
Mengembangkan Produktifitas (Mengajar) yang 

Berkualitas  
Dr. Hary Wahyudi, SH, MSi 

Widyaiwara Madya (IV.c)  Badan Diklat Jatim  

             

Hasil penelitian Persepi Peserta Kediklatan yang dilakukan Prof. Dr Bambang Banu, 

dkk.( 2010) dari LPM Universitas Negeri Malang menandaskan bahwa inovasi dan 

variasi pembelajaran dalam kediklatan amat lemah, sehingga refektif memori kolegial  

peserta mengatakan para peserta kediklatn mudah  jenuh dan cepat bosan, proses 

pembelajarannya kering dan senyap. 

***** 

Pada hakekatnya Guru, Dosen, Widyaiswara sebagaimana pasal 1 butir 6-7 Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan kualifikasi 

dalam tenaga kependidikan pada sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi 

diri para peserta didik dalam suatu proses pendidikan sebagaimana tujuan pendidikan. 

Selanjutnya dalam pasal 26 ayat 2 dan pasal 29 ayat 3, pendidikan dan pelatihan (diklat) 

merupakan pendidikan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan non formal yang 

berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian 

profesional. 

 

Sesuai Konggres Nasional ke-VI Widyaiswara ditandaskan tentang Peran 

Widyaiswara sebagai Mitra Utama Pemerintah dalam meningkatkan Kualitas Aparatur, yang 

sejalan dengan hasil Rapat Kerja Nasional I Ikatan Widyaiswara Indonesia (I.W.I) yang 

mengamanatkan kepada seluruh anggota agar meningkatkan peranannya dalam mewujudkan 

Tata Kelola Pemerintaahan Yang Baik. Hal ini seirama dengan Peraturan MenPAN 22 Tahun 

2014 tentang definisi Diklat tidak saja sebagai penyelenggaran kediklatan tetapi juga lembaga 

pengembangan SDM aparatur yang berkualitas. Peran dan amanah agung  ini hanya dapat 

terlaksana jika widyaiswara memiliki dedikasi dan produktifitas (mengajar) yang berkualitas.  

  

Sungguh merupakan persyaratan yang sangat berat untuk dapat dipenuhi, demi 

untuk suatu produktifitas (mengajar). Kesempatan mengajar sangat bergantung kepada 

kemampuan widyaiswara untuk mengampu jenis mata diklat yang dikuasai. Hal ini dibatasi 

oleh latar belakang pendidikan, pengalaman dan kemauan untuk terus meningkatkan ilmunya. 

Meskipun dalam banyak jenis mata diklat sudah tersedia modul yang lengkap, namun tetap 

diperlukan persiapan, pengayaan dan pemahaman yang lebih. Bermodalkan modul saja 

tidaklah cukup untuk dapat menjadi pengajar atau menjadi fasilitator suatu diklat. Kendala 

yang berikutnya adalah jumlah jenis diklat yang ada dalam kurun tahun tersebut, selain tentu 

saja jumlah widyaiswara yang ada. 

 

Menurut Eddy Sunyoto, Widyaiswara Madya Departemen PU  (2009) Kinerja 

seorang widyaiswara atau unjuk kerja seorang widyaiswara, dapat diartikan secara bebas 

sebagai  hasil perpaduan antara kemampuannya dalam mentransfer ilmunya pada saat 

mengajar dan penguasaan substansi bahan ajarnya. Mungkin dapat disederhanakan, apabila 

produktifitas adalah berkaitan dengan kuantitas atau jumlah jam kegiatan maka kinerja ini 

adalah merupakan kualitas dari proses pembelajarannya. Untuk mengukur kinerja ini tentu 

lebih sulit dibanding produktifitas karena ada nilai-nilai yang sangat subyektif dan kualitatif. 

Disini yang menjadi dominan adalah kemampuan menjelaskan dan mentransfer ilmunya. 



