PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UNTUK APA?
Zakarija Achmat
Kita sangat sering mendengar istilah Pendidikan dan Pelatihan, yang
banyak digunakan oleh instansi-instansi pemerintah.

Misalnya, Departemen

Dalam Negeri memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan Wilayah (Diklatwil) di
Jogjakarta, Pemerintah Propinsi Jawa Timur memiliki Badan Pendidikan dan
Pelatihan (Bandiklat) di Surabaya dan Malang, PT. PLN memiliki Unit Pendidikan
dan Pelatihan (Udiklat) di Pandaan, Jawa Timur, Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi
(Pusdiklat Migas) di Cepu, Jawa Tengah. Setiap departemen dalam pemerintahan
Republik

Indonesia

dan

pemerintah-pemerintah

badan/lembaga/unit pendidikan dan pelatihan.
pentingnya

pusat/badan/lembaga/unit
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Hal tersebut menunjukkan
dan

pelatihan,

sehingga

pemerintah perlu mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun
2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Pusat/badan/lembaga/unit pendidikan dan pelatihan tidak hanya menjadi
perhatian pemerintah saja, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi swasta juga
memilikinya. Misalnya, Bank Syariah Mandiri memiliki Pusat Pendidikan dan
Pelatihan BSM.
Pusat/badan/lembaga/unit pendidikan dan pelatihan tersebut umumnya
memberikan suatu pendidikan dan pelatihan tertentu kepada para pegawai atau
karyawan baru, dan kepada para pegawai atau karyawan yang akan naik jenjang.
Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan para pegawai atau karyawan dengan
tugas, tanggung jawab dan fungsinya yang baru (sebagai pegawai atau karyawan
baru maupun sebagai pegawai atau karyawan dengan posisi yang baru).
Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa istilah pendidikan dibedakan
dengan pelatihan. Mengapa pula tetap menggunakan istilah pendidikan dan tetap
memberikan ”pendidikan”, padahal dalam proses rekrutmen para pegawai atau
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karyawan baru tersebut, pada umumnya juga dipersyaratkan bahwa mereka telah
memiliki latar belakang dan tingkat pendidikan tertentu. American Psychological
Association yang menjadi kiblat psikologi di dunia, juga memiliki direktorat
pendidikan yang di dalamnya terdapat pula director of graduate and postdoctoral
education and training.

Hal tersebut menggambarkan bahwa pendidikan dan

pelatihan merupakan hal yang berbeda, tetapi diperlukan secara bersama. Selain
itu, hal tersebut juga menggambarkan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan
sesuatu yang penting dan bersifat khusus.
Dalam Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 yang mengatur
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa
tujuan diklat adalah: (a) meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan
sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi
kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; (b) menciptakan
aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan
kesatuan bangsa; (c) memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang
berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; (d)
menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas
pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang
baik.

Sedangkan sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki

kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut, tampak bahwa apa yang
digarap dalam pusat/badan/lembaga/unit pendidikan dan pelatihan tersebut
meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor, atau untuk mengatasi masalahmasalah yang umumnya dihadapi oleh karyawan yang oleh Sathe (1985)
dikelompokkan sebagai knowledge problems, skill problems dan motivation
problems (oleh Clark, 1991, masalah motivasi disebut sebagai masalah sikap).
Pengetahuan, ketrampilan dan sikap tertentu merupakan bentuk dari kompetensi,
yang dengan tingkat tertentu merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh
pemegang jabatan tertentu.
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Perbedaan Pendidikan dan Pelatihan
Pemahaman terhadap istilah pendidikan dan pelatihan sering tumpang
tindih, batasan antara keduanya seringkali kabur, karena keduanya memiliki tujuan
yang sama yaitu terjadinya perubahan perilaku ke arah yang lebih sesuai dengan
yang diinginkan. Keduanya berhubungan dengan belajar dan perubahan pada diri
manusia, tetapi berbeda terutama dalam hal tujuan khusus yang ingin dicapai.
Miner (1992) menyebut bahwa pendidikan lebih terkait dengan tujuantujuan yang bersifat individual dan tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi
(walaupun tujuan-tujuan tersebut bisa saja tumpang tindih), sedang pelatihan pada
dasarnya berhubungan dengan peran khusus individu dalam organisasi. Pelatihan
ditujukan untuk membantu individu agar berhasil menampilkan kinerjanya dalam
suatu pekerjaan tertentu. Jadi, individu, pertumbuhan mereka dan berbagai peran
yang akan mereka mainkan di lingkungan sosial mereka menjadi titik awal dalam
pendidikan, sedangkan pelatihan berawal dari kebutuhan dalam suatu pekerjaan
tertentu yang akan dilakukan.

