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Pembiayaan Dalam Pendidikan Dan Pelatihan Teknik Dan Kejuruan

Agus Budiman
Program Pendidikan Teknik Elektro - Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
E-mail : agusbe_otouny@yahoo.co.id

Abstrak
Pendidikan dan pelatihan (diklat) teknik dan kejuruan yang

dilakukan di sekolah kejuruan, di lembaga pelatihan, maupun di industri,
berkaitan dengan berbagai faktor. Faktor tersebut di antaranya adalah
kebijakan, kurikulum, proses pembelajaran, pengajar, fasilitas,
manajemen, dan pembiayaan. Salah satu faktor penting dalam diklat
tersebut adalah pembiayaan, karena tanpa pembiayaan yang efisien,
efektif, dan akuntabel maka diklat yang direncanakan tidak akan terlaksana
dengan baik. Studi pustaka ini berupa sumbangan pemikiran (opini)
mengenai definisi pembiayaan dalam diklat teknik kejuruan, komponen
pembiayaan dalam diklat, sumber dana pembiayaan dalam diklat, studi
kasus di beberapa negara mengenai pembiayaan dalam diklat, dan
pembiayaan dalam diklat di Indonesia yang ada dan yang sebaiknya
dilaksanakan. Berdasarkan analisis dalam kajian pustaka disimpulkan
bahwa: (1) pembiayaan dalam diklat teknik dan kejuruan adalah aktivitas
merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan dan mengevaluasi biaya
dalam suatu pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan, (2) ditinjau dari
kegunaannya, komponen pembiayaan diklat meliputi biaya pelatihan,
biaya instruktur, biaya administrasi, biaya tenaga pendukung, biaya sarana
dan prasarana, dan biaya materi pembelajaran, transportasi, dan
kesejahteraan siswa, (3) ditinjau dari sumber dana dalam pembiayaan
diklat, digolongkan menjadi biaya institusi, biaya individu, dan biaya
masyarakat, (4) di beberapa negara maju, pembiayaan diklat teknik dan
kejuruan ditanggung sebagian besar oleh industri, namun di negara  yang
sedang berkembang peran industri dalam pembiayaan diklat masih belum
menggembirakan, (5) pembiayaan diklat di Indonesia selama ini masih
terpisah antara yang ditanggung pemerintah (untuk sekolah kejuruan),
yang ditanggung industri (untuk industri), dan yang ditanggung oleh
lembaga pelatihan, dan (6) pembiayaan diklat di Indonesia sebaiknya
dilakukan dengan cara kemitraan antara negara, industri, dan lembaga
pelatihan mandiri.

Kata kunci: pembiayaan efisien, efektif dan akuntabel; biaya institusi;
biaya individu; biaya masyarakat; biaya kemitraan

Pendahuluan
Pendidikan (education) mempunyai pengertian sebagai usaha yang dipersiapkan

dalam rangka mencapai kematangan, kedewasaan, kepribadian, tata nilai atau
kompetensi. Pendidikan dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi
tertentu terhadap sekelompok individu yang disebut peserta didik, siswa, atau

Owner
Typewriter
Otomotif

Owner
Rectangle

Owner
Textbox
Program Pendidikan Teknik Otomotif -

Owner
Textbox



PROCEEDINGS
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 2014

Pola Kerjasama Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (DPSMK) dengan Jurusan Pendidikan Teknik
Elektro Fakultas Teknik UNY dalam Rangka Peningkatan Akreditasi SMK Program Keahlian Teknologi dan Rekayasa

82

mahasiswa. Pengertian pelatihan (training) dapat dinyatakan sebagai aktivitas
pembelajaran dalam rangka untuk mencapai kompetensi yang baru, atau meningkatkan
kompetensi yang sudah dimiliki untuk meningkatkan kapasitas produktif dalam kerja.
Meskipun pendidikan dan pelatihan mengandung aktivitas pembelajaran, namun
pendidikan mempunyai tujuan mencapai kualifikasi sedangkan pelatihan bertujuan
mencapai kompetensi tertentu.

