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Abstrak 
 

Penelitian ini menganalisis pengaruh kualitas widyaiswara, coach, mentor, 
dan penyelenggara diklat terhadap kualifikasi kelulusan  peserta Diklat 
Kepemimpinan Tingkat IV, studi kasus pada Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Hasil evaluasi terhadap kelulusan peserta 
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dari tahun 2015-2018 menunjukkan tidak 
banyak peserta yang mencapai kelulusan dengan kualifikasi sangat 
memuaskan, bahkan masih ada peserta yang lulus dengan kualifikasi cukup 
memuaskan. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan adanya pengaruh 
kualitas widyaiswara, coach, mentor dan penyelenggara diklat terhadap 
kualifikasi kelulusan peserta. Pengumpulan data menggunakan sampel 
sebanyak 186 orang peserta Diklatpim IV Tahun 2018 yang diambil secara 
random sampling dari populasi sebanyak 300 orang. Hasil penelitian yang 
diolah menggunakan metode regresi linier berganda menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan yang sangat kuat antara kualifikasi kelulusan peserta 
dengan kualitas widyaiswara, coach, mentor dan penyelenggara diklat secara 
bersama-sama (R: 0,953). Secara  parsial, antara kualitas widyaiswara dengan 
kualifikasi  kelulusan  peserta memberikan pengaruh yang signifikan (t hit :51,23 
> t tabel: 1,97). Demikian pula kualitas coach terhadap kualifikasi kelulusan 
peserta juga memberikan pengaruh yang signifikan (t hit: 22,84 > t tabel: 1,973). 
Sedangkan kualitas mentor secara parsial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kualifikasi kelulusan peserta (t hit : 0,74< t tabel: 1,97). Demikian pula 
kualitas penyelenggara diklat secara parsial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kualifikasi kelulusan peserta (t hit : 0,44 < t tabel:1,97). Secara 
bersama- sama kualitas widyaiswara, coach, mentor dan penyelenggara diklat 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualifikasi kelulusan peserta 
(Rsquare : 90,8 %), dan sisanya (9,2%) dipengaruhi oleh variabel-variabel 
lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis pencirian, 
variabel kualitas widyaiswara dan coach yang paling besar memberikan 
kontribusi terhadap kualifikasi kelulusan peserta (62,03%). Dengan 
demikian diharapkan hasil penelitian ini dapat berimplikasi 
mengoptimalkan kualitas widyaiswara, coach, mentor dan penyelenggara 
diklat dalam rangka meningkatkan kualifikasi kelulusan peserta di masa 
yang akan datang. 

 

Kata Kunci: kualitas, widyaiswara, coach, mentor, penyelenggara diklat, 

kualifikasi kelulusan peserta. 
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Abstract 
 

This study analyses the quality of trainers (widyaiswara), coaches, mentors 
and training providers against the accomplishment of level IV leadership 
training by participants, using a case study of Local Government’s Agency 
for Human Resource Development of Jakarta Province. Evaluation is made 
towards participants who undertook level IV leadership training between 
2015 and 2018. It is indicated that only a few participants who passed with 
outstanding performance and more of them achieved less satisfactory 
grades. The purpose of this research is to examine the influence of trainers 
(widyaiswara), coaches, mentors and training providers on participant’s 
performance. This research collects data from 186 individuals who 
participated in Leadership Training level IV in 2018 by using the random 
sampling method from all participants (300 people). The data is analyzed 
using multiple linear regression. The result indicates that a strong 
relationship exists between participant’s performance and the role of 
trainers (widyaiswara), coaches, mentors and training providers at large (R: 
0.953). Partially, among the quality of widyaiswara with the qualification of 
graduation a participant gives a significant influence (t hit : 51.23 > t tabel: 
1.97) . In addition, the quality of coach against graduation qualifying 
participants also give significant effects (t hit : 22.84 > t table : 1.973). 
Whereas, the quality of mentor partially has no effect against a passing 
qualification significant participants (t table: 0.74 < t table: 1.97). Similarly, 
the quality of the training provider partially has no effect against a passing 
qualification participant (t hit: 0.44 < t table: 1.97). All of the variables in this 
study i.e. the quality of widyaiswara, coach, mentor and  training  providers 
influence the graduation qualification of the participants (Rsquare: 90.8%). 
There is a possibility that 9.2% of the result can be explained by other 
variables that are not observed in this research. Based on an analysis of 
the attribution, trainers (widyaiswara) and the coach represent the major 
contribution to the participant’s performance (62,03%). Thus the expected 
results of this research may have implications for optimizing the quality of 
widyaiswara, coach, mentor and training providers in order to improve the 
qualification of participant’s graduation in the future. 

