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Prakata

Alhamdulillah, pilihan kata yang tepat bagi penyusun atas segala
karunia–Nya yang telah diberikan, termasuk kesempatan untuk berkontribusi
dalam menyumbangkan secul pemikiran mengenai pelatihan. Shalawat
dan salam, semoga terlimpahcurahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang
menjadi panutan atas spirit iqra dan qalam.

Buku ini merupakan kumpulan dari beberapa pikiran penulis yang
sebelumnya telah disampaikan dalam berbagai kesempatan. Sebagai
sebuah kumpulan tulisan, kendati telah diupayakan penyusunannya agar
memenuhi benang merah pemikiran supaya tidak kehilangan alur dan
konteksnya, tentu menyisakan beberapa kekurangan. Hal yang relatif sulit
dihindari adalah adanya  pengulangan gagasan yang mungkin dapat
ditemukan sidang pembaca dalam tiap judul babnya. Namun demikian,
kiranya penyusun boleh berharap bahwa terjadinya sedikit pengulangan
itu justru menegaskan kembali pikiran penyusun mengenai konsep-konsep
dan kerangka operasional yang ditawarkan dalam garis besar pemikiran
penyusun mengenai pendidikan dan pelatihan.



iv

Dengan berbagai kekurangan yang dapat ditemukan dalam buku
ini, kiranya tersimpan harapan, dalam setitik tinta yang tergores dapat
menjadi bagian dari upaya penyusun untuk terlibat dalam proyek besar
perubahan di lingkungan pelatihan, terutama di Kementerian Agama. Atas
hal tersebut, penyusun mengucapkan termakasih sebesar-besarnya kepada
berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan harapan itu terwujud,
terutama Dr. Hj. Fakhriati yang telah berkenan memberikan catatan
konstruktif atas naskah ini. Secara khusus juga kepada teman-teman di
lingkungan Badan Litbang dan Diklat dan lembaga penerbitan LD Press
yang telah mendorong tulisan tercecer untuk diikat menjadi sebuah buku.

Bandung, 2020

Firman Nugraha
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1

PROLOG

INVESTASI PERUBAHAN MELALUI
PELATIHAN

Memasuki era teknologi yang ditandai dengan pencapaian etape
generasi 4.0 persaingan dunia kerja bukan lagi antar manusia. Persaingan
ini kini melibatkan teknologi dengan manusia. Manusia tidak lagi sebagai
pemilik otoritas dalam penggunaan sebuah teknologi, melainkan ia sedang
berpacu dengan buatannya sendiri itu dalam raihan produktivitas.

Kondisi ini pada gilirannya memungkinkan tenaga manusia akan
semakin tersingkir digantikan oleh teknologi. Namun demikian di sisi lain
sesungguhnya dalam bidang-bidang tertentu keberadaan tenaga manusia
masih diperlukan. Namun dengan syarat yang semakin ketat. Syarat-syarat
inilah yang harus diisi dan dipenhi oleh tenaga manusia agar ia dapat
meneguhkan kemampuannya secara nyata.

Keberadaan tenaga manusia dalam sebuah organisasi yang dinamis
dan kompetitif menjadi penting. Jika mereka hadir hanya dalam pengertian
sederhana yakni untuk bekerja maka disinyalir lambat laun lembaga itu
sendiri akan tertinggal. Manusia penting untuk mengukuhkan kembali
keberadaanya sebagai pionir dalam perubahan, inovasi organisasi. Inovasi
organisasi inilah yang akan menjadi ruh dari perubahan-perubahan yang
terjadi dan menjadikannya unggul di tengah kompetisi yang ketat.
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Menuju tersedianya tenaga manusia yang unggul ini, dalam kebijakan
temporer diperoleh melalui proses pelatihan. Pelatihan menjadi shortcut
policy dalam peningkatan kompetensi pegawai karena pada dasarnya
kompetensi dasar yang diperlukan sebuah organsiasi dipandang terpenuhi
dari proses seleksi awal dengan memperhatikan aspek-aspek kualifikasi
umum yang diperlihatkan dari latar belakang pendidikan. Namun demikian,
dalam perjalanan sebuah organisasi, pertimbangan-pertimbangan untuk
senantiasa melakukan inovasi, di satu sisi, dan penyesuaian dengan
perubahan lingkungan, di sisi lain, maka ketersediaan sumberdaya manusia
yang kompetitif adalah keniscayaan. Pelatihan, dapat menjadi investasi
jangka pendek untuk kepentingan yang jauh lebih lama. Proses transfer
keahlian dari pegawai senior melalui pelatihan jelas merupakan keharusan
yang tidak bisa ditawar demi kontinuitas organisasi dalam standar mutu
yang terjaga. Lain dari itu, pelatihan juga memungkinkan untuk hadirnya
tenaga lama dengan keahlian baru yang diperoleh dengan ongkos yang
relatif murah dan waktu yang pendek daripada melalui proses pendidikan
formal dengan waktu yang relatif lebih lama, tahunan.

Organisasi-organisasi publik, tidak terkecuali perusahaan-perusahaan
bonafid, telah benyak melakukan pelatihan yang titik akhir dari kegiatan ini
adalah adanya pengembangan mutu sumberdaya manusia mereka, pada
gilirannya akan meningkatkan mutu dan produktivitas mereka. Atas dasar
itu, maka tidaklah berlebihan jika lembaga dankementerian di pemerintahan
juga berinvestasi pada pelatihan agar diperoleh SDM yang siap bekerja
dan berinovasi menuju perubahan sekaligus berselancar dalam dunia yang
terus berubah.
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KONSEPSI DAN MISKONSEPSI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI
APARATUR KEMENTERIAN AGAMA

Pendahuluan
Memahami pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai pintu untuk

memasuki wahana peningkatan kompetensi pegawai kiranya telah menjadi
kesepakatan bersama. Kita dapat melihat keniscayaan ini pada beberapa
lembaga atau perusahaan. Mereka lebih memilih cara ini untuk memelihara
dan meningkatkan kompetensi pegawai mereka. SWAOnline (2005)
misalnya mencatat bahwa para manajer sebaiknya memfokuskan diri untuk
memaksimalkan investasi yang berkaitan dengan pegawainya. Mereka yang
mendukung pegawainya memperdalam pengetahuan akan meraih
keberhasilan lebih besar. Untuk menciptakan hal itu, sebuah lembaga
sebaiknya mempekerjakan pegawai berdasarkan kemampuannya untuk
berkembang. Dan bagi pegawai baru, mereka seharusnya diarahkan pada
pendidikan berkala, dengan peningkatan tanggung jawab dan keahlian
(dalam http://swa.co.id/listed-articles/meningkatkan-kemampuan-sdm).

Hal ini penting karena logikanya, bila seseorang naik pangkat dalam
organisasi, ia telah siap mengambil alih posisi di atasnya. Begitu juga bila
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seseorang purna tugas, maka suatu dasar pengetahuan telah siap untuk
diperkenalkan pada pegawai baru. Idealnya, kapabilitas individu bisa
diterjemahkan sebagai kapabilitas organisasi, sehingga terdapat konsistensi
tingkat kinerja pada seluruh sumberdaya manusia (SDM) secara mendasar.
Dalam situasi yang dinamis, keahlian SDM yang tidak merata merupakan
titik lemah.

Lebih lanjut, SWA menyatakan bahwa, kian banyak organisasi yang
menyadari bahwa cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi adalah melalui
konsolidasi operasional SDM dan pelatihan, lewat shared services atau
alih daya kepada fasilitas pihak ketiga. British Telecom, Perusahaan ini
mentransformasi kapabilitas SDM-nya dari 14.500 orang menjadi 600 Mitra
Bisnis SDM dengan kebutuhan transaksi yang disediakan oleh Accenture
HR Services. (http://swa.co.id/listed-articles/meningkatkan-kemampuan-
sdm)

Pemilihan pola ini bukan tanpa alasan. Sebut saja misalnya ongkos
pelatihan jauh lebih murah daripada pendidikan formal (Edens and Bell,
2003: 234). Namun tentu dengan derajat kualifikasi yang berbeda
peruntukannya dengan pendidikan formal dimaksud. Lain dari itu, waktu
yang relatif singkat serta fokus pada kompetensi tertentu telah menjadi
pertimbangan penting berikutnya.

Hal serupa diikuti oleh lembaga-lembaga pemerintah, termasuk
Kementerian Agama. Di Kementerian Agama tanggungjawab pelatihan
menjadi bagian integral dari Badan Litbang dan Diklat. Di tingkat operasional,
ada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi dan Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Dua Pusdiklat
ini menjadi pemegang payung kebijakan dari pelaksana pelatihan di daerah
yang berjumlah 14 Balai Diklat Keagamaan.

Balai Diklat Keagamaan Bandung, merupakan unit pelaksana teknis
yang memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kompetensi aparatur
Kementerian Agama di Propinsi Jawa Barat. Dalam perjalanan kiprahnya
telah banyak melahirkan alumni pelatihan (1) Alumni pelatihan Teknis baik
Teknis Administrasi, Teknis Pendidikan maupun Teknis Keagamaan (2)
Alumni Pelatihan Fungsional Keagamanaan, Pelatihan Fungsional
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Pendidikan, Pelatihan Fungsional Administrasi serta Pelatihan Calon
Fungsional (3) Alumni Pelatihan Struktural seperti PIM IV maupun Pelatihan
Peningkatan Wawasan Kepemimpinan para eselon IV di lingkungan
Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat serta Universitas Islam Negeri
Bandung dan Institut Agama Islam Negeri Cirebon.

Banyaknya alumni yang telah dihasilkan bukan berarti Balai Diklat
Keagamaan Bandung sepi dari kritikan. Kritikan yang masih sering terlontar
adalah disinyalir belum paralelnya kompetensi yang menjadi tujuan
pelatihan dengan kebutuhan stakeholders. Apakah semua tanggungjawab
kompetensi otomatis menjadi beban Balai Diklat Keagamaan Bandung atau
ada faktor lain yang berperan dalam pendayagunaan alumni tersebut.

Konsep Diklat
Sebagai sebuah akronim, diklat dibangun dari dua konsep, pendidikan

dan pelatihan. Garavan (1995: 3) mendefiniskan pendidikan sebagai, proses
atau serangkaian kegiatan yang bertujuan agar seseorang dapat
berasimilasi dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai
dan pemahaman yang tidak hanya terkait dengan bidang kegiatan yang
sempit, tetapi juga terkait masalah-masalah yang luas dan rumit agar
dapat didefinisikan, dianalisis dan diselesaikan. Sementara itu pelatihan
menurutnya adalah sebuah rancangan dan upaya sistematis untuk
memodifikasi atau mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap,
pegawai melalui pengalaman belajar, agar tercipta kinerja yang efektif
dalam organisasi (1995:2).

Pemahaman dasar yang dapat diambil dari penjelasan Garavan
tersebut jelas bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang atas
individu dalam pekerjaannya. Sementara pelatihan lebih fokus pada
kebutuhan mendesak dan kekinian mengenai pekerjaannya. Kiranya hal
ini cukup menjawab mengapa pelatihan lebih dipilih untuk mengembangkan
kompetensi seseorang yang lebih terkait dengan kebutuhan jawaban atas
perubahan-perubahan lingkungan skala kecil dan menengah.

Pemahaman di atas diperkokoh oleh pendapat Wilson (2005: 5),
Pendidikan adalah Kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan
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pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai moral dan pemahaman yang
diperlukan dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya pada  pengetahuan
dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang kegiatan yang terbatas.
Tujuan dari pendidikan adalah untuk menyediakan kondisi yang penting
bagi seseorang untuk mengembangkan pemahaman tentang tradisi dan
ide-ide yang ada masyarakat di mana mereka tinggal serta memungkinkan
mereka untuk terlibat di dalamnya. Dan Iapun mendefisikan pelatihan
sebagai, Proses perencanaan untuk mengubah perilaku, pengetahuan serta
keterampilan melalui pengalaman belajar untuk mencapai kinerja yang
efektif dalam suatu kegiatan atau berbagai kegiatan. Tujuannya dalam
dunia kerja adalah untuk mengembangkan kemampuan pegawai yang pada
gilirannya memenuhi kebutuhan organisasi baik saat ini maupun di masa
depan (2005: 4).

Dalam pandangannya ini semakin meneguhkan bahwa pendidikan lebih
berupa persiapan jangka panjang atas kemampuan seseorang dalam
merespon lingkungannya. Sementara pelatihan merupakan upaya jangka
pendek mengenai kebutuhan pekerjaan seseorang atas tantangan saat ini
dan masa depan organisasi.

Tawaran definisi dari Garavan maupun Wilson pada prinsipnya
menunjukkan bahwa dalam pendidikan maupun pelatihan terdapat proses
belajar. Proses belajar ini ada pada tiga ranah yakni pengetahuan,
keterampilan serta sikap. Namun demikian, Garavan menegaskan bahwa
sikap dalam pelatihan adalah sikap terhadap pekerjaannya (1995:4-5).

Tabel Garavan di bawah ini menunjukkan titik singgung konsep-konsep
pelatihan, pengembangan dan pendidikan yang di dalamnya ada proses
belajar. Penjelasan menarik, misalnya, diungkapkan oleh Lingham dalam
http://www.citehr.com/19138-difference-between-training-learning-
development-education.html#ixzz2zmeorS9I sebagai berikut:

1. Pelatihan (Training) berkontribusi untuk perbaikan kompetensi pada
keterampilan, sikap dan pengetahuan yang berkaitan langsung
terhadap tugas atau pekerjaan.

2. Pengembangan (Development), mengadopsi keterampilan, sikap
dan pengetahuan untuk penerapan dalam peran masa depan,
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jangka panjang.
3. Pendidikan (Education), berkontribusi pada keterampilan, sikap dan

pengetahuan untuk diterapkan dalam kehidupan.

Tabel 1
 Posisi Belajar, Pelatihan, Pengembangan dan Pendidikan

Sumber: Thomas Garavan (1995: 4-5)
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Berdasarkan tiga hal di atas maka dapat dipahami bahwa pelatihan,
pengembangan, dan pendidikan adalah sebagian dari “pembelajaran”.
Pelatihan adalah presentasi terstruktur dengan tujuan khusus baik berbasis
kelas maupun tidak. Pengembangan dan pembelajaran dapat terjadi
dengan berbagai tingkat struktur dan tujuan yang disesuaikan dengan
kebutuhan pegawai.

Penjelasan-penjelasan di atas, selain mengungkap aspek definisi
konseptual, juga menunjukkan area tujuan masing-masing konsep. Hal
yang menarik, sebagaimana Bloom ungkapkan, ranah pengetahuan
(knowledge), sikap (attitude) dan keterampilan (skill) merupakan area dasar
yang perlu ditingkatkan oleh masing-masing konsep. Namun demikian,
jelas tampak bahwa pengetahuan, sikap dan keterampilan yang menjadi
sasaran peningkatan kompetensinya dalam pelatihan adalah yang
bersentuhan langsung dengan pekerjaan peserta pelatihan.

Pelatihan, dalam konteks aparatur pada dasarnya memiliki kemiripan
pemaknaan. Artinya ia dianggap sebagai jalan keluar untuk meningkatkan
kemampuan pegawai pada ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap
perilaku terutama terkait dengan kebutuhan atas jabatan yang diembannya.
Di lingkungan kementerian Agama, pelatihan diatur dalam Peraturan Menteri
Agama (PMA) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan pada Kementerian Agama. Dalam PMA ini disebutkan bahwa
diklat adalah “…penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka
meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan
sekurang-kurangnya 40 jam pelajaran, dengan durasi tiap jam pelajaran
adalah 45 menit.” PMA ini, pada tahun 2020 mengalami revisi seperti yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pelatihan Sumberdaya Manusia pada Kementerian
Agama. Perbedaan mendasar dalam dua PMA ini adalah penggunaan istilah.
PMA Nomor 75 tahun 2015 masih menyebutkan diklat sebagai upaya
peningkatan kompetensi. Sementara itu dalam PMA nomor 19 Tahun 2020
sudah fokus pada istilah pelatihan.

Konteks Pelatihan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2020 ini secara
substantisal senafas dengan konteks keorganisasian, pada umumnya
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mereka lebih menyukai konsep pelatihan dikaitkan dengan pengembangan
pegawai (Training and Development). Garavan (1995:2) mendefinisikan
pengembangan sebagai peningkatan dan pertumbuhan pada aspek
keterampilan dan kemampuan individu, melalui pembelajaran baik secara
sadar maupun tidak sadar, dengan tujuan untuk memungkinkan mereka
meningkatkan peran di masa depan dalam organisasi. Tujuan pelatihan
sebagaimana terkandung dalam PMA tersebut pada dasarnya sudah
mengakomodir konsep pengembangan aparatur. Hal ini juga terlihat dari
banyaknya variasi pelatihan yang menjadi produk Balai Diklat, apakah
pelatihan dasar, maupun pelatihan dalam jabatan. Pelatihan dalam jabatan
mewadahi pelatihan kepemimpinan, pelatihan fungsional maupun pelatihan
teknis (PMA No 19 tahun 2020).

Problem dan Solusi pelatihan Aparatur
Kritikan yang cukup sering muncul dari para stakeholders adalah

mengapa para pegawainya yang telah mengikuti pelatihan hampir tidak
kelihatan perbedaanya dengan setelah mengikuti pelatihan. Perbedaan
yang dimaksud dalam kritik ini adalah perbedaan sikap sebelum dan seudah
mengikuti pelatihan. Masih ditemukan adanya alumni yang sebelum
pelatihan dikategorikan sering terlambat masuk kantor, setelah mengikuti
pelatihanpun belum merubah kebiasaannya tersebut.

Konsep belajar dalam pelatihan sejauh ini menganut konsep belajar
orang dewasa atau andragogi (Knowles, 1980:38). Dalam konsep
andragogi, menurut Rogers dalam Knowles (1979) seseorang bersedia
untuk belajar apabila memenuhi beberapa prinsip berikut: (1) Setiap
individu hidup dalam dunia pengalaman yang selalu berubah dimana dirinya
sendiri adalah sebagai pusat, dan semua orang mereaksi seperti dia
mengalami dan mengartikan pengalaman itu. Dengan hipotesa semacam
ini maka dalam kegiatan belajar, keterlibatan peserta pelatihan secara
aktif mempunyai kedudukan sangat penting dan mendalam. (2) Seseorang
belajar dengan penuh makna hanya apabila sesuatu yang dia pelajari
bermanfaat dalam pengembangan struktur dirinya. Hipotesa ini
menekankan pentingnya program belajar yang relevan dengan kebutuhan
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peserta pelatihan, yaitu belajar yang bermanfaat bagi dirinya. Dan tentunya
ia akan mempersoalkan kebiasaan belajar dengan mata pelajaran yang
dipaksakan atas dirinya, sehingga seolah-olah dirinya tidak berarti. (3)
Ketika struktur dan organisasi diri kelihatan menjadi kaku akan melahirkan
situasi terancam dan akan melemahkan motivasi belajar mereka. Hipotesa
ini menunjukkan realitas bahwa belajar kerap kali menimbulkan rasa tidak
aman, untuk itu, dianjurkan pentingnya pemberian iklim yang aman,
penerimaan, dan saling bantu dengan kepercayaan dan tanggung jawab.
(4) Perbedaan persepsi setiap pebelajar diakui. Ini berarti di samping
perlunya memberikan iklim belajar yang aman bagi pebelajar juga perlu
pengembangan otonomi individu dari mereka.

