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Bab I
Latar Belakang

Tulisan latar belakang ini disusun sebagai sebuah langkah penjelas bagi seluruh 
isi buku ini. Diharapkan dengan membaca latar belakang ini, setiap kader KMHDI 
akan  memiliki  dasar-dasar  pengertian  akan  pentingnya  pelaksanaan  program 
kaderisasi  dalam  organisasi  Kesatuan  Mahasiswa  Hindu  Dharma  Indonesia. 
Penjelasan  ini  diharapkan  akan  mempermudah  pemahaman  atas  makna  yang 
terkandung  dalam  program  kaderisasi  KMHDI.  Sebagai  pembuka,  tulisan  latar 
belakang  ini  akan  dimulai  dengan  perbincangan  mengenai  Hindu,  yang  akan 
dirangkaikan kemudian dengan beberapa bahasan yang memperjelas tujuan program 
kaderisasi Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia

Perbincangan  mengenai  arah  masa  depan  Hindu  selalu  menarik.  Sebagai 
sebuah agama yang dianut oleh begitu banyak manusia dan mampu  survive  dalam 
waktu yang sangat panjang, tidak dapat dipungkiri bahwa Hindu telah memberikan 
kontribusi yang tidak sedikit bagi umat manusia. Sejarah Indonesia cukup banyak 
yang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi Hindu, yang walaupun seringkali dibantah oleh 
para pelaku sejarah, namun tidak terbantahkan dalam realitasnya. Sampai saat inipun 
beberapa  aspek kehidupan sosial  dan  religius  masyarakat  luas  masih  dipengaruhi 
oleh ajaran-ajaran Hindu. 

Namun harus diingat bahwa faktor dominasi kesejarahan tidak boleh membuat 
kita berpuas diri.  Sampai akhir  abad ke-20 umat Hindu di Indonesia adalah umat 
yang minoritas secara kuantitas. Kondisi ini menimbulkan beberapa implikasi praktis 
yang  dilapangan  sering  disebut  dengan  “Kondisi  Terdesak”.  Kondisi  ini  terjadi 
karena rendahnya kuantitas umat, tidak disertai dengan kualitas SDM yang memadai. 
Dari data yang ada di Biro Pusat Statistik, dapat diketahui bahwa jumlah umat Hindu 
di Indonesia adalah sekitar 10 juta jiwa, dengan jumlah terbesar berada pada usia 
muda,  dengan tingkat penyebaran yang tidak merata, dimana jumlah umat Hindu di 
Pulau Bali adalah sekitar 35% dari keseluruhan umat Hindu di Indonesia. Dengan 
penguasaan  alat  produksi  yang  terbatas  pada  alat-alat  produksi  tradisional  maka, 
sebagian besar umat Hindu di Indonesia adalah umat dengan status ekonomi yang 
berada pada level  menengah kebawah.  Situasi  diperparah dengan  keadaan sosial 
budaya umat  yang masih  menganut  model  patron-klien  yang sangat  kental,  yang 
berakibat dianutnya “Budaya Bisu” pada sebagian besar umat.

Semestinya  kebanggaan  terhadap  sejarah  masa  lampau,  tidak  boleh 
membutakan diri mahasiswa Hindu. Karena sesuai dengan diktum sejarah itu sendiri, 
“Panta Rei”,  hukum sejarah adalah keras seperti baja, dan kita harus belajar darinya. 
Dengan berkaca pada sejarah, pada kejadian-kejadian yang telah terjadi pada umat 
Hindu, para mahasiswa Hindu  Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah 
tertentu yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi umat yang tertinggal. Mahasiswa 
adalah  golongan  yang  terpilih,  dan  mahasiswa Hindu Indonesia  adalah  golongan 
yang  terpilih  dari  umat  Hindu  Indonesia  untuk  mengemban  tanggung  jawab 
kemuliaan Hindu di masa depan. 

Sudah  tiba  saatnya  bagi  mahasiswa  Hindu  untuk  mengasah  dirinya,  agar 
mampu ikut berperan serta dalam suatu proses besar yang telah, sedang dan akan 
terus  berjalan  dalam  dunia  yang  kecil  ini,  yaitu  suatu  proses  yang  oleh  Francis 
Cornford disebut dengan “From religion to Philosophy”. Ini adalah sebuah proses 
perubahan  tradisi  beragama  yang  berawal  dari  sikap  yang  aktif  dan  emosional, 
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menuju  kepada  sikap  yang  intelektual  dan  spekulatif  dalam menjalankan  tradisi-
tradisi keagamaan.

Seorang Mahatma  Gandhi  ketika  memulai  gerakan  anti  apartheid  di  Afrika 
Selatan pernah mengatakan, “Mereka tidak akan pernah tahu apa yang kita inginkan 
apabila  kita tidak pernah mengatakan apa yang kita  inginkan”.  KMHDI didirikan 
untuk  menyikapi  kondisi  ini.  KMHDI  sejak  pendiriannya  telah  berketetapan  hati 
akan memikul  tanggungjawab atas  pengembangan  generasi  muda Hindu.  Sebagai 
organisasi kader, KMHDI akan menggembleng mahasiswa Hindu Indonesia di masa 
sekarang  agar  menjadi  pemimpin  di  masa  depan.  KMHDI  berpendirian  bahwa 
generasi  muda  Hindu  harus  mampu  menjadi  corong  bagi  umat  Hindu,  sekaligus 
menjadi pionir dalam kemajuan bersama.

KMHDI  sebagai  sebuah  organisasi  kader,  mengutamakan  pendidikan  bagi 
kader-kadernya. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk menimbulkan keinsyafan 
pada diri  kader  akan hak,  kewajiban  dan  harga dirinya.  Hanya kader-kader  yang 
sadar dengan segala apa yang dilakukan, yang akan mampu merubah keadaan. Buruk 
baiknya  nasib  sang  kader  dan  langkah-langkah  yang  akan  dijalankannya  untuk 
memperbaiki nasib tersebut harus merupakan pertimbangan dan perbuatan sendiri, 
dan bukan atas perintah dari luar. Kesadaran harus ditanamkan melalui pendidikan 
dan  organisasi  yang  berdisiplin.  Dengan  cara  meyakinkan,  bukan  dengan  cara 
paksaan dan tipuan. Hanya dengan kesadaran sang kader, kekuatan moral dan mental 
serta  kesadaran  kader  untuk  bertanggung jawab penuh atas  segala  tindakan yang 
dilakukannya dapat dijalankan.

Tetapi KMHDI juga sadar bahwa sebuah langkah besar harus diawali dengan 
beribu-ribu  langkah  kecil.  Saat  ini  yang  dapat  dilakukan  oleh  KMHDI  adalah 
mendidik  kader-kadernya  dalam  lingkungan  yang  kecil,  yang  suatu  saat  nanti 
diharapkan  akan  mengembangkan  diri  dalam  lingkungan  yang  lebih  besar. 
Kesadaran  untuk berkorban harus  ditanamkan,  karena  tidak  ada  perjuangan yang 
tidak meminta korban dan tidak ada korban perjuangan yang terbuang percuma. 

Dengan pendidikan,  melalui  kaderisasi,  yang dilakukan KMHDI bagi kader-
kadernya,  seorang  kader  diharapkan  mampu  membentuk  jati  dirinya  yang  sejati. 
Dengan pencapaian jati diri, maka seorang kader akan mengetahui nilai-nilai dasar 
yang  sejati  dan  inheren  yang  ada  didalam  dirinya  serta  menyadari  dengan  cara 
bagaimana  nilai-nilai  dasar  tersebut  mempengaruhi  dirinya.  Kesadaran  yang 
terbentuk, merupakan daya jiwa yang akan menanggapi sesuatu yang tersembunyi 
dari  yang tersirat  maupun yang tersurat,  dan kesadaran itu  harus timbul  dari  diri 
sendiri.  Dengan mengambil  suatu asumsi bahwa seorang manusia terdiri  dari tiga 
jenis kesadaran,  yaitu kesadaran teologis, kesadaran filosofis dan kesadaran ruang 
waktu, maka seorang kader KMHDI akan menjalani suatu proses kaderisasi pada tiga 
level kesadaran tersebut. 