 
Keywords: quality, trainer, coach, mentor , training organizers, 

graduation qualification of participants 
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ORASI ILMIAH 
 

PENGARUH KUALITAS WIDYAISWARA, COACH, MENTOR DAN 
PENYELENGGARA DIKLAT TERHADAP KUALIFIKASI 

KELULUSAN PESERTA DIKLATPIM IV 
PROVINSI DKI JAKARTA. 

 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh,  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua 

 
Yang terhormat, 
1. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 
2. Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta 
3. Kepala Pusat Pembinaan Widyaiswara 
4. Majelis Orasi Ilmiah 
5. Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Pusat 
6. Bapak dan Ibu Widyaiswara dan Pejabat Struktural di Lingkungan 

BPSDM Provinsi DKI Jakarta 
7. Bapak dan Ibu Undangan dan Hadirin yang berbahagia 

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah 
kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 
atas rahmat dan karuniaNyalah kita dapat hadir mengikuti Orasi Ilmiah 
Widyaiswara yang diselenggarakan pada hari ini oleh Lembaga 
Administrasi Negara Republik Indonesia. 

Orasi ilmiah ini dimaksudkan untuk pengukuhan widyaiswara 
menduduki Jabatan Widyaiswara Ahli Utama. Selain itu juga 
mengandung pesan moral yaitu untuk mengembangkan tradisi ilmiah 
bagi Widyaiswara agar selalu berpikir kritis dan kreatif dalam 
menghadapi tuntutan perubahan. 

 

Hadirin yang saya hormati, 
Perkenankanlah saya menyampaikan orasi ilmiah dihadapan 

sidang majelis orasi ilmiah yang terhormat ini dengan Judul  Pengaruh 
Kualitas Widyaiswara, Coach, Mentor dan Penyelenggara Diklat 
Terhadap Kualifikasi Kelulusan Peserta Diklatpim IV Provinsi DKI 
Jakarta 
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I. PENDAHULUAN 
Dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa ASN yang hendak dibangun 
adalah ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari 
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, 
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat 
dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan 
kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 terkait dengan 
Manajemen PNS disebutkan bahwa pengelolaan Pegawai Negeri Sipil 
untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki 
nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik 
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari kedua aturan tersebut secara 
ringkas dapat disimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang hendak 
dibangun adalah ASN yang paripurna dan berkualitas tinggi. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2017 dijelaskan bahwa pejabat struktural eselon IV atau pejabat 
pengawas sebagai jabatan manajerial dasar atau paling terdepan pada 
Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, memegang peranan 
yang sangat menentukan dalam membuat perencanaan pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan instansi dan memimpin bawahan dan seluruh 
pemangku kepentingan strategis untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Di samping itu, tugas 
pejabat struktural eselon IV untuk meningkatkan kinerja pelayanan 
publik yang dipimpinnya melalui pelaksanaan kegiatan pada unit-unit 
di instansi masing-masing secara tepat. 

Untuk dapat membentuk sosok pejabat struktural eselon IV 

sebagai pemimpin operasional, diperlukan sebuah penyelenggaraan 
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Pola Baru yang 
inovatif, yang memungkinkan peserta mampu menerapkan kompetensi 
yang telah dimilikinya, dengan menggunakan metode, materi, 
penilaian, waktu, tempat, dan seluruh variabel penyelenggaraan yang 
mendukung transformasi kompetensi peserta secara optimal. 

Untuk menghasilkan sosok pemimpin yang dimaksud, 
kompetensi kepemimpinan yang diharapkan adalah terbentuknya 
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pemimpin perubahan yang mampu melakukan adaptasi dengan 
perubahan yang terjadi di lingkungannya untuk mewujudkan organisasi 
dengan tingkat kinerja yang tinggi. Oleh karena itu, pemimpin 
perubahan yang akan dibentuk dalam Diklatpim adalah pemimpin yang 
mampu melakukan adaptasi dengan 
perubahan yang terjadi di lingkungannya. 

