dengan pekerjaan, komponen pembelajaran tentang bekerja meliputi 

situasi dan kondisi (setting and condition), dan komponen pemahaman sifat dasar 

bekerja berkaitan dengan sosial-budaya, tekanan ekonomi dan politik yang 

mempengaruhi pekerjaan. Pendidikan teknologi merupakan program pendidikan 

yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap (attitudes), dan nilai 

(values) yang memungkinkan siswa dapat memaksimalkan keluwesan dan 

beradaptasi dengan pekerjaan di masa mendatang. Teknologi dalam pendidikan 

teknologi digunakan dalam empat kajian, yaitu: teknologi sebagai obyek 

(technology-as-object), teknologi sebagai pengetahuan (technology-as-

knowledge), teknologi sebagai proses (technology-as-process), dan teknologi 

sebagai kemauan (technology-as-volition). Teknologi sebagai obyek dimaksudkan 

sebagai utilitas, alat, mesin, dan piranti cybernetik. Teknologi sebagai 

pengetahuan digunakan sebagai hukum, teori, dan pengetahuan teknik. Teknologi 

sebagai proses dimanfaatkan sebagai perencanaan, pembuatan, pemakaian, dan 

pemeliharaan. Teknologi sebagai kemauan dimaksudkan sebagai alasan, 

kebutuhan, dan perhatian. Uraian di atas menunjukkan bahwa orietasi pendidikan 

bekerja dan pendidikan teknologi merupakan alternatif solusi yang dapat 

dipertimbangkan untuk menghadapi tantangan spektrum pekerjaan pada era 

ekonomi kreatif. 

 

D. Kesimpulan 

Saat ini indikasi perkembangan ke arah era ekonomi kreatif secara perlahan 

sudah mulai nampak. Tiga pilar yang menentukan daya saing dalam ekonomi 

kreatif, yaitu: budaya kreatifitas, daya inovasi, dan kemajuan teknologi. 

Konsekuensi dari perkembangan ekonomi kreatif akan muncul spektrum 

pekerjaan yang mencakup berbagai sektor mulai dari pengetahuan tradisional, 
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industri huburan (entertainment), hingga berbagai industri perangkat lunak. Di 

samping itu, laju perubahan arus informasi, komunikasi, dan pengetahuan akan 

berlangsung dengan cepat dan tidak dapat diprediksi dengan pasti. 

Survival skills dan employability skills merupakan alternatif keterampilan 

yang dapat menjembatani antara tuntutan dunia kerja dengan pekerja pada era 

ekonomi kreatif. SMK sebagai jenjang pendidikan yang memiliki tujuan 

mempersiapkan lulusan untuk memasuki lapangan kerja dihadapkan pada 

permasalahan restrukturisasi agar mampu menyesuaikan tuntutan pasar kerja dan 

melakukan artikulasi program pendidikan agar lulusan dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adaptasi paradigma pendekatan 

pendidikan di SMK perlu disesuaikan dengan tantangan dan perubahan dalam era 

ekonomi kreatif. Pendekatan work education dan technology education perlu 

diperkenalkan untuk menghadapi tantangan dan perubahan pada era ekonomi 

kreatif. 
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