KMHDI berkeyakinan bahwa hanya dengan pembentukan kader-kader  yang 
sadar akan jati dirinya sebagai manusia Hindu, masa depan umat Hindu yang lebih 
baik  dapat  terbayang  di  masa  depan.  Namun demikian,  kebangkitan  umat  Hindu 
Indonesia  yang  tidak  disertai  dengan  tanggungjawab  terhadap  seluruh  bangsa 
Indonesia,  justru  akan  menghancurkan  ruang  hidup  umat.  Untuk  itu,  kesadaran 
nasionalisme juga harus ditanamkan pada kader-kader KMHDI, dengan pemikiran, 
dimanapun  kader  KMHDI  berada  di  wilayah  politis  Indonesia,  semuanya  adalah 
bagian dari  tanah air  Indonesia.  KMHDI berpendirian bahwa tanah air  ini  adalah 
milik seluruh bangsa Indonesia, tidak diperkenankan adanya klaim monopolistis dari 

5



satu golongan terhadap golongan yang lain. Walaupun keadaan saat ini belum seideal 
yang diinginkan, kader-kader KMHDI harus yakin bahwa masih ada hari esok, untuk 
itu  KMHDI akan menyiapkan  kader-kadernya  untuk  hari  ini  dan  hari  yang akan 
datang.

Dengan kesadaran pembentukan kader pada KMHDI, selain berkontribusi bagi 
pengembangan umat Hindu, secara otomatis kader-kader KMHDI akan ikut memberi 
kontribusi bagi tanah air tercinta. Dengan pendidikan bagi rakyat, yang sementara ini 
difokuskan  pada  kader-kader  KMHDI,  bangsa  ini  akan  sanggup  mandiri  dan 
menentukan nasibnya sendiri tanpa didikte oleh bangsa lain. 

Salah seorang proklamator Indonesia, Ir Soekarno, pernah mengatakan “Aku 
menghadapi kenyataan bahwa negeriku miskin, malang dan dihinakan oleh bangsa-
bangsa  lain”.  Pernyataan  ini  adalah  sebuah  cetusan  hati  yang  jujur  dari  seorang 
pendiri bangsa Indonesia, dan saat inipun terasa bahwa pernyataan tersebut masih 
sangat relevan. Seorang proklamator yang lain, M.Hatta, mencoba memberi sebuah 
arahan  untuk  menyikapi  masalah  tersebut,  “Kita  harus  mengajar  para  intelektual 
yang muda-muda, yang pada suatu saat akan menggantikan kita untuk meneruskan 
cita-cita  bangsa ini.  Mendidik  bangsa  ini  agar  menjadi  bangsa  yang rasional  dan 
berpengetahuan.  Tujuan  akhir  dari  semua  ini  adalah  untuk  mewujudkan  suatu 
keadaan dimana diri kita dan kader-kader kita akan menjadi pemikir, pejuang dan 
pemimpin bagi agama, bangsa dan kemanusiaan. Ini adalah janji kepada tanah air. Ini 
merupakan soal prinsip. Soal kehormatan suatu bangsa.” (M.Hatta)

Dengan mewujudkan kualitas kader yang mumpuni, KMHDI sebagai sebuah 
organisasi  kader  secara  langsung  telah  ikut  dalam  pembangunan  bangsa.  Dalam 
melakukan  kegiatan  pendidikan  bagi  kader-kadernya,  KMHDI  mengacu  pada 
pernyataan  seorang  Sutan  Sjahrir  yang  mengatakan  “Dengan  segala  peradaban, 
semua peri kemanusiaan, agama, etika, yang dikatakan dimiliki oleh manusia, tetap 
dalam  diri  kita  ada  unsur  kebinatangan  yang  membuat  semua  kebudayaan, 
perikemanusiaan  dan  agama  menjadi  bahan  tertawaan.  Kita  tidak  boleh 
menggunakan idiom irasional yang walaupun lebih mudah untuk memikat rakyat, 
justru  akan menjatuhkan rakyat  dalam jurang kebodohan.  Kita  harus mengangkat 
kesadaran rakyat banyak dari dunia irasional ke tingkat yang rasional, dan mendidik 
rakyat untuk berpikir dan berbuat secara rasional pula. Metode perjuangan kita harus 
rasional, sistematis dan terstandarisasi.”.

Dalam mewujudkan  bakti  bagi  agama  dan  negara,  KMHDI  memilih  untuk 
menggunakan cara pendidikan melalui gerakan kaderisasi yang rasional, sistematis 
dan  terstandarisasi.  Gerakan  pendidikan  yang  dipilih  oleh  KMHDI  dalam 
memajukan kualitas kadernya, bukanlah tanpa pertimbangan yang masak. Seorang 
filosof modern, Louis. O. Kattsoff telah menyatakan “Sejarah umat manusia telah 
membuktikan bahwa perbudakan akali jauh lebih menyedihkan dibandingkan dengan 
perbudakan ragawi. Kebebasan pikiran selalu merupakan bahaya bagi mereka yang 
takut  akan  kebenaran  dan  secara  membabi  buta  mencari  pegangan  pada  masa 
lampau. Pengorbanan bagi suatu keadaan berpikir bebas, terkadang amatlah mahal. 
Socrates  dihukum  mati  karena  berketetapan  hati  untuk  menjadi  seorang 
“pengganggu”.  Galileo  disiksa  dan  Bruno  dibakar  diatas  unggunan  kayu  bakar, 
karena  menentang  kepercayaan-kepercayaan  yang  umum  dianut  pada  masa  itu. 
Spinoza  dijuluki  atheis,  sedangkan  Descartes  harus  melarikan  diri  untuk 
menyelamatkan jiwanya”. Kebesaran pemikiran mereka, baru diakui setelah waktu 
berjalan dalam hitungan tahun, puluhan tahun atau malah berabad-abad. 
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KMHDI  sadar  bahwa  untuk  mewujudkan  kader  yang  mumpuni,  program 
kaderisasi  KMHDI  harus  diarahkan  pada  pembentukan  kader  yang  memiliki 
pemikiran yang berkualitas. Untuk itu, kader KMHDI harus mampu mengatasi tiga 
hambatan  besar  dalam  usaha  seorang  individu  yang  ingin  mewujudkan  dunia 
kebebasan  pikiran.  Tiga  hambatan  tersebut  adalah  pengkondisian,  hegemoni  dan 
ilusi.

Pengkondisian adalah suatu pemahaman atas fenomena yang dibentuk secara 
tidak sengaja oleh lingkungan seorang individu, yang tidak disadari oleh si individu. 
Pemahaman  ini  berurat  akar  dan  dapat  memanipulasi  analisa  individu  tersebut. 
Hegemoni  adalah  suatu  pengkondisian  yang  disengaja  bagi  seseorang,  yang 
ditujukan untuk suatu maksud tertentu, dengan tidak diketahui oleh si individu itu 
sendiri. Sedangkan ilusi adalah suatu pemahaman atas suatu fenomena yang seolah-
olah  nyata  dalam ruang  pikiran  yang  telah  termanipulasi.  Ilusi  adalah  hasil  dari 
pengkondisian dan hegemoni.

Mengatasi  tiga hal tersebut adalah tujuan dari  Program Kaderisasi  KMHDI. 
Dengan  mengatasi  pengkondisian,  hegemoni  dan  ilusi,  seorang  kader  KMHDI 
diharapkan mampu mewujudkan dunia kebebasan berpikir yang akan meningkatkan 
kualitas pemikiran sang kader. Peningkatan kualitas pemikiran ini akan berpengaruh 
secara signifikan terhadap pencapaian kesadaran dalam mewujudkan suatu jati diri 
“Mahasiswa Hindu Indonesia”. Pada akhirnya, diharapkan dengan kesadaran yang 
terbentuk dan jati diri yang mumpuni dari kader-kader KMHDI, bakti bagi agama 
dan negara akan terwujud. 