 
Bapak dan Ibu yang saya hormati, 

Dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV, peserta dituntut 
untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan di 
unit kerjanya dan memimpin perubahan sehingga memberikan hasil 
yang signifikan. Melalui Diklatpim Tingkat IV pola baru diharapkan 
dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki 
kompetensi kepemimpinan operasional, tetapi juga mampu 
menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan di unitnya. 
Terkait dengan hal tersebut dalam Diklatpim pola baru dirancang 
dengan sistem on/off campuss yang meliputi lima tahapan: 

 
Tahap I : melakukan diagnosa kebutuhan perubahan organisasi 
Tahap II : membangun komitmen bersama 
Tahap III : melakukan penyusunan rancangan proyek perubahan 
Tahap IV : mengimplementasikan proyek perubahan 
Tahap V : Evaluasi, peserta mempresentasikan hasil yang telah 

dicapai selama implementasi proyek perubahan 
Melalui rangkaian tahapan tersebut diharapkan para pemimpin 

mampu mengidentifikasi masalah, berinovasi dalam mengatasi 
masalah serta mampu mempengaruhi stakeholder terkait agar ikut 
mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan. 

Berdasarkan hasil evaluasi kelulusan peserta Diklat 
Kepemimpinan Tingkat IV tahun 2015 sampai 2018 menunjukkan 
bahwa peserta dengan kualifikasi sangat memuaskan prosentasinya 
relatif masih sedikit yaitu 0,8% (2015), 1,7% (2016), 11,7% (2017) dan 
5,7% (2018). Peserta yang mencapai predikat memuaskan relatif lebih 
banyak, bahkan masih ada peserta yang kelulusannya kurang 
memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi kelulusan 
peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di BPSDM Provinsi DKI 
Jakarta belum memberikan hasil yang maksimal. 
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*) Data BPSDM Prov DKI Jakarta 
 

Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, 

Beberapa studi tentang widyaiswara, coach, mentor dan 
penyelenggara diklat yang telah dilakukan sebelumnya yaitu 
diantaranya: 
Lilin Budiati (2015) dalam penelitiannya berjudul Diklat Kepemimpinan 
Pola Baru Dalam Perspektif Inovasi dan Pembelajaran Konstruktivistik 
menyimpulkan bahwa kendala utama pelaksanaan Diklat 
Kepemimpinan Pola Baru adalah kompleksitas dan ketidak cocokan 
dengan rendahnya tingkat kompetensi Widyaiswara dalam melakukan 
model baru ini. Teguh Nugraha (2014) yang meneliti tentang Pengaruh 
Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran Widyaiswara Terhadap Mutu 
Layanan Pembelajaran menyimpulkan adanya pengaruh yang positif 
dan signifikan antara kompetensi pengelolaan pembelajaran 
widyaiswara terhadap mutu layanan pembelajaran di 
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Pusdiklat Geologi. Supono (2015) juga menyimpulkan dalam 
penelitiannya tentang Evaluasi Kepuasan Peserta Diklat Terhadap 
Kompetensi Widyaiswara bahwa kompetensi pengelolaan 
pembelajaran berada pada kuadran I, artinya bahwa pengelolaan 
pembelajaran tidak memuaskan peserta padahal peserta menganggap 
keberadaan widyaiswara sangat penting. Demikian pula penelitian 
Ridaul Inayah (2013) terhadap guru menyimpulkan bahwa kompetensi 
guru berpengaruh secara langsung positif terhadap prestasi belajar 
siswa. Selanjutnya Ischayati, Isni (2011) dalam penelitiannya 
menyimpulkan bahwa persepsi mahasiswa mengenai kompetensi 
dosen dan fasilitas belajar secara bersama-sama berpengaruh positif 
terhadap motivasi belajar mahasiwa. 