Berangkat dari konsepsi tersebut, tentu akan melahirkan beberapa
asumsi jawaban atas pertanyaan bernada kritik di atas. Pertama, mereka
yang tercatat sebagai peserta pelatihan memandang bahwa perutusan
mereka sebagai peserta lebih merupakan ancaman sebagaimana salah
satu kondisi negatif dalam hipotesa Rogers di atas. Pada sisi ini, mereka
belajar dengan tidak sepenuh hati sehingga hasil akhirnya hanyalah
mendapatkan selembar kertas kualifikasi tertentu dengan kompetensi yang
nihil. Asumsi ini tampaknya relevan dengan salah satu hasil penelitian
Widyaiswara (Sofhian, 2013) yang menekankan pentingnya kualitas input
peserta pelatihan dalam melahirkan mutu alumni atau output yang
memenuhi harapan organisasi. Asumsi ini juga meneguhkan bahwa konsep
pelatihan masih belum dipahami secara komprehensif oleh para
stakeholders. Sehingga dalam mengutus pegawainya untuk mengikuti
pelatihan tertentu mereka kurang mempehatikan persyaratan atau
kualifikasi minimal yang harus dipenuhi. Kejadian ini menimbulkan
rendahnya motivasi peserta pelatihan bersangkutan karena dianggap tidak
relevan dengan kebutuhan pengembangan dirinya sebagaimana hipotesis
Rogers di atas.

Kedua, program pelatihan memang belum benar-benar memberikan
jawaban nyata atas kebutuhan peserta pelatihan. Program yang dirancang
dan dikembangkan mungkin masih jauh panggang dari api dengan hipotesis
Rogers di atas. Hal ini akan kembali ke prosedur bagaimana kurikulum
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pelatihan disusun. Apakah ia berangkat dari kompetensi jabatan para
peserta pelatihan atau jawaban atas kebutuhan nyata akibat adanya
perubahan-perubahan lingkungan tempat mereka bertugas. Asumsi ini
berangkat dari paradigma lembaga pelatihan sebagaimana lembaga
pendidikan lainnya adalah wahana untuk melakukan prubahan-perubahan
pada peserta didik. Perubahan dimaksud tentu perubahan yang positif
sebagaimana dimaksudkan Bloom.

Lembaga pelatihan dalam paradigma ini tentu bertanggungjawab penuh
atas terciptanya alumni yang berkualitas. Hal ini akan menafikan hipotesis
asumsi pertama. Siapapun mereka yang memasuki lembaga pelatihan,
lembaga pelatihan harus berani memberikan garansi bahwa mereka akan
menjadi alumni yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu. Menuju
terwujudnya cita-cita demikian, berarti lembaga pelatihan harus
memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa serta
kebutuhan nyata dari lembaga pengirim peserta pelatihan atas perubahan-
perubahan lingkungan organisasinya.

Sejauh ini tampaknya masih menjadi tantangan besar bagi lembaga
pelatihan aparatur, hususnya di Kementerian Agama, untuk mewujudkan
konsepsi demikian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
(1) Proses Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dan penyusunan kurikulum
pelatihan. (2) Proses pembelajaran. (3) Sarana pembelajaran dalam
pelatihan. (4) evaluasi pelatihan. Mungkin sesungguhnya masih banyak
variabel lain, namun penulis berpendapat empat hal ini cukup dominan
keberadaanya dalam mewujudkan pelatihan yang berdaya.

 AKD dianggap merupakan entry point bagaimana sebuah pelatihan
akan dirancang. AKD pada akhirnya akan mengerucut pada muatan materi
yang terkandung dalam kurikulum pelatihan. Lain dari itu, ia juga akan
menentukan sasaran pelatihan dimaksud. Logikanya, ketika AKD dilakukan
dengan benar maka akan menghasilkan konsep pelatihan yang benar. AKD
yang dilakukan di lembaga pelatihan Kementerian Agama mulai dilakukan
pada pertengahan tahun berjalan. AKD mencoba menyasar variasi jabatan
yang ada dalam lingkup Kementerian Agama, dan pada akhirnya melahirkan
rekomendasi pelatihan.
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Penulis mencatat, hasil-hasil AKD tersebut belum sepenuhnya berwujud
pada program pelatihan yang relevan. Beberapa kendalanya antara lain,
pertama, disinyalir beberapa rekomendasi yang dihasilkan sulit diwujudkan
ketika terkendala anggaran. Bagaimanpun sebagai lembaga pelatihan
pemerintah ia harus tunduk pada Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA).
Kedua, adanya tarik ulur kepentingan dengan kebutuhan angka kredit
widyaiswara. Ironis memang, namun hal ini tampaknya belum ditemukan
jalan keluar terbaik. Widyaiswara yang tersedia memiliki keterbatasan
varian dalam spesialisasi. Sehingga ketika ada rekomendasi pelatihan yang
diluar varian spesialisasi widyaiswara, lembaga pelatihan relatif mengalami
kesulitan mewujudkannya. Ketiga, berkenaan dengan kendala pertama
yang ditambah dengan adanya Rencana Kerja Pemerintah dan berujung
pada program pelatihan. Sebagai sebuah RKP maka ia menjadi wajib
adanya untuk dilaksanakan, meskipun mungkin tidak paralel dengan
rekomendasi hasil AKD. Kendala-kendala tersebut lebih kurang tentu
mempengaruhi pola pelaksanaan pelatihan yang berjalan dan berpengaruh
terhadap komitmen peserta ketika mereka menganggap mata pelatihan
yang ditawarkan tidak lagi relevan dengan kebutuhan nyatanya.

 Proses pembelajaran yang baik tentu yang mampu
mentransformasikan materi menjadi kompetensi. Di dalamnya ada
seperangkat metode dan keahlian widyaiswara yang menyampaikan materi
tersebut. Pada aspek ini beberapa kendala yang mungkin muncul adalah
keterbatasan metode termasuk media yang tersedia. Suatu tantangan besar
bagi widyaiswara dan penyelenggara pelatihan adalah bagaimana proses
pelatihan yang berlangsung dapat menarik bagi peserta pelatihan. Menarik
dalam metode juga menarik dari sisi substansi materi. Hal yang benar-
benar diperlukan dalam pengembangan dirinya. Sebagaimana dimaklumi
bersama, dalam konteks Pengembangan sumberdaya manusia, pelatihan
selalu digandengkan dengan konsep pengembangan (training and
development).

Pengembangan SDM bermuara pada pengembangan karir. Jika masih
ditemukan adanya calon peserta pelatihan yang kurang serius memenuhi
undangan pelatihan salah satu jawaban yang mungkin muncul adalah
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pelatihan yang ditawarkan boleh jadi tidak relevan dengan rencana
pengembangan karir mereka. Kondisi berbeda dapat ditemukan pada
beberapa varian pelatihan yang dilaksanakan. Misalnya untuk pelatihan
persyaratan jabatan atau keahlian seperti pelatihan dasar (Prajabatan),
PKP IV, pelatihan kurikulum 2013, pelatihan Calon Fungsional Penghulu,
hampir dapat dikatakan mereka memenuhi undangan dan mengikuti
pelatihan dengan antusias. Andaipun ditemukan ada jumlah peserta yang
kurang lebih karena alasan keterlambatan sampainya undangan kepada
yang bersangkutan. Kiranya kondisi ini relevan dengan hipotesis Rogers
dalam Knowles (1980) bahwa mereka orang dewasa belajar karena
dianggap memberikan makna dan manfaat langsung pada karirnya.

Proses pelatihan yang mendukung dalam peningkatan kompetensi
tentu memerlukan perangkat sarana dan prasarana yang memadai. Dalam
hal ini ketersediaan sarana menjadi tidak kalah penting dengan keberadaan
komponen lainnya dalam pelatihan. Sejauh ini, contoh kasus, di Balai Diklat
Keagamaan Bandung telah tersedia beberapa sarana pendukung, salah
satunya perpustakaan. Namun demikian, dalam wawancara dengan
pengelola perpustakaan terungkap (14 April 2014), masih sedikit sekali
perpustakaan diposisikan sebagai elemen penting dalam proses pelatihan.
Keberadaannya dikesankan masih sebagai pelengkap saja. Padahal di
dalamnya telah cukup tersedia buku-buku dan modul yang relevan dengan
pelatihan - pelatihan yang dilaksanakan. Lain dari itu juga telah tersedia
jaringan internet di setiap gedung yang dapat diakses melalui jaringan
nirkabel. Ironi ketika modul banyak disusun dan dicetak tetapi miskin dalam
penggunaan.

Kemampuan lembaga pelatihan dalam penyediaan program dan
didukung sarana yang memadai niscaya akan dipersepsi positif oleh peserta
pelatihan. Pada gilirannya persepsi positif ini melahirkan motivasi internal
untuk mengikuti pembelajaran dan berujung pada capaian kompetensi
yang diharapkan (Nugraha, 2013). Kajian motivasi memang sangat klasik,
namun ia tetap segar dan penting dicermati.

Bagaimana mengetahui bahwa sebuah program pelatihan menjadi
jawaban atas kebutuhan pengembangan diri aparatur salah satunya ada
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pada proses evaluasi. Sejauh ini evaluasi pelatihan diarahkan pada (1)
peserta pelatihan pada ranah pengetahuan, kemampuan serta sikap. (2)
widyaiswara dan (3) penyelenggara pelatihan. Evaluasi seperti itu dalam
pandangan penulis tampak terlalu formalistik. Tidak sedikit melahirkan
stigma yang berbeda dengan fakta. Misalnya ketika ada salah satu hasil
evaluasi dari peserta terhadap widyaiswara bernada negatif, isu itu jauh
akan hiperbolis dan menutupi realitas dari sisa peserta yang tidak
menuliskan penilaian negatif perihal widyaiswara dimaksud. Jika hal ini
diterima secara apa adanya yang terjadi adalah pembunuhan karakter
alih-alih membangun motivasi diri untuk terus melakukan perbaikan kualitas
pembelajaran.

Pakar pelatihan pada dasarnya mengakui bahwa evaluasi diperlukan
di setiap langkah. Evaluasi dapat dijelaskan sebagai sebuah proses penilaian
sesuatu dengan seksama untuk menentukan nilainya (Sredl, H. J., and W.
J. Roth well, 1987). Ada empat jenis evaluasi yakni: (1) reaksi, (2)
pembelajaran, (3) perilaku, dan (4) hasil. Pada aspek hasil ini bermuara
pada empat hal. Pertama, memeriksa reaksi peserta merupakan bentuk
evaluasi yang paling mudah. Jenis ini biasanya terdiri dari survey perasaan
peserta mengenai elemen penting dari program pelatihan itu sendiri. Kedua,
evaluasi pembelajaran menaksir apakah peserta telah mempelajari
gagasan, fakta atau pengajaran proses atau belum. Ketiga, evaluasi perilaku
melihat pada apakah para peserta telah menggabungkan fakta yang
dipelajari dan prosesnya pada pekerjaan mereka-langkah pertama dalam
menaksir sebaik apa pelatihan ini telah ditransfer. Dan keempat, evaluasi
hasil yaitu mengukur hasil batas bawah. Evaluasi hasil lebih efektif untuk
mengevaluasi transfer pelatihan pada perilaku pekerjaan yang
sesungguhnya.

Proses evaluasi tidak sekedar untuk mengatakan bahwa para peserta
“menyukai” atau “belajar banyak” dari pelatihan tersebut. Masalah
sesungguhnya ialah apakah informasi yang ada atau keterampilan yang
dipelajari ditransfer pada pekerjaan dan menyebabkan kemajuan yang
diinginkan dalam kinerja dan produktivitas serta keuntungan yang besar.
Berikut ini beberapa daftar yang dapat dipertimbangkan dalam evaluasi
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program pelatihan. (1) Sudahkah penaksiran kebutuhan terselesaikan?
(2) Apakah penaksiran kebutuhan telah mengidentifikasi kebutuhan
pelatihan dengan baik? (3) Apakah tujuan program sudah benar? (4) Apakah
pilihan peserta program sesuai target? (5) Apakah isi pelatihan telah
disampaikan dan diterima sebagaimana diinginkan? (6) Apakah para
peserta benar-benar mengaplikasikan keterampilan mereka selama
pelatihan? (7) Apakah peserta mentransfer pada tempat kerja mereka
keterampilan yang dipelajari dalam program tersebut? (8) Apakah peserta
mencapai tujuan kinerja yang telah mereka bangun? (Bienbrauer, 1987:
18-20).

Di luar asumsi bahwa “kegagalan” alumni pelatihan akibat dari
problem-problem tertentu yang ada dalam program pelatihan itu sendiri,
masih dimungkinkan adanya jawaban lain. Berdasarkan tabel Garavan
tentang posisi pelatihan, pengembangan, dan pendidikan dalam belajar
tampak bahwa sejatinya peran pelatihan masih memiliki keterbatasan
tertentu. Tidak menutup kemungkinan miskonsepsi harapan stakeholders
mengenai pelatihan dengan rancangan pelatihan berada pada resonansi
yang berbeda.

Gambaran Garavan di atas menunjukkan bahwa dalam proses
pengembangan seorang pebelajar (dewasa) diantaranya juga berkenaan
dengan motivasi belajar mereka, disamping adanya dorongan eksternal
dari lingkungan sosial tempat mereka bekerja. Dalam kasus ini, Garavan
seakan menegaskan bahwa ada pihak lain yang bertanggungjawab untuk
melahirkan sosok aparatur yang berkompeten yaitu lembaga tempat ia
bekerja. Naif memang, jika seluruh urusan pemberdayaan pegawai (pasca
mengikuti pelatihan) masih dibebankan kepada penyelenggara pelatihan.

Penutup
Pelatihan merupakan jembatan untuk menekan kesenjangan

kompetensi pegawai dengan kebutuhan kompetensi dan kualifikasi jabatan.
Hal tersebut diketahui dari proses AKD. Jadi, penting untuk melakukan
suatu AKD yang benar sehingga akan melahirkan rumusan kurikulum yang
aplikatif. Pada akhirnya pada aspek proses maupun evaluasi menjadi satu
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kesatuan yang utuh dan kita kenal dengan sistem pelatihan.
Berdasarkan kajian di atas, tampak bahwa problem pelatihan aparatur

adalah pada aspek implementasi sistem pelatihan yang mampu menjadi
solusi dalam meningkatkan kompetensi aparatur. Kiranya menjadi penting
untuk kembali menyegarkan wawasan kediklatan sebagaimana yang
ditawarkan Dally (2011) yang mewacanakan membangun lembaga pelatihan
yang kredibel. Tawaran Dally ini setidaknya dirangkum dalam tiga hal:
Pertama, penetapan standar mutu sebagai jaminan sekaligus alat
pengendali kualitas pelatihan baik dari aspek persiapan, pelaksanaan
maupun evaluasi dan pasca pelatihan. Kedua, mengembangkan kapasitas
kelembagaan, baik pada tahap mikro (individu dan tim), meso (organisasi),
maupun makro (sistem). Ketiga, mengimplementasikan sistem pelatihan
secara konsisten dan sistematis.
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BELAJAR:
TITIK TEMU ANTARA PELATIHAN,

PENDIDIKAN, DAN PENGEMBANGAN

Pendahuluan
Konsep-konsep pendidikan, pelatihan, pengembangan dan belajar

memiliki sejumlah pertanyaan yang cukup serius. Terutama ketika banyak
harapan-harapan tertentu yang disematkan pada konsep-konsep di atas
bagi seseorang yang terlibat di dalamnya. Misalnya, masih ditemukan
adanya nada miring terhadap keberadaan alumni pendidikan dan pelatihan
(Diklat) bahwa tidak terlihatnya perbedaan antar sebelum dengan sesudah
mengikuti program pelatihan.

Bila kita cermati, memang masing-masing konsep tersebut dapat
diperlakukan sebagai substitusi antara satu sama lain, atau berdiri sendiri
sebagai sebuah konsep yang mandiri. Di lain pihak, dalam konteks
peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur di lingkungan Kementerian
Agama, diklat menjadi wahana pengembangan aparatur tersebut.
Penggunaan konsep-konsep tersebut, baik sebagai akronim maupun
sebagai konsep mandiri meniscayakan lahirnya paradigma tertentu sesuai
dengan tujuannya bahwa dalam diklat merupakan “upaya” untuk
meningkatkan kompetensi seseorang. Sebagai sebuah upaya, di dalamnya
terdapat aktivitas belajar.
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Memahami konsep-konsep di atas, menjadi penting sebagai langkah
pertama untuk mendudukan terminologi konseptual untuk setiap istilah.
Pemahaman tersebut dapat mengantarkan pada cara menyikapi pelatihan
sebagai sebuah sistem, sekaligus memosisikannya dalam konteks
pengembangan aparatur.

Arti Pelatihan dan Pendidikan
Mengenai manfaat pelatihan pegawai telah banyak yang mengakuinya,

dan banyak pula telah dituliskan dalam berbagai buku (Wilson, 2005).
Manfaat itu baik berkenaan langsung dengan individu maupun dengan
organisasi dalam hal peningkatan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan
perilaku (Garavan, 1997), kepuasan kerja, produktivitas dan profitabilitas
(Goldstein, 1997). Pelatihan itu sendiri didefinsikan sebagai rencana
sistematis untuk memodifikasi atau mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap, melalui pengalaman belajar, yang pada gilirannya
dapat mencapai kinerja secara efektif (Garavan, 1997: 2). Sedangkan
Wilson mendefinisikannya sebagai rencana proses untuk memodifikasi
sikap, pengetahuan atau perilaku keterampilan melalui pengalaman belajar
untuk mencapai kinerja yang efektif dalam suatu kegiatan atau berbagai
kegiatan. Tujuannya dalam situasi kerja adalah untuk mengembangkan
kemampuan individu dan untuk memenuhi kebutuhan organisasi saat ini
dan di masa depan (2005: 4).  Dua pengertian ini menekankan pada aspek
kinerja yang efektif atas pegawai untuk kebutuhan organisasinya, baik
saat sekarang maupun yang akan datang melalui pengalaman belajar.