    Surabaya, 15 Februari 2000 

Made Surya Putra
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BAB 2
Filosofi Pendidikan Partisipatif

Dalam melaksanakan kaderisasi, KMHDI memutuskan untuk mendasarkan diri 
pada  model  filosofi  pelatihan  partisipatif  yang  dikemukakan  oleh  Paulo  Freire. 
Sebagai  seorang pendidik  multi  kultural  dari  Brasil,  Paulo  Freire  mengemukakan 
bahwa  di  dunia  ini  telah  terjadi  “Situasi  Penindasan”.  Yang  dimaksud  dengan 
“Situasi  Penindasan“  adalah  suatu  kondisi  dimana  sebagian  besar  manusia  hidup 
menderita dan sebagian lainnya menikmati jerih payah orang lain dengan cara-cara 
yang  tidak  adil.  Dalam  kenyataannya,  kelompok  manusia  yang  pertama  adalah 
bagian  yang  terbesar  dari  umat  manusia.  Kondisi  ketidakseimbangan  dan 
ketidakadilan  inilah yang disebut  oleh paulo Freire  sebagai  “Situasi  Penindasan”. 
Mayoritas  kaum tertindas  menjadi  tidak  manusiawi  karena  hak-hak  asasi  mereka 
dinistakan  dan  dibuat  tidak  berdaya.  Kaum  tertindas  ini  memasuki  sebuah 
“kebudayaan bisu” (submerged in the culture of silence).

Menurut  Freire,  kebudayaan  bisu  adalah  kondisi  kultural  sekelompok 
masyarakat yang ciri utamanya adalah ketidak berdayaan dan ketakutan umum untuk 
mengungkapkan  pikiran  dan  perasaan  sendiri.  Sehingga  “diam’  nyaris  dianggap 
sebagai sesuatu yang sakral. Bagi Freire, penindasan (apapun nama dan alasannya) 
adalah  merendahkan  harkat  kemanusiaan.  Karena  itu  usaha  untuk  memanusiakan 
kembali manusia adalah pilihan mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Manusia memiliki naluri yang bersanding dengan kesadaran. Seorang manusia 
yang bereksistensi selalu berkepribadian. Tanpa kesadaran, seorang manusia menjadi 
tidak  manusiawi.  Seseorang  yang  manusiawi  harus  menjadi  pencipta  sejarahnya 
sendiri.  Dan karena seseorang hidup di dunia dengan orang lain,  maka kenyataan 
“ada bersama” (being together) harus dijalani dalam proses “menjadi” (becoming) 
yang tidak  pernah selesai.  Kondisi  ini  bukan hanya sekedar  adaptasi,  tapi  proses 
integrasi untuk menjadi manusia seutuhnya.

Menurut Freire, pendidikan harus berorientasi kepada pengenalan realitas diri 
manusia  dan  dirinya  sendiri.  Pengenalan  yang  dilakukan  mencakup  kesadaran 
subyektif dan kemampuan obyektif sebagai sebuah fungsi dialektis yang berlangsung 
terus-menerus dalam hubungannya dengan kenyataan yang saling bertentangan yang 
harus dipahami. Hubungan dialektis tersebut tidak berarti mempersoalkan mana yang 
lebih benar dan yang lebih salah. Oleh karena itu, pendidikan harus melibatkan tiga 
unsur sekaligus dalam hubungan dialektisnya yang terus-menerus. Tiga hal tersebut 
adalah (1) Pengajar, (2) Pelajar atau anak didik dan (3) Realitas Dunia.

Yang pertama  dan kedua  adalah  subyek yang  sadar  (Cognitive),  sementara 
yang ketiga adalah obyek yang tersadari (cognizable). Dalam model pendidikan yang 
telah mapan selama ini, kondisi dialektis ini tidak terjadi. Dalam model yang mapan, 
pendidikan menjadi “gaya bank” dimana guru adalah penabung dan murid adalah 
celengan, anak didik akan menjadi duplikasi guru. Kondisi ini akan melahirkan anak 
didik yang Nekrofili (kecintaan terhadap segala yang tidak memiliki jiwa kehidupan)

Fokus Freire  adalah  menjadikan  pendidikan  sebagai  kekuatan  penyadar  dan 
pembebas bagi umat manusia. Sehingga memungkinkan anak didik menjadi dirinya 
sendiri yang tersadarkan. Pendidikan harus ditujukan bagi pembebasan dan bukan 
penguasaan. Untuk itu pendidikan secara metodologis harus bertumpu pada prinsip 
aksi  dan  refleksi  total,  yakni  prinsip  bertindak  untuk  merubah  kenyataan  yang 
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menindas dan secara terus menerus menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat 
untuk merubah kenyataan yang menindas.

Dalam  pengertian  filosofi  pendidikan  Freire,  proses  pendidikan  merupakan 
proses  daurulang  bertindak  dan  berpikir  yang  berlangsung  secara  terus-menerus 
sepanjang hidup seseorang. Dengan kata lain, praxis adalah manunggal karsa, kata 
dan  karya,  karena  manusia  adalah  kesatuan  dari  fungsi  berpikir,  berbicara  dan 
bertindak.
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Dalam praxisnya, apabila proses pelatihan yang dilakukan telah memilih model 
pelatihan partisipatif,  maka anak didik akan menjadi seorang subyek yang belajar, 
subyek yang berpikir, subyek yang bertindak dan pada saat yang bersamaan seorang 
guru akan mengalami hal yang sama. Jadi dalam proses ini, seorang murid dan guru 
akan  melakukan  pertukaran  untuk  memperkaya  diri  masing-masing  dengan 
pengetahuan dan pengalaman yang lain serta refleksi bersama. 

Dalam proses yang terjadi kemudian, diharapkan guru akan mengajukan bahan 
untuk dipertimbangkan oleh anak didik dan pertimbangan guru diuji kembali setelah 
dipertemukan  dengan pertimbangan  murid-murid  dan sebaliknya.  Hubungan yang 
diharapkan  terjadi  adalah  bentuk  hubungan  subyek-subyek  dan  bukan  hubungan 
subyek-obyek. Obyek yang akan dibahas oleh mereka adalah realitas.

Dengan  mengacu  pada  model  filosofi  pendidikan  Paulo  Freire,  diharapkan 
dapat terjadi suatu proses yang disebut dengan “Daur Belajar”. Dalam konsep ini, 
“belajar” tidak hanya dilakukan dalam suatu kegiatan yang memang khusus untuk 
belajar,  namun belajar  adalah  “langkah-langkah  urutan  belajar  dari  pengalaman”. 
Jadi pembentukan kesadaran seorang siswa dibentuk selain oleh pembelajaran yang 
dilakukan dengan sengaja, juga dari pengalaman terstruktur atapun tidak terstruktur 
yang  telah  dilakukannya.  Konsep  ini  memiliki  beberapa  langkah  tertentu  yang 
meliputi :
1. Melakukan/mengalami, Peserta mengalami satu atau lebih pengalaman secara 

terstruktur.
2. Mengungkapkan,  Peserta  membagi  reaksi  personal  dan  pengamatan  yang 

berkaitan dengan pengalamannya.
3. Mengolah/menganalisa,  Peserta  membahas  pola  dan  dinamika  yang  terjadi 

dalam pengalaman.
4. Menyimpulkan,  Peserta  menarik  kesimpulan  tentang dunia  yang nyata  yang 

didasarkan atas apa yang mereka pelajari dari pengalaman.
5. Menerapkan, Peserta merencanakan tindakan yang efektif.
6. Melakukan/mengalami, dst
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Dengan terjadinya proses “Daur Belajar” dalam diri seorang kader KMHDI, 
kualitas kader KMHDI akan meningkat.  Peningkatan tersebut  dapat terjadi  secara 
sengaja  maupun  secara  tidak  sengaja,  karena  seorang  kader  KMHDI  nantinya 
diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas dirinya dengan berkaca pada semua 
tindakannya  sendiri.  Model  Pendidikan  Paulo  Freire  memang  sangat  teoritis  dan 
idealis. Namun demikian, sesungguhnya seperti model itulah diharapkan pelaksanaan 
kaderisasi di semua tingkatan organisasi KMHDI pada nantinya. Karena penerapan 
model  pendidikan  seperti  ini  akan  menghasilkan  hubungan yang harmonis  antara 
pengajar, pelajar dan faktor lingkungan.
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BAB 3
Kaderisasi KMHDI