Terminologi pendidikan dan pelatihan (diklat) pada masa sekarang sudah
digunakan menjadi satu pengertian yang tidak terpisahkan, yaitu segala usaha yang
memberikan kecakapan dan kompetensi tertentu (pengetahuan, ketrampilan, dan sikap)
dan melakukan pencapaian kecakapan dan kompetensi tersebut melalui kegiatan
(exercise) yang diulang-ulang sehingga mencapai tingkat kecakapan dan kompetensi
yang diinginkan. Dengan demikian bila digunakan istilah pendidikan berarti juga di
dalamnya terdapat pelatihan, dan di dalam pelatihan juga terdapat pendidikan. Dalam
bidang pendidikan kejuruan (vocational education) kedua istilah tersebut sangat jelas
maknanya.

Tsang [7] menyatakan bahwa pelatihan kejuruan/vokasional didefinisikan secara
luas sebagai setiap pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan (job) yang dapat
meningkatkan produktivitas individu, yang meliputi pembelajaran di dalam program
sekolah kejuruan dan teknik yang bersifat formal di dalam pusat atau lembaga pelatihan,
dan di tempat kerja, baik di dalam maupun di luar lembaga kerja. Di negara
berkembang, pelatihan ini masih menjadi persoalan yang penting, karena baik lembaga
pendidikan maupun lembaga kerja (industri) bahkan lembaga di luar keduanya
melaksanakan kegiatan pelatihan dengan visi, misi dan tujuan tertentu.

Pendidikan dan pelatihan di Indonesia seringkali mudah dibayangkan sebagai
kegiatan yang dilakukan pada lembaga-lembaga di luar sekolah, misalnya diklat pada
Kementerian yang dilaksanakan oleh pemerintah, diklat yang dilakukan oleh industri,
ataupun diklat yang diselenggarakan oleh lembaga diklat swasta. Pendidikan dan
pelatihan kejuruan di SMK tidak lazim digunakan, meskipun ada usaha menggunakan
istilah tersebut untuk menamakan matapelajaran, sehingga menyebut matapelajaran di
SMK dengan istilah mata diklat. Penyebutan mata diklat tersebut kemungkinan dengan
alasan bahwa di sekolah juga ada kegiatan pelatihan yang berbentuk pelajaran praktik.
Secara internasional, pendidikan dan pelatihan sudah digunakan menjadi satu, misalnya
pendidikan dan pelatihan kejuruan/vokasional (Vocational Education and
Training/VET), pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan/vokasional (Technical
and Vocational Education and Training/TVET).

Jacobs (2003:13-14) membedakan pelatihan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (1)
pelatihan yang dilakukan di luar pekerjaan (off-the Job Training), dan (2) pelatihan
yang dilakukan di dalam pekerjaan (On-the Job Training/OJT). Dalam hal ini Jacobs
menyatakan bahwa: “Off-the Job Training can be conducted in an off-site training
classroom near the job setting, in an adjoining facility dedicated exclusively to training,
or in a corporate or private facility located far away from the work setting”.
Selanjutnya Jacobs juga menyatakan: “In general, OJT is the process in which one
person, most often the supervisor or lead person of a work area, passes job, knowledge
and skills to another person”.

Pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan/vokasional yang dilakukan di
sekolah (SMK), di lembaga pelatihan, dan di industri terkait dengan berbagai
komponen, di antaranya: kebijakan (visi, misi, tujuan, sasaran, dsb.), kurikulum, proses
pembelajaran, pengajar/instruktur, fasilitas, tata kelola/manajemen, dan pembiayaan
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atau pendanaan. Dalam peraturan perundangan, komponen-komponen tersebut
dinamakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dikenal dengan 8 SNP. Meskipun
berbagai komponen/standar pendidikan tersebut mempunyai peranan masing-masing
yang penting dan saling berkaitan, namun pembiayaan (cost) atau pendanaan (funding)
dipandang mempunyai peranan yang sangat penting. Tanpa pembiayaan yang efektif,
efisien, dan akuntabel maka program pelatihan yang sudah direncanakan tidak akan
terlaksana dengan baik. Seperti dinyatakan oleh UNESCO, bahwa: “Financing,
however, is as crucial an issue to technical and vocational education, as technical and
vocational education itself is to human resources development in any country, no matter
at what stage of development”. Oleh karena itu dalam uraian di bawah ini akan dibahas
beberapa persoalan, yaitu: (1) Bagaimanakah pengertian pembiayaan dalam diklat
teknik dan kejuruan?, (2) Komponen apa saja di dalam pembiayaan diklat teknik dan
kejuruan?, (3) Siapa yang menjadi sumber dana dalam pembiayaan diklat teknik dan
kejuruan?, (4) Bagaimanakah pembiayaan dalam diklat teknik dan kejuruan di negara-
negara lain (studi kasus)?, dan (5) Bagaimanakah pembiayaan dalam diklat
teknik dan kejuruan di Indonesia yang sekarang dilaksanakan dan yang sebaiknya
dilaksanakan?

Metode/Studi Pustaka
Uraian mengenai pembiayaan dalam diklat teknik dan kejuruan dilakukan

dengan metode studi pustaka, sehingga beberapa teori dan studi kasus di beberapa
negara dipaparkan di bawah ini.

Pembiayaan adalah aktivitas merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan,
dan mengevaluasi biaya dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini biaya adalah semua dana
(dalam bentuk mata uang) yang direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan, dan
dievaluasi dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut Tsang [7], pembiayaan dalam
pendidikan dan pelatihan meliputi: (1) biaya institusi, yang disebut juga biaya langsung
(direct cost), harus ditanggung oleh lembaga penyelenggara, terdiri dari: (a) biaya rutin,
yaitu biaya personal dan non personal. Biaya personal adalah biaya untuk
guru/pengajar/instruktur, administrator dan staf pendukung, sedangkan biaya non
personal untuk bahan pembelajaran, perawatan alat, dan sebagainya, dan (b) biaya
modal, yaitu biaya untuk gedung, tanah, mebeler, dan peralatan; (2) biaya individual,
yang harus ditanggung oleh peserta diklat (student or trainee), meliputi biaya privat
langsung dan biaya privat tidak langsung. Biaya privat langsung meliputi biaya yang
dikeluarkan untuk diklatnya (fee/tuition), buku dan bahan pembelajaran, biaya
transportasi dan incidental, beasiswa dan kesejahteraan peserta diklat. Biaya privat tidak
langsung meliputi biaya kesempatan waktu diklat; (3) biaya masyarakat, adalah semua
biaya langsung yang dikeluarkan dan ditanggung oleh masyarakat.

Psacharopoulos dan Woodhall [6] juga menyatakan bahwa biaya pelatihan pada
dasarnya ditanggung bersama (sharing-cost) oleh tiga pihak, yaitu: (1) pemerintah, yang
memberi dana untuk diklat teknik dan kejuruan, yang berasal dari pajak atau sumber
pendapatan yang lain; (2) para penguasaha (employers), yang melaksanakan diklat
langsung. Dana tersebut melalui pembayaran pajak umum atau pajak khusus dari
gaji/upah (payroll) atau pajak pertukaran (turnover tax), atau pajak pelatihan (training
levy), dan mungkin berupa upah untuk peserta diklat; (3) peserta diklat (trainee), yaitu
orang yang membayar biaya diklat teknik dan kejuruan, atau orang yang bekerja untuk
mengurangi gaji sementara sedang pelatihan dan menanggung dana kesempatan
pelatihan melalui gaji yang tidak dibawa pulang.
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Tsang [7] juga menyatakan bahwa biaya diklat juga: (1) ditanggung oleh
perusahaan, yaitu: (a) biaya di luar pekerjaan (off-the job cost) pada perusahaan yang
beroperasi di sekolah, di bengkel-bengkel, atau tempat serupa lainnya; (b) biaya operasi,
seperti: biaya instruktur, biaya bahan pembelajaran, biaya administrasi; (c) biaya modal,
yaitu biaya mengatur diklat, biaya gedung dan fasilitas fisik lainnya, peralatan, biaya
instruktur oleh perusahaan atau konsultan. Biaya lain yang ditanggung perusahaan
adalah biaya di dalam pekerjaan (on-the job cost), yaitu gaji peserta diklat, biaya
kesempatan waktu ikut pelatihan, biaya kehilangan produksi, dan kehilangan produksi;
(2) ditanggung oleh peserta, yaitu biaya waktu diklat dikurangi pembayaran dari
perusahaan, dan biaya diklat langsung; dan (3) ditanggung oleh masyarakat, yaitu biaya
di luar pekerjaan (off-the job cost) untuk perusahaan, biaya privat langsung diklat untuk
peserta, biaya kesempatan waktu diklat dikurangi hasil dari peserta.