Lebih jauh Miner menjelaskan bahwa proses

pelatihan lebih dipusatkan pada pembelajaran dan perubahan pada suatu hal yang
secara khusus dapat diterapkan pada suatu jabatan, melengkapi persayaratan
jabatan yang dibutuhkan, dan efisien dalam hal waktu, biaya dan sumber daya
yang digunakan.
Pendidikan berasal dari bahasa Latin educare yang berarti memelihara,
menjaga, menumbuhkan.

Dalam the Random House Unabridged Dictionary

pendidikan atau education diartikan sebagai “the act or process of imparting or
acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment,
and generally of preparing oneself or others intellectually for mature life”,
sedangkan pelatihan atau training diartikan sebagai “activity leading to skilled
behavior” atau “the result of good upbringing (especially knowledge of correct
social behavior)”. (http://dictionary.reference.com/browse/).
Nadler dan Wiggs (dalam Robinson & Robinson, 1989) mendefinisikan
pelatihan (training) sebagai teknik-teknik yang memusatkan pada belajar tentang
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ketrampilan-ketrampilan, pengetahuan dan sikap-sikap yang dibutuhkan untuk
memulai suatu pekerjaan atau tugas-tugas atau untuk meningkatkan kemampuan
dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas.
Robinson dan Robinson (1989) menjelaskan bahwa pelatihan biasanya
dilakukan oleh organisasi, baik organisasi kerja yang berorientasi mencari
keuntungan maupun tidak, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya.
Bisnis yang dimaksud di sini dalam pengertian yang luas. Sebagai contoh, sebuah
yayasan memiliki bisnis dalam hal mendapatkan bantuan sukarelawan dan
mengumpulkan sumbangan.

Sebuah organisasi publik, misalnya suatu badan

pemerintah memiliki kepentingan untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih
baik pada masyarakat. Oleh karenanya, pelatihan yang dilakukan harus terkait
dengan bisnis yang dijalankan oleh organisasi tersebut, apapun bentuknya.
Dari pengertian tersebut di atas jelas bahwa pendidikan lebih mengarah
pada pengetahuan dan hal-hal yang bersifat umum, terkait dengan kehidupan
pribadi secara luas, less tangible, sedangkan pelatihan mengarah pada ketrampilan
berperilaku secara khusus dan ada ukuran benar atau salah, more tangible. Beebe,
Mottet & Roach (dalam Yuwono dkk., 2005) dalam konteks dunia kerja secara
tegas membedakan antara pendidikan dan pelatihan sebagaimana pada tabel
berikut ini:
PENDIDIKAN
PELATIHAN
Proses memperoleh pengetahuan atau Proses mengembangkan ketrampilan
informasi
untuk suatu pekerjaan atau tugas
tertentu
Menekankan pada mengetahui
Menekankan pada melakukan
Menekankan
pencapaian
dengan Menekankan pencapaian pada tingkat
membandingkan
dengan
tingkat ketrampilan
tertentu
yang
bisa
pengetahuan yang dimiliki oleh orang dilakukan
lain
Menekankan pada cara pandang sistem Menekankan pada cara pandang sistem
terbuka, bahwa ada banyak cara yang tertutup, bahwa ada cara khusus yang
bisa digunakan untuk mencapai suatu benar atau salah dalam menunjukkan
tujuan, berpikir kreatif dan kritis sangat suatu ketrampilan
dianjurkan
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Menekankan
pada
mengetahui
informasi yang tidak harus berhubungan
secara langsung dengan pekerjaan atau
karir tertentu
Menekankan pada pendekatan terbuka
dalam mencapai suatu tujuan, setiap
tahap dalam prosesnya tidak ditentukan

Menekankan pada tingkat kinerja pada
suatu pekerjaan tertentu

Menekankan pada suatu urutan yang
komprehensif dalam menampilkan
suatu ketrampilan yang diperlukan
untuk menunjukkan suatu perilaku
tertentu,
setiap
langkah
dalam
prosesnya ditentukan

Dengan demikian jelas bahwa cakupan pendidikan lebih luas dari
pelatihan. Kompetensi yang diharapkan dicapai melalui pendidikan dan pelatihan
berbeda. Masalah yang dipecahkan dalam pendidikan dan pelatihan juga berbeda.
Pendidikan lebih diarahkan untuk memecahkan knowledge problems, sedangkan
pelatihan lebih pada skill problems, dan keduanya digunakan secara bersama untuk
memecahkan motivation problems.

