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KONSTRUKSI POLA BELAJAR USAHA NONPERTANIAN DENGAN  

KEAHLIAN KHUSUS 

 Pekerja buruh dengan keahlian khusus ini relatif lebih tinggi posisinya 

dibanding dengan pekerja tanpa keahlian. Dalam merancang  dan  mengkonstruksi 

belajar selalu didasarkan pada beberapa pemikiran yang sering dilihat di 

lingkungannya, seperti pendapatan yang lebih besar, status sosial, kemungkinan 

berkembang lebih tinggi, dan mempertinggi harga penawaran upah kerja. Pekerja 

kelompok ini berawal dari posisi yang sama dengan pekerja buruh tanpa keahlian, 

yang mebedakan adalah faktor kehendak dan minat belajar terhadap pekerjaan yang 

disediakan di lingkungan-nya. 

  Sebelum memilih dan melakukan pekerjaan calon pekerja melakukan penga-

matan terhadap peluang usaha yang ada di lingkungannya. Peluang usaha yang dite-

mui tidak langsung direspon dan masuk dalam pekerjaan tersebut, tetapi calon 

pekerja menawrkan diri (melamar) untuk “magang” atau “ngernet”. Kegiatan magang 

dilaku-kan dengan langkah-langkah melihat seluruh tahapan pekerjaan yang ada 

ditempat magang, misalnya di tempat bangunan, usaha rumah tangga, pabrik saniter 

dan lain sebagainya. Setelah semua tahapan dilihat, calon pekerja berusaha 

memperhatikan dengan cermat secara terfokus terhadap jenis tahapan pekerjaan. 

Dalam kegiatan ini calon pekerja disarankan untuk bertanya segala sesuatu yang tidak 

dimengerti.  

 Kegiatan selanjutnya adalah mencoba pekerjaan sebagai aktualisasi dari hasil 

melihat dan mengamati sebelumnya. Mencoba pekerjaan tidak hanya dilakukan di-

tempat “magang/ngernet”, tetapi juga dilakukan di lingkungan rumahnya sendiri de-

ngan mengerjakan barang milik sendiri. Keberanian untuk mencoba akan 

berpengaruh terhadap keberhasilan belajar, termasuk ketahanan dalam menerima 

sindiran dan bahkan ejekan terhadap hasil kerja.  

 Proses “magang” atau “ngernet” dalam bahasa asli mereka, masyarakat 

mantan petani yang ingin mengembangkan usaha baru nonpertanian ini memang 

berbeda dengan proses magang sebagaimana yang sering dilihat di lingkungan kerja 

formal. Ini dikarenakan jenis pekerjaan yang dipilihpun juga bersifat informal dengan 

melibatkan status sosial dan tingkat pendidikan yang relatif rendah dengan asal 

tinggal yang sama. Oleh karena itu, proses interaksinya pun juga dengan bahasa-

bahasa lokal sebagaimana mereka berinteraksi di rumah dalam pergaulan sehari-hari.  

 Dalam sejarah model pembelajaran masyarakat, model magang merupakan 

kegiatan pembelajaran yang tertua (Sudjana,1998). Magang sering digunakan sebagai 

media dan wadah untuk menye-barkan dan menyerap informasi oleh berbagai lapisan 



 
 
 

masyarakat. Pada jaman itu informasi pengetahuan dan keterampilan disebarkan 

melalui hubungan langsung antar manusia. Hubungan langsung antar manusia dalam 

upaya penyampaian pesan inilah yang selanjutnya disebut sebagai proses magang 

(apprenticeship). 