Di China [1] terdapat 4 (empat) isu yang berkaitan dengan pembiyaan diklat,
yaitu: (1) yang berkaitan dengan arah dan tujuan, atau relevanusi sosial dan ekonomi,
atau semacam orang yang mengharap dari alokasi sumber untuk diklat; (2) yang
berkaitan dengan tingkat pengeluaran (spending), sulit mengatakan secara tepat berapa
uang yang dapat mencukupi, tingkat investasi yang dibutuhkan untuk merefleksikan
nilai-nilai keuntungan yang terkait dengan keuntungan sosial dan ekonomi. Sebelum
banyak pengeluaran di berbagai tempat atau di suatu tempat diklat tertentu, bukti
investasi sebelumnya perlu ditinjau kembali; (3) penting untuk dipertimbangkan dan
diputuskan siapa yang harus membayar diklat, atau siapa yang harus membayar lebih
banyak, atau lebih sedikit daripada mereka yang sudah siap. Dana bersama dari
pemerintah, tingkat biaya atau ongkos lain yang dibayar oleh peserta diklat, dan
kontribusi keuangan terhadap perusahaan yang melatih pekerja yang trampil, harus
ditinjau secara terbuka; dan (4) untuk kepentingan efisiensi dan transparansi, pengambil
keputusan memerlukan pertimbangan di antara banyak pihak yang sesuai untuk
mentransfer dana dari sumber untuk tujuan yang dimaksud dan berapa uang yang harus
dikelola.

Menurut Curtin (2005: 2), pelatihan kecakapan/ketrampilan di Timor Leste telah
teridentifikasi kebutuhan aktivitas komersial dan sosial, yaitu: (1) untuk pemilik bisnis
dan pekerja kecil, dalam kecakapan di bidang finansial, memberikan akses kredit,
bantuan mesin dan peralatan, dan pelatihan teknik produksi, (2) prioritas diklat dalam
industri konstruksi berupa pengembangan dan manajemen proyek, (3) pada industri
perminyakan dibutuhkan mengembangkan kader untuk mendapatkan pekerjaan yang
trampil di industri, (4) membutuhkan diklat pada bidang agribisnis, (5) diklat di bidang
peternakan, (6) diklat kecakapan teknis dan bisnis untuk menjadi penyedia kebutuhan
pemerintah, dan (7) diklat di bidang kesehatan.

Selanjutnya Curtin (2005: 3) juga menyatakan bahwa pengeluaran biaya untuk
diklat teknik dan kejuruan di Timor Leste selama 4 tahun adalah untuk bidang: (1)
pertanian, (2)  kehutanan dan perikanan, (3) keuangan, (4) konstruksi dan perdagangan,
(5) pariwisata, (6) pendidikan kejuruan yang lain, (7) kementerian pendidikan, (8)
tenaga kerja dan solidaritas, dan (9) program kewanitaan.