3.1. Pengertian Kaderisasi KMHDI
Pengertian Kaderisasi KMHDI adalah suatu proses pelatihan jangka panjang 

yang dilakukan di dalam organisasi KMHDI, yang diharapkan akan menghasilkan 
individu-individu  yang  memiliki  kualitas-kualitas  tertentu  yang  dikehendaki  oleh 
KMHDI. Didalam proses pelatihan tersebut, ada beberapa prinsip yang dianut. Yang 
dimaksud dengan prinsip adalah  hal-hal  dasar  yang harus ada dalam keseluruhan 
proses yang sedang berlangsung. Prinsip-prinsip tersebut adalah :
1. Prinsip  pendidikan  orang  dewasa,  yang  menekankan  prinsip  saling 

menghormati sesama warga didik, setara satu sama lain. Prinsip ini meliputi 
beberapa hal yaitu :
a. Motivasi,  yaitu  menumbuhkan  daya  tarik  gairah  dan  semangat  warga 

didik terhadap proses belajar.
b. Partisipasi,  yaitu  mendorong  warga  didik  untuk  terlibat  total  dalam 

proses  belajar.  Pelibatan  peserta  adalah  mutlak  dalam  seluruh  proses 
pendidikan.

c. Pendekatan Individu, mengingat kemampuan warga didik yang berbeda-
beda dalam menyerap ide dan informasi, maka pendekatan individu akan 
sangat mempercepat pemahaman dan memperbaiki kualitas hasil belajar. 

d. Komunikasi, mekanisme hubungan antara pendidik dan warga didik yang 
dilandasi dengan konsep kesetaraan dan bukan hubungan yang hirarkis 
atau dominatif.

e. Tepat  Guna,  yaitu  suatu  proses  yang  dirancang  untuk  mempertegas 
relevansi dari materi dan proses yang disajikan dengan cara menyajikan 
materi yang berkesesuaian dengan aplikasi praktis dari anak didik.

2. Prinsip  pengalaman  berstruktur,  dimana  proses  belajar  dipandang  sebagai 
daur  ulang  bagi  semua  struktur  pengalaman  manusia  yang  diperoleh  dari 
kehidupan nyata. Kekayaan pengalaman ini dijadikan sebagai titik tolak proses 
pendidikan.

3. Prinsip  partisipatif,  dimana  semua  model  pelatihan  didisain  agar  mampu 
memberikan  motivasi  kepada  warga  didik  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam 
proses  pendidikan.  Dalam prinsip  ini,  proses  pendidikan  dipandang sebagai 
wadah untuk mengaktualisasikan kesadaran warga didik.

3.2. Tujuan Kaderisasi KMHDI
Tujuan dari kaderisasi KMHDI bagi para kader, berfokus pada beberapa nilai-

nilai  dasar  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Purwaka  (Pembukaan  AD/ART) 
KMHDI yaitu membentuk kader yang religius,  humanis, nasionalis dan progresif. 
Penanaman nilai-nilai dasar bagi para kader tersebut mengacu pada beberapa sasaran, 
yaitu 
1. Affective,  yaitu  sasaran  perubahan  pada  aspek  sikap,  perasaan  dan 

kecenderungan.
2. Behavioral,  yaitu  sasaran pada aspek pengembangan  kemampuan,  operasi, 

metode dan teknik.
3. Cognitive,  yaitu  sasaran  pada  aspek  akuisisi  informasi  dan  konsep  yang 

berhubungan dengan isi pelatihan.
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3.3. Manajemen Kaderisasi KMHDI
Ada  beberapa  proses  manajemen  yang  harus  selalu  diperhatikan  dalam 

melaksanakan  kaderisasi  dalam  organisasi  KMHDI.  Hal-hal  tersebut  meliputi 
Perencanaan,  Pelaksanaan,  Evaluasi,  Umpan  Balik  dan  Pengembangan  Sistem 
Pelatihan. 
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Semua proses manajemen diatas harus dilaksanakan dalam setiap pelaksanaan 
kaderisasi  di  berbagai  tingkatan  organisasi.  Tujuan  dari  pelaksanaan  proses 
manajemen ini adalah agar terjadi perbaikan secara terus-menerus dalam pelaksanaan 
kaderisasi. Perincian dari proses tersebut adalah :
1. Perencanaan, yang harus mampu menjawab beberapa pertanyaan :

-. Apa dasar pemikiran kaderisasi tersebut
-. Seperti apa bentuk kegiatan kaderisasi yang akan dilakukan
-. Siapa yang menjadi target dalam kaderisasi tersebut
-. Metode Pendekatan apa yang akan digunakan
-. Siapa organisasi pelaksana
-. Berapa biaya yang dibutuhkan
-. Apa dan bagaimana alur kegiatan kaderisasi yang akan dilaksanakan

2. Pelaksanaan, yang harus mampu menjawab pertanyaan
-. Apa topik/topik yang akan dibahas
-. Berapa waktu efektif yang diperlukan
-. Bahan apa yang diperlukan dalam kegiatan
-. Bagaimana proses berjalannya kegiatan

3. Evaluasi, yang mencocokkan antara perencanaan dan pelaksanaan
4. Umpan Balik, yang meneruskan informasi ketidakcocokan antara perencanaan 

dan pelaksanaan. 
5. Pengembangan Sistem Pelatihan, yaitu langkah lanjutan dari umpan balik yang 

akan merumuskan konsep yang lebih baik tentang kegiatan
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BAB 4
Jenis-jenis Kaderisasi KMHDI

Ada  beberapa  jenis  kaderisasi  dalam  organisasi  KMHDI.  Seluruh  kader 
KMHDI harus melihat keseluruhan jenis kaderisasi tersebut sebagai suatu rangkaian 
kegiatan yang tidak terputus. Kegiatan kaderisasi yang paling awal adalah MPAB 
atau Masa Penerimaan Anggota Baru. MPAB adalah suatu kegiatan kaderisasi yang 
harus diikuti oleh calon anggota agar dapat secara resmi menjadi anggota KMHDI. 
Tanpa  melalui  kegiatan  MPAB  seorang  calon  anggota  belum  dapat  dinyatakan 
sebagai anggota KMHDI. Hal ini karena dalam MPAB seorang calon anggota akan 
dikenalkan dengan isi KMHDI dan kemudian dilantik secara resmi dalam suatu acara 
inisiasi untuk menjadi anggota KMHDI.

Secara  ringkas  MPAB  dapat  diterangkan  sebagai  suatu  acara  yang  akan 
memperkenalkan   kader  baru  dengan  “isi  KMHDI”.  Karena  bentuk  kegiatannya 
adalah  perkenalan,  maka materi  yang diberikan  tidak  terlalu  berat.  Acara MPAB 
sebagai  sebuah  acara  perkenalan  harus  dirancang  secara  menyenangkan.  Secara 
praktis  umumnya  MPAB  dilaksanakan  selama  2  hari  dengan  alokasi  waktu 
pemberian materi antara 8 hingga 10 jam pada masing-masing hari. Setelah peserta 
mengikuti  acara MPAB, maka peserta telah layak untuk dilantik sebagai Anggota 
KMHDI.

Setelah melalui MPAB, seorang anggota dapat dapat memilih tiga jurusan yang 
dirasa  penting  bagi  dirinya  dan  yang  tersedia  di  cabang  atau  daerah  tempatnya 
berada. Pilihan-pilihan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pilihan pertama adalah melanjutkan ke kaderisasi Tahap I, Tahap II dan tahap 

III.  Materi  yang  diberikan  dalam  kaderisasi  tahap  I,  tidak  berbeda  dengan 
materi  yang  diberikan  pada  saat  MPAB.  Namun  apabila  MPAB  bersifat 
pengenalan,  maka  Kaderisasi  tahap  I  bersifat  pendalaman.  Karena  sifatnya 
yang pendalaman, maka alokasi waktu untuk masing-masing materi jauh lebih 
panjang dibandingkan dengan pada saat  MPAB. Umumnya satu sesi  materi 
kaderisasi tahap I dibahas dalam waktu ½ hari atau satu hari, tergantung pada 
bobot  materi  tersebut.  Dalam taraf  pendalaman,  setiap  materi  yang dibahas 
harus disertai dengan contoh situasi riil yang relevan. Demikian pula dengan 
materi  pada  kaderisasi  tahap  II  dan  Tahap  III,  pada  sesi-sesi  pembahasan 
materi,  semuanya  bersifat  pendalaman.  Diharapkan  nantinya,  seluruh  kader 
KMHDI dapat melalui ketiga jenis kaderisasi umum ini.