Terkait dengan coaching, hasil penelitian Hermawan. RT, 
Hasibuan. S (2016) mengatakan bahwa coaching style yang dilakukan 
oleh Project Manager berpengaruh kuat serta signifikan terhadap 
produktivitas karyawan dengan Mediasi Parsial dari Kualitas 
Kepemimpinan yang baik dari Project Manager. Demikian pula halnya 
penelitian tentang mentoring, bahwa kegiatan mentoring mempunyai 
dampak positif tidak hanya terhadap mentee (yang dibimbing) tetapi 
juga memberi dampak yang baik bagi mentor (pembimbing) dan dapat 
meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan (Martoredjo, 
NT,2015) 

Dalam hal proses belajar mengajar, hasil penelitian Giantari,IGusti 
Ayu Ketut, dkk. (2008) menyimpulkan bahwa variabel yang 
memberikan kepuasan kepada mahasiswa antara lain perhatian 
pegawai administrasi dalam memberikan pelayanan terhadap 
mahasiswa, kerapian dan ketrampilan pegawai bagian administrasi, 
ketanggapan karyawan melayani mahasiswa, serta keramahan 
pegawai administrasi dalam memberikan pelayanan 

Rangkaian hasil penelitian tersebut diatas mendorong penulis 
melakukan penelitian yang lebih komprehensif khususnya pada Diklat 
Kepemimpinan Pola Baru. Sehubungan dengan hal itu maka  rumusan 
permasalahan pada penelitian ini yaitu : 

 
1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas 

widyaiswara, coach, mentor dan penyelenggara diklat masing- 
masing secara parsial terhadap kualifikasi kelulusan peserta 
Diklatpim IV? 
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2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 
antara kualitas widyaiswara, coach, mentor dan penyelenggara 
diklat terhadap kualifikasi kelulusan peserta Diklatpim IV? 

 
Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh kualitas widyaiswara, coach, mentor, dan 
penyelenggara diklat terhadap kualifikasi kelulusan peserta Diklat 
Kepemimpinan Tingkat IV Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat bermanfaat: 

 
1. Bagi LAN RI sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan 

penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Pola Baru khususnya Diklat 
Kepemimpinan Tingkat IV. 

 
2. Bagi BPSDM Provinsi DKI Jakarta, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan 
kualitas widyaiswara, coach, mentor dan penyelenggara Diklat guna 
peningkatan kualifikasi kelulusan peserta Kepemimpinan Tingkat 
IV. 

 
3. Bagi Widyaiswara terutama yang mengampu Agenda Diagnostiq 

Reading dan Proyek Perubahan dapat memberikan masukan untuk 
meningkatkan kualitasnya. 

 
4. Penelitian ini juga diharapkan dapat berimplikasi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 
 

5. Bagi Pengembangan Ilmu diharapkan dapat menambah referensi 
terhadap kajian terkait hasil evaluasi kelulusan peserta Diklat 
Kepemimpinan Tingkat IV. Selain itu juga sebagai bahan rujukan 
bagi penelitian sejenis yang dilakukan dimasa yang akan datang 

 

II. PEMBAHASAN 
Bapak dan Ibu yang saya hormati, 

Penelitian ini dilaksanakan di BPSDM Provinsi DKI Jakarta 
pada tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan penelitian 
kuantitatif melalui pengujian hipotesis. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan angket kuesioner tertutup dan data kualifikasi 
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kelulusan peserta diambil dari nilai peserta pada Seminar Rancangan 
Proyek Perubahan dan Seminar Laboratorium Proyek Perubahan. 
Dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi linier berganda dan 
Analisis penciri. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa: 

 

1. Kualitas widyaiswara dan coach masing-masing secara parsial 
terhadap kualifikasi kelulusan peserta mempunyai hubungan 
positif dan pengaruh yang signifikan 

Hasil analisis pencirian juga menguatkan hasil penelitian ini 
yaitu bahwa kualitas widyaiswara dan coach memberikan kontribusi 
terbesar terhadap kualifikasi kelulusan peserta (62,03%). 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Ridaul Inayah (2013) bahwa kompetensi guru berpengaruh 
signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Widyaiswara memegang 
peran penting dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) terutama 
menyangkut proses pembelajaran dalam suatu diklat. Selain itu, 
widyaiswara merupakan unsur yang sangat mempengaruhi 
tercapainya tujuan diklat, selain unsur peserta dan fasilitas lainnya. 
Keberhasilan penyelenggaraan diklat sangat ditentukan oleh 
kesiapan widyaiswara dalam menyusun bahan ajar, rancang 
bangun pembelajaran mata diklat, rencana pembelajaran, dan 
bahan tayang pembelajaran. Sehubungan dengan itu, posisi 
strategis untuk meningkatkan mutu hasil diklat sangat dipengaruhi 
oleh kemampuan profesional widyaiswara dan mutu kinerjanya. 