Berkenaan dengan sikap, pertanyaan cukup serius adalah apakah
mungkin membangun atau merubah sikap yang relatif permanen dengan
sebuah program pelatihan? Atau sikap apa sesungguhnya yang ingin
dibangun dari sebuah program pelatihan? Wills (1994) dalam kerangka
menjawab pertanyaan pertama lebih suka mendefinisikan pelatihan hanya
untuk peningkatan kompetensi pada aspek pengetahuan dan keterampilan
saja. Sedangkan Garavan (1997: 4) dalam hal ini menunjukkan bahwa
yang dimaksud dengan sikap di sini adalah sikap seseorang terhadap
pekerjaannya. Jadi, Garavan lebih cenderung untuk memberikan alternatif
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atas sikap yang dikembangkan dalam sebuah program pelatihan yang
mendasarkannya pada pengalaman belajar tadi.

Garavan (1997: 3) mendefiniskan pendidikan sebagai proses atau
serangkaian kegiatan yang bertujuan memungkinkan seseorang untuk
berasimilasi dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai
dan pemahaman yang tidak hanya terkait dengan bidang kegiatan yang
sempit, tetapi yang memungkinkan masalah rumit yang luas untuk
didefinisikan, dianalisis dan diselesaikan. Berdasarkan itu, jelas bagi
Garavan, Pendidikan dan pelatihan memiliki ruang dan dimensi yang
berbeda, meskipun memiliki irisan yang sama yaitu pada perbaikan
kompetensi yang pada gilirannya bermuara pada kinerja.

Pemahaman dasar yang dapat diambil dari penjelasan Garavan
tersebut jelas bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang atas
individu dalam pekerjaannya. Sementara pelatihan lebih fokus pada
kebutuhan mendesak dan kekinian mengenai pekerjaannya. Kiranya hal
ini cukup menjawab mengapa pelatihan lebih dipilih untuk mengembangkan
kompetensi seseorang yang lebih terkait dengan kebutuhan jawaban atas
perubahan-perubahan lingkungan skala kecil dan menengah.

Belajar dan Pengembangan
Belajar adalah proses yang terdapat dalam kegiatan pelatihan dan

pendidikan (Garavan, 1997: 4-5). Konsep belajar sering diungkapan dalam
term belajar sepanjang hayat. Jadi, belajar, lebih luas dan merupakan
kebutuhan yang niscaya bagi siapapun dalam hal memenuhi
pengembangan dirinya. Bahkan, Garavan lebih lanjut menyebutnya sebagai
jantung dari pengembangan diri seseorang, baik dalam karir maupun dalam
kehidupan sosialnya. Menurut Mumford (1995:13), pengembangan
mencakup perolehan keterampilan serta wawasan atau pengetahuan
faktual, yang dapat ditunjukkan seseorang kapanpun. Mereka tahu sesuatu
yang mereka tidak tahu sebelumnya (wawasan dan realisasi serta fakta),
dan / atau ketika mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan
sebelumnya (keterampilan).

Ketika lahir pertanyaan mengapa seseorang yang telah mengikuti
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program pelatihan tidak terlihat perbedaannya dengan sebelum mengikuti
pelatihan? Jawabannya dapat dibagi pada tiga aspek. Pertama dari aspek
pembelajar. Bahwa ia mungkin tidak memandang perlu untuk mengikuti
atau belajar dari sebuah program pelatihan. Hal ini ketika dihubungkan
dengan paradigma andragogi. Dalam paradigma ini seorang dewasa
bersedia belajar apabila terkait dengan persoalan nyata dengan
pekerjaannya (Knowles, 1980). Secara individual, ia mungkin tidak melihat
relasi positif antara program pelatihan pelatihan dengan kebutuhan
pekerjaannya. Kedua, dari sisi program pelatihan. Bahwa Program yang
dilaksanakan tidak dilalui dengan analisis kebutuhan yang nyata dari calon
peserta pelatihan. Hal ini akibat dari mentahnya konsep pelatihan yang
dibangun, seperti yang diungkapkan oleh Garavan, Wilson, dan Mumprod
di atas. Ketiga, dari aspek organisasi tempat peserta pelatihan bekerja.
Bahwa ada perbedaan harapan antara misi organisasi, individu dengan
program pelatihan yang ditawarkan.  Dalam hal ini pada ahirnya secara
organisasional mereka menjadi kurang untuk diberdayakan yang berarti
juga tidak ada signifikansi dengan pengembangan dirinya baik dari aspek
karis maupun kehidupan sosial lainnya.

Gagasan-gagasan di atas menunjukkan bahwa belajar dan
pengembangan meliputi seluruh aspek kehidupan seseorang. Kaitannya
dengan pelatihan maupun pendidikan, sebagai investasi seseorang maupun
organisasi, untuk bersedia belajar sesuai dengan kebutuhannya baik dalam
kerangka jangka pendek (temporer) yakni berkenaan langsung dengan
pekerjaan, maupun jangka panjang dalam hal pengembangan dirinya
sepanjang hayat.

Belajar, baik sebagai konsep maupun aktifitas, menjadi titik temu antara
konsep-konsep pelatihan, pendidikan, pengembangan dan belajar. Garavan
sebagaimana dikutip Masadeh (2012) menegaskan bahwa belajar dalam
pelatihan lebih menekankan konsep learning by doing, sementara belajar
dalam konteks pendidikan menekankan pada konsep learning by thinking.

Penutup
Sebagai simpulan, kiranya relevan dengan apa yang dikatakan
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Masadeh (2012) bahwa meskipun ada kesulitan tertentu untuk mengurai
konsep pelatihan, pendidikan, pengembangan, dan belajar, namun  hal ini
akan sangat berguna, terutama dari perspektif organisasi. Tujuannya untuk
mengembangkan secara tepat dan membedakan masing-masing definisi,
dalam rangka untuk lebih memahami secara spesifik mengenai tantangan
konkrit dan hasil yang diharapkan dari masing-masing jenis kegiatan. Di
bidang sumber daya manusia, pelatihan yang tepat diakui memiliki manfaat
besar bagi pegawai. Sementara itu pendidikan, pengembangan dan/atau
pembelajaran diakui memiliki dampak yang lebih luas. Upaya memahami
definisi yang lebih tepat, dapat membantu mengklarifikasi isu yang
dipertaruhkan dalam memberdayakan individu dan organisasi untuk
mencapai tujuan dengan strategi yang paling tepat.

Kata kunci yang tepat untuk mengikat konsep-konsep di atas ada pada
belajar. Seseorang pada dasarnya dalam program pengembangan dirinya
baik melalui pelatihan maupun pendidikan, hanya satu aktivitasnya, yaitu
belajar.
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MOTIVASI BELAJAR ORANG DEWASA
DAN IMPLIKASINYA PADA PELATIHAN

APARATUR

Pendahuluan
Belajar menjadi kebutuhan bagi siapa pun, termasuk orang dewasa.

Orang dewasa memiliki problem sendiri dalam kehidupannya baik
menyangkut pekerjaan secara langsung maupun secara tidak langsung
(Knowles, 1980). Kiranya tidak berlebihan jika Garavan (1997: 4)
memberikan ilustrasi yang menarik bahwa belajar bersifat continous dari
aspek waktu, yang berarti relevan dengan konsep life long education.

Orang dewasa, dipandang memiliki karateristik khusus dan berbeda
dengan karakteristik anak-anak. Karakteristiknya ini menurut para ahli turut
mempengaruhi terhadap motivasi dan gaya belajar mereka (Knowles,
1980: 24-38). Pemahaman mengenai hal ini menjadi penting, terutama
terkait dengan implementasinya dalam desain sebuah pelatihan sebagai
salah satu wahana belajar untuk para orang dewasa.

Selain karakteristik khusus tersebut, kemampuan belajar orang
dewasa dipandang berkurang, yaitu pada aspek kecepatan belajar, bukan
pada daya kecerdasannya. Kemunduran kecepatan belajar tersebut ada
kaitannya dengan pertambahan usia yang mengakibatkan beberapa unsur
fisiologis seperti ketajaman pendengaran dan penglihatan mengalami
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pengurangan
Berdasarkan hal-hal tersebut, penting bagi penyelenggara pendidikan

bagi orang dewasa seperti lembaga pelatihan untuk melakukan
penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi peserta pelatihan yang notabene
adalah orang dewasa. Namun demikian masih banyak ditemukan suatu
pemaksaan tindakan dalam proses pembelajaran pada orang dewasa dalam
pelatihan. Tindakan demikian jelas telah menciderai pemahaman yang
sesungguhnya telah diyakinkan bekali-kali mengenai keunikan orang
dewasa.

Ada dua kecenderungan yang penulis amati dalam praktik
pembelajaran pelatihan. Pertama, pilihan metode dalam pelatihan yang
cenderung dipenuhi dengan ceramah. Metode ini berarti masih
menempatkan fasilitator sebagai narasumber utama dalam pembelajaran.
Kedua, kecenderungan kekeliruan menempatkan strategi belajar berbasis
quantum. Strategi ini mensyaratkan bahwa dalam belajar didesain
“menyenangkan”. Konsep menyenangkan di sini seringkali lebih dipahami
bagaimana dalam pembelajaran diwarnai dengan permainan, nyanyian
atau candaan. Tentu saja hal itu tidak sepenuhnya benar.  Bagaimanapun
dalam pelatihan ada muatan materi yang harus tuntas disampaikan sebagai
kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Alih-alih mencapai
tujuan pembelajaran mereka peserta pelatihan lebih fokus pada “bumbu”
dalam pembelajaran berupa hal-hal yang dipandang “menyenangkan” tadi.

Teori Belajar
Pertanyaan-pertanyaan tentang konsep belajar, mengapa belajar

dilakukan, bagaimana belajar dilaksanakan merupakan kajian filsafat. Kajian
filsafat ini pada gilirannya mempengaruhi para pemikir, terutama yang
memokuskan diri pada psikologi. Kajian filsafat telah melahirkan beberapa
teori dasar tentang belajar. Teori-teori tersebut yaitu behaviorisme,
kognitivisme dan konstruktivisme.

Pertama, Behaviorisme. JB Watson merupakan tokoh utama mazhab
psikologi perilaku. Mazhab ini kemudian melahirkan teori belajar
behavioristik yang mendasarkan pemikirannya pada Stimulus dan Respon.
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Dasar teori ini dikenalkan oleh Gage dan Berliner (1979) tentang perubahan
tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Behaviorisme menekankan
pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Dari sudut
ekstrim mazhab ini yang terkesan menafikan potensi mental manusia
(Skinner) dikoreksi oleh Bandura yang membuka perspektif baru dengan
menekankan pada aspek observasi dan proses internal individu. Bagi
mereka yang beraliran kognitif, pandangan Bandura ini dirasakan lebih
lengkap dibandingkan pandangan ahli behaviorisme lainnya. Teorinya ini
juga didukung oleh percobaan eksperimental yang dapat
dipertanggungjawabkan. Namun demikian, Bandura-pun mendapat kritik
atas pemikirannya ini bahwa ia lebih cenderung untuk digolongkan sebagai
tokoh kognitifisme.

Kedua, Kognitivisme. Teori ini berpangkal dari pandangan Kurt Lewin
(1890-1947) yang berkembang sebagai protes terhadap teori
behaviorisme. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta
didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir,
menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan
yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan
pada bagaimana informasi diproses. Tokoh yang turut mengembangkan
teori ini adalah Piaget. Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan
turut dipengaruhi oleh perkembangan struktur kognitif pebelajar. Maka
menurutnya pembelajaran yang berlangsung harus disesuaikan dengan
pola (schemata) perkembangan kognitif tadi. Seperti halnya Bandura yang
mendapat kritik tidak lagi behaviorisme dalam pemikirannya, demikian pula
dengan Piaget. Piaget pada akhirnya sering diakui sebagai tokoh
konstruktivisme.

Ketiga, konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berfikir
pembelajaran konstektual yaitu membangun pengetahuan melalui
pengalaman nyata dari lapangan. Dalam pemikiran mazhab ini pengetahuan
bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk
diambil dan diingat. Manusia harus mengkontruksi pengetahuan itu dan
memberi makna melalui pengalaman nyata. Diantara tokoh yang kerap
dijadikan rujukan dalam mazhab ini ialah Vygotsky (1934). Vygotsky
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menekankan pentingnya memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran.
Lingkungan sekitar siswa meliputi orang-orang, kebudayaan, termasuk
pengalaman dalam lingkungan tersebut. Orang lain merupakan bagian
dari lingkungan (Vygotsky, 1997), pemerolehan pengetahuan pembelajar
bermula dari lingkup sosial, antar orang, dan kemudian pada lingkup
individu sebagai proses internalisasi (Vygotsky, 1997).

Apabila kita perhatikan, besaran teori belajar ini tidaklah berdiri sendiri
dalam arti lepas dari saling pengaruh antar mazhab. Hal ini wajar kiranya
sebagai sebuah pemikiran yang terus berkembang didukung oleh penelitian-
penelitian kemudian, niscaya dalam satu dan lain hal akan semakin saling
melengkapi. Persoalan-persoalan yang tidak kalah menariknya adalah,
bagaimana orang dewasa belajar? Adakah teori di atas sudah mencukupi
untuk menjelaskannya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menarik perhatian Knowles (1980).
Knowles berkeyakinan bahwa pada dasarnya orang dewasa juga dapat
belajar, namun dengan karakteristik tertentu dan metode tertentu. Knowles
menyebut teorinya ini dengan andragogi yang menurut Jervis (2012)
mengambil dari gagasan Alexander Kapp. Masih menurut Jervis, Knowles
sendiri untuk gagasannya ini tampak sangat dipengaruhi oleh Lindeman
(The Meaning of Adult Education, 1926).

Pemikiran-pemikiran Knowles tentang paradigma belajar orang
dewasa pada beberapa sisi dipengaruhi mazhab kognitif, dan disisi lain
konstruktivis.  Empat asumsi dasar perbedaan andragogi dengan paedagogi,
misalnya, dapat dipandang dari perspektif kognitif maupun konstruktivistik.
Relevansinya dengan mazhab kognitif, asumsi-asumsi ini mendasarkan
pada perbedaan perkembangan kognitif anak-anak dan orang dewasa. Di
saat yang sama, asumsi-asumsi orang dewasa belajar secara mandiri
dan bersedia belajar apabila dipandang relevan dengan kebutuhan dirinya
yang dibangun dari pengalaman belajarnya bersesuaian dengan penerapan
konstruktivistik. Mazhab ini dalam proses belajar-mengajar menghasilkan
metode pengajaran yang menekankan aktivitas utama pada warga belajar
(Fosnot, 1996; Lorsbach & Tobin, 1992).
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Teori dan Motivasi Belajar Orang Dewasa
Menurut Knowles (1980: 40), Andragogi adalah suatu ilmu dan seni

dalam membantu orang dewasa untuk belajar. Dilihat dari segi etimologi,
andragogi berasal dari bahasa Yunani dengan akar kata Aner yang artinya
orang untuk membedakannya dengan paed yang artinya anak. Gagasan
Knowles yang memosisikan andragogi sebagai kutub lawan paedagogi
terkoreksi oleh hasil-hasil penelitian berikutnya. Knowles melihat bahwa
andragogi sebenarnya merupakan model asumsi yang lain, mengenai
pembelajaran yang dapat digunakan di samping model asumsi pedagogi.

Gagasan Knowles tentang perbedaan antara belajar bagi orang dewasa
dengan belajar anak-anak dilihat dari segi perkembangan kognitif mereka.
Gagasannya ini tampak dipengaruhi oleh pemikiran Carl Roger tentang
konsep diri (self concept) dalam psikologi kepribadian. Berdasarkan Konsep
diri Roger, Knowles (1980: 43-44) mengungkapkan ada empat asumsi dasar
yang membedakan andragogi dan pedagogi, yaitu: (1) Perbedaan dalam
konsep diri, (2) Perbedaan pengalaman, orang dewasa mengumpulkan
pengalaman yang makin meluas, yang menjadi sumber daya yang kaya
dalam keadaan belajar. (3) Kesiapan untuk belajar (4) Perbedaan dalam
orientasi ke arah kegiatan belajar. Lebih jelasnya penulis kutipkan perbedaan
pokok antara pedagogi dan andragogi dalam belajar.

Tabel 2
Perbandingan antara Pedagogi dengan Andragogi

Sumber: Knowles (1980:43-44).
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Berdasarkan tabel perbandingan di atas melahirkan asumsi-asumsi
dasar sebagai berikut. Pertama, seseorang tumbuh dan matang, konsep
dirinya bergerak dari ketergantungan menuju kemandirian. Karena
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kemandirian konsep dirinya, orang dewasa membutuhkan penghargaan
orang lain sebagai manusia yang dapat mengarahkan diri sendiri. Apabila
dia menghadapi situasi dimana dia tidak memungkinkan dirinya menjadi
self directing maka akan timbul reaksi tidak senang atau menolak.

Kedua, orang dewasa akan mengumpulkan sejumlah besar
pengalaman dimana hal ini menyebabkan dirinya menjadi sumber belajar
yang kaya, dan disaat yang sama memberikan dia dasar yang luas untuk
belajar sesuatu yang baru. Maka, dalam andragogi lebih dianjurkan untuk
mengembangkan teknik pengalaman (experimental-technique) seperti
teknik diskusi, kerja laboratori, simulasi, dan pengalaman lapangan daripada
penggunaan teknik transmital.

Ketiga, bahwa pendidikan itu bermuara pada pengukuhan eksistensinya
di tengah masayarakat, baik secara langsung atau tidak langsung. Berdasar
pada asumsi ini, kesiapan untuk belajar orang dewasa kurang ditentukan
oleh paksaan akademik dan perkembangan biologisnya, tetapi lebih
ditentukan oleh tuntutan-tuntutan tugas perkembangan untuk melakukan
peranan sosialnya. Dengan perkataan lain, orang dewasa belajar sesuatu
karena membutuhkan tingkatan perkembangan mereka yang harus
menghadapi peranannya baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan
masyarakat dan keluarga.

Keempat, orientasi belajar anak-anak yang berpusat pada mata
pelajaran (subject centered orientation) sedangkan orientasi belajar orang
dewasa cenderung berpusat pada pemecahan masalah kehidupan (problem
centered-orientation). Hal ini dikarenakan belajar bagi orang dewasa
seolah-olah merupakan kebutuhan untuk menghadapi masalah hidupnya.