2. Jenis kaderisasi yang berikutnya adalah Kaderisasi khusus yang meliputi Diklat 
Kader  Jurnalistik,  Diklat  Kader  Manajemen  Organisasi,  Diklat  Kader 
Kewirausahaan dan Diklat Kader Politik. Kesemuanya adalah jenis kaderisasi 
dengan fokus pada tindakan praxis. Jenis kaderisasi khusus ini dirancang sesuai 
dengan  minat  dan  bakat  dari  anggota.  Dalam  prakteknya,  seorang  kader 
KMHDI cukup memilih salah satu dari model-kaderisasi tersebut. Atau bagi 
yang  berminat  untuk  memiliki  kemampuan  profesional  di  berbagai  bidang, 
dapat  memilih  beberapa  atau  seluruh  jenis  kaderisasi  khusus  (ini  tidak 
dianjurkan).  Tujuan  dari  diadakannya  kaderisasi  khusus  adalah  untuk 
mempersiapkan  kader-kader  KMHDI  bersaing  dalam  bidang-bidang 
profesional  yang  digelutinya.  Diharapkan  nantinya,  dengan  melakukan 
persiapan yang baik dalam bidang-bidang yang terspesialisasi, kader KMHDI 
akan mampu memberi kontribusi yang signifikan bagi pembinaan umat
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3. Pilihan  terakhir  adalah  mengikuti  kaderisasi  informal,  penjelasan  atas 
kaderisasi jenis ini, dapat dibaca pada bab 10.
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BAB. 5 
Metodologi Kaderisasi KMHDI

Apa yang dimaksud dengan metodologi pelatihan adalah segala teknik,  cara 
penyajian,  bentuk,  proses  serta  alat  penunjang  yang  diramu  sebagai  perwujudan 
filosofi  pelatihan,  yang  dalam  hal  ini  adalah  pelatihan  partisipatif  (participatory 
training).  Sebagai  pelatih  atau  pemandu  latihan  tugas  kita  adalah  menciptakan 
kegiatan dimana peserta dapat dilibatkan dalam suatu proses belajar yang berurutan 
dan bertujuan. 

Menyusun Peta Pelatihan
Pelatihan  adalah  suatu  “medan”,  dimana  kita  dituntut  menggunakan  “peta” 

sebelum terjun ke dalamnya, agar tidak tersesat. “Peta” yang diperlukan untuk itu 
dapat berupa kerangka analisis atau pola pikir yang akan membantu kita sebagai alat 
pengkaji  dan penyaring  sekaligus.  Disini,  ada 5 (lima)  “peta” yang terdiri  dari  5 
(lima) unsur pokok metodologi pelatihan, yaitu :
1. Proses : Bagaimana proses berlangsung dan bagaimana dinamikanya.
2. Bentuk : Apa dan bagaimana bentuk pelatihan yang kita maksudkan 
3. Sarana : Apa sarana yang diperlukan dalam pelatihan.
4. Tujuan (Isi) : Apa tujuan pelatihan dan hasil akhir pelatihan.
5. Peran Pemandu :  Apa,  dimana  posisi  dan  peran  pemandu  dalam  proses 

pelatihan.
Pada setiap kegiatan pelatihan, 5 (lima) unsur pokok tersebut akan selalu saling 

berkaitan dan kadang susah dipisahkan satu dengan yang lainnya. Namun demikian, 
demi pengembangan diri  kita  sebagai pelatih  atau pemandu latihan,  kelima unsur 
pokok tersebut dapat dijadikan kerangka pedoman untuk mengkaji secara kritis dan 
memahami setiap kegiatan yang kita hadapi.
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5.1. PERSIAPAN

Sebelum memulai suatu kegiatan kaderisasi, diperlukan sebuah persiapan yang 
matang. Yang dimaksudkan dengan persiapan ini adalah segala langkah yang harus 
dilakukan  sebelum  sebuah  kegiatan  memasuki  tahap  pelaksanaan.  Tujuan  dari 
persiapan  adalah  untuk  menciptakan  suatu  situasi  yang  diharapkan  mampu 
menunjang kegiatan kaderisasi.  Langkah ini  perlu dilakukan sebab adanya faktor-
faktor fisiologis dan psikologis yang mempengaruhi efektifitas belajar orang dewasa. 
Dengan mempersiapkan faktor-faktor tesebut maka diharapkan kegaitan kaderisasi 
akan lebih efektif. 

Secara riil, bentukan suasana yang diharapkan dari persiapan yang baik dalam 
model pelatihan partisipatif adalah terciptanya kumpulan manusia aktif yang saling 
menghormati,  menghargai  dan   mempercayai  satu  sama  lain  sehingga  peserta 
pelatihan  dapat  menemukan  kesadaran  dirinya.  Agar  suasana  tersebut  dapat 
terbangun, diperlukan beberapa syarat yaitu adanya suasana keterbukaan, pengakuan 
akan  kekhassan  pribadi-pribadi,  toleransi  akan  perbedaan  dan  pada  akhirnya 
kesiapan untuk mengadakan evaluasi bersama dan evaluasi diri.

5.1.1. Persiapan diri
Karena  kegiatan  kaderisasi  KMHDI  menganut  model  pelatihan  partisipatif, 

maka seorang pendidik harus menyiapkan diri dalam beberapa hal yaitu:
1. Alokasi waktu yang disediakan oleh pelaksana kegiatan
2. Poin kunci yang akan diteruskan pada peserta
3. Setting lingkungan psikis yang diharapkan mendukung kegiatan
4. Material dan bahan yang diperlukan dalam proses pelatihan
5. Buy In, apa yang akan dilakukan untuk membuat peserta aktif
6. Penugasan yang dirancang agar dilakukan oleh peserta
7. Ending, kondisi akhir yang diinginkan dari peserta 

Harus diingat dengan baik oleh setiap pendidik yang akan melakukan proses 
kaderisasi,  bahwa  faktor-faktor  diatas  sangat  menentukan  keberhasilan  kegiatan 
kaderisasi.  Tanpa  persiapan  diri  yang  memadai  dari  si  pendidik,  maka  kegiatan 
pelatihan dapat menjadi sia-sia. 

5.1.2. Persiapan Lingkungan 
Selain  mempersiapkan  diri  sendiri,  seorang  pelatih  juga  harus  menyiapkan 

seluruh  faktor  lingkungan  yang  terlibat  secara  langsung  maupun  tidak  langsung 
dalam proses pelatihan. Faktor lingkungan tersebut meliputi

5.1.2.1. Faktor Manusia
a. Individu  non  Pendidik  dan  non  Warga  Didik,  Yang  dimaksud  dengan 

Individu non Pendidik dan non Warga Didik adalah, seluruh individu yang 
berada  pada  tempat  dan  waktu  yang  sama,  pada  saat  dilaksanakannya 
kegiatan  kaderisasi.  Individu  yang  dimaksud  dapat  meliputi  siapa  saja, 
termasuk panitia pelaksana. Kelompok ini perlu dipersiapkan terlebih dahulu 
agar  tidak  dengan  sengaja  ataupun  tidak  sengaja  mengganggu  proses 
pelatihan yang sedang dilakukan.

b. Warga didik,  Warga didik juga perlu disiapkan sebelum dilakukan kegiatan. 
Tujuan dari persiapan bagi warga didik adalah untuk membantu menentukan 
isi  latihan  yang  efektif  dan  membantu  mengembangkan  hubungan  antara 

18



pelatih  dengan  warga  didik.  Langkah  awal  yang  harus  dilakukan  adalah 
dengan melakukan penilaian terhadap warga didik yang meliputi  beberapa 
hal, yaitu :

1. Berapa jumlah peserta pelatihan
2. Berapa umur, jenis kelamin dan faktor-faktor lain yang berhubungan 

peserta
3. Sejauhmana mereka mengetahui materi pelatihan
4. Seberapa jauh peserta mengenal satu sama lain
5. Apa harapan peserta terhadap pelatihan
6. Bagaimana tingkat kemampuan rata-rata peserta

Jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  dapat  digunakan  sebagai 
pedoman dalam menentukan beberapa hal yang berhubungan dengan peserta 
seperti,  bentuk  pengelompokan  peserta,  bagaimana  tata-tertib  yang 
diberlakukan  bagi  mereka,  pemberian  tingkat  kesulitan  materi  dan  lain 
sebagainya.