Widyaiswara dapat diidentikkan sebagai ujung tombak dari 
diklat yang dilaksanakan. Hal ini dapat dipahami karena 
widyaiswara yang secara langsung berupaya memfasilitasi, 
membangun, memberdayakan, dan mempengaruhi peserta diklat. 
Mereka memiliki kemampuan dasar yang diperlukan sebagai 
fasilitator, pendidik, pembimbing dan pengajar. Kemampuan 
tersebut merupakan cermin dari kompetensi yang dimilikinya. Oleh 
karena itu, berkualitas tidaknya proses diklat sangat tergantung 
pada kreativitas dan inovasi pembelajaran yang diterapkan oleh 
widyaiswara dalam pembelajarannya. Hal ini senada yang 
diungkapkan oleh Gunawan (2006) yang mengemukakan bahwa 
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pendidik merupakan perencana, pelaksana sekaligus sebagai 
evaluator pembelajaran di kelas, maka peserta didik merupakan 
subjek yang terlibat langsung dalam proses untuk mencapai tujuan 
pendidikan. 

Penelitian yang dilakukan Hermawan. RT, Hasibuan. S 
(2016) bahwa coaching style berpengaruh kuat serta signifikan 
terhadap produktivitas karyawan. Juga sesuai dengan pendapat 
Whitmore (2008:14) bahwa coaching dapat membuka potensi 
seseorang untuk memaksimalkan kinerja mereka sendiri, yang 
membantu mereka untuk belajar. Demikian pula pendapat Bresser 
dan Wilson dalam Passmore (2010) menyatakan bahwa coaching 
adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan 
kinerjanya. 

Mengingat banyaknya kegiatan yang ditangani para coaching 
maka penerapan coaching on line perlu ditingkatkan dengan 
menggunakan media yang mudah diakses oleh peserta maupun 
coach. 

 

2. Kualitas mentor dan penyelenggara diklat masing-masing 
secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kualifikasi kelulusan peserta 

 

Hasil penelitian tentang mentor menunjukkan bahwa kualitas 
mentor secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kualifikasi kelulusan peserta (t hit : 0,74< t tabel: 1,97). Hal ini kurang 
sesuai dengan pendapat Turner (2012:17) bahwa mentoring 
mampu untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam 
perusahaan. Demikian pula pendapat Martoredjo, NT (2015) yang 
mengemukakan bahwa kegiatan mentoring mempunyai dampak 
positif tidak hanya terhadap mentee (yang dibimbing) tetapi juga 
memberi dampak yang baik bagi mentor (pembimbing) dan dapat 
meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. 

Hal ini mungkin disebabkan karena mentor pada Diklat 
Kepemimpinan Tingkat IV sebagian besar belum melaksanakan 
perannya secara maksimal dalam membina hubungan 
interpersonal dalam bentuk kepedulian dan dukungan sebagai 
seorang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas dengan 
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peserta sebagai mentee. Peran mentor belum sepenuhnya 
dilakukan antara lain karena kurangnya pemahaman mentor 
tentang peran, tugas dan kewajibannya sebagai mentor. Oleh 
karena itu agar mentor dapat melaksanakan perannya sesuai 
dengan harapan maka informasi tentang peran dan tugasnya perlu 
disosialisasikan melalui media yang mudah diakses. Selain itu untuk 
meningkatkan kesungguhan mentor dalam melaksanakan perannya 
maka perlu dibuat aturan yang mengaitkan tugasnya sebagai 
mentor dengan kinerjanya. 

Hal yang perlu ditingkatkan dari mentor terutama dalam 
memberi dukungan kepada peserta untuk mempersiapkan proyek 
perubahan, memberi inspirasi kepada peserta dalam melakukan 
inovasi, membimbing peserta dalam mengatasi kendala selama 
proses laboratorium proyek perubahan, memberi arahan kepada 
peserta dalam mengidentifikasi permasalahan saat menyusun 
rancangan proyek perubahan. 