Selain dipengaruhi gagasan Carl Rogers tentang konsep diri, Knowles
juga menggunakan hirarki kebutuhan Maslow untuk menggambarkan
motivasi belajar orang dewasa (Knowles, 1980: 28). Dalam hirarki
kebutuhan Maslow, puncak piramida menempati kebutuhan aktualisasi diri.
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Gambar 1
Piramida Kebutuhan Maslow. Sumber gambar dicopy dari

djiotanti.blogspot.com

Paradigma yang dibangun Rogers dan Maslow menjadi pemikiran dasar
bagi Knowles tantang motivasi belajar orang dewasa. Berdasarkan hirarki
kebutuhan Maslow tersebut kita dapat memahami bahwa bagi orang
dewasa pendidikan dan belajar pada akhirnya mengarah kepada
perwujudan aktualisasi diri.  Hal ini juga meneguhkan bahwa bagi orang
dewasa dalam program pendidikan ia tidak menjadi obyek melainkan subjek
dari pembelajaran itu sendiri, sehingga tujuan kegiatan belajar atau
pendidikan orang dewasa lebih mengarah kepada pencapaian pemantapan
identitas dirinya sendiri untuk menjadi dirinya sendiri (becoming a person).

Empat asumsi dasar Knowles menimbulkan berbagai implikasi yang
berkaitan dengan penerapan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran
orang dewasa menurut Gibb yang dikutip oleh Brookefield (1986) adalah:
(1) Pembelajaran harus berorientasi pada masalah (problem oriented);
(2) Pembelajaran harus berorientasi pada pengalaman warga belajar
(experiences oriented); (3) Pengalaman belajar harus penuh makna bagi
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warga belajar; (4) Warga belajar bebas belajar sesuai dengan penglaman
belajarnya; (5) Tujuan belajar harus ditentukan dan disetujui warga belajar
melalui kontrak belajar; (6) Warga belajar harus memperoleh umpan balik
tentang pencapaian tujuan.

Selain pendapat Gibb diatas, penting juga untuk merujuk gagasan
Thompson & Deis (2004). Berdasarkan empat asumsi pokok Knowles,
Thompson & Deis (2004: 108-109) merumuskan empat prinsip belajar
yang perlu diperhatikan dalam membelajarkan orang dewasa sebagai
berikut:

Prinsip 1 : Learner as Self- Directed
Menurut Thompson & Deis, sesuai dengan sifatnya dan maksud

Knowles, prinsip ini masih bagian dari sistem teori belajar. Kondisi
pembelajaran dalam andragogi harus memotivasi peserta didik untuk
merasa perlu untuk belajar. Mengutip dari Patterson & Pegg (1999)
Thompson & Deis berpendapat bahwa orang dewasa menganggap
pendidikan sebagai kegiatan seumur hidup, maka mereka dapat belajar
lebih efektif dalam lingkungan self-directed, yang sangat berbeda dengan
lingkungan pembelajar tradisional. Thompson & Deis mengelaborasi bahwa
dalam prinsip ini belajar kegiatan sebagai berulang, proses perubahan
yang dinamis, dan tergantung pada self-efficacy dari peserta didik yang
mengambil tanggung jawab belajar sendiri. Mengutip dari Galbraith (1990),
Thompson & Deis meneguhkan bahwa peserta didik dan fasilitator secara
bersama-sama terlibat dalam proses aktivitas terus-menerus, refleksi atas
kegiatan, analisis kolaboratif kegiatan, aktivitas baru, refleksi lebih lanjut,
dan analisis kolaboratif. Karena itu, dalam prinsip ini, menurut Thompson
& Deis, seperti yang ditunjukkan Reed (1993), orang dewasa harus
dimotivasi melalui internal daripada eksternal. Hal ini berarti, peserta didik
harus terlibat dalam perencanaan proses belajar mereka.

Prinsip 2: Learner as Resource
Prinsip ini berdasar kepada asumsi kedua Knowles, yang mengklaim

bahwa orang dewasa dapat menjadi sumber daya bagi pembelajaran
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mereka sendiri dan belajar dari orang lain. Mengutip dari Patterson &
Pegg (1999), Thompson & Deis menegaskan bahwa pembelajaran
kolaboratif merupakan perbedaan yang paling penting antara pelajar
dewasa dengan anak-anak. Lebih jauh ia mengutip dari Galbraith (1990)
yang mengklaim bahwa kolaborasi adalah bahan utama untuk metodologi
pembelajaran orang dewasa. Menggunakan model andragogi
mengharuskan pendidik mengalami perubahan mendasar dalam mengolah
pembelajaran dan memungkinkan peserta didik untuk mengandalkan diri
mereka sebagai sumber belajar.

Prinsip 3: Learning as Developmental
Prinsip ini berdasar pada asumsi Knowles yang ketiga. Paradigma

Andragogi mensyaratkan bahwa fasilitator memilih strategi yang akan
memungkinkan orang dewasa untuk mencapai tujuan belajar mereka. Hal
ini menunjukkan fokus belajar orang dewasa berada pada titik tujuan
pengembangan diri mereka. Menurut Lawson (1998) dalam Thompson &
Deis, andragogi membantu pelajar dewasa untuk menentukan arah
perubahan pengembangan karir mereka. Berkenaan dengan ini, Thompson
& Deis mengutip Galbraith (1990) untuk melihat bagaimana andragogi
berjalan dalam proses pendidikan orang dewasa maka penting juga untuk
melihat prosedur evaluasi program. Apakah program tersebut dapat
membantu para peserta dalam mencapai tujuan pendidikan mereka? Tidak
kalah pentingnya, bahwa mereka perlu dilibatkan dalam proses
perencanaan dan perbaikan program; sehingga mereka dapat menjadi
bagian dari akuntabilitas program. Berdasarkan Beaman (1998) Thompson
& Deis menilai bahwa dalam kegiatan pendidikan orang dewasa
menempatkan proses need assessment bukan hanya untuk evaluasi, tetapi
juga untuk motivasi dan umpan balik. Hal ini diperkokoh oleh pendapat
Saunders (1991) dalam Thompson & Deis, bahwa umpan balik memberikan
kesempatan bagi pebelajar dewasa untuk mengembangkan keterampilan
dan kesadaran diri atas pekerjaannya. Kekuatan pendorong belajar
sepanjang hayat ada pada aktualisasi diri individu dari diri mereka sendiri
dan melalui organisasi di mana mereka bekerja dan hidup.
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Prinsip 4: Learning as Application to Real World
Prinsip terakhir dari andragogi adalah kebutuhan untuk aplikasi

langsung dari teori ke praktek dan fokus pada masalah-masalah yang terkait.
Berdasarkan gagasan Patterson & Pegg (1999) Thompson & Deis
menegaskan bahwa strategi pembelajaran harus lebih terfokus pada
menekankan aplikasi praktis dari pengetahuan yang relevan dengan dunia
nyata. Maka, keberhasilan pendidikan orang dewasa dengan memberikan
kesempatan bagi mereka untuk membawa dunia nyata ke dalam kelas
pelatihan melalui simulasi, studi kasus, dan kesempatan belajar kolaboratif.

Implikasi Motivasi Belajar Orang Dewasa pada pelatihan
Aparatur

Berdasarkan empat asumsi dasar orang dewasa, Knowles menyatakan
ada tujuh implikasi dalam pengembangan sumberdaya manusia melalui
pelatihan (1980: 59) yaitu: (1) Menyiapkan iklim belajar yang kondusif;
(2) Menciptakan mekanisme perencanaan bersama; (3) Menetapkan
kebutuhan belajar; (4) Merumuskan tujuan khusus; (5) Merancang pola
pengalaman belajar; (6) Melaksanakan program; (7) Mengevaluasi hasil
belajar dan menetapkan ulang kebutuhan belajar.

Sujarwo (tanpa tahun) memberikan penjelasan yang baik mengenai
hal ini, sebagai berikut:

1. Menyiapkan Iklim Belajar yang Kondusif
Faktor lingkungan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Oleh

karena itu, dalam pembelajaran model Andragogi langkah pertama yang
harus dikerjakan adalah menyiapkan iklim belajar yang kondusif. Ada tiga
hal yang perlu disiapkan agar tercipta iklim belajar yang kondusif itu.
Pertama, penataan fisik seperti ruangan yang nyaman, udara yang segar,
cahaya yang cukup, dan sebagainya. Termasuk di sini adalah kemudahan
memperoleh sumber-sumber belajar baik yang bersifat materi seperti buku
maupun yang bukan bersifat materi seperti bertemu dengan fasilitator.
Kedua, penataan iklim yang bersifat hubungan manusia dan psikologis
seperti terciptanya suasana atau rasa aman, saling menghargai, dan saling
bekerjasama. Ketiga, penataan iklim organisasional yang dapat dicapai



36

melalui kebijakan pengembangan SDM, penerapan filosofi manajemen,
penataan struktur organisasi, kebijakan finansial, dan pemberian insentif.

2. Menciptakan Mekanisme Perencanaan Bersama.
Perencanaan pembelajaran dalam model Andragogi dilakukan bersama

antara fasilitator dan peserta didik. Dasarnya ialah bahwa peserta didik
akan merasa lebih terikat terhadap keputusan dan kegiatan bersama apabila
peserta didik terlibat dan berpartisipasi dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan. Implikasinya bagi widyaiswara ialah di setiap awal
pembelajaran ajaklah peserta pelatihan untuk melakukan kontrak
pembelajaran. Kontrak pembelajaran ini dibangun dari kebutuhan mereka
atas materi sebagai jalan untuk meningkatkan kompetensi mereka yang
diperlukan dalam dunia pekerjaannya.

3. Menetapkan Kebutuhan Belajar
Dalam proses pembelajaran orang dewasa perlu diketahui lebih dahulu

kebutuhan belajarnya. Ada dua cara untuk mengetahui kebutuhan belajar
ini adalah dengan model kompetensi dan model diskrepansi. Model
kompetensi dapat dilakukan dengan mengunakan berbagai cara seperti
penyusunan model peran yang dibuat oleh para ahli. Pada tingkat organisasi
dapat dilakukan dengan melaksanakan analisis sistem, analisis performan,
dan analisis berbagai dokumen seperti deskripsi tugas, laporan pekerjaan,
penilaian pekerjaan, analisis biaya, dan lain-lain. Pada tingkat masyarakat
dapat digunakan berbagai informasi yang berasal dari penelitian para ahli,
laporan statistik, jurnal, bahkan buku, dan monografi. Model diskrepansi,
adalah mencari kesenjangan. Kesenjangan antara kompetensi yang
dimodelkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh calon peserta pelatihan.
Maka perlu melakukan self assesment. Self Assesment ini dapat juga
berbentuk Training Need Assesment oleh lembaga pelatihan.

4. Merumuskan Tujuan Khusus Program
Tujuan pembelajaran ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan

pengalaman pembelajaran yang akan dilakukan. Banyak terjadi kontroversi
dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini karena perbedaan teori atau
dasar psikologi yang melandasinya. Pada model Andragogi lebih
dipentingkan terjadinya proses self-diagnosed needs. Konsep ini berkenaan
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dengan penciptaan iklim belajar dan kebutuhan belajar mereka.
Sebagaimana diketahui bahwa orang dewasa memiliki tujuan tersendiri
dalam kebutuhan belajarnya. Maka kebutuhan khusus dalam pembelajaran
mestinyanya disesuaikan dengan motivasi dan kebutuhan mereka, bukan
berdasarkan tuntutan materi.

5. Merancang Pola Pengalaman Belajar
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu disusun pola

pengalaman belajarnya atau rancangan programnya. Dalam konsep
Andragogi, rancangan program meliputi pemilihan problem areas yang
telah diidentifikasi oleh peserta didik melalui self-diagnostic, pemilihan
format belajar (individual, kelompok, atau massa) yang sesuai, merancang
unit-unit pengalaman belajar dengan metoda-metoda dan materi-materi,
serta mengurutkannya dalam urutan yang sesuai dengan kesiapan belajar
peserta pelatihan dan prinsip estetika. Rancangan program dengan
menggunakan model pembelajaran Andragogi pada dasarnya harus
dilandasi oleh konsep self-directed learning, maka rancangan program
merupakan persiapan tentang learning-how-to-learn activity.

6. Melaksanakan Program
Catatan penting pertama untuk melaksanakan program kegiatan

belajar adalah apakah cukup tersedia sumberdaya manusia yang memiliki
kemampuan membelajarkan dengan menggunakan model Andragogi.
Proses pembelajaran Andragogi adalah proses pengembangan sumberdaya
manusia. Peranan yang harus dikembangkan dalam pengembangan
sumberdaya manusia adalah peranaan sebagai administrator program,
sebagai pengembang personel yang mengembangkan sumberdaya
manusia. Dalam konteksi pelaksanaan program kegiatan belajar perlu
dipahami hal-hal yang berkaitan dengan berbagai teknik untuk membantu
orang dewasa belajar dan yang berkaitan dengan berbagai bahan-bahan
dan alat-alat pembelajaran.

7. Mengevaluasi Hasil Belajar dan Menetapkan Ulang Kebutuhan
Belajar

Proses pembelajaran model Andragogi diakhiri dengan langkah
mengevaluasi program. Pekerjaan mengevaluasi merupakan pekerjaan
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yang harus terjadi dan dilaksanakan dalam setiap proses pembelajaran.
Tidak ada proses pembelajaran tanpa evaluasi. Proses evaluasi dalam
model pembelajaran Andragogi bermakna pula sebagai proses untuk me-
rediagnosis kebutuhan belajar. Untuk membantu peserta didik mengenali
ulang model-model kompetensi yang diharapkannya dan meng-asses
kembali diskrepansi antara model dan tingkat kompetensi yang baru
dikembangkannya. Pengulangan langkah diagnosis menjadi bagian integral
dari langkah evaluasi.

Dalam khasanah proses evaluasi terdapat empat langkah yang
diperlukan untuk mengefektifkan assessment program yaitu (1) evaluasi
reaksi yang dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana peserta pelatihan
merespon suatu program belajar; (2) evaluasi belajar dilaksanakan untuk
mengetahui prinsip-prinsip, fakta, dan teknik-teknik yang telah diperoleh
oleh peserta pelatihan; (3) evaluasi perilaku dilaksanakan untuk
memperoleh informasi perubahan perilaku peserta pelatihan setelah
memperoleh latihan; dan (4) evaluasi hasil dilaksanakan untuk mengetahui
tingkat keberhasilan program.

Implikasi tersebut sebenarnya lebih bersifat prinsip-prinsip atau rambu-
rambu sebagai kendali tindakan membelajarkan orang dewasa. Oleh karena
itu, keberhasilannya akan lebih banyak tergantung pada setiap pelaksanaan
serta kondisi yang dihadapi. Jadi, implikasi pengembangan teknologi atau
pendekatan andragogi dapat dikaitkan terhadap penyusunan kurikulum atau
cara mengajar terhadap warga belajar. Namun, karena keterikatan pada
sistem lembaga yang biasanya berlangsung, maka penyusunan program
atau kurikulum dengan menggunakan andragogi akan banyak lebih
dikembangkan dengan menggunakan pendekatan ini.

Orang dewasa merasakan bahwa konsep diri seseorang dapat
berubah. Mereka mulai melihat peranan sosial mereka dalan hidup tidak
lagi sebagai warga belajar “full time”. Mereka melihat diri mereka semakin
sebagai penghasil atau pelaku. Sumber utama kepuasan diri mereka
sekarang adalah penampilan mereka di lingkungan sosialnya. Konsep diri
mereka mendorong sebagai pribadi yang mampu mengarahkan dirinya
sendiri. Mereka melihat diri mereka sendiri sebagai pihak yang mampu
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membuat keputusan-keputusan mereka sendiri dan menghadapi akibat-
akibatnya, mengelola hidup mereka sendiri.

Menurut Asmin (Psikologi.net) orang dewasa dalam situasi belajar
mempunyai sikap tertentu, maka perlu diperhatikan berikut: (1) Terciptanya
proses belajar adalah suatu proses pengalaman yang ingin diwujudkan
oleh setiap individu orang dewasa. Proses pembelajaran orang dewasa
berkewajiban memotivasi/mendorong untuk mencari pengetahuan yang
lebih tinggi. (2) Setiap individu orang dewasa dapat belajar secara efektif
bila setiap individu mampu menemukan makna pribadi bagi dirinya dan
memandang makna yang baik itu berhubungan dengan keperluan
pribadinya. (3) Kadangkala proses pembelajaran orang dewasa kurang
kondusif, hal ini dikarenakan belajar hanya diorientasikan terhadap
perubahan tingkah laku, sedang perubahan perilaku saja tidak cukup, kalau
perubahan itu tidak mampu menghargai budaya bangsa yang luhur yang
harus dipelihara, di samping metode berpikir tradisionil yang sukar diubah.
(4) Proses pembelajaran orang dewasa merupakan hal yang unik dan
khusus serta bersifat individual. Setiap individu orang dewasa memiliki
kiat dan strategi sendiri untuk memperlajari dan menemukan pemecahan
masalah yang dihadapi dalam pembelajaran tersebut. Dengan adanya
pelung untuk mengamati kiat dan strategi individu lain dalam belajar,
diharapkan hal itu dapat memperbaiki dan menyempurnakan caranya sendiri
dalam belajar, sebagai upaya koreksi yang lebih efektif. (5) Faktor
pengalaman masa lampau sangat berpengaruh pada setiap tindakan yang
akan dilakukan, sehingga pengalaman yang baik perlu digali dan
ditumbuhkembangkan ke arah yang lebih bermanfaat. (6) Belajar adalah
suatu transformasi ilmu pengetahuan dan juga merupakan proses
pengembangan intelektualitas seseorang. Pemaksimalan hasil belajar dapat
dicapai apabila setiap individu dapat memperluas jangkauan pola
berpikirnya.

Arip (1994) mengutip dari Edgar Dale mengemukakan bahwa dalam
dunia pendidikan, penggunaan bahan atau sarana belajar seringkali
menggunakan prinsip Kerucut Pengalaman seperti gambar berikut.
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Gambar 2
Kerucut Pengalaman Edgar Dale (Sumber gambar: unilrn.com)

Berdasarkan gambaran kerucut pengalaman tersebut metode apapun
yang diterapkan penting mempertimbangkan faktor sarana dan prasarana
yang tersedia untuk mencapai tujuan akhir pembelajaran, agar peserta
pelatihan memiliki suatu pengalaman belajar yang bermutu. Jadi, apabila
para fasilitator atau widyaiswara menerapkan metode pembelajaran hanya
karena ia merasa lebih menguasai metode tertentu seperti ceramah, dalam
konteks ini merupakan suatu kekeliruan besar. Begitu juga apabila seorang
widyaiswara baru saja menerima metode baru yang dipandang akan
memberikan efek “menyenangkan” bagi peserta pelatihan, sementara dari
sisi substansi materi terabaikan, hal inipun menjadi sebuah kekeliruan.
Alih-alih mendapat pengalaman belajar yang baru dan mendapat solusi
atas problem pekerjaanya, peserta pelatihan hanya mendapat
“pengalaman” proses pembelajaran yang penuh nyanyian dan permainan,
yang belum tentu relevan dengan materi pembelajaran.