Burke dan Nonan [2] menyatakan bahwa di Australia selama 10 tahun terakhir
ini ada peningkatan pada pendanaan diklat teknik dan kejuruan (VET) dari pihak swasta
dan peningkatan dukungan pemerintah terhadap pengusaha yang mengadakan
pemagangan diklat. Perubahan tersebut menunjukkan adanya peningkatan peran
pengusaha dalam pendanaan dan peningkatan pembayaran individu. Kualifikasi diklat
di Australia yang didanai adalah: pendidikan menengah, Sertifikat I, Sertifikat II,
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Sertifikat III, Sertifikat IV, dan Diploma atau di atasnya. Sumber dana pelatihan
tersebut adalah: (1) dana rutin dari negara bagian dan persemakmuran (commonwealth
and state recurrent funding), (2) dana khusus dari negara bagian dan persemakmuran
(commonwealth and state specific funding), (3) biaya pelayanan (fee-for service), dan
(4) biaya luar negeri (overseas full-fee paying).

Fairley dan McArthur [4] menyatakan bahwa di Skotlandia tidak jelas berapa
dana yang dikeluarkan oleh negara untuk diklat teknik dan kejuruan dan bagaimana
dampaknya juga tidak jelas. Bila parlemen di negara itu ingin menetapkan dengan jelas
tujuan pemerintah tentang diklat, maka diperlukan data pengeluaran untuk diklat teknik
dan kejuruan, aktivitasnya, dan dampaknya.  Negara bagian Kansas [1] menggunakan
model pembiayaan pendidikan teknik dengan Tiered Cost Model. Model ini meliputi:
(1) dana instruktur (instructor cost), (2) dana istimewa (extraordinary cost), dan (3)
dana tidak langsung (indirect cost).

Hockel (2008: 3) menyatakan bahwa cost-benefit analysis pada diklat teknik dan
kejuruan di negara OECD adalah cukup layak. Seperti uraian sebelumnya, Hockel juga
menyatakan adanya pembiayaan pada: (1) individu, (2) pengusaha, dan (3) negara.
Pembiayaan individu meliputi: biaya peserta diklat (student fee), dan biaya bahan dan
alat (charge for material/equipment). Biaya pengusaha meliputi: paid time off for
staff/trainees, dukungan financial untuk staf. Biaya negara meliputi biaya lembaga
pendidikan, beasiswa, vucer, grant dan loan.

Durango [3] menyatakan bahwa terdapat perbedaan dan konflik kepentingan dan
perspektif di antara pemerintah dan sektor swasta tentang pemanfaatan dana
pemerintah. Sektor swasta cenderung fokus pada sumber pelatihan formal yang
memenuhi permintaan (demand-driven) dan pelatihan khusus  jangka pendek (short-
term specific training). Di lain pihak, mandate pemerintah melebihi persyaratan khusus
dari sektor swasta untuk melibatkan sektor informal dan kelompok yang kurang
beruntung seperti mereka yang belum bekerja.

Analisis dan Pembahasan
Pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan untuk berbagai bidang (pertanian,

industri, atau bidang pekerjaan komersial lain) dilaksanakan dan dibiayai dengan
berbagai cara. Akhir-akhir ini para pengusaha lebih terlibat dalam pembiayaan diklat
untuk pekerja. Diklat tersebut dapat terjadi di sekolah, pendidikan diploma (college),
atau lembaga lain, atau dapat diperoleh pada pemagangan atau pada pekerja yang
berpengalaman.

Berdasarkan adanya berbagai jenis diklat teknik dan kejuruan, diperlukan
metode pengorganisasian dan pembiayaan pada diklat tersebut. Pemerintah sedang
mencari cara untuk memindahkan tanggungan finansial diklat dari pendanaan publik
oleh pemerintah ke pendanaan swasta, dan menjamin bahwa pendidikan kejuruan
adalah relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Diklat teknik dan kejuruan dapat dipilih melalui pelatihan di dalam pekerjaan
(on-the job training) dan pelatihan di luar pekerjaan (off-the jobtraining), pemagangan
(apprenticeship or internship), sekolah vokasi atau pusat pelatihan ketrampilan, atau
metode pelatihan lain yang berupa kombinasi pengalaman praktik dan pembelajarn
teknik, yang harus dipertimbangkan secara relative dengan faktor biaya, efektivitas
biaya (cost effectiveness), instruktur dan peralatan yang ada, proses produksi dan
karakteristik pasar kerja.
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Berdasarkan kajian pustaka dan pengalaman kasus di beberapa negara, pada
dasarnya pembiayaan diklat seharusnya ditanggung bersama oleh tiga pihak, yaitu: (1)
pemerintah (pusat maupun daerah) yang mendanai diklat teknik dan kejuruan dari pajak
atau sumber lain, (2) pengusaha yang mengadakan diklat teknik dan kejuruan secara
langsung, yang membiayai melalui pembayaran pajak (payroll, turnover tax, training
levy), dan juga dengan membayar upah peserta diklat, dan (3) peserta diklat yang
membayar biaya (fee) diklat teknik dan kejuruan, dan (4) masyarakat yang peranannya
dapat berkait dengan pemerintah, karena membayar pajak, atau peranannya dapat
dimasukkan sebagai penanggung peserta diklat yang membayar biaya diklat.