5.1.2.2. Faktor Materi Kaderisasi
Materi  kaderisasi  juga  harus  dipersiapkan  dengan  baik.  Rancangan  materi 

kaderisasi  harus  disesuaikan  dengan  kemampuan  rata-rata  peserta.  Materi-materi 
yang spesifik umumnya lebih mudah dimengerti oleh peserta dibandingkan dengan 
materi-materi yang inter disiplin. Bagi kader pemula, materi kaderisasi harus selalu 
diselipkan  dengan  contoh-contoh  yang  relevan,  agar  kader  dapat  lebih  mudah 
mengerti. Penyesuaian dari bahan kaderisasi yang telah baku dapat dilakukan pada 
masing-masing daerah, tergantung dengan situasi setempat.

5.1.2.3. Faktor Waktu
Faktor waktu juga harus dipersiapkan dengan baik. Karena keteledoran dalam 

mengatur alokasi waktu, dapat menyebabkan kegiatan kaderisasi menjadi mubazir. 
Faktor waktu meliputi beberapa hal, diantaranya :
1. Alokasi waktu antara berbagai materi diatur sesuai dengan kemampuan peserta 

didik, materi yang berat diberi alokasi waktu yang lebih panjang.
2. Kecepatan  penyampaian  materi,  materi  yang  berat  sebaiknya  disampaikan 

dengan kecepatan yang agak lambat.
3. Kesesuaian  antara  materi  dengan  jam biologis  peserta,  jangan  memberikan 

materi yang berat pada saat fisik peserta sedang lelah.

5.1.2.4. Faktor Setting Tempat
Faktor  setting  tempat  juga  berperanan  sangat  besar  dalam  menentukan 

keberhasilan  kegiatan.  Ada  beberapa  model  setting  yang  dapat  dipilih  dalam 
pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Model 1.
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Model 2. 
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Model 3. 

Model 4. 

Model 5. 
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Model 6. 

Keterangan  P  : Pelatih
W : Warga didik

22

W

W

W

W

W

W

P

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W



5.2. Teknik Pemanasan

Teknik  pemanasan  adalah  langkah-langkah  tertentu  yang  dilakukan  oleh 
pelatih, sebelum memasuki tahapan pelatihan yang sebenarnya. Teknik pemanasan 
digunakan dengan tujuan untuk menunjang proses belajar melalui penciptaan iklim 
atau  suasana  belajar  yang mencegah  terjadinya  kejenuhan  dan  kebosanan selama 
proses belajar.  Teknik pemanasan digunakan pada awal,  selama dan akhir  latihan 
sesuai dengan kebutuhannya. Kapan teknik pemanasan digunakan merupakan rahasia 
dan wewenang pelatih/fasilitator. Oleh karenanya sedapat mungkin para peserta tidak 
mengetahui tentang kapan teknik ini digunakan.

Prasyaratan utama dalam penguasaan dan penggunaan teknik pemanasan ini 
adalah bahwa pelatih/fasilitator harus menguasai sebanyak mungkin segala bentuk 
“permainan”  yang  dapat  digunakan  sebagai  bagian  dari  pemanasan.  Selain  itu, 
pelatih  atau  fasilitator  harus  cukup  jeli  mengamati  situasi  yang  tepat  dimana 
diperlukan penggunaan teknik pemanasan.

5.2.1. Faktor-Faktor yang perlu Diperhatikan 
Agar  teknik  pemanasan  benar-benar  berfungsi  sebagaimana  mestinya,  maka 

terdapat beberapa faktor yang diperhatikan oleh pelatih/fasilitator, yaitu :
1. Karakteristik peserta, Pelatih/fasillitator harus sensitif terhadap latar belakang 

dan karakteristik peserta. Tidak semua teknik pemanasan dapat dipakai sebagai 
alat penunjang proses belajar. Harus diingat bahwa teknik-teknik pemanasan 
yang digunakan adalah  tidak  bertentangan dengan keyakinan tata  nilai  para 
peserta.

2. Materi  dan  metode  latihan,  Kendatipun  teknik  pemanasan  yang  digunakan 
selalu berkaitan  dengan teknik dan metode latihan,  tetapi  teknik pemanasan 
relevan dengan konteks latihan secara keseluruhan.

5.2.2. Jenis-jenis Teknik Pemanasan
Untuk efektifitas penggunaannya, teknik pemanasan terbagi atas beberapa jenis 

yang berkaitan dengan kegunaannya, yaitu sbb:
1. Meningkatkan semangat belajar dengan “permainan”, Teknik ini dimaksudkan 

untuk merubah “semangat” peserta agar lebih meningkat dalam proses belajar. 
Beberapa  jenis  “permainan”  memerlukan  keterlibatan  fisik  para  peserta. 
Memperhatikan bahwa tidak setiap peserta senang dengan keterlibatan fisik. 
Maka hendaknya pelatih/fasilitator menghargai setiap keinginan peserta untuk 
tidak terlibat dalam “permainan” tersebut.

2. Meningkatkan  komunikasi  antar  peserta,  Teknik  pemanasan  dalam jenis  ini 
dititik-beratkan pada aspek-aspek penting dalam berkomunikasi, yaitu umpan 
balik  (feed  back)  dan  bagi  rasa  (share  of  feeling).  Jenis  permainan  ini 
digunakan sebagai  alat  peragaan proses komunikasi  ketimbang sebagai  cara 
untuk mengembangkan hubungan komunikasi dalam proses latihan.

3. Umpan balik (feed back) adalah proses penerimaan koreksi atau informasi yang 
bersifat  penilaian.  Proses  ini  penting  untuk  memahami  bagaimana  persepsi 
orang terhadap orang lain.

4. Bagi rasa (share of feeling) adalah salah satu kegiatan dari proses umpan balik 
dan  dimaksudkan  sebagai  media  untuk  saling  memahami  orang  lain 
sebagaimana kita melihat diri kita sendiri. 
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5. Menciptakan  suasana  santai  dan  gembira,  Sesuai  dengan  tujuannya,  teknik 
pemanasan dalam jenis ini lebih berorientasi pada kelincahan dan kecerdikan 
para peserta dalam “permainan”. Walaupun “permainan” dalam jenis ini tidak 
langsung  berkaitan  dengan tujuan  dan  materi  latihan,  tetapi  dapat  memberi 
dampak yang positif terhadap proses belajar.

6. Menciptakan  suasana terbuka  dan intim,  Teknik  pemanasan  dalam jenis  ini 
dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk  menghilangkan  penghalang  antar  peserta 
latihan yang secara tidak langsung dapat mengganggu suasana dan semangat 
belajar.  Tujuan  khusus  dari  jenis  pemanasan  ini  adalah  untuk  menciptakan 
kontak awal dan menghapus atau mengurangi kesan negatif yang timbul pada 
seseorang terhadap peserta lainnya pada awal latihan. 
Penciptaan iklim semacam diatas secara langsung maupun tidak langsung akan 

meningkatkan gairah setiap peserta untuk lebih tanggap dan terbuka itu akan semakin 
meningkatkan  kekompakan  dan  kerjasama  peserta  dalam  kelompoknya.  Hal  ini, 
dengan  demikian,  akan  lebih  mendekatkannya  kepada  tercapainya  tujuan-tujuan 
latihan dan peningkatan kualitas hasil latihan.

5.2.3. Langkah Pertama dalam Teknik Pemanasan
1. Ucapkan salam pada peserta dan sampaikan informasi seputar pelatihan.
2. Berpenampilan terbaik dalam 30 menit pertama dari proses pelatihan.
3. Mereview agenda pelatihan
4. Jelaskan tujuan pelatihan dan agenda proses
5. Daftar apa yang anda harapkan untuk dilakukan peserta.
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5.3. Teknik Penyajian Materi
Dalam menyajikan materi, seorang pendidik harus dapat menempuh langkah-

langkah tertentu,  yang akan memudahkan terjadinya interaksi  antara pendidik dan 
warga didik. Beberapa langkah awal tersebut adalah :
1. Bangun minat dan ketertarikan peserta, dan perkenalan isi sebelum pelatihan 

berjalan lebih jauh.
2. Penuhi kebutuhan (tuntutan) peserta akan kegiatan-kegiatan yang relatif  lebih 

mudah (sederhana).
3. Berikan  konsep  yang lebih  mudah sebelum memberikan  konsep yang lebih 

sulit.
4. Praktekkan keterampilan  yang sederhana sebelum memberikan  konsep yang 

lebih sulit.
5. Jaga dan pertahankan variasi kegiatan belajar dengan baik.
6. Tutuplah urutan kegiatan pelatihan dengan diskusi tentang “apa selanjutnya”.