Menurut Lunandi (1987), proses belajar tersebut, dirinci menjadi seperti
terlihat dalam gambar berikut.
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Gambar 3
Kontinum Proses Belajar (Sumber: Lunandi, 1987: 26)

Widyaiswara dalam memilih metode seharusnya mempertimbangkan
aspek tujuan yang ingin dicapai, yang dalam hal ini mengacu pada garis
besar program pengajaran yang dibagi dalam dua jenis: Pertama,
rancangan proses untuk mendorong orang dewasa mampu menata dan
mengisi pengalaman baru dengan mempedomani masa lampau yang
pernah dialami, misalnya dengan latihan keterampilan, melalui tanya jawab,
wawancara, konsultasi, latihan kepekaan, dan lain-lain, sehingga mampu
memberi wawasan baru pada masing-masing individu untuk dapat
memanfaatkan apa yang sudah diketahuinya. Kedua, Proses pembelajaran
yang dirancang untuk tujuan meningkatkan transfer pengetahuan baru,
pengalaman baru, keterampilan baru, untuk mendorong masing-masing
individu orang dewasa dapat meraih semaksimal mungkin ilmu pengetahuan
yang diinginkannya, apa yang menjadi kebutuhannya, keterampilan yang
diperlukannya.

Berdasarkan kerucut pengalaman Dale, tampak bahwa pada ceramah
peserta hanya mendengarkan. Fungsi bicara hanya sedikit terjadi pada
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waktu tanya jawab. Sedangkan pada metode diskusi bicara dan
mendengarkan adalah seimbang. Sementara itu dalam demonstrasi,
peserta sekaligus mendengar, melihat dan berbicara. Sedangkan pada
saat latihan praktis peserta dapat mendengar, berbicara, melihat dan
mengerjakan sekaligus, sehingga dapat diperkirakan akan menjadi paling
efektif. Jadi, pembelajaran orang dewasa desainnya harus lebih
mengutamakan latihan praktis, apalagi berkenaan langsung dengan
problem-problem pekerjaannya. Jadi, dalam pembelajaran yang aktif
sangat dianjurkan untuk menggunaan segenap modalitas pembelajaran
yakni penglihatan, pendengaran, membicarakannya. Bagi orang dewasa
belajar lebih efektif apabila ia dapat melakukan hal-hal tersebut, dan makin
efektif lagi kalau dapat juga mengerjakan (learning by doing).

Penutup
Orang dewasa belajar sepanjang rentang kehidupannya meskipun

jenis yang dipelajari dan cara belajar selalu berubah sesuai dengan
perkembangan kehidupannya. Mereka belajar untuk kehidupannya, oleh
karenanya mereka akan senang bila aktivitas belajar yang dilakukan dapat
diterapkan dan sekaligus dapat memecahkan permasalahan hidupnya.
Implikasi penting dari motivasi belajar mereka dalam desain pembelajaran
pelatihan adalah menjadikan mereka sebagai pusat pembelajaran. Mereka
diberikan kesempatan untuk menggali dan memperluas pengalaman dalam
rangka mewujudkan aktualisasi dirinya.
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PEMBELAJARAN JARAK JAUH MENUJU
ERA BARU PARADIGMA PELATIHAN

Pendahuluan
Pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dalam

semua bentuk organisasi merupakan upaya yang dapat membantu
pencapaian kualitas SDM dengan kombinasi skill dan motivasi dalam
lingkungan yang semakin kompetitif. Sebuah pelatihan peningkatan
kemampuan SDM lebih fleksibel dalam mengadaptasi perubahan lingkungan
yang demikian cepat. Dengan kata lain, pelatihan sangat penting untuk
memastikan kelangsungan hidup organisasi pada umumnya.

Kementerian Agama (Kemenag), dalam hal ini menjadi salah satu
institusi pemerintah yang turut bertanggung jawab untuk menyediakan
aparatur yang qualified dalam pemenuhan tugasnya terutama sebagai agen
pembangunan dalam bidang keagamaan. Penyelenggaraan pelatihan di
Kemenag secara nasional berada di bawah kendali dua Pusat Pendidikan
dan Pelatihan (Pusdiklat) yaitu Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat
Tenaga Teknis Keagamaan yang berkedudukan di Jakarta. Sementara itu
sebagai perpanjangan tangan di daerah, dewasa ini baru terdiri dari 12
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang meliputi dua bidang
garapan besar administrasi dan teknis keagamaan.

Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan beserta Balai Diklat Keagamaan
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yang di dalamnya terdapat Seksi Diklat Tenaga Teknis Keagamaan,
bertanggungjawab untuk menyediakan aparatur bidang fungsional maupun
non adminsitratif lainnya di Kemenag agar mampu menjadi pelayan
masyarakat yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan
bersih.

Sejak tahun 2009, Pusdiklat teknis menyikapi kebijakan Kepala Badan
Litbang dan Diklat Agama untuk melakukan diversifikasi kediklatan yang
juga dikenal dengan paradigma baru kediklatan. Salah satu amanat
kebijakan ini adalah mengembangkan model pelaksanaan pelatihan dari
awalnya yang lebih menekankan pada model pelatihan konvensional tatap
muka di dalam kelas, maka dengan paradigma baru kediklatan ini
dikembangkan juga model diklat di wilayah kerja (DDWK) dan pelatihan
jarak jauh (PJJ).

Adanya diversifikasi kediklatan ini merespon perubahan kebijakan
dalam mendefinisikan pegawai Kemenag yang di dalamnya bukan hanya
ada yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)—yang jumlahnya
jauh lebih sedikit—melainkan juga ada pegawai yang non PNS—yang
jumlahnya lebih banyak, termasuk secara kelembagaannya—.Adanya
perubahan cara pandang ini memungkinkan keseluruhan pegawai Kemenag
baik PNS maupun non-PNS yang menunjang tugas pokok dan fungsi
Kemenag untuk mengakses pelatihan sebagai salah satu medium untuk
meningkatkan kompetensinya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kondisi ini, menuntut adanya perubahan paradigma yang paralel dalam
kebijakan pelatihan. Untuk itulah, maka kemudian Pusdiklat Teknis
mengupayakan persiapan-persiapan baik dari segi regulasi maupun fasilitas
pendukung untuk menyukseskan penyelenggaraan pelatihan yang lebih
beragam melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga lain. Tuntutan
perubahan paradigma ini sendiri paralel dengan perkembangan teknologi
informasi sudah mencapai gelombang ke-enam. Pada gelombang ini,
teknologi informasi dikembangkan dengan sistem jaringan tanpa kabel
(wireless). Sistem ini memungkinkan orang mengakses informasi langsung
dari ponsel, pendidikan pun sudah menjadi mobile learning. Pada
gelombang ini telah terjadi penggunaan teknologi informasi sebagi sumber
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belajar, dan kedepannya teknologi informasi yang   menggabungkan teknologi
komputer, telekomunikasi dan multimedia akan menjadi tulang punggung
pendidikan jarak jauh, termasuk DJJ.

Memahami Konsep Pelatihan Jarak Jauh
1. Sistem Pelatihan
Kata pelatihan dalam tulisan ini akan merepresentasikan dua jenis

aktivitas yang berbeda: (1) membantu pegawai memperoleh keterampilan
baru, dan (2) membantu mereka untuk memperkuat keterampilan yang
mereka miliki: Pelatihan merujuk pada upaya sistematis oleh organisasi
untuk memfasilitasi pembelajaran atas pengetahuan, keterampilan dan
kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan.

Konsep ini merangkum aspek kegiatan, tujuan, objek pelatihan, serta
moda waktu pelaksanaan. Aspek kegiatan menggambarkan bahwa dalam
pelatihan terjadi peristiwa atau aktivitas belajar dan mengajar. Aktivitas
belajar dalam pelatihan dibangun dalam konsep belajar orang dewasa, di
mana hal ini sebagai dampak dari kepesertaan yang memiliki karakter
demikian. Sebagaimana dilihat dari definisi di atas, peserta atau objek
pelatihan adalah pegawai, yang dalam hal ini adalah pegawai di lingkungan
Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan semangat dalam OMA nomor
11 tahun 2020 yang menjdikan masyarakat yang secara tugas dan
kegiatannya terlibat dalam tugas-tugas kementerian Agama. Menuju
terwujudnya suasana belajar yang menyenangkan, selain menggunakan
pendekatan belajar orang dewasa, para nara sumber atau biasa disebut
dengan widyaiswara, dituntut menguasai metode pembelajaran orang
dewasa selain menguasai bahan ajar sesuai mata pelatihan yang akan
diajarkan.

Diketahui bahwa pegawai Kemenag memiliki ragam karakter sesuai
dengan keragaman bidang tugas yang dilayani oleh Kemenag. Kaitannya
dengan hal tersebut, tentu saja memerlukan kesiapan yang matang dari
aspek penyelenggaraan pelatihan ini baik aspek kurikulum, materi, sarana
pendukung dan kemampuan widyaiswara yang memadai.

Pelatihan dilihat dari limit waktu minimal, menunjukan ciri yang khas.
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Pelatihan sekurang-kurangnya dilakukan 40 jam pelajaran dengan masing-
masing jam pelajaran terdiri dari 45 menit. Karakter ini menjadikan
pelatihan berbeda dengan model penyelenggaraan kegiatan yang dari aspek
tujuan hampir serupa seperti orientasi pegawai atau lainnya. Waktu
penyelenggaraan dalam pelatihan di bagi ke dalam dua kategori, yakni
untuk kegiatan pembelajaran teoritik dan waktu untuk pembelajaran praktik.
Adanya dua kategori ini melihat dari tuntutan materi juga kebutuhan peserta
pelatihan. Mengapa demikian, karena pelatihan diselenggarakan selain
untuk meningkatkan pengetahuan juga keterampilan pegawai yang menjadi
peserta pelatihan. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan tugas pegawai di
lingkungan pelatihan tidak seluruhnya berorientasi pengetahuan teoritik
semata tetapi juga disertai tuntutan keterampilan nyata untuk mendukung
terwujudnya pelayanan yang prima kepada pihak yang dilayani.

Sebagai sebuah Sistem, pelatihan dibangun dari elemen-elemen yang
saling berkaitan (Haris, 2007). Sebagai dasar pelaskanaan yang harus
pertama kali dilakukan adalah training need analysis (TNA) atau Analisis
kebutuhan diklat (AKD). Hasil AKD ini kemudian dituangkan dalam desain
program pelatihan. Desain program pelatihan inilah yang akhirnya menjadi
acuan penyusunan kurikulum. Melakukan AKD dan penyusunan kurikulum
dapat dilakukan oleh penyelenggara pelatihan baik oleh pusdiklat selaku
pembina maupun oleh Balai Diklat sebagai unit pelaksana teknis di daerah.

Sementara itu, dalam perspektif Goldstein, pelatihan terdiri dari tiga
tahapan, yaitu: Penaksiran Kebutuhan memiliki dua tahapan: (a) penaksiran
kebutuhan itu sendiri dan (b) memperoleh tujuan program pelatihan.
Pelatihan Sesungguhnya terdiri dari (a) rancangan instruksional dan (b)
melaksanakan pelatihan. Evaluasi memiliki lima tahapan: (a)
mengembangkan kriteria; (b) melakukan pretest kepada peserta pelatihan;
(c) memonitor jalannya pelatihan; (d) mengevaluasi pelatihan itu sendiri;
dan (e) mengevaluasi sebaik apa pelatihan itu dapat mentransfer informasi.

Ketiga tahapan ini dapat dilihat pada skema berikut:
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Gambar 4
Model Pelatihan Sistematis Goldstein

(Diadaptasi dari Goldstein, I. L. 1974. Training: Program Development and
Evaluation. Thomson/Wadsworth Publishing Company, Inc. dan Golstein, I.
L. 1993. Training in Organizations, 2nd ed. Pacific Grove CA: Brooks/Cole

Publishing Co.)

2. Pelatihan Jarak Jauh
Keberadaan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) diatur dalam pasal 31 UU

Sisdiknas tahun 2003 dan PP nomor 11 tahun 2017 yang kemudian
diperbaharui dengan PP Nomor 17 tahun 2020 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan PNS pasal 212 ayat (3).

Dilihat dari sudut pandang metode tatap muka secara langsung ataupun
tidak langsung, Onno, P (2002) menjelaskan proses belajar mengajar
tersebut menjadi dua yaitu pendidikan kovensional/tatap muka dan
pendidikan jarak jauh.  Proses pembelajaran konvensional merupakan
proses yang synchronous, dimana terjadi interaksi antara learner dan
teacher dalam kurun waktu dan tempat yang bersamaan (tatap muka
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secara langsung). Proses pembelajaran jarak jauh adalah tidak terjadinya
kontak dalam bentuk tatap muka langsung. Komunikasi dua arah pada
pembelajaran jarak jauh dijembatani dengan media seperti surat, teleks,
radio, telepon, modem dan komputer. Perkembangan pembelajaran jarak
jauh ke media internet memunculkan paradigma baru yaitu asynchronous
time and separated location distance learning. Dengan menggunakan media
internet menjadikan proses pembelajaran tidak terbatas oleh ruang dan
waktu.  

Hershey (2005) dalam Setiawati (2009) mengemukakan keuntungan-
keuntungan yang diperoleh dalam on-line learning yaitu peserta pelatihan
dimanapun, dan kapanpun dapat berpartisipasi dan beraktifitas dalam
mengikuti proses pembelajaran. Ada dua pengertian yang berbeda
berkenaan dengan pengertian pembelajaran jarak jauh. Hocutt, M.,
Stanford, R., Wright, V.H., Raines, M., (2002), mengemukakan bahwa :

a. Pembelajaran jarak jauh sebagai pembelajaran yang mengganti
pembelajaran tatap muka di dalam kelas, dan ini sudah diakui
oleh seluruh dunia sebagai proses pembelajaran yang sah.

b. Pembelajaran jarak jauh sebagai pelengkap dari pembelajaran
yang dilakukan dalam kelas.

Namun pada prinsipnya terdapat kesamaan, bahwa dalam
pembelajaran jarak jauh antara peserta pelatihan dan widyaiswara tidak
berada pada tempat yang sama. Sebagai implikasi dari perbedaan tempat
widyaiswara dan peserta ini maka peserta pelatihan tidak diarahkan secara
langsung oleh widyaiswara dan karenanya peserta pelatihan harus
memahami hakekat dan semangat belajar mandiri melalui sistem e-learning
(pembelajaran melalui media elektronik).

Terdapat dua persyaratan utama yang harus dipenuhi e-learning
sebagai bentuk pelatihan jarak jauh agar dapat berhasil dengan baik, yaitu:
pertama, persyaratan teknologi yang dimiliki e-learning harus dapat
memberikan fasilitas (learning management system) bagi terlaksananya
semua proses pembelajaran sebagaimana proses yang dijalankan secara
formal (dalam kelas) namun dijalankan secara jarak jauh dalam artian
peserta pelatihan dan widyaiswara terletak pada tempat yang berbeda.
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Kedua, adalah persyaratan sikap yakni karena dalam e-learning tanggung
jawab pembelajaran secara otomatis berpindah kepada peserta didik, maka
sikap semangat belajar mandiri menjadi sikap mutlak yang harus dimiliki.

a. Prinsip Pelatihan Jarak Jauh
PJJ memiliki beberapa prinsip pokok, yakni :
1) Proses pembelajaran dalam PJJ tidak terbatas ruang dan waktu,

namun pada saat yang bersamaan, peserta dan tutor yang berasal dari
widyaiswara bertemu dalam kegiatan tutorial secara  tatap muka atau
jarak jauh. Tutorial dilaksanakan dengan sedikit tatap muka, dan dilengkapi
dengan tutorial jarak jauh melalui chatting, telepon, video konferensi dll.

2) Pelaksanaan Pembelajaran dalam PJJ dilakukan dengan belajar
mandiri (self-paced learning) sesuai  panduan. Dalam belajar mandiri,
peserta dituntut memiliki prakarsa sendiri dalam mempelajari bahan belajar,
mengerjakan tugas-tugas, memantapkan keterampilan, dan menerapkan
pengalaman belajarnya kedalam sikap belajar yang baik. Belajar mandiri
dalam banyak hal ditentukan oleh kedisiplinan dalam mengatur waktu
belajar, inisiatif, motivasi yang kuat dalam belajar, dan melakukan kegiatan
belajar secara efektif.

Kemampuan belajar mandiri dipengaruhi oleh kecepatan membaca
dan memahami isi bacaan. Belajar mandiri dapat dilakukan secara
perorangan (individual)  atau dalam kelompok dengan menggunakan bahan
belajar cetak (modul) maupun non cetak. Belajar Mandiri secara Individual
(BMI). Dalam BMI, peserta pelatihan secara mandiri mempelajari modul
dan bahan ajar lain yang diberikan, mengerjakan tugas, latihan dan lain-
lain di tempat dan waktu yang sesuai dengan kondisi peserta pelatihan
bersangkutan. Bahan belajar utama adalah modul cetak serta dilengkapi
dengan bahan belajar penunjang berupa bahan presentasi widyaiswara
dan link internet terkait literatur mata pelatihan tertentu. Bahan belajar
tersebut, berikut tugas dan latihan dapat diperoleh dan atau dilakukan
melalui website resmi PJJ yaitu h://www.bandungsiemapede.id/e-learning.

3) Penyelenggaraan PJJ dilaksanakan selama lima minggu  dan
disetarakan dengan 100 jam pelatihan. Tutorial tatap muka berbantu
aplikasi zoom, merupakan mekanisme penunjang untuk membantu kesulitan
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belajar, menanmbah motivasi dan meningkatkan kembali gairah belajar.
Penyelenggaran PJJ  membutuhkan kualifikasi peserta yang  Memiliki
motivasi untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, wawasan
tugas, dan sikap mental melalui kegiatan PJJ serta belum pernah mengikuti
pelatihan sejenis baik klasikal maupun PJJ sebelumnya. Calon peserta
direkrut dengan cara Informasi akan diselenggarakan PJJ kepada unit kerja
terkait (Kanwil/Kankemenag Kab/Kota, Kepala Madrasah) melalui surat,
website.

4) Bobot Kurikulum Materi Pembelajaran untuk PJJ Tingkat Dasar
meliputi 10% kelompok dasar, 80% kelompok inti, dan 10% kelompok
penunjang. Dengan cakupan tutorial tatap muka sebanyak 30 % dan  70
% belajar mandiri.  Setelah berakhir kegiatan pembelajaran PJJ akan
dilakukan evaluasi dan sertifikasi. Evaluasi yang harus dilakukan oleh peserta
pelatihan, yaitu tugas (quiz), Pre test dan post test.

5) Evaluasi/Tes Mandiri (Self-Assessment); peserta dapat melakukan
tes mandiri segera setelah menyelesaikan satu bab/topik materi pelatihan.
Tes mandiri dapat dilakukan dengan cara menjawab soal tes (quiz) yang
ada pada setiap akhir topik dalam setiap pembelajaran yang dilakukan
secara online.