Dari faktor penyelenggara diklat, belum berperan secara 
maksimal dalam memberikan pelayanan kepada peserta terkait 
proyek peubahan. Hal yang perlu mendapat perhatian dari 
penyelenggara diklat adalah pemberian informasi diklat (informasi 
tahapan penyelenggaraan diklat, pedoman penulisan proyek 
perubahan dan jadwal seminar dan coaching), ketersediaan, 
kelengkapan dan keberfungsian sarana pengajaran dalam kelas, 
saat coaching dan seminar (infokus,sarana pendukung prasarana 
diklat), ketepatan waktu menghubungi widyaiswara,  coach, penguji 
dan mentor, dan ketersediaan sarana dan prasarana tempat 
pelaksanaan diklat (kenyamanan ruang belajar). Selain itu 
penyelenggara diklat perlu menginformasikan tentang proyek 
perubahan yang dihasilkan oleh peserta diklat angkatan-angkatan 
sebelumnya dengan menyediakan sarana komputer di ruang 
inovasi agar informasi dengan mudah dapat diakses oleh peserta. 

 
3. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara kualitas widyaiswara, 

coach, mentor, penyelenggara diklat secara bersama sama 
terhadap kualifikasi kelulusan peserta ditunjukkan dari angka 
multiple R sebesar 0,953. Kualifikasi kelulusan peserta 90,8 % 
dapat dijelaskan oleh kualitas widyaiswara, coach, mentor dan 
penyelenggara diklat (angka R square sebesar 0,908). Adapun 
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sisanya sebesar 9,2 % dijelaskan oleh factor lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 
Hal ini berimplikasi bahwa kualitas widyaiswara, coach, mentor, dan 
penyelenggara diklat perlu ditingkatkan secara komprehensif guna 
peningkatan kualifikasi kelulusan peserta. 

 

III. PENUTUP 
Bapak dan Ibu yang saya hormati, 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa : 

1. Kualitas widyaiswara dan coach masing-masing secara parsial 
terhadap kualifikasi kelulusan peserta mempunyai hubungan 
positif dan pengaruh yang signifikan 

2. Kualitas Mentor dan penyelenggara diklat masing-masing 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualifikasi 
kelulusan peserta 

3. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara kualitas 
widyaiswara, coach, mentor, penyelenggara diklat secara 
bersama sama terhadap kualifikasi kelulusan peserta 
ditunjukkan dari angka multiple R sebesar 0,953. 

4. Kualitas widyaiswara, coach, mentor, dan penyelenggara diklat 

secara bersama sama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kualifikasi kelulusan peserta (Rsquare : 90,8 %), dan 
sisanya (9,2%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 
Saran tindakan lebih lanjut yang peneliti rekomendasikan adalah 

sebagai berikut : 
 

Bagi LAN RI 
 

Dalam upaya meningkatkan kualitas Proyek Perubahan sebagai 
aktualisasi kapasitas Pemimpin Perubahan para alumni Diklat 
Kepemimpinan Pola Baru, disarankan kepada LAN RI antara lain : 



11 Orasi Ilmiah Widyaiswara: Ir. Helena Ras Ulina Sembiring, M.Si  

1. Para Alumni Diklat Kepemimpinan Pola Baru yang berprestasi 
(kualifikasi sangat memuaskan) agar diapresiasi /diberi 
penghargaan menjadi kader penggerak perubahan di 
lingkungan instansinya dan Laporan Proyek Perubahan yang 
dihasilkannya dipublikasikan baik secara nasional maupun 
internasional. 

2. Dalam upaya meningkatkan kualitas widyaiswara pengampu 

mata diklat dalam Diklat Kepemimpinan Pola Baru selain 
menyelenggarakan TOT Substansi, juga perlu dilakukan 
workshop atau lokakarya untuk pemutahiran bahan ajarnya. 

3. Perlu dilakukan peningkatan kualitas Coaching melalui Diklat 
Coaching dan penugasan sebagai Coach hendaknya diberikan 
kepada orang yang telah memiliki sertifikasi kompetensi 
Coaching. 

4. Perlu ditingkatkan dan dikembangkan coaching on  line berbasis 

android yang mudah diakses oleh coach dan peserta 

Bagi BPSDM Provinsi DKI Jakarta 

1. BPSDM Provinsi DKI Jakarta agar mencermati dan terus 
meningkatkan kompetensi widyaiswara yang meliputi Kompetensi 
Pengelolaan Pembelajaran, Kompetensi Kepribadian, dan 
Kompetensi Substantif. 