4 (Empat) hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan materi :
1. Disain urutan kegiatan dapat dimulai dari yang umum ke yang khusus, atau 

dari yang khusus ke yang umum.
2. Ketika  proses  belajar  dilangsungkan,  mulailah  dari  langkah  pertama  dari 

prosedur yang ditetapkan ke langkah akhir. 
3. Tempatkan kegiatan pengalaman sebelum persentasi isi pelatihan, atau ikutkan 

persentasi isi pelatihan dengan exercise pengalaman.
4. Anda dapat mulai belajar dari teori ke praktek atau dari praktek ke teori.

Selain yang berhubungan dengan bahasa verbal, juga perlu diperhatikan bahasa 
non-verbal yang sering disebut dengan “Bahasa Tubuh”. Hal ini perlu diperhatikan 
karena yang mendasari  semua presentasi  adalah bahasa tubuh dan ekpresi  wajah. 
Yang  terpenting  bukanlah  apa  yang  anda  katakan,  tetapi  bagaimana  anda 
mengatakannnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari apa yang anda 
katakan  dalam  presentasi  hanya  sebesar  7  persen.  93  persen  yang  lain  adalah 
bagaimana  peserta  merespon  anda  yang  diperoleh  dari  bagaimana  anda 
mengkonsumsikannya  dengan  bakat,  wajah,  dan  bahasa  tubuh  yang menarik  dan 
mendukung  apa  yang  anda  katakan.  Ingat  bahwa  anda  adalah  fokus  peserta. 
Komunikasi yang efektif dari pesan-pesan anda sebagai pelatih dapat terganggu oleh 
teknik  yang  mengaburkan  penangkapan  peserta.  Berikut  ini  adalah  tips  bahasa 
tubuh :
1. Cairkan peserta dengan bahasa tubuh yang menarik 
2. Lakukan kontak dengan seluruh mata peserta.
3. Perjelas suara anda ketika bicara
4. Hilangkan kata-kata yang mengganggu penangkapan peserta seperti “ee”, “aa”, 

dsb.
5.3.1. Ceramah/Presentasi

Ceramah adalah teknik penyajian dimana seseorang pembicara menyampaikan 
topik bahasan di depan forum atau audience. Pembicara atau pelatih hampir menjadi 
faktor tunggal karena dia mengendalikan seluruh proses belajar. Oleh karena sifatnya 
tersebut, teknik ceramah kurang tepat digunakan untuk ranah kerampilan dan sikap. 
Tehnik ini sesuai dengan ranah pengetahuan, yang akan lebih efektif jika : 

1. penyajiannya sistematis, 
2. memfokus hanya pada pokok-pokok ide, 
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3. menggunakan analogi, ilustrasi dan kompetensi, 
4. disajikan dengan suara yang  jelas, artikulasi yang baik. 

Proses  presentasi  mungkin  saja  berjalan  efisiens,  tetapi  bisa  terjadi  pula 
presentasi  yang  kering,  membosankan  dan  terkesan  lambat  (lama).  Disarankan 
beberapa  cara  mendesain  presentasi  untuk  membangun  ketertarikan  peserta, 
memaksimalkan  pemahaman  dan  perhatian,  melibatkan  peserta,  serta 
mengembangkan isi latihan.

Berikut  ini  beberapa  tips  yang  akan  membantu  menghubungkan  presentasi 
dengan peserta :
1. Arahan presentasi  awal  kepada  hal-hal  yang berhubungan langsung dengan 

peserta.
2. Pahami  mengapa  anda  mengkomunikasikan  informasi  tertentu  dalam 

presentasi.
3. Gunakan bahasa yang enak dan akrab pada peserta untuk menghilangkan jarak 

antara anda dengan peserta.
Agar  terjadi  proses  penyampaian  informasi  yang  baik,  sebelum  dilakukan 

presentasi, terlebih dahulu perlu dilakukan langkah “Mengorganisir Presentasi” yang 
meliputi :
1. Pastikan bahwa pembukaan yang anda lakukan bersifat efektif.
2. Jelaskan poin-poin informasi yang penting di seputar pelatihan.
3. Tetaplah  pada  target,  fokus  dan  langkah-langkah  presentasi  untuk  menjaga 

ketertarikan peserta pada materi pilihan.
4. Sampaikan materi sejelas mungkin dalam presentasi.
5. Perkirakan  waktu  yang  anda  perlukan  untuk  masing-masing  bagian  dari 

presentasi anda.

5.3.2. Diskusi Kelompok
Diskusi  kelompok  adalah  penyajian  dimana  teknik  penyajian  dimana 

sekelompok kecel  peserta  secara  bersama-sama berbincang untuk  membahas  atau 
membicarakan suatu topik tertentu. Substansinya  adalah bahwa setiap orang belajar 
dari  orang  lain,  dan  setiap  orang  harus  memberikan  sumbangannya  terhadap 
pencapaian tujuan. Tugas pimpinan adalah mengendalikan proses diskusi agar tidak 
keluar dari jalur dan dapat tepat pada waktunya. Teknik diskusi kelompok sangat 
membantu agar pemikiran setiap peserta tergali melalui pendalaman dan internalisasi 
mengenai suatu masalah yang baru dibahas  bersama secara lebih intensif.  Untuk 
menjamin proses dan hasil diskusi maka setiap kegiatan diskusi harus perlu dipandu 
oleh pertanyaan-pertanyaan diskusi dan hasil diskusi dirumuskan secara tertulis dan 
dipresentasikan. Yang dimaksud dengan presentasi adalah penyampaian laporan hasil 
diskusi kepada semua peserta latihan dengan tujuan agar hasil diskusi diketahui oleh 
dan memperoleh tanggapan dari semua peserta latihan. 

Setelah persiapan selesai, selanjutnya diskusi dilaksanakan dengan tahap-tahap 
sebagai berikut : 

1. memulai dengan perkenalan–jika perkenalan belum dilakukan, 
2. menjelaskan tujuan diskusi, 
3. menerapkan prosedur diskusi, 
4. menggalakkan partisipasi peserta, 
5. mengendalikan proses diskusi, 
6. menyusun ringkasan, 
7. menyusun ringkasan, 
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8. menyimpulkan hasil diskusi, 
9. mencari kesepakatan peserta atau pembahasan bersama untuk persepakatan. 

Untuk menilai apakah diskusi tersebut berlangsung dengan efektif atau tidak, 
paling sedikit terdapat dua hal yang dapat diamati, yaitu : 
1. jumlah peserta yang berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, 
2. pencapaian tujuan diskusi.

Ada beberapa tips yang dapat membantu untuk memandu diskusi :
1. Buatlah  kalimat/kata-kata  yang  mudah  dimengerti  peserta  dalam 

menyampaikan informasi atau memberi penugasan.
2. Check pemahaman anda dengan kata-kata dari peserta, atau mintalah peserta 

untuk mengklarifikasi apa yang ia katakan.
3. Beri komentar yang menarik atas kata-kata (komentar/usulan) peserta.
4. Teliti  usulan  peserta  pada  diskusi  dengan  memberi  contoh-contoh  atau 

sarankan cara baru untuk melihat suatu masalah.
5. Doronglah diskusi dengan mempercepat  langkah, menggunakan humor,  atau 

jika perlu- dengan sedikit  menekan kelompok untuk membuat  lebih banyak 
usulan dan masukan.

6. Tolaklah (dengan lembut komentar/usulan peserta yang keluar alur.
7. Jembatani  perbedaan pendapat di  antara  sesama peserta dan tunjukkan tensi 

yang mungkin meninggi.
8. Kumpulkan ide bersama, tunjukkan kebersamaan satu sama lain.
9. Gubahlah  ide  bersama  diskusi  dengan  memberikan  alternatif  metode,  atau 

ajaklah peserta untuk mengevaluasi hal-hal yang telah muncul dalam diskusi.
10. Ringkas  dan  rekam  pandangan-pandangan  peserta  yang  muncul  dalam 

kelompok.