6) Sertifikasi; Kepada peserta yang telah mengikuti seluruh proses
pelatihan jarak jauh yang dibuktikan dengan hasil evaluasi per mata
pelatihan melalui quiz dan tes, akan diberikan sertifikat PJJ yang disetarakan
dengan 100 jam pelatihan reguler.

b. Metode Pembelajaran PJJ
Prinsip pembelajaran dalam pelaksanaan PJJ ini adalah proses

pembelajaran bagi orang dewasa (andragogi). Sesuai sasaran kompetensi
yang harus dicapai oleh para peserta pelatihan, maka pemilihan metode
pembelajaran disesuaikan dengan aktualisasi kegiatan yang akan
dilaksanakan. Untuk itu metode yang memungkinkan untuk dilaksanakan
adalah sebagai berikut :

1) Tutorial melalui modul/bahan ajar
2) Tutorial jarak jauh berbasis TIK
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3) Pemberian Tugas/Latihan
4) Studi kepustakaan
Tutorial Tatap Muka adalah tutorial yang diselenggarakan berbantu

aplikasi zoom atau sejenis, misal tiga kali dan dilakukan secara tatap muka.
Tutorial dilakukan oleh widyaiswara dengan penekanan pada pemecahan
masalah atau mendiskusikan hal-hal tertentu yang tidak bisa dipecahkan
ketika belajar mandiri.

Tutorial Jarak Jauh (Tutorial Elektronik)  adalah tutorial yang juga
dilakukan secara terjadwal, tapi melalui media telekomunikasi tertentu.
Tutorial elektronik (jarak jauh) dapat dilakukan dalam berbagai bentuk,
diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Chatting; widyaiswara menjadwalkan waktu tertentu untuk
melakukan konferensi berbasis teks (chatting). Tutorial dapat
dilakukan melalui proses tanya jawab yang dimoderatori oleh
widyaiswara.

2) Forum diskusi elektronik; tutorial juga dapat dilakukan melalui forum
diskusi secara elektronik melalui website PJJ online.

Untuk kepentingan tutorial jarak jauh ini, diperlukan infrastruktur
komputer dan jaringan internet  yang memadai.

Pelaksanaan PJJ kasus di Balai Diklat Keagamaan
Bandung

Sebetulnya telah lama dikenal cikal bakal pendidikan jarak jauh. Dalam
alam kolonial, penjajah Belanda memperkenalkan pendidikan jarak jauh
bagi para pegawainya melalui kursus tertulis dengan memanfaatkan kurir
pos. Kemudian Kementrian Pendidikan menyelenggarakan PJJ untuk guru-
guru pada tahun 1950-an, dan kemudian dilembagakan dalam Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Guru Tertulis (P3GT), tahun 1984 pemerintahan
orde baru membangun Uniersitas Terbuka sebagai lembaga pemerintah
yang menyelenggarakan pendidikan dengan sistem belajar jarak jauh dan
terbuka. UT menerapkan sistem belajar jarak jauh dengan artian bahwa
pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan
media, baik media cetak (modul) maupun non cetak (audio/video,
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komputer/internet, siaran radio dan televisi). Kemudian terbuka mempunyai
makna bahwa UT tidak membatasi usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu
registrasi, frekuensi mengikuti ujian, dan sebagainya. Kalaupun ada
pembatasan adalah mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang
pendidikan menengah atas (SMA/MA atau yang sederajat).

Kementerian lain yang pernah tercatat melakukan Diklat Jarak Jauh
(DJJ) adalah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. Pada
tahun 1998, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan DJJ bagi 7000-an
perawat dan bidan di seluruh Indonesia, sedangkan 3000-an penyuluh
pertanian lapangan mengikuti DJJ yang diselenggarakan oleh Kementerian
Pertanian pada tahun 1999. Untuk mengorganisasi peneyelenggaran DJJ,
dibentuk Indonesia Distance Learning Network (IDLN) dan tahun untuk
kawasan Asia Tenggara berdiri SEAMOLEC yang beranggotakan 10 negara.

Kemenag sendiri sudah mempersiapkan pelatihan jarak jauh sejak
tahun 1993, dengan kegiatan temukarya pelatihan jarak jauh hasil
kerjasama pusdiklat pegawai Kemenag dengan Pustekom Kemendikbud.
Tahun 1998, beberapa pegawai Kemenag juga mengikuti pelatihan DJJ
yang diselenggarakan Pustekom, UT dan SEAMOLEC. Bahkan beberapa
diantaranya mengikuti pelatihan DJJ sampai ke Australia. Tahun 2009,
Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, dibawah Badan Litbang dan Diklat
Kemenag, menjadi regulator untuk kegiatan DJJ bagi para pegawai
Kemenag. Sedangkan Balai Diklat Keagamaan menjadi operator pelaksanaan
DJJ.

Penyelenggaraan DJJ dulu menggunakan website yang dikembangkan
oleh pusdiklat teknis dan Pustekkom khusus untuk pelaksanaan DJJ. Materi
yang diunggah ke website merupakan bahan ajar yang dikembangkan oleh
masing-masing widyaiswara sesuai dengan spesialisasi yang diampu dan
amanat kurikulum. Kini perkembangan PJJ online semakin dinamis dan
maju. Website yang digunakan sebagai Learning Management System
dalam PJJ di BDK Bandung sudah mandiri. Hal ini seiring dengan semangat
inovasi dan menjadikan BDK Bandung menuju corportae university. Alamat
situs PJJ BDK bandung dapat diakses di https://bandungsiemapede.id/e-
learning. Aplikasi ini dikembangkan secara mandiri dengan mengoptimalkan
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sumberdaya internal dan penggunaan moodle versi terakhir yang
diharapkan semakin memberikan kemudahan bagi pengguna atau peserta
pelatihan.

Kurikulum PJJ yang digunakan diadaptasi dari kurikulum pelatihan
reguler. Konsep ini merupakan perwujudan dari paradigma pelatihan bahwa
PJJ merupakan bagian dari diversifikasi pelatihan yang bertujuan
menjangkau sasaran pelatihan seluas luasnya dalam rangka pelayanan
kediklatan bagi pegawai Kemenag. Lebih jauh dari itu ialah dapat dicapainya
siklus kesempatan mengikuti pelatihan bagi para pegawai Kemenag yang
lebih pendek.

Digunakannya kurikulum yang sama dengan pelatihan reguler
menunjukkan bahwa konsep PJJ di BDK Bandung lebih mirip dengan
paradigma PJJ sebagai pengganti pelatihan reguler sekaligus pelengkap
sebagaimana diungkapkan oleh Scout dkk (2008). Disebut pengganti karena
secara utuh kurikulum tersebut diadopsi dari kurikulum pelatihan reguler
pada DJJ.

Penggunaan website dalam penyelenggaraan DJJ menggambarkan
bahwa Kementerian Agama mencoba mengakrabi perubahan teknologi
dalam dimensi pembelajaran. Masuknya sebuah produk ilmu pengetahuan
pada umumnya dan teknologi pada khususnya menuntut keterbukaan sikap
kultural masyarakat untuk proses integrasi yang lebih baik. Tanpa integrasi
ilmu atau produk teknologi dengan kebudayaan yang menerimanya, maka
yang akan muncul adalah gejala disintegrasi antara pengetahuan ilmiah
dan sikap ilmiah. Penerapan sebuah teknologi tertentu dalam suatu
masyarakat, misalnya, menuntut kedisiplinan yang—secara relatif—tinggi
dalam pemanfaatannya, sehingga berlaku kaidah: semakin tinggi suatu
jenis teknologi maka semakin kecil kekeliruan yang diizinkan (Ignas Kleden,
1988).

Dalam konteks pembelajaran, kehadiran teknologi informasi dan
komunikasi menuntut keterbukaan sikap dan mental dari civitas kependidikan
untuk mengubah paradigma atau cara pandang mereka terkait dengan
aktivitas kependidikan. Yuyun Estriyanto (2008) menyebutkan beberapa
perubahan budaya pembelajaran yang patut diperhatikan. Di antara yang
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disebutkan yang menarik untuk dicermati adalah bahwa, dengan
pemanfaatan teknologi, narasumber tak lagi menjadi satu-satunya sumber
otoritas atau sumber informasi, karena teknologi mengubah sumber
pengetahuan menjadi tak terbatas. Jadi, narasumber kadang kemudian
lebih berperan sebagai pendamping, pengarah, atau fasilitator.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan
pembelajaran dimaksudkan untuk mengarahkan produk teknologi agar
dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan pengembangan
pelatihan. Hal ini  berlangsung di atas kesadaran bahwa bagaimanapun
fungsi produk teknologi itu dapat saja “lepas kendali” dan justru bergerak
di wilayah yang dipandang negatif.

Kemudian, di manakah sebenarnya letak fungsi dan peran teknologi
dalam aktivitas pembelajaran, khususnya teknologi informasi dan
komunikasi. Jalu Noor Cahyanto, (2007) menyebutkan beberapa manfaat
teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan sebagai berikut: (1)
meningkatkan motivasi pebelajar; (2) digital portofolio efektif dan efisien;
(3) menambah wawasan dan cakrawala berpikir; (4) menumbuhkan jiwa
kebersamaan; (5) menjadi alat ukur konsep pembelajaran yang kita lakukan
dengan sekolah dari negara lain.

Salah satu manfaat penting yang dapat ditemukan dari penggunaan
perangkat teknologi dalam kegiatan pembelajaran adalah soal akses.
Teknologi informasi dan komunikasi mempermudah kita untuk mengakses
sumber-sumber informasi dan pengetahuan. Internet adalah contoh yang
paling mudah dikemukakan. Dengan internet, seseorang dapat mengakses
jutaan sumber informasi yang dibutuhkan dengan sangat mudah. Saat ini,
di internet cukup banyak website yang menyediakan bahan-bahan yang
sangat menarik untuk ditampilkan dan dipergunakan di ruang pembelajaran.
Selain itu, fasilitas surat elektronik dan grup diskusi (mailing-list) dapat
menjadi media komunikasi yang sangat bermanfaat (Mushthafa, 2008).

Penutup
PJJ yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Bandung dari aspek

sistem penyelenggaraan mengadopsi sistem pelatihan secara umumnya,
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dimana kurikulum dan bahan pembelajaran dan mekanisme evaluasi
diadopsi dari kurikulum pelatihan reguler. Namun demikian pada aspek
pelaksanaan menggunakan bantuan teknologi khususnya internet yang
menjadi sarana berselancar di dunia maya dengan mengakses website
https://bandungsiemapede.id/e-learning.  Internet menjadi bahan utama
yang menghubungkan peserta pelatihan dengan tutor untuk proses
pembelajaran. Dalam aspek perkembangan pembelajaran jarak jauh
sesungguhnya ini telah memasuki generasi ke empat.
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PELATIHAN JARAK JAUH:
REFLEKSI SEMANGAT PERUBAHAN

Catatan Awal: Refleksi Perjalanan
Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) telah menjadi bagian dari trend kediklatan

sejak tahun 2009 di lingkungan Kementerian Agama. DJJ ini terutama dengan
menggunakan basis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Keberadaan PJJ
ini tidak terlepas dari kebijakan kediklatan yang terus dikembangkan untuk
mampu melayani kebutuhan pegawai di Kementerian Agama dalam
meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan. Jadi, semangat PJJ
adalah semangat perubahan dalam pelayanan yang mampu diakses oleh
pegawai Kementerian Agama yang tidak dapat mengikuti pelatihan secara
regular klasikal.

Bercermin sejak tahun 2009 tersebut, di Balai Diklat Keagamaan
Bandung kini tampak memperlihatkan beberapa perubahan yang signifikan
dalam penyelenggaraannya. Perubahan tersebut pada aspek jenis
pelatihan, pemilihan tutor, kepesertaan, model tutorial, serta persiapan-
persiapan lainnya.

1. Jenis pelatihan
PJJ pada tahun 2009 mencakup empat jenis yang dilaksanakan yaitu

Guru Aqidah Akhlaq MTs, Bahasa Inggris MTs, Kimia MA dan Matematika
MTs. Sementara itu penyelenggaraan DJJ pada tahun 2010 meliputi PAI
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SMP, Matematika MTs, Bahasa Indonesia MTs dan Guru Sains MTs.
Sedangkan pada tahun 2011 penyelenggaraan PJJ telah bertambah dengan
meliputi Guru Matematika MTs dan MA; Guru SKI MI dan MTs; Guru Bahasa
Indonesia MTs; Guru Bahasa Inggris MTs; Guru Biologi MA; Guru IPA MI;
Guru Aqidah Akhlak dan Penyuluh Agama Islam. Jadi dari aspek ini telah
meningkatkan adanya variasi jenis pelatihan yang dilayani serta jumlah
yang bertambah. Hal ini tentu berdampak pada jumlah pegawai yang dapat
dilayani dalam kesempatan mengikuti pelatihan. Sementara itu, PJJ tahun
2020 menunjukkan pertumbuhan yang semakin signifikan, dengan
bertambahnya jumlah pelatihan menjadi 11 angkatan. Hal ini berdampak
signifikan pada peningkatan output yaitu alumni pelatihan.

Perubahan-perubahan bukan hanya pada aspek jumlah angkatan
melainkan juga pada aspek lainnya, seperti tanggungjawab tutor. Perbaikan
pada aspek ini terlihat pada tahun 2011. Tutor dikembangkan bukan menjadi
tanggungjawab perseorangan melainkan menjadi tanggungjawab bersama
pada masing masing PJJ yang diselenggarakan. Masing-masing mata
pelatihan diampu oleh widyaiswara sesuai dengan kompetensi dalam
spesialisasinya. Menuju keadaan ini Balai Diklat keagamaan Bandung telah
mempersiapkan diri dengan menyelenggarakan Diklat di Tempat Kerja
(DDTK) bagi widyaiswara serta staf yang akan menjadi admin PJJ.
Narasumber DDTK ini langsung dari Pustekkom notabene menjadi
narasumber dalam pelatihan persiapan PJJ yang diselenggarakan Pusdiklat.
Harapannya, adanya DDTK ini menjadi bagian penting dari desiminasi tadi
agar tercipta kebersamaan dan pembagian tugas yang objektif serta merata.

Adanya DDTK ini sedikit banyak memang telah menjadi bagian penting
dari persiapan PJJ tahun 2011. Namun perlu juga dicatat bahwa
pelaksanaan empat hari tentu berbeda dengan sepuluh hari. Artinya yang
diperoleh widyaiswara calon tutor PJJ ini masih dangkal, baru mengenal
kulit-kulitnya saja. Akan tetapi sebagai bekal awal langkah ini sudah
merupakan perbaikan dari pelaksanaan sebelumnya.

Berbeda dengan tahun 2020 ini, para calon admin juga diberikan
kesempatan untuk mengikuti bimbingan teknis secara online (pembelajaran
jarak jauh) ke Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Disamping itu juga dilakukan
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workshop pembekalan kepada calon tutor dan calon admin di lingkungan
Balai Diklat Keagamaan Bandung secara mandiri. Hal ini terkait dengan
aplikasi yang digunakan merupakan pengembangan dari aplikasi versi lama
yang juga digunakan di BDK Jakarta.

Bandung mengembangkannya dengan moodle versi terbaru dengan
harapan semakin ada perbaikan pada sisi aplikasi dan kemudahan dalam
penggunaannya. Workshop ini juga berlanjut bagi para tutor untuk
peningkatan kompetensi mereka dalam penyusunan bahan ajar non cetak
yang akan ditampilkan dalam web PJJ.

3. Minat Peserta
Hal menggembirakan adalah minat peserta yang demikian tinggi. Ketika

dibuka program PJJ tahun 2011 ini pendaftar mencapai angka di atas 1000
orang. Sementara itu kuota yang tersedia adalah 300 orang yang terbagi
ke dalam 10 angkatan dengan jenis pelatihan yang beragam. Sebagai
perbandingan, pada tahun 2020 pendaftar online untuk mengikuti PJJ ada
2014 orang. Sementara itu ketersediaan kelas ada Sembilan dengan
kapasitas masing-masing 50 orang peserta. Adanya fenomena ini
memberikan efek positif bahwa program ini dapat menjadi unggulan untuk
meningkatkan kapasitas output pelatihan.

Disamping itu, kiranya perlu juga diperhatikkan mengenai model
rekrutmen calon peserta hingga proses seleksinya. Pola pendaftaran pada
tahun 2011, peserta PJJ dianggap sebagai kegiaan mandiri, dimana unit
kerja masing masing peserta diberitahu setelah yang bersangkutan resmi
sebagai peserta. Hal ini berbeda dengan pelatihan regular, dimana mereka
(peserta) adalah pegawai yang diusulkan memenuhi permintaan Balai Diklat
dalam surat permohonan beserta kuota masing masing kabupaten dan
kota. Perbedaan ini tidak hanya pada sisi proses tetapi juga dilihat dari
motivasi belajar internal mereka (self regulated learning). Dalam penelitian
Setiawati (2010) SRL peserta PJJ lebih tinggi dibanding peserta pelatihan
regular. Ini memberikan harapan bahwa proses pembelajaran akan lebih
dinamis dan cenderung berpusat kepada peserta.

Pada aspek seleksi juga menimbulkan proses yang berbeda. Adanya
minat kemandirian ini serta proses pedaftaran yang mandiri memerlukan
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mekanisme yang khas. Mekanisme ini harus mampu menjaring peserta
yang benar-benar siap untuk pembelajaran mandiri dan menggunakan
perangkat teknologi. Mekanisme seleksi juga harus mampu membedakan
peserta yang belum pernah ikut pelatihan dengan alumni. Hal ini menjadi
penting ketika PJJ akan dianggap sebagai bagian dari program untuk
meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pelatihan.

Kegiatan PJJ ini baru saja berakhir, tugas tugas WI dan dan admin
sekarang merekap keseluruhan aktivitas peserta dan menilai tugas-tugas
yang telah mereka kirimkan. Secara formal kegiatan ini dapat dikatakan
memenuhi target harapan, dipandang dari aspek kepesertaan terpenuhi
30 orang. Jumlah ini bahkan menyisakan mereka yang masih mengantri
untuk dapat “merasakan” pelatihan dengan “rasa baru” ini. Namun demikian,
“suksesnya” kegiatan in bukan berarti tidak meninggalkan beberapa
pertanyaan mendasar: Bagaimana kedudukan Pelatihan Jarak Jauh ini
dalam konteks diversifikasi pelatihan yang dicanangkan Kepala Badan
Litbang dan Diklat?

