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Pendidikan dan Pelatihan

Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para
ahli yang berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan.
Notoatmodjo (1992) mengemukakan bahwa pendidikan dan
pelatihan adalah merupakan upaya untuk pengembangan
sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan aspek
kemampuan intelektual dan kepribadian manusia.

Penggunaan istilah pendidikan dan pelatihan dalam
suatu institusi atau organisasi biasanya disatukan menjadi
diklat (pendidikan dan pelatihan). Unit yang menangani
pendidikan dan pelatihan pegawai lazim disebut PUSDIKLAT
(Pusat pendidikan dan Pelatihan).

Simanjuntak mengemukakan bahwa pendidikan dan
pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam
pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan
pelatihan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga
meningkatkan keterampilan bekerja, dengan demikian
meningkatkan produktivitas kerja.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa pengembangan sumber daya manusia dalam suatu
organisasi adalah upaya peningkatan kemampuan pegawai
yang dalam penelitian ini dilakukan melalui pendidikan dan
pelatihan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara
efisien dan efektif.

Selanjutnya ada yang membedakan pengertian
pendidikan dan pelatihan, antara lain Notoatmodjo. Menurut
Notoadmodjo (1992) pendidikan di dalam suatu organisasi
adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah
yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan.

Sedang pelatihan merupakan bagian dari suatu proses
pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan
atau keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang.
Westerman dan Donoghue (1992) memberikan pengertian
pelatihan sebagai pengembangan secara sistimatis pola
sikap/pengetahuan/keahlian yang diperlukan oleh seseorang
untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara
memadai.
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Sedangkan Latoirner seperti dikutip oleh Saksono (1993)
mengemukakan bahwa para pegawai dapat berkembang lebih
pesat dan lebih baik serta bekerja lebih efisien apabila
sebelum bekerja mereka menerima latihan di bawah
bimbingan dan pengawasan seorang instruktur yang ahli.
Otto dan Glasser (dalam Martoyo, 1992) menggunakan istilah
“training” (latihan) untuk usaha-usaha peningkatan
pengetahuan maupun keterampilan pegawai, sehingga
didalamnya sudah menyangkut pengertian “education” 
(pendidikan).

Mengenai perbedaan pengertian pendidikan dan
pelatihan Martoyo (1992) mengemukakan bahwa meskipun
keduanya ada perbedaan-perbedaan, namun perlu disadari
bersama bahwa baik training (latihan) maupun development
(pengembangan/pendidikan), kedua-duanya menekankan
peningkatan keterampilan ataupun kemampuan dalam human
relation.

Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan
mempersiapkan calon tenaga yang diperlukan oleh suatu
instansi atau organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan
dengan peningkatan atau keterampilan pegawai yang sudah
menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Dalam suatu
pelatihan orientasi atau penekanannya pada tugas yang harus
dilaksanakan (job orientation), sedangkan pendidikan lebih
pada pengembangan kemampuan umum.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan
serta sikap-sikap kerja yang kondusif bagi penampilan kinerja
pegawai, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai,
dan diklat pegawai ini didasarkan atas analisis kebutuhan
yang memadukan kondisi nyata kualitas tertentu selaras
dengan program rencana jangka panjang organisasi.

Sementara itu sebagai akibat perkembangan zaman yang
terus bergulir, dimana permasalahan yang dihadapi menjadi
semakin kompleks dan krusial, dipandang bahwa pendekatan
sektoral (partial) seperti yang diberlakukan selama ini
memiliki hal-hal yang perlu dilengkapi dalam berbagai aspek.
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Pendekatan yang lebih mendasarkan pada spesialisasi
fungsi yang diemban aparatur pemerintah tersebut,
sebagaimana telah dijabarkan dalam berbagai bentuk
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Menteri
Dalam Negeri tampak lebih bersifat terapi dan mengacu
kepada urgensitas permasalahan yang dihadapi.

Ada dua strategi pendidikan / pelatihan yang dapat
dilakukan organisasi, yaitu pendidikan yang dilakukan
didalam organisasi tempat kerja pegawai (on the job training)
dan pendidikan yang dilakukan diluar tempat kerja pegawai
(off the job training). Strategi atau Metode “on the job training” 
dilakukan oleh instansi kepada pegawai dengan tetap bekerja
sambil mengikuti pendidikan / pelatihan. Kegiatan ini meliputi
rotasi kerja dimana pegawai pada waktu tertentu melakukan
suatu rangkaian pekerjaan (job rotation).

Pegawai secara internal dilatih dan dibimbing oleh
pegawai lain yang berkemampuan tinggi dan mempunyai
kewenangan melatih (Wilson,dkk,1983; Sloane dan
Witney,1988).

Menurut Wilson (1983) ; Sloane dan Witney (1988)
metode “off the job training” di lakukan diluar tempat kerja 
pegawai. Pendidikan / latihan mengacu pada simulasi
pekerjaan yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk
menghindarkan tekanan-tekanan yang mungkin
mempengaruhi jalannya proses belajar. Metode ini dapat juga
dilakukan didalam kelas dengan seminar, kuliah dengan
pemutaran film tentang pendidikan sumber daya manusia.

“Job rotation” berkaitan dengan pemindahan sementara 
seorang / sekelompok pegawai dari satu posisi ke posisi lain,
sehingga mereka dapat memperluas pengalaman terhadap
berbagai aspek operasional instansi. Aktivitas kerja berkaitan
dengan pemberian tugas yang penting kepada peserta
pendidikan untuk mengembangkan pengalaman dan
kecakapan.
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Berdasarkan pembicaraan mengenai pengembangan
SDM di atas, maka dapat disimpulkan bahwa SDM merupakan
komponen terpenting dalam instansi / organisasi. Penggunaan
mesin-mesin berteknologi tinggi tidak bermakna tanpa SDM
menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan.

Sumber daya manusia yang berkualitas akan mengelola
instansi dengan baik pula. Pengelolaan di sini adalah
pengelolaan disemua bidang pekerjaan, termasuk pelayanan
dan perencanaan.

Cara meningkatkan dan mengembangkan SDM dengan
pendidikan/ pelatihan, baik melalui on the job training maupun
off the job training.