Perbedaan-perbedaan tersebut tentu saja

menimbulkan implikasi yang berbeda terkait dengan gejala-gejala psikologis baik
yang terjadi pada diri peserta (yang dididik atau dilatih) maupun pada yang
mendidik atau melatih. Perbedaan tersebut juga berimplikasi pada berbedanya
proses belajar (learning) yang terjadi meskipun pada dasarnya sebagaimana telah
dikemukakan sebelumnya bahwa pendidikan dan pelatihan keduanya merupakan
proses belajar dan bermuara pada terjadinya perubahan perilaku.

Proses Belajar dalam Pendidikan dan Pelatihan
Hampir tidak ada perilaku yang tidak dipelajari, sehingga menjadi tidak
mudah untuk mendefinisikan belajar, bahkan Hergenhahn (1976) menyebut belajar
sebagai suatu konsep yang benar-benar sulit untuk didefinisikan.

Meskipun

demikian, ia kemudian berdasarkan berbagai tinjauan mendefinisikan belajar
sebagai “… a relatively permanent change in behavior or in behavioral
potentiality that result from experiences and cannot be attributed to temporary
body states induced by illness, fatigue or drugs” (Hergenhahn, 1976).
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Perubahan perilaku sebagai hasil belajar tidak selalu berwujud dalam
bentuk perilaku nyata (overt behavior), tetapi bisa berupa potensi saja yang
sewaktu-waktu akan muncul menjadi perilaku nyata. Perubahan perilaku yang
disebabkan oleh adanya perubahan fisik yang bersifat sementara misalnya karena
sakit, kelelahan, atau pengaruh obat tidak bisa dikatakan sebagai hasil belajar.
Akan tetapi, perubahan perilaku yang terjadi karena cacat permanen bisa disebut
sebagai hasil belajar.
Senada dengan Hergenhahn, Burns dalam Dunn (2000) menggambarkan
belajar sebagai suatu perubahan perilaku yang relatif permanen, baik berupa
aktivitas yang dapat diamati maupun proses-proses internal, seperti berpikir, sikap
dan emosi.

Jelas bahwa Burns memasukkan motivasi dalam definisi tentang

belajar. Burns percaya bahwa belajar bisa saja tidak terwujud dalam perilaku
nyata sampai beberapa waktu setelah program pendidikan diselesaikan.
Secara lebih sederhana, Feldman (2003) mendefinisikan belajar sebagai
sebuah proses perubahan perilaku yang relatif permanen karena adanya suatu
pengalaman. Feldman membedakan perubahan-perubahan perilaku sebagai hasil
pengalaman dengan perubahan perilaku sebagai akibat kematangan yang
mengikuti pertumbuhan fisik. Ia mencontohkan semakin baiknya seorang anak
bermain tenis, tidak dapat dikatakan begitu saja sebagai hasil belajar, melainkan
terjadi karena semakin kuatnya fisik dan kemampuan koordinasi otot anak tersebut
seiring dengan pertumbuhannya.

Ia menekankan bahwa perubahan perilaku

disebut sebagai hasil belajar jika perubahan tersebut terjadi sebagai konsekuensi
dari pengalaman. Para ahli mengakui bahwa memang tidak mudah membedakan
kedua hal tersebut (Druckman & Bjork; dalam Feldman, 1999).
Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa belajar adalah
suatu proses perubahan perilaku yang relatif permanen karena adanya suatu
pengalaman, dimana perubahan perilaku tersebut dapat berwujud dalam aktivitas
nyata yang secara langsung dapat diamati maupun dalam wujud kemampuan
berfikir, motivasi, sikap dan emosi yang tidak bisa secara langsung diamati.
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Perubahan perilaku tersebut juga dapat langsung terwujud maupun tertunda
kemunculannya karena baru berupa potensi.
Dengan memperhatikan pada pengertian mengenai belajar tersebut, maka
semakin jelas perbedaan antara pendidikan dan pelatihan. Pendidikan bersifat
lebih umum dan less tangible, sedang pelatihan bersifat khusus dan more tangible.
Dengan demikian, dalam pendidikan, perubahan perilaku sebagai hasil belajar
tidak bisa secara langsung diamati, melainkan berwujud pada kemampuan berfikir,
motivasi, sikap dan emosi, serta masih berupa potensi.