2. Widyaiswara yang mengampu mata diklat diagnostic reading 
dan agenda proyek perubahan perlu diberi pembekalan yang 
cukup antara lain tentang manajemen perubahan, inovasi sektor 
publik, agen perubahan dan cara membangun tim efektif melalui 
e–learning sehingga mampu mengajar, melatih dan 
membimbing peserta dalam merancang dan melakukan 
implementasi proyek perubahan; 

 
3. Para coach perlu diberi pembekalan tentang teknik coaching 

yang baik dan mewajibkannya mengikuti proses pembelajaran 
diagnostic reading dan agenda proyek perubahan agar dapat 
memberikan coaching secara optimal. 
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4. Perlu dibentuk CoP (Community of Practice) bagi widyaiswara 
pengampu diagnostic reading dan agenda proyek perubahan 
dan para coach agar terjadi sharing knowladge dalam 
memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi baik dalam 
pembelajaran maupun dalam proses coaching. 

 
5. Penggunaan media coaching online berbasis android perlu 

ditingkatkan agar komunikasi peserta dan coach lebih intensif 
 

6. Peran dan fungsi mentor perlu diperjelas secara rinci dan dibuat 
aturan yang mengaitkan tugas dan peran mentor menjadi bagian 
dari kinerjanya agar mentor menjalankan tugas dan fungsinya 
sesuai harapan. 

 
7. Mentor perlu diberi pembekalan di awal pembelajaran tentang 

pentingnya peran mentor dalam Diklat Kepemimpinan Pola Baru 
melalui video tutorial menggunakan aplikasi berbasis android 
sehingga tugasnya sebagai mentor dapat dilaksanakan secara 
optimal. 

 
8. Perlu ditingkatkan kompetensi penyelenggara diklat dengan 

memberi pelatihan e-learning tentang pelayanan prima agar 
dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi peserta 
maupun pengajar. 

 

9. Penyelenggara juga diharapkan lebih informatif dan komunikatif 
dalam memberi informasi tentang proyek perubahan yang telah 
dibuat peserta sebelumnya, dan responsive dalam 
menanggapi/mendengar keluhan peserta tentang kebutuhan 
belajar yang diharapkan peserta terkait proyek perubahan yang 
dibuatnya. 

10. Ruang inovasi perlu ditingkatkan penggunaannya sebagai 
tempat publikasi proyek perubahan yang dihasilkan alumni 
peserta diklatpim III dan IV sebelumnya, dan dilengkapi sarana 
komputer untuk menyajikan informasi tersebut agar mudah 
diakses oleh peserta. 
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Bagi Widyaiswara 

1. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, para 
widyaiswara pengampu mata diklat Diagnostiq Reading dan 
Agenda Proyek Perubahan perlu terus meningkatkan 
kompetensinya dalam menyusun bahan ajar, rancang bangun 
pembelajaran mata diklat, rencana pembelajaran, dan bahan 
tayang pembelajaran melalui tutorial sebaya, e-learning dan 
belajar mandiri. 

2. Metode yang dipakai widyaiswara untuk materi diagnostic 
reading dan agenda proyek perubahan sebaiknya metoda 
partisipatif seperti diskusi kelompok, window shoping, 
pemaparan (diskusi panel) dan diperbanyak latihan secara 
kelompok maupun individu, agar peserta dapat mengeksplorasi 
lebih dalam diagnostic reading dan rancangan proyek 
perubahan masing-masing peserta. 

3. Proyek perubahan yang dibuat oleh peserta Diklat 
Kepemimpinan Tingkat IV hendaknya diarahkan oleh 
widyaiswara agar berorientasi pada kegiatan yang inovasinya 
bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat terutama yang 
berkaitan dengan inovasi pelayanan publik yang berbasis 
partisipasi masyarakat. 

Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

1. Disarankan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap 
variabel lain yang di duga berpengaruh pada kualifikasi 
kelulusan peserta antara lain motivasi belajar peserta, 
kemampuan peserta berpikir kreatif dan  inovatif, peran penguji 
memberi masukan pada rancangan proyek perubahan dan hal-
hal yang di adopsi atau di adaptasi dari kegiatan bencmarking. 

2. Perlu diteliti sejauhmana keberlanjutan proyek perubahan pada 
jangka menengah dan jangka panjang serta manfaat dan 
dampak yang diperoleh pihak terkait dari proyek perubahan 
tersebut 
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