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Organisasi buku

 Bagian pertama terdiri dari empat bab, kedudukan WBl dalam
konteks dan perubahan dunia kerja dan kebutuhan institusi
pendidikan tinggi. Dalam bab ini juga dipaparkan pentingnya
WBL.

 Pada Bab dua memaparkan secara detail tentang hakekat dan
tantangan perubahan dunia kerja dan budaya perusahaan. Dalam
bab ini juga membahas tentang perubahan hakekat pengetahuan
dalam budaya kontemporer dan saran-saran untuk mendorong
perusahaan dalam mengembangkan penelitian dan
pengembangan yang terjadi di perusahaan sebagai bahan
masukan bagi perguruan tinggi.

 Bab tiga membahas tentang hakekat hasil pengetahuan
kontemporer dan implikasinya pada pembelajaran dan kaitannya
dengan akademik. Pada bab ini juga dibahas masalah-masalah
pembelajaran praktik dalam konteks pekerjaan.

 Pada Bab empat membahas tentang cabang pedagogis WBL, dan
praktiknya pada perubahan kurikulum perguruan tinggi. Pada bab
ini juga dibahas tentang panduan bagaimana praktek WBL
dirancang dan digunakan.



Organisasi buku

 Isu tentang praktek WBL dipaparkan pada bagian 2,
diantaranya isu-isu yang berkembang di Inggris dan
Australia berkaitan dengan pelaksanaan WBL.
Kontribusi universitas pada pelaksanaan validasi
standar kecakapan WBL dan aplikasi WBL pada
beberapa bidang pekerjaan.

 Pada Bagian terakhir dibahas bagaimana WBL
memberikan keuntungan bagi pembelajaran dan
pendidikan tinggi di masa depan dan dapat diterima di
pendidikan tinggi.



Bagian Pertama



Apa itu WBL

 WBL merupakan pembelajaran
yang menggambarkan suatu
program di perguruan tinggi di
mana antara perguruan tinggi
dan organisasi atau
perusahaan secara bersama-
sama merancang pembelajaran
di tempat kerja, sehingga
program ini memenuhi
kebutuhan peserta didik, dan
berkontribusi dalam
pengembangan perusahaan.
WBL merupakan program yang
diselenggarakan secara formal
di pendidikan tinggi.



Tujuan WBL 

 Tujuannya adalah 

untuk mendekatkan 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan pekerjaan.  



Karakteristik WBL

Ada enam karakteristik  WBL :  

 Hubungan antara mitra/ DUDI dengan institusi pendidikan
secara khusus dijalin untuk membangun dan membantu
pembelajaran.

 Siswa dilibatkan sebagai pekerja.

 Program dalam WBL mengikuti apa yang dibutuhkan di
tempat kerja dan apa yang dibutuhkan oleh siswa.

 Level pendidikan dalam program dibangun setelah siswa
memiliki kompetensi yang diakui.

 Dalam WBL learning project yang dilakukan di tempat kerja,
memberikan tantangan untuk memenuhi kebutuhan siswa di
masa yang akan datang, dan perusahaan itu sendiri.

 Institusi pendidikan memiliki keluaran berdasarkan
kesepakatan dalam program ini dengan menghargai standar
dan level yang telah ditetapkan.



Perusahaan – perusahaan seperti apakah yang 

dapat dilibatkan dalam WBL ?

Secara umum perusahaan yang dapat dilibatkan dalam
program WBL adalah perusahaan regional, nasional
atau multinasional, atau bahkan perusahaan kecil.
Dalam kenyataannya justru perusahaan berskala kecil
mencurahkan perhatian pada pembelajaran, dan
perusahaan-perusahaan tersebut memiliki staff khusus
untuk training dan pengembangan. Dengan kata lain
perusahaan berskala kecil lebih cenderung terbuka
dibandingkan dengan perusahaan besar. Perusahaan–
perusahaan yang fleksibel lebih memungkinkan
dilibatkan dalam program WBL



Siapa saja yang memerlukan WBL?

 Karyawan yang berhenti kuliah dan ingin
meneruskan sekolah dan mendapatkan
pengakuan di bidangnya tetapi bukan setting
sekolah, melainkan program belajar di tempat
kerja.