Dalam pelatihan,

perubahan perilaku sebagai hasil belajar berwujud dalam aktivitas nyata dan secara
langsung dapat diamati.

Berbagai Perspektif mengenai Belajar
Terdapat banyak teori mengenai belajar yang didasarkan pada berbagai
perspektif atau pendekatan yang berbeda-beda. Pemahaman terhadap berbagai
perspektif tersebut akan membantu dalam menentukan intervensi semacam apa
yang diperlukan ketika di dalam suatu organisasi terjadi masalah yang berkaitan
dengan perilaku para pekerja atau anggotanya, yaitu adanya ketidaksesuaian antara
perilaku yang diharapkan dengan perilaku yang aktual.
Dalam perspektif behavioral, dikenal teori pengkondisian klasik (classical
conditioning) dan pengkondisian operan (operant conditioning). Pengkondisian
adalah salah satu bentuk belajar, suatu proses yang disengaja untuk memunculkan
suatu perilaku tertentu. Teori mengenai pengkondisian merupakan landasan pokok
dalam membahas masalah belajar. Gagne (dalam Hergenhahn, 1976) menyebut
ada delapan jenis belajar yang bersifat hirarkis dimana yang satu merupakan
prasyarat bagi yang berikutnya dan ia menyebut kondisioning sebagai dasarnya.
Classical conditioning berangkat dari eksperimen yang dilakukan oleh Ivan
Pavlov, seorang dokter Rusia peraih Hadiah Nobel tahun 1904. Ia melakukan
eksperimen mengenai belajar dengan menggunakan seekor anjing.

Dari

eksperimennya, ia menggambarkan bahwa proses belajar terjadi karena adanya
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asosiasi antara stimulus netral (NS) dengan stimulus tak terkondisikan (UCS).
Belajar adalah proses pengkondisian, yaitu mengkondisikan seseorang agar
memberi respon secara tertentu terhadap suatu stimulus sebagaimana yang
diinginkan, yang disebut dengan stimulus terkondisikan (CS). Dalam situasi yang
sewajarnya (netral) stimulus tersebut tidak akan memunculkan respon apapun
(disebut sebagai stimulus netral).

Dalam proses pengkondisian, diupayakan

terjadinya asosiasi antara stimulus netral tersebut dengan stimulus tak
terkondisikan, yaitu suatu stimulus yang secara wajar akan memunculkan suatu
respon tertentu. Artinya, telah terjadi suatu proses belajar jika respon tertentu
tersebut muncul ketika subjek dihadapkan pada stimulus yang netral.
Berbeda dengan teori pengkondisian klasik yang lebih menekankan pada
stimulus dalam suatu pengkondisian, operant conditioning lebih menekankan pada
konsekuensi. Proses belajar berawal dari perilaku yang bersifat coba-coba (trial
and error), kemudian perilaku tersebut dihubungkan dengan konsekuensi yang
muncul.

Ketika konsekuensi yang muncul memuaskan, subjek cenderung

mengulangi perilakunya, demikian pula sebaliknya. Thorndike (dalam Feldman,
2003) menyebutnya sebagai the law of effect.

Konsekuensi atau efek yang

memuaskan tersebut, yang menyebabkan subjek semakin sering mengulangi
perilakunya, disebut sebagai penguat (reinforcer). Keberhasilan proses belajar
atau kuat lemahnya kemunculan perilaku yang diinginkan, bergantung pada proses
penguatannya (reinforcement), yaitu bagaimana penguat (reinforcer) diberikan.
Dalam perspektif kognitif, dikenal teori belajar sosial dari Albert Bandura.
Dalam teori ini, proses belajar berawal dari pengamatan. Belajar mengenai suatu
perilaku, diperoleh dengan cara mengamati dan menirukan perilaku orang lain
(model), Bandura menyebutnya sebagai observational learning. Observational
Learning berlangsung melalui empat tahap, yaitu: (1) memperhatikan dan
menanggapi bagian paling penting dari perilaku orang lain; (2) mengingat perilaku
tersebut; (3) mengulangi tindakan tersebut; dan (4) termotivasi untuk mempelajari
dan melakukannya (Bandura dalam Feldman, 2003).