Ada perbedaan pembiayaan dalam diklat teknik dan kejuruan antara di lembaga
pendidikan (SMK), di industri, dan di lembaga diklat swasta. Namun demikian
perbedaan tersebut terletak pada bentuk pembiayaan dan besarnya biaya tersebut,
sedangkan secara umum pembiayaan digolongkan menjadi biaya yang ditanggung oleh
institusi (pemerintah dan industri), individu, dan masyarakat. Biaya diklat teknik dan
kejuruan di sekolah (SMK) ditanggung oleh anggaran pemerintah, individu (orangtua
siswa), dan masyarakat yang membayar pajak kepada negara (pemerintah). Biaya diklat
teknik dan kejuruan pekerja, dan calon pekerja yang diselenggarakan industri
ditanggung oleh industri, individu peserta diklat, dan pemerintah.

Dilihat dari kegunaannya, biaya diklat teknik dan kejuruan dapat berupa: (1)
biaya diklat (fee/tuition), (2) biaya instruktur, (3) biaya administrasi, (4) biaya staf
pendukung, (5) biaya tanah, gedung dan peralatan, (6) biaya materi pembelajaran,
transportasi, kesejahteraan peserta diklat.

Kenyataannya di beberapa negara yang diuraikan sebelumnya menunjukkan
bahwa pembiayaan diklat teknik dan kejuruan tidak sama meskipun secara garis besar
sudah dilakukan oleh pihak pemerintah, industri, individu, dan masyarakat. Perbedaan
pembiayaan diklat tersebut sangat tergantung pada peran pendidikan kejuruan di suatu
negara. Di negara maju seperti Jerman yang mempunyai model pendidikan dual-system,
yaitu sistem keterkaitan yang kuat antara sekolah dan industri, maka industri sangat
bertanggungjawab dalam pembiayaan diklat teknik dan kejuruan. Namun bagi negara-
negara lain yang memiliki sistem pendidikan tertentu yang belum didukung sepenuhnya
oleh industri, model pembiayaan diklat teknik dan kejuruan masih menjadi beban
pemerintah.

Pembiayaan diklat teknik dan kejuruan di Indonesia sampai saat ini masih lebih
banyak ditanggung oleh penyelenggara diklat sendiri. Diklat di SMK masih dibiayai
sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan daerah, dan sedikit partisipasi masyarakat.
Meskipun dunia usaha atau industri sudah membayar pajak, tetapi pemerintah masih
terasa berat sehingga pembiayaan diklat tersebut belum memenuhi. Dalam hal ini pihak
swasta/industri belum mempunyai peranan yang aktif dalam diklat teknik dan kejuruan,
padahal lulusan sekolah kejuruan adalah calon tenaga kerja di industri. Sebaliknya
diklat di industri bagi calon pekerja dan pekerja lama memang nampak sudah banyak
dibiayai oleh industri.