 Mahasiswa yang belum menyelesaikan semua
mata kuliah keahlian seperti enginering misalnya
tetapi sudah bekerja sesuai bidang keahliannya
dan memerlukan pengakuan melalui program
WBL.

 Karyawan yang ditunjuk oleh perusahaan untuk
mengambil program kursus yang ingin mendapat
pengakuan dari universitas melalui WBL.

 Perusahaan yang akan mengalami perubahan
besar dan menginginkan karyawan di level
menengah untuk melanjutkan sekolah agar
pengetahuan dan keterampilannya lebih
meningkat tanpa harus meninggalkan
pekerjaannya, maka dilakukan negosiasi dengan
universitas melalui WBL



Manfaat WBL

1. Untuk karyawan, WBL menyediakan kesempatan dalam
menambah kualifikasi di mana dilakukan penggabungan antara
pengetahuan dan pengalaman dan mengkaitkan pembelajaran
dengan kebutuhan kinerja saat ini di tempat kerja.

2. Untuk Perguruan Tinggi, WBL memungkinkan perguruan tinggi
melakukan kolaborasi antara perusahaan daripada hanya
sekedar sebagai competitor dalam persaingan kualifikasi.
Kolaborasi itu penting bagi perguruan tinggi untuk
mendekatkan perguruan tinggi dengan dunia nyata atau dunia
kerja sesungguhnya.

3. Untuk Perusahaan, WBL menyediakan kesempatan kepada
perguruan tinggi untuk membangun kerjasama jangka panjang
dengan perusahaan dan jika hal ini dilakukan maka
pengaruhnya terhadap berbagai macam pengembangan
pendidikan dan penelitian menumbuhkan bentuk baru yaitu
kolaborasi berupa proyek riset.



Tantangan WBL

 Tantangan terkait dengan tuntutan kesetaraan atau
equvalensi, yang terfokus pada permasalahan-
permasalahan untuk memberikan signifikansi
terhadap kebutuhan jaman sekarang yang
mensyaratkan adanya standar akademik.

 Tantangan yang terfokus pada perbedaan macam-
macam praktek pendidikan yang merupakan
sentral pengalaman belajar WBL.

 Tantangan adanya perbedaan pengalaman belajar
yang selama ini identik dengan perguruan tinggi,
akademik dan pembelajar.



Gibson (1994) membagi 2 cara (mode) bagaimana pengetahuan 

dihasilkan:

Distinguishing campus based vs work based knowledge generation 
( learning culture)

Mode 1 Mode 2

Masalah disusun dan dipecahkan 

ditentukan dalam konteks  

akademik yang luas

Pengetahuan diperoleh  dalam 

konteks aplikasi

disiplinary, intradisiplinary.

homogen heterogen

hirarki lebih banyak hirarki dan tidak 

menetap



Karakteristik apa yang harus diperhatikan dalam 

menyusun kurikulum dalam program WBL

 Program harus diakui sebagai program yang berasumsi bahwa situasi
belajar adalah di tempat kerja

 Program harus menerima konteks berbagai perbedaan. Tidak hanya
perbedaan individu sebagai siswa yang berbeda inspirasi, akan tetapi
termasuk didalamnya perbedaan kultur dan perbedaan pengetahuan.

 Program harus fleksibel tidak hanya pada satu situasi saja, akan tetapi
mempertimbangkan perbedaan yang telah disinnggung di atas. Karena
setiap hari pekerjaan mengalami perubahan dan siswa mengikuti
perubahan yang terjadi.

 Program akan selalu dipertentangan dengan berbagai tingkatan atau
level, seperti pertentangan tentang apa yang dituntut di tempat kerja
dengan apa yang dituntut oleh perguruan tinggi, antara waktu
penyelenggaraan yang pendek dengan waktu penyelenggaraan yang
lama, antara pengetahuan Mode 1 dan Mode 2, antara advisor dan
asesor.



 Learning identified, pengetahuan apa yang dibawa 

atau yang  telah dimiliki oleh siswa ke dalam program 

WBL, dan apa yang diharapkan dari program ini.

 Learning added, pembelajaran atau pengetahuan baru 

apa yang akan diberikan dalam program ini.