Pendekatan Cognitive-
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Gestalt menekankan pentingnya pengalaman, makna, pemecahan masalah dan
pengembangan insight (Burns dalam Dunn, 2000). Burns mencatat bahwa teori ini
telah mengembangkan suatu konsep bahwa individu memiliki kebutuhan yang
berbeda dalam waktu yang berbeda, dan mereka memilki interpretasi subjektif
terhadap konteks yang berbeda.
Dalam pendekatan humanistik, Carl Rogers dan yang lainnya telah
mengembangkan teori belajar fasilitatif. Premis dasar dari teori ini adalah bahwa
belajar akan berlangsung jika pendidik bertindak sebagai fasilitator, yaitu dengan
menciptakan suasana yang nyaman bagi para pembelajar untuk memperoleh
gagasan-gagasan baru dan tidak merasa terancam oleh faktor-faktor eksternal.
Karakteristik lain dari teori ini adalah adanya kepercayaan bahwa manusia
memiliki keinginan alamiah untuk belajar.

Para pembelajar didorong untuk

bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri, dan evaluasi
pembelajaran yang paling bermanfaat adalah evaluasi dari diri sendiri serta belajar
harus difokuskan pada faktor-faktor yang berperan langsung dalam pemecahan
masalah dan pada pencapaian hasil yang signifikan.
Dengan memahami berbagai perspektif tersebut, maka dalam proses
pendidikan tampak bahwa pembelajaran dengan pendekatan humanistik akan lebih
mengena, terutama untuk para pembelajar dewasa. Intervensi melalui pendidikan
dengan pendekatan humanistik lebih diperlukan untuk memecahkan knowlegde
problems dalam dunia kerja.

Sementara intervensi melalui pelatihan dengan

pendekatan behavioral dan kognitif lebih diperlukan untuk memecahkan skill
problems dan motivation problems. Seseorang yang mengalami skill problems
perlu mendapatkan contoh mengenai bagaimana seharusnya melakukan sesuatu
dengan benar, dan mereka yang mengalami motivation problems perlu
dikondisikan untuk mau berperilaku sesuai yang diharapkan dan diberi penguatan
atas perilaku tersebut.
Lalu, mengapa pada umumnya departemen-departemen, pemerintah daerah
dan organisasi-organisasi swasta membentuk pusat/badan/lembaga/unit yang
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menyatukan keduanya, pendidikan dan pelatihan, jika kompetensi yang hendak
dicapai dan masalah yang dipecahkan melalui keduanya berbeda?
Ketrampilan dan motivasi atau sikap, dalam kenyataannya tidak bisa
dipisahkan secara serta merta dari aspek pengetahuan yang melibatkan proses
kognitif.

Proses mengetahui yang menjadi tekanan dalam pendidikan adalah

proses kognitif dan proses melakukan yang menjadi tekanan dalam pelatihan tidak
akan dapat dilakukan tanpa memiliki pengetahuan terlebih dahulu.

Oleh

karenanya, sering dikatakan bahwa aspek yang menjadi sasaran dalam setiap
pelatihan selalu melibatkan ketiga aspek psikologis manusia yaitu aspek kognitif,
afektif dan psikomotor sekaligus.

Jadi, tidak bisa secara serta merta proses

pendidikan dipisahkan dari pelatihan. Hasil dari suatu proses pendidikan hanya
akan bermanfaat jika dapat diaplikasikan secara khusus pada suatu situasi tertentu,
yang berarti sebenarnya pada saat tersebut yang terjadi adalah sebuah pelatihan.
Sebaliknya, mengembangkan suatu ketrampilan untuk suatu pekerjaan atau tugas
tertentu tidak akan dapat dilakukan tanpa proses pemberian pengetahuan atau
informasi yang terkait dangan hal tesebut terlebih dahulu, yang berarti juga
berlangsung proses pendidikan. Jadi, sebenarnya di dalam setiap proses pelatihan
berlangsung pula proses pendidikan, terutama jika dalam pelatihan tersebut
ditanamkan pula kepercayaan-kepercayaan, sikap dan nilai-nilai, sebagai unsur
pembentuk budaya dalam suatu organisasi.

Keberhasilan Pendidikan dan Pelatihan
Yang lebih penting untuk dibahas sebenarnya bukanlah penggunaan istilah,
pemisahan atau penggabungan antara keduanya. Apa yang lebih penting adalah
apa yang dapat dihasilkan oleh pusat/badan/lembaga/unit pendidikan dan pelatihan
yang ada.