Sebenarnya solusi pembiayaan diklat teknik dan kejuruan di Indonesia dapat
diatasi dengan teori pemangku kepentingan (stakeholders). Istilah pemangku
kepentingan menunjuk kepada individu atau kelompok yang mempunyai perhatian dan
minat kepada diklat teknik dan kejuruan. Finlay [5] membagi pemangku kepentingan
menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

(1) individu, yaitu: (a) siswa, (b) trainee, (c) orangtua siswa, (d)
guru/dosen/instruktur; (2) institusi, yaitu: (a) perguruan tinggi, (b) sekolah, (c) lembaga
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pelatihan, (d) trade unions, (e) organisasi profesional; (3) pemerintah, yaitu (a)
pemerintah pusat, (b) pemerintah daerah, (c) partai politik; (4) pengusaha (employers),
yaitu: (a) perusahaan nasional, (b) perusahaan multinasional, (c) BUMN, (d) Asosiasi
Pengusaha. Bila ditinjau dari pemangku kepentingan (stakeholders) dalam diklat teknik
kejuruan maka pembiayaan tersebut di atas maka pembiayaan diklat dapat dilakukan
melalui kemitraan (partnership) di antara pemangku kepentingan. Kemitraan yang
dimaksud di atas termasuk juga dalam masalah pembiayaan diklat.

Biaya tiap peserta di lembaga diklat teknik dan kejuruan  seringkali dinilai
mahal. Dalam hal ini Psacharopoulos dan Woodhall [6] menyatakan bahwa biaya
pelatihan di lembaga pelatihan sering mahal, sehingga disarankan program pelatihan
akan lebih menguntungkan bila dilakukan dalam jangka pendek dan lebih efisien
daripada pendidikan formal atau pelatihan di tempat kerja (on-the job training).

Simpulan
Pendidikan dan pelatihan (diklat) telah menjadi satu aktivitas yang menyatu,

meskipun masing-masing memiliki makna yang berbeda. Pendidikan merupakan
aktivitas membentuk individu dan kelompok agar memiliki kompetensi, kecakapan, dan
kematangan tertentu. Pelatihan adalah aktivitas membentuk kecakapan/kompetensi baru
atau meningkatkan kecakapan/kompetensi lama yang sudah dimiliki oleh peserta
pelatihan.

Diklat teknik dan kejuruan dapat dilaksanakan di sekolah, di lembaga pelatihan,
dan di industri. Dengan demikian aktivitas diklat tersebut berkaitan dengan banyak
komponen atau determinan kompetensi, di antaranya: kebijakan, kurikulum,
pengajar/instruktur, staf pendukung, fasilitas, tata kelola/manajemen, dan pembiayaan.
Pembiayaan diklat teknik dan kejuruan menjadi faktor yang sangat penting dan harus
direncanakan atau dianggarkan dan dievaluasi dengan baik.

Pembiayaan dalam diklat teknik dan kejuruan digunakan untuk membayar biaya
pelatihan (fee/tuition), instruktur, materi pembelajaran, fasilitas,
administrasi/manajemen lembaga, staf pendukung, dan hal lain yang berkaitan.
Pembiayaan diklat teknik dan kejuruan di lembaga pemerintah/sekolah ditanggung oleh
pemerintah, individu (atau orangtua peserta diklat), dan masyarakat, sedangkan diklat
teknik dan kejuruan di industri ditanggung oleh pihak industri, individu peserta
pelatihan, dan masyarakat.

Peranan industri dalam pembiayaan diklat teknik dan kejuruan masih beragam.
Di negara maju, industri menanggung sebagian besar biaya diklat teknik dan kejuruan,
namun di negara yang sedang berkembang kondisi tersebut masih harus diperjuangkan,
karena pada hakekatnya industri memerlukan lulusan diklat dari sekolah.

Pembiayaan diklat teknik dan kejuruan di Indonesia seperti halnya negara yang
sedang berkembang lainnya masih dilakukan masing-masing oleh lembaga diklat.
Pembiayaan diklat kebanyakan masih ditanggung oleh pemerintah, dan peran industri
dalam pembiayaan tersebut masih kurang. Ditinjau dari pendekatan pemangku
kepentingan (stakeholders), pembiayaan diklat teknik dan kejuruan di Indonesia
sebaiknya dapat ditanggung oleh empat kelompok pemangku kepentingan, yaitu:
individu, institusi, pemerintah, dan pengusaha, yang dikemas dalam format kemitraan
(partnership).
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