 Aktivitas yang paling krusial atau kritis dalam tahap magang atau ngernet ada-

lah mempraktekkan hasil coba-coba yang telah dilakukan. Tahap ini dapat menyebab-

kan calon pekerja berhasil ataau gagal. Keberhasilan atau kegagalan tidak ditentukan 

semata-mata oleh kualitas kerja tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan antar peserta 

magang atau ngernet dengan yang ditempati ngernet (faktor humanistik). Kenyataan 

ini bisa terjadi karena implementasi hasil magang seringkali juga di tempat magang 

atau diajak bekerja oleh orang yang ditempati magang. Jika hubungan tidak baik, 

maka hasil magang tidak akan segera dimanfaatkan dan calon pekerja pun harus 

membangun komunitas sosial yang lain agar kemampuannya laku atau bisa diterima 

lapangan kerja. 

 Sebaliknya, kegagalan bisa terjadi karena memang faktor kualitas yang 

kurang baik tidak memenuhi standard yang diharapkan konsumen. Hasil amatan 

lapangan kasus kegagalan karena faktor kualitas kerja yang rendah relatif jarang, 

sebab komunitas kota yang sedang berkembang cenderung memerlukan tenaga kerja 

yang banyak, masal dan segera dapat menyelesaikan pekerjaan. Pekerja yang hasil 

kerjanya kurang bagus biasanya bekerja di tempat komplek yang bersifat masal, 

misalnya perumahan, pabrik dan tempat-tempat bangunan besar yang lain, tetapi jika 

diterapkan di lingkungan rumah tidak banyak orang yang menggunakannya. Model 

belajar seper-ti tersebut di atas banyak dilakukan oleh mantan petani yang akan 

menekuni pekerja-an tukang bangunan, baik tukang batu maupun tukang kayu, 

pekerja pabrik untuk produk-produk pekerjaan tertentu. 

 Keahlian memang merupakan salah satu produk belajar yang melekat pada 

diri manusia dalam jangka tertentu tergantung dari pemanfaatan dari keahlian 

tersebut. Sebagai produk belajar maka keahlian tidak bisa diperoleh manusia dengan 

hanya menunggu dan berdiam diri. Manusia atau orang yang ingin memperoleh 

keahlian tentu juga harus belajar keras memberdayakan diri, mengeksplorasi diri dan 

mendisaian kemampuannya dalam bentuk produk yang bisa dimanfaatkan dalam 

sistem kehidupannya. 

 Oleh karena itu, masyarakat mantan petani perlu didorong untuk melakukan 

penjelajahan dan investigasi diri dan mengelurakan segala kemampuan yang dimiliki 

agar dipeoleh suatu produk belajar yang namanya keahlian. Keahlian tidak harus 

memerlukan kecerdasan khusus, tetapi kemampuan untuk berinteraksi dengan 



 
 
 

sesama, menerima saran orang lain, mampu mengendalikan diri dan  bersedia berlatih 

asecara terus menerus akan mampu memperoleh keahlian yang dapat dimanfaatkan 

dalam kehidupan (Hubbard, 1998). Ini adalah makna belajar sebagai sesuatu yang  

bersifat olah fikir dan olah pisik. Deskripsi di atas dapat diilustrasikan dalam bentuk 

gambar berikut ini.  

Gambar.  Konstruksi Pola Belajar Usaha Nonpertanian dengan 

Keahlian Khusus   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menurut Soedomo (1989), sistem belajar masyarakat atau strategi pembel-

ajaran apa pun bentuk dan modelnya harus mengandung matra (1) tujuan untuk 

membelajarkan masyarakat, (2) teleologik (saling interaksi antar komponen), (3) 

ketangguhan, ketahanan, dan  berakar dari masyarakat yang bersangkutan, (4) ber-

sifat sinergik, yaitu untuk mencapai optimalisasi komponen, dan (5) memiliki daya 

suai (adaptability) terhadap lingkungan fisik, sosial dan budaya. Sistem belajar asli 

masyarakat semacam ini pasti ditemukan di dalam masyarakat manapun sehingga 
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upaya untuk menggali dan mengembangkannya dalam suatu sistem pembelajaran 

modern sangat dimungkinkan. 

 