          Bisa saja seorang widyaiswara mempunyai produktifitas jadwal mengajar yang tinggi 

tetapi kinerjanya rendah. Mungkin indikator yang paling mudah adalah apabila banyak 

peserta didik yang mengeluh, complain atau nggrundel dan ngrasani  cara mengajar 

widyaiswara tersebut. Di sisi yang lain, meskipun cara transfer ilmunya bagus tetapi 

frekuensi mengajarnya jarang juga masuk kategori kinerjanya kurang. Artinya mesti ada 

sesuatuyang gajil dan musti dibenahi.     Produktifitas kerja baik, kinerjanya belum tentu 

baik; tetapi kalau produktifitas rendah pasti kinerjanya juga buruk. Jadi, untuk menemukan 

seorang widyaiswara dengan kinerja yang baik merupakan hal yang lebih sulit ketimbang 

seorang widyaiswara yang produktifitasnya tinggi. Untuk  memperoleh produktifitas yang 

tinggi, kinerja yang baik dan angka kredit maksimal, tidak ada cara lain kecuali kita harus 

upayakan dengan usaha-usaha yang ekstra keras dan cerdas. 

  

Tempat Panggilan bukan Pelarian. 
 Panggilan dan tanggung jawab widyaiswara terasa mulia, peranan widyaiswara 

tidak saja hanya sebagai pengajar, tetapi juga harus menjadi fasilitator, pengajar, pendidik, 

pelatih, motivator, konsultan. Ini menuntut kompetensi tinggi untuk menjadi orang yang luar 

biasa sehingga bisa menularkan virus yang sama kepada peserta didiknya. 

Ironisnya ketika profesi widyaiswara dituntut dengan kompetensi tinggi dan tanggung jawab 

yang begitu besar namun tidak diimbangi atau belum diimbangi dengan peningkatan 

kapasitas SDM secara permanen dan memadai.   

 

Widyaiswara merupakan sumberdaya manusia ujung tombak. Maju mundurnya suatu 

Diklat sangat ditentukan oleh keberadaan widyaiswara. Namun Kondisi widyaiswara saat ini 

sudah terbaca diawal tulisan. Sebagian besar widyaiswara mempunyai pendidikan S2, 

padahal peserta diklat keahlian/pimpinan rata-rata juga  berpendidikan S2. Oleh sebab itu 

perlu peningkatan pendidikan formal widyaiswara melalui beasiswa jenjang Strata 3, 

sekaligus untuk menarik calon widyaiswara baru yang lebih fresh. 

 

          Selain itu, kiranya perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi guna menghadapi 

tantangan kediklatan yang semakin berat. Mengingat jumlah widyaiswara masih terbatas 

dengan kualitas yang harus ditingkatkan. Beberapa solusi yang ditawarkan guna menjawab 

tantangan tersebut antara lain adalah: (1) menambah jumlah widyaiswara melalui rekruitmen 

yang ketat berdasarkan analisis kebutuhan nyata sesuai jenis diklat dan mata diklat, (2) latar 

belakang pedidikan dan pekerjaan menjadi syarat menentukan dalam kewidyaiswaraan, (3) 

hendaknya dibangun komitmen pimpinan dan stakeholder yang berpedoman pada visi dan 

misi widyaiswara, dan (4) program tugas belajar dan bantuan belajar dilanjutkan lebih 

intensif untuk studi formal yang lebih memadai sampai program doktoral, karena peserta 

kebanyakan sudah berstrata pascasarjana, (5) adanya evaluasi secara rutin dan fair atas 

kinerja widyaiswara yang ada dengan pelibatan stakeholder.  

 

Menurut Ajriani Munthe Widyaiswara Madya LAN  (2014),  menjadi widyaiswara yang 

hebat bukanlah hadiah tetapi sesuatu yang harus diusahakan. Menurut Di Kamp dalam 

bukunya The Excellent Trainer setidaknya ada empat keyakinan yang melekat pada 

widyaiswara sehingga mereka menjadi hebat. Keyakinan ini merupakan konsep ataupun 

philosopihal guidelines yang menjadi dasar dalam menjalankan peran sebagai widyaiswawa. 

Pertama, mereka mempunyai keyakinan terhadap dirinya sendiri; kedua, keyakinan tentang 

pembelajar; ketiga, keyakinan tentang informasi yang muncul dalam kehidupannya dan; 

keempat, keyakinan tentang bagaimana dunia ini bekerja atau beroperasi. 

 



Setelah membaca, mendengar tentang dan  mengamati widyaiswara-widyaiswara yang 

hebat dan cara belajar menjadi widyaiwara hebat,  saya semakin yakin bahwa perjalanan tak 

mesti mulus, jujur  hati ini pernah mengkerut dan frustasi, ada ups and downs, namun 

perjuangan menjadi widyaiswara yang hebat itu tidak akan pernah berakhir . Dan saya tahu 

bahwa saya tidak pernah sendirian untuk itu. (***) 

  