 Learning recognition, pengetahuan siswa yang mana 

yang mungkin diakui setelah mereka belajar.

 Learning equivalence, kesetaraan akademik apa untuk 

didokumentasikan sebagai hasil belajar.

4 kunci pokok dalam pembelajaran WBL :



7 elemen kurikulum WBL

 Membangun WBL sebagai pembelajaran di
perusahaan, sambil melakukan pekerjaan, akan tetapi
tidak serupa dengan bekerja.

 Berisi rentang pengetahuan dan keterampilan yang
dimiliki siswa sebagai awal dari program WBL.

 Menempatkan outcomes WBL dalam kerangka
tingkatan dan standar kecakapan.

 Meningkatkan pengembangan dan negosiasi dalam
aktivitas program.

 Dukungan fasilitas belajar siswa.

 Mendorong adanya refleksi kritikal melalui program
WBL.

 Dokumentasi hasil belajar berupa form yang dapat
diasses.



Bagian Kedua
Studi Kasus



Model Program Akademik WBL 

Learning 

agreement

Corporate 

Staff appraisal and development 

current and future learning

Portofolio 

accreditation of 

WBL

Research 

methods

Projects

Taught  

courses



The Capability of Envelope

Demonstration Stage
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Combination of a wide range 
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Familiar
Problems

Unfamiliar
Problems

Unfamiliar Contexts

Familiar Contexts

Y

Z

World of Action, World of Learning







WBL di masa depan

Dalam bidang penelitian, bagi perusahaan :

1. Memotivasi perusahaan untuk membangun kerjasama
dengan perguruan tinggi.

2. Perusahaan memahami tentang kerjasama antara level
produktivitas dengan pembelajaran di tempat kerja.

3. Perusahaan memiliki pandangan tentang kebermaknaan
pengetahuan dan perluasan serta berbagai perubahan
selama kerjasama WBL.

4. Terjalinya hubungan perusahaan dan perguruan tinggi
dalam kapasitas kerangka kerja.



WBL di masa depan

 Bagi perguruan tinggi :

 Dengan meluasnya WBL maka perguruan tinggi memberikan
inisiatif untuk beberapa program di perguruan tinggi, dalam
penyusunan kurikulum, gagasan bentuk pendidikan baru, dan
menggabungkan antara disiplin ilmu dan intra disiplin ilmu.

 Memberikan masukan bagaimana berjalannya program
belajar secara individual.

 Pengembangan struktur fakultas dan pengembangan bidang
studi.

 Dalam pemenuhan kebutuhan bentuk paedagogis yang baru,
WBL memiliki peranan dalam memberikan bentuk baru
praktek pendidikan. Jika dalam praktek pendidikan
konvensional asumsi belajar mengajar selalu berkaitan
dengan pengajaran, belajar, pengetahuan dan kurikulum yang
berlangsung di kelas, maka dalam WBL semua kegiatan
pembelajaran berlangsung di tempat kerja dan terkait dengan
pekerjaan dibidangnya



Kesimpulan

 WBL muncul karena adanya tuntutan untuk mencapai
mutu lebih tinggi, efisiensi dan keterkaitan pendidikan
dengan pekerjaan.

 WBL dibutuhkan karena perlunya pengembangan
keterampilan kerja para siswa untuk masa depan
ketenagakerjaan

 WBL diperlukan karena kebutuhan untuk life-long
education dan career-long education di tempat kerja.

 WBL diperlukan karena kebutuhan untuk
pengembagan karir dan pengembangan profesional

 Pada prinsipnya WBL adalah untuk “memposisikan
kembali” kerjasama antara pendidikan tinggi dan dunia
kerja.

 Kerangka pembelajaran dikerjakan ditempat kerja akan
tetapi tidak serupa dengan bekerja.

 Melalui WBL diperkenalkan bagaimana prior learning
mendapat tempat atau dapat diakreditasi.

 WBL menuntut fleksibilitas yang tinggi dari perusahaan
maupun dari perguruan tinggi.

 Dunia kerja berubah sedemikian cepat, oleh karena itu
pembelajaran di perguruan tinggi harus sedekat dan
serelevan mungkin dengan dunia kerja.