Jawaban terhadap pertanyaan ini menjadi penting karena akan
berpengaruh terhadap berbagai komponen pelatihan lainnya. (1) jika
jawabannya adalah bagian dari diversifikasi diklat yang tujuan akhirnya
adalah memangkas rotasi kesempatan mengikuti pelatihan bagi pegawai,
maka tidak menjadi masalah ketika kurikulum yang digunakan sama dengan
kurikulum pada pelatihan reguler konvensional. Dan ini juga berarti
keseluruhan materi yang ter-cover dalam kurikulum tersebut harus disajikan
apa adanya dengan konsep pembelajaran yang mandiri. Selain itu,
ketentuan lain tentang proses sertifikasi bagi peserta juga berlaku sama,
yakni tidak memerlukan adanya ujian. Cukup dengan pre test dan post
test ntuk mengukur gradasi kompetensi (kognitif) peserta PJJ. Andaipun
diperlukan ujian, maka ujian ini berbeda kedudukannya dengan pelatihan
penjenjangan yang menjadi syarat kelulusan.

Saat ini, pada pelatihan yang baru selesai berlangsung tersebut, masih
belum ditemukan formula definisi yang jelas mengenai keberadaan ujian, 
yang bahkan dilakukan dua kali yakni secara online dan offline. Sementara
itu kurikulum yang digunakan mengacu kepada kurikulum standar yang
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digunakan dalam pelatihan reguler konvensional.
(2) jika jawabannya adalah bukan bagian dari diversifikasi tersebut,

lalu apa istilah yang tepat baginya. Ketika ia bukan bagian dari diversifikasi,
maka penyelenggara PJJ dalam merekrut calon peserta fokus seleksi cukup
bagi mereka yang memang ingin meningkatkan kompetensi tertentu melalui
pelatihan dan tidak bisa mengikuti secara reguler. Ini berarti diperlukan
kurikulum yang khusus dan berbeda dengan pelatihan reguler konvensional.
Maka, tidak menjadi permasalahan ketika seseorang baru selesai mengikuti
pelatihan reguler, pada saat yang tidak lama kemudian mengikuti PJJ. Hal
lain yang penting diperhatikan adalah komposisi pembobotan untuk
menentukan “kelulusan” bagi peserta yang telah mengikuti PJJ.

Muncul juga beberapa pertanyaan dari peserta mengenai hak-hak
akomodasi mereka selaku peserta pelatihan. Pada umumnya seputar
fasilitas online, dan uang pulsa. Jika kita memandang bahwa tingkat
kemandirian dalam belajar pada PJJ jauh sangat besar dibanding pelatihan
reguler konvensional, tentu mestinya kita selaku penyelenggara
memberikan reward yang berbeda dengan peserta reguler. Namun ternyata
kitapun dihadapkan pada sisi efesiensi anggaran. Dengan DJJ diharapkan
dapat menekan beberapa pembiayaan yang tidak perlu. Namun sekali lagi
komentar pserta tersebut perlu juga kita perhatikan. Atas kondisi tersebut,
PJJ tahun 2020 memang sudah dilakukan perbaikan dengan memberikan
hak-hak uang pulsa tersebut langsung ke rekening peserta.

Catatan lain yang muncul dalam penyelenggaraan DJJ tahun 2011
adalah ketika dikombinasikan dengan program tayangan materi di TVe.
Ternyata, materi yang disajikan dalam TVe tidak seluruhnya equivalen
dengan kurikulum yang digunakan dalam PJJ. Disamping adanya
penjadwalan yang kurang sesuai. Contoh, PJJ penyuluh agama di Bandung
ditutup pada tanggal 28 September 2011, sementara itu tayangan terakhir
dalam TVe untuk materi kepenyuluhan pada tanggal 3 Oktober 2011. Hal
ini tentu jauh dari harapan semula bahwa tayangan interaktif di TVe menjadi
bagian dari penyelenggaraan PJJ. Seiring dengan perubahan yang terjadi,
pola kerjasama dengan TVe memang telah berakhir. Maka pada tahun
2020 ini persoalan seperti itu dianggap sudah selesai.
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Akhirnya dari pengalaman ini tampaknya masih menyisakan catatan-
catatan penting tersebut di atas sebagai bahan evaluasi menuju perbaikan
selanjutnya. Daftar catatan ini kiranya dapat dipangkas dengan beberapa
inovasi yang dapat dilakukan. PJJ bukan lagi sebagai piloting melainkan
juga sebagai program unggulan. Siapa yang menyangka misalnya pada
tahun 2020 ini akan ada pandemi  corona virus deseas19  yang dampaknya
terhadap interaksi sosial sangat nyata. Kebijakan social distancing dan
fysical distancing berpengaruh pada pola pelaksanaan pelatihan. Semula
pelatihan dengan pola klasikal baik di kampus maupun di luar kampus
menjadi andalan, maka kini PJJ menjadi jalan keluar terbaik sebagai upaya
peningkatan kompetensi pegawai.

Persoalan kurikulum. PJJ pada dasarnya adalah cara pelaksanaan
pelatihan. Artinya tidak ada keharusan perbedaan kurikulum antara cara
yang satu dengan lainnya. Bahwa melalui cara online ini akan ada perbedaan
pola pembelajaran, bukan berarti kurikulum yang secara menyeluruh harus
berubah. Melainkan dalam kurikulum yang dimaksud perlu menyatakan
bahwa kompetensi akhirlah yang menjadi pedoman atau ukuran
ketercapaian hasil belajar oleh peserta pelatihan.

Pada tahun 2020 ini seleksi peserta melalui dua tahapan setelah calon
peserta mendaftar secara online di website PJJ dengan melampirkan surat
permohonan yang diketahui atasan langsung. Pada tahapan ini mereka
melampirkan persyaratan administratif lataknya pelatihan regular klasikal.
Kemudian mereka yang lolos dalam seleksi administratif akan berhak
mengikuti test seleksi masuk yang dilakukan secara online. Seleksi ini
melibatkan 2014 calon peserta yang akan mengisi Sembilan program PJJ
2020 dengan masing-masing 50 orang peserta. Hasil seleksi dapat diketahui
terbuka. Diharapkan mekanisme ini memperbaiki mekanisme-mekanisme
pada tahun sebelumnya.

Jika pada pola PJJ masa lalu ada tutorial tatap muka langsung (offline)
maka sekarang semua tutorial dilakukan secara online. Tutorial dilakukan
dengan live chatt juga menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk bisa tatap
muka. Dengan pola e-learning ini selain meyakinkan PJJ sebagai program
yang hemat dari sisi anggaran, juga menjadikannya sebagai program
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pelatihan yang ramah teknologi.
Kelulusan peserta pasti mengikuti ketentuan dalam kurikulum. Namun

demikian, terkait dengan ciri khas pembelajaran jarak jauh yang
menekankan pada kemandirian, maka dalam PJJ SRL menjadi sangat
penting. Sepeti diulas terdahulu, SRL menjadi poin penting untuk
menentukan kualitas hasil belajar peserta PJJ. Melalui tahapan-tahapan
yang dtentukan dalam aplikasi PJJ, semua peserta dapat lanjut ke dalam
pembelajaran berikutnya jika lulus dalam pembelajaran sebelumnya. Jadi
pada aspek ini, kelulusan bukan lagi monopoli ujian akhir, tetapi juga menjadi
kredit sejak dalam proses pembelajaran.

PJJ, dengan pola e-learning terbukti sangat efesien. Jika pola regular
klasikal masing masing peserta menyerap anggaran rata rata 2.8 juta,
maka melalui e-learning hanya sekitar 5.7 persen dari angka tersebut.
Pola anggaran ini jelas sangat menarik terutama terkait dengan kebutuhan
anggaran yang disediakan dengan output dan benefit yang diperoleh.
Efesiensi anggaran dengan pola PJJ 2020, telah jauh semakin lebih baik
dibandingkan dengan PJJ pada tahun-tahaun sebelumnya yang masih
menggabungkan e-leraning dengan tatap muka offline. Hak-hak peserta
dalam pola PJJ yang semakin inovatif ini ada pada bantuan penyediaan
kuota data internet sesuai yang diizinkan dalam standar biaya umum.

Penutup
Kekuatan perubahan ada dalam inovasi dan kesediaan untuk terus

belajar dan berkaca dari masa lalu. PJJ menunjukkan watak perubahan
yang inovatif dan positif. Di tengah tantangan lingkungan yang dinamis,
PJJ dapat menjadi jalan keluar yang terbaik.  Tentu hal tersebut tidak
terwujud dengan begitu saja, melainkan juga dengan semangat perbaikan-
perbaikan dalam PJJ itu sendiri.
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EVALUASI:
KONSEP DAN IMPLEMENTASI MENUJU

PELATIHAN YANG EFEKTIF

Pendahuluan
Evaluasi merupakan upaya untuk mengetahui tentang jalannya sebuah

program, apakah berjalan sesuai standar dan mencapai tujuannya dengan
baik atau justru berseberangan dengan rancangan dan tidak mencapai
tujuan program tersebut (Nugraha, 2014). Kaitannya dengan pelatihan,
evaluasi juga merupakan hal yang penting. Evaluasi memberikan kepastian
tentang berhasil atau gagalnya kegiatan pelatihan yang dilaksanakan.

Kajian evaluasi dalam pelatihan pada umumnya selalu berorientasi
pada aspek keberhasilan pelatihan. Hasilnya jelas untuk menunjukkan
prestasi dan prestise penyelenggaraan pelatihan. Efektifitas pelatihan lebih
diukur berdasarkan mutu baku peserta pelatihan sebagai input serta proses
yang mengedepankan sisi kepentingan pelatih maupun lembaga
penyelenggara. Kajian tentang itu misalnya ditunjukkan oleh Sofhian (2013).
Kaitannya dengan prestasi peserta diukur secara normatif berdasarkan
test yang dilakukan baik melalui post test maupun ujian yang didesain
untuk mengukur kemampuan kognitif peserta pelatihan. Sangat sederhana,
pada ahirnya makna “keberhasilan” lebih berdasarkan capaian kognitif
peserta serta ditunjang kepuasan psikologis selama pelatihan berlangsung.
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Evaluasi seperti gambaran di atas dapat dikatakan evaluasi pelatihan
dalam paradigma klasik. Evaluasi dimaknai sebagai bagian dari rangkaian
kegiatan pelatihan dan dilakukan diujung waktu pelaksanaan pelatihan.
Paradigma ini berkembang dari pemikiran Bloom, Kolbs, juga Patrick.
Evaluasi model tersebut di dalamnya secara laten tersimpan arogansi
penyelenggara pelatihan, yakni ketika tersebar nuansa ancaman tidak lulus
pelatihan bagi yang tidak memenuhi standar. Namun demikian tentu saja
bukan berarti pemikiran tokoh tokoh tersebut secara faktual telah menggiring
pada pemaknaan yang cenderung berorientasi pada pihak penyelenggara,
yang terjadi adalah miskinnya pihak penyelenggara dengan literatur yang
berujung pada pemaknaan yang sempit.

Benar bahwa dalam evaluasi tersimpan benefit berupa adanya 1)
jaminan akuntabilitas, yaitu mengisi jeda kesenjangan kompetensi dengan
kebutuhan pekerjaan; 2) Kepastian anggaran, yaitu adanya jaminan
kepastian efektifitas anggaran yang dikeluarkan dengan capaian tujuan;
dan 3) umpan balik pada pelatih atau penyelenggara pelatihan, yaitu
memberikan masukan-masukan untuk memperbaiki suatu program
dilaksanakan agar semakin baik ke depannya. (http://
managementstudyguide.com/training-evaluation.htm.diakses tanggal 14
Agustus 2014). Gagasan tersebut perlu dikuatkan bahwa evaluasi bukan
hanya untuk penyelenggara pelatihan semata dan “kompetensi” yang
dicapai oleh peserta, melainkan juga apakah dengan evaluasi diketahui
bahwa “kompetensi” yang dicapai peserta pelatihan memang berguna dalam
lingkungan kerjanya?

Evaluasi: Teori dan Model Implementasi dalam Pelatihan
1. Pelatihan, suatu dimensi aksiologis
Pelatihan telah diyakini sebagai jalan dalam meningkatkan kompetensi

pegawai. Hal ini sebagaimana diungkapkan Garavan dalam Nugraha (2014)
sebagai sebuah kerangka sistematis untuk memodifikasi pengembangan
pengetahuan, keterampilandan sikap pegawai melalui pengalaman belajar
yang pada gilirannya dapat meningkatakan kinerja mereka bagi organisasi.
Definisi ini melingkupi tiga wilayah kompetensi yang ingin ditingkatkan,
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pengetahuan, sikap dan keterampilan terkait dengan pekerjaan peserta
pelatihan. Menurut Fachrurozy dan Nugraha (2009) terdapat banyak model
yang dapat diterapkan dalam sebuah program pelatihan yang masing-
masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Salah satu model yang dapat
digunakan dalam mempersiapkan pelatihan dan telah terbukti dapat
meningkatkan kualitas kinerja dan keterampilan pelaku organisasi adalah
Model Goldstein (lihat dalam buku ini halaman 57). Skema yang ditawarkan
Goldstein tersebut menunjukkan adanya suatu keterkaitan antar komponen
pada masing-masing tahapan. Kondisi ini dapat kita sebut sebagai suatu
sistem dalam pelatihan. Gambar lain tentang pelatihan sebagai sistem
ditunjukkan oleh Dally (2011) sebagai berikut.

Sumber: Dally, Membangun lembaga Diklat yang kredibel, 2011

Dally menerangkan bahwa berdasarkan sistem pelatihan di atas, entry
point dalam pelatihan adalah Analisis Kebutuhan Diklat (AKD). Sesungguhnya
hal ini senaga dengan yang ditawarkan Goldstein. Demikian pula halnya
menurut Rae (2005), meski dengan istilah sedikit berbeda yakni dengan
sebutan Training Need Identification and Anaysis (TNIA). Satu hal yang
penting adalah, AKD menjadi dasar penentuan suau program pelatihan
dipilih dan dilaksanakan. Dan tentu bermuara pada proses evaluasi yang
akan dilaksanakan.
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Skema Goldstein, menurut Fachrurozy dan Nugraha (2009)
menegaskan pentingnya semua informasi yang terkumpul sangat
diperlukan untuk memastikan bahwa program pelatihan memang berguna
dan berorientasi pada jenis pekerjaan tertentu. Sebuah analisis personal
dapat dilakukan dalam dua cara: (1) membandingkan evaluasi kemampuan
pegawai pada masing-masing dimensi keterampilan dengan tingkat
kemampuan yang diperlukan untuk masing-masing keterampilan, atau (2)
membandingkan kinerja sesungguhnya dengan standar minimum kinerja
yang diterima. Cara pertama dapat digunakan untuk mengidentifikasi
perkembangan kebutuhan untuk pekerjaan-pekerjaan di masa depan,
sementara cara yang kedua adalah untuk menentukan perlunya pelatihan
untuk pekerjaan yang ada karena ia didasarkan pada bagaimana kinerja
pegawai sesungguhnya dalam melaksanakan pekerjaannya.

2. Konsep dan model implementasi Evaluasi dalam Pelatihan
Evaluasi secara konseptual didefinisikan sebagai penilaian atau

penaksiran Menurut Echols (1983). Menurut Stufflebeam, dkk (1971) dalam
Ramsay (1990:34) evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh,
dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif
keputusan. Menurut Edward Gronland (1990: 19) evaluasi adalah proses
sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pengajaran dicapai oleh
siswa. Evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan
insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara
terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Hal
tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dapat dijelaskan sebagai sebuah
proses penilaian sesuatu dengan seksama untuk menentukan nilainya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa evaluasi berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian.
Pengukuran (measurement) bersifat kuantitatif, dan merupakan proses
membandingkan sesuatu melalui suatu kriteria baku (meter, kilogram,
takaran dan sebagainya). Penilaian adalah suatu proses transformasi dari
hasil pengukuran menjadi suatu nilai. Evaluasi, meliputi kedua langkah
tersebut yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi evaluasi
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adalah kegiatan memberikan nilai atas setiap hasil pengukuran pada
sesuatu.

Salah satu tujuan evaluasi adalah memberikan umpan balik terhadap
program pelatihan. Umpan balik ini tidaklah dibuat sederhana sekedar
apakah para peserta “menyukai” atau “belajar banyak” dari pelatihan
tersebut. Masalah sesungguhnya ialah apakah informasi yang ada atau
keterampilan yang dipelajari ditransfer pada pekerjaan dan menyebabkan
kemajuan yang diinginkan dalam kinerja dan produktivitas dan keuntungan
yang besar.

Menurut Bienbrauer, H. (1987: 18-20) ada beberapa daftar yang perlu
dipertimbangkan dalam evaluasi program pelatihan. 1) Sudahkah
penaksiran kebutuhan terselesaikan? 2) Apakah penaksiran kebutuhan telah
mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dengan baik? 3) Apakah tujuan
program sudah benar? 4) Apakah pilihan peserta program sesuai target?
5) Apakah isi pelatihan telah disampaikan dan diterima sebagaimana
diinginkan? 6) Apakah para peserta benar-benar mengaplikasikan
keterampilan mereka selama pelatihan? 7) Apakah peserta mentransfer
pada tempat kerja mereka keterampilan yang dipelajari dalam program
tersebut? 8) Apakah peserta mencapai tujuan kinerja yang telah mereka
bangun?

Menurut Kirkpatrick (1998), ada empat level evaluasi dalam pelatihan,
yaitu: (1) reaksi, (2) pembelajaran, (3) perilaku, dan (4) hasil.

Mengevaluasi reaksi peserta dilakukan dengan survey mengenai
perasaan dan pendapat mereka atas elemen-elemen penting dalam
pelatihan. Elemen-elemen ini meliputi ketersediaan sarana pendukung,
kurikulum pelatihan, fasilitator, sumber belajar, bahkan termasuk menu
yang disajikan selama pelatihan berlangsung. Memeriksa reaksi ini dalam
lingkungan pelatihan aparatur terutama di Kementerian Agama bukanlah
hal yang baru. Evaluasi jenis ini telah dilakukan. Adapun yang mungkin
menjadi kritik atas tindakan ini adalah, apakah ia dilakukan diakhir kegiatan,
atau secara insidental dari awal sampai akhir kegiatan pelatihan
berlangsung? Hal ini untuk mendapatkan feedback dan kesempatan
memperbaiki apabila ada reaksi yang negatif dari peserta pelatihan. Melihat
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skema pelatihan yang ditawarkan Goldstein, tampaknya opsi terakhirlah
yang harus diambil. Evaluasi reaksi bukan dilakukan diakhir kegiatan semata,
melainkan juga sejak awal kegiatan berlangsung.

Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui apakah peserta
telah mempelajari gagasan atau fakta sebagai materipelatihan, atau apakah
proses pembelajaran telah dilakukan dengan baik sehingga terjadi transfer
pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Dalam tradisi di pelatihan aparatur, evaluasi ini sering dikenal dengan ujian.
Ujian dilakukan terutama untuk menentukan apakah peserta layak
mendapatkan lisensi atau sebaliknya. Hal ini terutama untuk jenis pelatihan
yang menjadi persyaratan khusus dalam pengembangan karir mereka.
Lain dari itu, post-test juga dikategorikan dalam evaluasi jenis ini. Post-
test dilakukan untuk mengetahui apakah proses pembelajaran dilakukan
dengan baik sehingga mampu meningkatkan kompetensi peserta pelatihan.
Perbedaannnya adalah, jika ujian diproyeksikan untuk peserta, sedangkan
post tes untuk penyelenggara, meskipun pelaksananya adalah sama-sama
oleh peserta pelatihan.

Perilaku peserta selama program pelatihan berlangsung menjadi
perhatian penting untuk dievaluasi. Evaluasi perilaku melihat pada apakah
para peserta telah menggabungkan fakta yang dipelajari dan prosesnya
pada pekerjaan mereka. Evaluasi ini merupakan langkah pertama dalam
menaksir sebaik apa pelatihan ini telah dilaksanakan. Kaitannya dengan
domain pelatihan yang meliputi Knowledge, Skill dan Atitude, perilaku dapat
digambarkan sebagai wujud dari pengetahuannya dalam tindakan yang
terpangaruhi juga oleh perkembangan sikap mereka atas pekerjaannya.
Pelatihan mengupayakan peningkatan perbaikkan pada aspek perilaku
bukan hanya pada keterampilannya saja, melainkan juga sikap mereka
terhadap pekerjaan.

Evaluasi hasil merupakan upaya mengukur hasil batas bawah. Evaluasi
hasil lebih efektif untuk mengevaluasi transfer pelatihan pada perilaku
pekerjaan yang sesungguhnya. Dalam konteks pelatihan aparatur, evaluasi
hasil mencakup juga evaluasi pasca pelatihan. Untuk mengetahui apakah
sebuah pelatihan mampu mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang
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sesuai dengan gap competences antara seorang aparatur dengan tuntutan
jabatannya maka akan diketahui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
Evaluasi dilakukan dengan melihat daya serap alumni di lingkungan
pekerjaannya.

Berdasarkan skema Goldstein. ada beberapa langkah penting dalam
keseluruhan proses evaluasi, yaitu:

a. Menggambarkan kriteria.
Connoly (1988: 20-23) mengingatkan bahwa betapa penting untuk

mengidentifikasi masalah potensial secara jelas untuk semua term tujuan
pelatihan. Menurutnya, hal ini untuk memberikan jaminan kredibilitas
pelatihan dengan kebutuhan nyata di dunia pekerjaan peserta pelatihan.
Hal senada diungkapkan Ban dan Faerman (1990: 271-285) bahwa jika
peserta melihat tidak ada keuntungan praktis dalam dunia nyata dari
pelatihan ini, minat mereka, dan bahkan ingatan mereka, akan rendah.
Beberapa faktor yang memperlemah hasil pelatihan, diantaranya rancangan
dan cara penyampaian pelatihan, motivasi dan latarbelakang peserta, dan
lingkungan pekerjaan para peserta. Jika langkah sebelumnya telah dicapai
secara kompeten, evaluasi akan lebih mudah, karena kriteria khusus akan
mengikuti tujuan program pelatihan. Dengan demikian, kepastian hasil
AKD yang baik akan memberikan bantuan bagi para instruktur dan perancang
instruksional yang terlibat pada aspek ini untuk mampu menggambarkan
indikator keberhasilan pencapaian tujuan suatu pelatihan oleh peserta.

b. pre-test pada para peserta.
Pre-test dilakukan untuk mengevaluasi kebutuhan pelatihan yang lebih

jauh dan sebaik apa para pegawai menerima gagasan-gagasan dan metode
baru. Pre-test memungkinkan para perancang dan instruktur memahami
dimana kekurangan pelatihan yang menyebabkan pegawai memiliki kinerja
dibawah rata-rata. Untuk hasil evaluasi pre-test yang lebih baik, pengujian
tujuan didahulukan pada hal yang subjektif. Pre-test berisi tugas-tugas
spesifik yang mengukur Knowledge, Skill, Atittude (KSA).

Pengujian kompetensi sebelum pelatihan yang sesungguhnya akan
menambah penerimaan dan motivasi peserta. Peserta yang potensial
mungkin menyelesaikan kuisioner di tempat kerja mereka beberapa saat
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sebelum pelatihan yang sesungguhnya dilaksanakan. Hal ini juga
memungkinkan para peserta lebih dekat dengan jenis pelatihan yang
ditawarkan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang berguna sebelum
pelatihan yang sesungguhnya dilaksanakan. Ban dan Faerman (1990)
memperlihatkan bahwa variabel peserta pelatihan seperti usia, jenis
kelamin, pendidikan, lama pengabdian, lama jabatan, unit bargaining,
tingkat pelatihan yang pernah diikuti sebelumnya, dan masa pengawasan
memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat perubahan.

Perbedan pre test yang ditawarkan ini dengan pre test dalam pelatihan
aparatur adalah pada waktu pelaksanaan. Pre test dalam model ini dilakukan
sebelum mereka (calon peserta) terdaftar dalam sebuah pelatihan,
sedangkan dalam pelatihan aparatur dilaksanakan pada saat mereka
terdaftar dalam program pelatihan. Perbedaan waktu ini akan berdampak
pada program pelatihan termasuk muatan materi yang akan diberikan.

c. Memantau pelatihan.
Memantau pelatihan merupakan sesuatu yang penting untuk menjaga

agar peserta tetap di dalam program pelatihan. Para pelatih juga dapat
memantau peserta untuk melihat apakah mereka memperoleh kebutuhan
KSA dengan pengujian secara periodik. Sesering apa sebuah ujian harus
dilakukan akan tergantung pada lamanya program. Connolly (1988: 26)
menyarankan wilayah yang dialamatkan dalam pemantauan pelatihan
antara lain: 1) Anggapan para peserta akan kebutuhan informasi atas
subjek berkenaan. 2) Kemampuan pelatih untuk menyampaikan informasi.
3) Sejauh mana alasan organisasi dan hubungannya dengan subjek. 4)
Alokasi waktu untuk peserta untuk menyerap informasi. 5) Kualitas bahan,
perlengkapan dan strategi pelatihan. 6) Fasilitas dan logistik. 7) Kenyamanan
transportasi ke tempat pelatihan. 8) Administrasi dan manajemen program
pelatihan.

Evaluasi pertengahan membantu instruktur menentukan apakah kelas
telah memenuhi kebutuhan khusus; jika tidak, koreksi pertengahan dapat
dilakukan. Juga, instruktur akan dapat memperoleh informasi tentang sebaik
apa para peserta memahami bahan. Jika pegawai tertentu mengalami
masalah, instruktur dapat menempatkan mereka belakangan dan menemui
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mereka secara individu. Metode ini juga menyampaikan komitmen instruktur
untuk membuat kelas dapat berguna bagi para peserta.

d. Evaluasi proses pelatihan.
Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan kuisioner tertutup dan

terbuka mengenai reaksi peserta pada program. Data yang harus terkumpul
antara lain meliputi: 1) Pentingnya dan relevansi isi, 2) Nilai latihan, 3)
Cara pelaksanaan dan lama program, 4) Kualitas bahan, dan 5) Kualitas
instruksi. (Connolly, S. M. 1988: 26).

Pelatihan harus dievaluasi secara sistematis, mendokumentasikan
outcome dalam hal bagaimana peserta pelatihan secara sungguh-sungguh
kembali pada pekerjaan mereka dan sejauh mana relevansi perilaku para
peserta pada tujuan organisasi. Empat pertanyaan mendasar dalam
menaksir nilai sebuah program pelatihan adalah: 1) Apakah ada
perubahan? 2) Apakah perubahan itu muncul selama pelatihan? 3) Apakah
perubahan itu berhubungan positif dengan pencapaian tujan organisasi?
4) Akankah perubahan yang sama muncul dengan peserta baru dalam
program pelatihan yang sama? Meskipun memang diakui bahwa
mengevaluasi apakah perubahan ini sementara atau selamanya memang
hal yang sulit.

e. Evaluasi transfer
Evaluasi tidak hanya dilakukan selama program berlangsung, melainkan

juga melihat dampak sebuah program pelatihan dalam dunia pekerjaan
nyata para peserta. Jika pelatihan berhubungan dengan harapan dalam
pekerjaan, penilaian kinerja harus memperlihatkan peningkatan
kemampuan. Instruktur mungkin dapat mengunjungi tempat kerja untuk
mengetahui sampai mana hasil proses transfer informasi dan untuk
mengklarifikasi beberapa pertanyaan yang dimiliki pegawai, dengan
demikian, akan memperkuat proses pembelajaran.

Seperti pada umumnya kritikan stakeholders pada penyelenggara
program pelatihan (Nugraha, 2014), maka evaluasi transfer dapat menjadi
alternatif. Jika peserta gagal untuk mentransfer pelatihan kedalam tempat
kerja mereka, pelatih harus bertanya apa yang disampaikan instruktur.
Jika kegagalan terjadi bukan dalam program, lingkungan kerja harus diuji
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untuk melihat apakah kontrol lingkungan memainkan peran dalam kegagalan
tersebut.

Pelatihan memang seharusnya mampu untuk memotivasi pegawai
agar menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka yang baru pada
pekerjaan dan lingkungan yang sesungguhnya. Lingkungan itu sendiri
seharusnya cukup fleksibel menerima perubahan. Para pegawai juga
dimotivasi untuk melanjutkan menerapkan pengetahuan dan keterampilan
yang mereka miliki jika mereka tahu bahwa mereka akan diminta
menyelesaikan kuisioner atau mendaftar observasi pekerjaan pada beberapa
poin dalam pelatihan. Teknik ini dapat digunakan secara efektif untuk
mendorong pegawai untuk mengambil peluang pelatihan dengan serius.

Penutup
Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi

dalam pelatihan memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan
pelatihan untuk meningkatkan kompetensi peserta. Kepastian ini menjadi
kredibili tas bagi penyelenggara, juga bagi peserta dalam
mengimplementasikan hasil pelatihan di dunia pekerjaannya. Model evaluasi
berdasarkan skema Goldstein disinyalir mampu menjadi salah satu model
yang dapat diterapkan dalam evaluasi pelatihan. Berdasarkan teori Patrick
evaluasi dilakukan pada empat level meliputi reaksi, pembelajaran, perilaku
dan hasil. Untuk mencapai tersebut dilakukan dengan lima tahapan yaitu
penetapan kriteria, pretest, pemantauan, evaluasi pelatihan dan evaluasi
transfer.[]
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EPILOG

Apakah manusia bisa digantikan dengan mesin atau teknologi? Ketika
tuntutan pekerjaan bermuara pada efektivitas dan efesiensi, boleh jadi
mesin memiliki keunggulan. Kemampuannya dalam produktifitas dan
kondisinya yang konsisten pada kode binner, yes or no! true or false!
Membuatnya hanya ada pada dua pilihan. Kerjakan atau tidak sama sekali.
Kerjakan dengan sempurna? Atau produk dan jasa ditinggalkan pelanggan.

Kondisi perkembangan teknologi yang semakin hari semakin cepat
ditengarai meninggalkan manusia sebagai sumberdaya. Mesin dan teknologi
terbarukan akan mengambil alih. Paling tidak, paparan Schwab yang melihat
bagaimana mesin menggantikan otot sebagai fase awal transformasi
teknologi telah menunjukkan hal tersebut. Apalagi dengan ditemukannya
internet dan nano teknologi yang pada gilirannya juga mampu menciptakan
kecerdasan buatan (artificial intelegent). Mesin yang berfikir. Mesin yang
diprogram mampu mengambil keputusan berdasarkan kemampuannya
menerima dan mengumpulkan informasi.

Dilihat dari sisi kompetisi dalam produktivitas, efektivitas dan efesiensi,
jelas manusia semakin hari semakin tergeser. Sebut saja misalnya
banyaknya jenis pekerjaan yang diambil alih oleh mesin. Dari sisi ini,
pengetahuan dan kemampuan atau keterampilan manusia yang terbatas
menemukan jalan keluar dengan mesin. Namun demikian sekaligus, mesin
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ini menjadi “musuh” bagi manusia. Kehadiran mesin telah menggusur peran-
peran manusia dalam produktivitas atau karya. Hal ini juga dapat dibaca
manusia kehilangan pekerjaannya, senada dengan hilangnya eksistensi
mereka.

Sementara itu, dalam frasa mesin mengikuti program yang sudah
ditanamkan pada mereka, maka melahirkan pertanyaan sekaligus
kesadaran. Manusialah yang menciptakan itu semua. Manusialah yang
membuat “mereka’ menjadi benda yang cerdas dan kuat. Hal ini berarti
mengembalikan kesejatian manusia sebagai subjek peradaban, subjek
perubahan. Sekeras apapun kompetisi antara manusia dengan mesin pada
gilirannya tetap manusia memiliki keunggulan tersendiri. Keunggulannya
terletak pada karsa dan daya cipta yang kita sebut kreativitas dan inovasi.

Kemampuan manusia dalam berkreasi ini, sejauh perjalanan
peradaban manusia kendati sudah menciptakan kecerdasan buatan, namun
sang kreator masih manusia. Prospek inilah yang pada gilirannya menjadi
kesempatan untuk meneguhkan kembali eksistensi manusia. Tentu saja,
dalam hal ini ada aspek-aspek yang harus dipenuhi agar kesejatian manusia
ini dapat kembali kokoh. Pendidikan, pelatihan dan kemampuan meramu
pengalaman menjadi pengetahuan adalah bagian penting seorang manusia
disamping aspek kesadaran.

Pendidikan, seperti yang diungkapkan dalam buku ini menjadi investasi
pembentukan pengetahuan, kemampuan dan kesadaran manusia yang
berjangka panjang dan relative permanen. Pendidikan diperoleh dan
dilakukan sepanjang hayat manusia. Pendidikan dalam konteks ini diperoleh
dari lembaga formal yang dibuktikan kualifikasinya dengan selembar ijazah.
Pada dasarnya, identitas formal inilah yang menjadi pijakan awal seseorang
dapat bergabung dengan sebuah organisasi untuk berkarya dan mengabdi,
apalagi lembaga atau organisasi pemerintahan.

Pendidikan seseorang menjadi patokan dasar penempatannya dalam
bidang-bidang tugas tertentu yang dicoba untuk disesuaikan dengan bidang
ilmu atau keahlian sesuai kualifikasinya. Namun demikian dalam dunia
yang dinamis ini, pendidikan sebagaimana dimaksudkan belum cukup.
Perubahan-perubahan yang terjadi menciptakan tantangan tersendiri bagi
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manusia untuk terus berkreasi, mencipta dan sekaligus menyesuaikan diri.
Pelatihan menjadi jawaban untuk diperolehnya manusia sebagai
sumberdaya agar senantiasa memiliki pengetahuan, kemampuan dan
kemauan yang terbarukan sesuai dengan tantangan tugasnya. Pada
gilirannya dengan pengetahuan, kemampuan dan kemauan terbarukan ini
dapat terwujud pengembangan dirinya berupa kompetensi dan
pengembangan organisasi untuk melakukan penyeimbangan dengan
perubahan-perubahan internal maupun eksternal lembaga tersebut.

Pendidikan maupun pelatihan pada dasarnya menyediakan dan
memperbaiki tiga ranah dalam pengembangan kompetensi manusia.
Blooms menyebutnya dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara
sederhana, karena konteks pendidikan dengan pelatihan berbeda, maka
tiga ranah inilah yang tadi telah disebut dengan tahu, mampu dan mau.
Pelatihan berupaya menyegarkan dan menyeimbangkan tiga hal tadi.
Seorang pegawai boleh jadi kinerjanya relative turun karena pengetahuan
dasar yang dimilikinya tidak lagi memadai dengan tuntutan lembaga, maka
lakukanlah pelatihan. Penurunan kinerja juga boleh jadi kemampuannya
yang perlu ditingkatkan meskipun dia memiliki pengetahuan secara teoritik
mengenai sebuah tugas. Misalnya, tahu cara membuat roti berbeda dengan
mampu membuat roti yang enak. Maka pelatihan mengisi gap tersebut.
Apakah tahu dan mampu sudah cukup? Niscaya belum. Sikap seseorang
dengan pekerjaan atau tugasnya juga perlu diperbaiki. Sikap ini bukan
saja berkenaan dengan sikap moral personal seperti integritas dan
komitmen yang menjadicitra lembaga, melainkan juga sikap pegawai
terhadap pekerjaanya dalam wujud “kecintaannya”.

Mencintai pekerjaan atau tugasnya bermakna yang luas. Di dalamnya
tersimpan etos dan kemauan untuk senantiasa menciptakan hasil pekerjaan
yang optimal, paripurna. Hasil pekerjaan yang membuat orang lain
pengguna jasa atau produknya merasa puas dan kembali menciptakan
kepuasan bagi dirinya sendiri. Sikap inilah secara sederhana disebut “mau”.
Memiliki pengetahuan atau ilmunya, mampu melakukannya atau
keterampilannya memadai, namun jika tidak disertai kemauan yang sama
kuatnya, hasil pekerjaan atau penyelesaian tugas-tugasnya akan berbeda.
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Pelatihan, bahkan pendidikan memiliki tanggungjawab besar
bagaimana menstimulasi seseorang yang ikut dalam programnya untuk
bangkit, dan mau bekerja secara optimal, sempurna. Maka dari itu, dalam
pelatihan tersimpan nuansa motivasi yang berusaha menyentuh titik
kesadaran peserta pelatihan betapa pentingnya posisi mereka dalam
sebuah tugas. Keberadaan mereka tidak lebih rendah dengan orang lain
dalam tugas berbeda. Sikap yang akan diukur dalam sebuah program
pelatihan seyogianya bukan lagi sekedar berkutat dengan aspek-aspek
permukan akibat tuntutan aturan seperti kedisiplinan mengikuti program
dan lainnya. Sikap ini juga perlu dilihat dari perubahan orientasi peserta
pelatihan mengenai tugas tugas dalam posisi dan jabatan mereka saat ini.

Sikap dalam wujud kemauan yang diisi dengan kecintaan terhadap
tugas dan pekerjaanya niscaya akan melahirkan sesuatu yang tidak dimiliki
oleh mesin, yaitu cipta karsa. Cipta karsa inilah dalam konteks kelembagaan
sangat diperlukan berupa kreativitas dan inovasi. Jadi, hadirnya kreativitas
dan inovasi dengan sendirinya akan melampaui efetivitas dan efesiensi,
karena hasil yang diperoleh dari penyelesaian sebuah tugas niscaya dalam
level sangat memuaskan.[]
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