Tujuan diadakannya pusat/badan/lembaga/unit pendidikan dan

pelatihan tersebut umumnya untuk dapat memecahkan masalah-masalah perilaku
dalam organisasi yang meliputi masalah pengetahuan, ketrampilan dan motivasi
atau sikap, serta untuk meningkatkan kompetensi para pesertanya terkait dengan
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tugas-tugas dan pekerjaan yang akan dipertanggungjawabkan kepada mereka.
Seseorang yang mengalami skill problems, tidak bisa berperilaku sebagaimana
yang diharapkan, mungkin karena ia memang belum tahu sehingga perlu dididik.
Seseorang yang mengalami motivation problems mungkin bukan karena ia tidak
mau melakukan sebagaimana yang diharapkan, melainkan karena ia tidak tahu
mengapa harus melakukannya sehingga ia perlu diberitahu.

Seseorang yang

mengalami knowledge problems bisa saja bukan karena ia tidak tahu tetapi karena
ia tidak mau tahu sehingga perlu dimotivasi. Dengan demikian, para pegawai,
karyawan atau anggota-anggota organisasi akan mampu melaksanakan tugas-tugas
dan pekerjaan yang dipertanggungjawabkan kepada mereka sebagaimana yang
diharapkan, dengan mengikuti program pendidikan dan pelatian.

Jadi baik

pendidikan maupun pelatihan, sebenarnya sama-sama mengupayakan dicapainya
suatu kompetensi tertentu dari para pesertanya.
Efektivitas setiap pusat/badan/lembaga/unit pendidikan dan pelatihan
ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki oleh para peserta setelah mengikuti
proses pendidikan dan pelatihan, sebagaimana umumnya telah ditetapkan di awal
sebelum

memulainya.

Jika

dipandang

bahwa

pusat/badan/lembaga/unit

pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memecahkan masalah pengetahuan,
sikap dan motivasi para pesertanya, maka ukuran keberhasilan prosesnya terletak
pada apakah setelah menyelesaikan program pendidikan dan pelatihan tersebut
para peserta masih memiliki masalah dalam hal-hal tersebut. Masalah-masalah
tersebut dianggap masih ada jika kenyataannya kinerja para pegawai atau
karyawan tersebut tidak sesuai (fit) dengan yang diharapkan oleh organisasi. Sathe
(1985) menggambarkan bagaimana seharusnya kinerja individual para pegawai
atau karyawan atau para anggota suatu organisasi dalam suatu model seperti
tergambar di halaman berikut ini:
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Konteks Individual
Realitas
organisasi
Status individu
dalam organisasi
Agenda organisasi
untuk individu

Karakteristik individu
Perilaku
individu yang
diharapkan

Kepribadian
Kemampuan pribadi
Agenda pribadi

Perilaku
individu yang
aktual

FIT

FIT

Tingkat
efektivitas
individu

Tingkat
kepuasan
individu

Menurut Sathe, model tersebut menggambarkan perilaku individu dalam realitas
organisasi. Dari bagan tersebut tergambar bahwa efektivitas seorang individu
dalam suatu organisasi ditentukan oleh kecocokan antara perilaku aktual individu
dengan perilaku yang diharapkan oleh organisasi.

Tujuan diikutsertakannya

pegawai atau karyawan dalam suatu proses pendidikan dan pelatihan adalah agar
pegawai atau karyawan tersebut memiliki kompetensi sehingga keberadaannya
dalam organisasi menjadi efektif. Ia akan efektif jika perilakunya sebagai bagian
dari organisasi sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya, keberhasilan atau
efektifitas suatu pusat/badan/lembaga/unit pendidikan dan pelatihan dapat diukur
dari kesesuaian perilaku mereka dalam organisasi dengan yang diharapkan oleh
organisasi.

Kesimpulan
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan
adalah dua konsep yang berbeda, tetapi dalam konteks dunia kerja keduanya tidak
perlu secara serta merta dipisahkan karena memiliki tujuan yang sama yaitu
perubahan perilaku. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh departemendepartemen dalam pemerintahan, pemerintah daerah maupun organisasi-organisasi
swasta adalah untuk meningkatkan kompetensi para pegawai atau karyawan agar
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dapat berperilaku (dengan memiliki pengetahuan, ketrampilan dan motivasi)
sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi.
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