5.3.3. Studi kasus
Studi kasus adalah teknik penyajian dimana peserta disajikan deskripsi tertulis 

dari suatu kejadian, situasi atau proses. Dalam teknik ini, peserta berada di luar dari 
situasi.  Peserta  hanya  berfungsi  sebagai  pengamat  atau  penilai  yang mempelajari 
aspek-aspek  tertentu  dari  kasus  yang  disajikan.  Keberhasilan  teknik  ini  akan 
tergantung kepada keterlibatan peserta dalam pembahasan pokok permasalahan dan 
ketekunan untuk materi jalan keluar atau jawabannya. Agar efektif, maka topik yang 
dipilih harus spesifik dan relevan dengan proses belajar. Selain itu pada para peserta 
diberi  waktu  yang  cukup  untuk  mempelajari  bahan-bahan  yang  dibutuhkan 
sebelumnya.

5.3.4. Bermain Peran
Bermain  peran  adalah  teknik  penayjian  dimana  peserta  melakukan  imitasi 

peran  atau  perilaku.  Hal  ini  dikamsudkan  agar  yang  bersangkutan  dapat  lebih 
menghayati  tentang  bagaimana  sesuatu  terjadi  dalam  hubungan  antara  manusia. 
Permainan  ini  dapat  dilakukan  pada  setiap  kondisi,  karena  tidak  memerlukan 
persyaratan  khusus.  Yang  paling  penting,  isi  permainan  harus  relevan  dengan 
kebutuhan  belajar  sehingga  dapat  meningkatkan  gairah  dan  motivasi  peserta. 
Permainan ini dapat dibagi atas2 macam :
1. Bermain  peran berstruktur,  bermain peran berstruktur  adalah  bermain  yang 

skenarionya  telah  dipersiapkan  terlebih  dahulu.  Sedangkan  permainan yang 
spontan dikembangkan  dari  proses  yang  terjadi  saat  itu.  Bermain  peran 
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merupakan proses belajar yang terjadi melalui tahapan berbagai berikut : (a) 
melakukan, (b) peniruan (imitasi), (c) umpan balik, (d) analisa.

2. Bermain peran spontan

5.3.5. Curah Pendapat (brainstorming)
Curah  pendapat  adalah  teknik  penyajian  dimana  masing-masing  peserta 

mengemukakan pengalaman-pengalamannya tentang suatu informasi/topik  tertentu 
dapat  digali  sedalam-dalamnya.  Hal ini  diperlukan agar  setiap pemikiran masing-
masing peserta dapat diketahui oleh peserta lain,  dan juga agar dalam mengawali 
suatu pembahasan tidak terlepas dari apa yang diketahui peserta.

5.3.6. Sharring Pengalaman
Sharring pengalaman adalah teknik penyajian dimana masing-masing peserta 

mengemukakan pengalaman-pengalamannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
topik  bahasan.  Pengalaman-pengalaman  yang  muncul  kemudian  dicatat  dan 
disistematisasikan  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  utuh  dari  suatu  proses 
terbentuknya pengalaman itu. Inilah yang disebut sebagai strukturisasi pengalaman 
(experiences  strukrization).  Dengan  teknik  ini  semua  peserta  akan  mendapat 
pengetahuan yang beragam dan lebih komprehensif tentang suatu tertentu suatu topik 
yang menjadi pokok bahasan.
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5.4. Dinamika Kelompok Latihan

Dinamika kelompok tidak terjadi dengan tiba-tiba. Dinamika kelompok datang 
dengan kesadaran memfungsikan kelompok, mengembangkan efisiensi dan kepuasan 
individu  peserta.  Kelompok-kelompok  yang umumnya  terjadi  dalam suatu  proses 
latihan memiliki karakteristik sebagai berikut :
1. Keterhubungan,  Tingkat  dimana  seluruh  peserta  menjadi  akrab  dan  saling 

mendukung.
2. Iklim, Suasana psikologi peserta dalam mengikuti seluruh proses latihan.
3. Tekanan, Mempengaruhi peserta dengan memberikan sedikit “tekanan” yang 

positif.
4. Tujuan, Berusaha keras untuk mencapai hasil kelompok.
5. Struktur,  Saling  keterkaitan  di  antara  semua  kelompok,  seperti  :  proses 

pengambilan keputusan, proses komunikasi, pencapaian tujuan dll.
6. Standar,  Sikap  atau  tingkah  laku  peserta  yang  diharapkan  muncul  dalam 

kelompok. 
7. Kontrol, Pengaturan kelompok dan pengelolaan kelompok latihan.

Dinamika  kelompok yang terjadi  sangat  tergantung  pada  Pola  Pengambilan 
Keputusan yang terjadi didalam proses latihan.

Pola  pengambilan  keputusan  tersebut  sangat  mempengaruhi  apakah  suatu 
dinamika  kelompok  bisa  berjalan  efektif  atau  tidak.  Semakin  besar  keterlibatan 
peserta  dalam setiap  pengambilan  keputusan,  maka  akan  semakin  baik  dinamika 
kelompok.  Meskipun demikian,  tetap  diperlukan  arahan-arahan dan  rambu-rambu 
pelatihan agar target, fokus, dan proses belajar peserta serta sesuai dengan apa yang 
telah dirancang.

Memandu Kelompok Latihan
Setelah  diketahui  model-model  kelompok  yang  terbentuk  dalam  proses 

pelatihan, maka langkah selanjutnya adalah “Mensetting Keseimbangan Kelompok”. 
Yang  dimaksud  dengan  “Mensetting  Keseimbangan  Kelompok”  adalah  suatu 
tindakan  terencana  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  rata-rata  penerimaan 
informasi  serta  rata-rata  kontribusi  informasi  dari  peserta.  Langkah-langkah yang 
dapat dilakukan adalah :
1. Tingkatkan keberanian peserta untuk mengungkapkan dirinya secara jujur
2. Minta agar keyakinan-keyakinan peserta dihargai.
3. Dorong pengambilan resiko atas keberanian peserta.
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4. Harapkan partisipasi dari seluruh peserta.
5. Minta dan siapkan umpan balik dari dan untuk peserta.
6. Sarankan agar peserta duduk pada tempat yang berbeda-beda.
7. Yakinkan  peserta  bahwa  pertanyaan-pertanyaan/komentar-komentar 

mereka sangat diharapkan.
8. Desak peserta untuk disiplin waktu.

Karena yang dihadapi dalam kelompok adalah orang dalam jumlah yang lebih 
dari  satu  dengan  berbagai  ide  dan  tingkah  laku,  maka  pelatih  perlu  melakukan 
kontrol  waktu  dan  kecepatan  proses  dalam  interaksi  yang  terjadi.  Kedisiplinan 
peserta dan keterlambatan peserta dalam proses sangat dipengaruhi oleh kedua hal 
itu.  Bila  pelatih  tidak  bisa  mengontrol  waktu,  ia  akan  menjadi  panik,  merasa 
kekurangan  waktu,  dan  bisa  menjadi  lepas  sasaran.  Juga,  bila  pelatih  tidak  bisa 
mengatur  kecepatan  proses  akan  mengakibatkan  munculnya  kejenuhan  dan 
kebosanan peserta.

Oleh karenanya, waktu harus dimana seefektif mungkin sesuai dengan rencana 
proses yang telah dibuat. Dinamika forum harus disesuaikan dengan limit waktu dan 
tujuan latihan. Kecepatan harus terkendali dengan baik, tidak terlalu cepat sehingga 
mengacaukan  perhatian  dan  pemahaman  dan  tidak  pula  terlalu  lambat  sehingga 
membosankan.

Penanganan Atas Perilaku Negatif Peserta
Bagaimanapun baiknya persiapan yang telah dilakukan oleh seorang pelatih, 

dalam praktek dilapangan, selalu muncul perilaku-perilaku negatif dari peserta. Ini 
dapat  menimbulkan  kesulitan-kesulitan  tertentu  yang  dapat  mengganggu  proses 
belajar. Beberapa jenis perilaku umum yang mungkin akan dihadapi adalah :
1. Monopoli,  Membatalkan  kesepakatan  waktu  yang  telah  dibuat  dengan 

bermacam-macam alasan.
2. Sok, menonjolkan pengetahuan/ketrampilan yang dimilikinya diatas orang lain, 

termasuk sang pelatih.
3. Mengadu, Selalu berusaha mencari kesalahan pelatih.
4. Berkenaan  dengan  kecerdesan,  Sok  rasional  dan  selalu  memaksakan 

ide/gagasannya kepada orang lain.
5. Pendiam,  Tidak  mau  berpartisipasi  dalam  proses  latihan  (dan  terkadang 

mempengaruhi  kelompok/orang  lain  untuk  melakukan  hal-hal  yang  tidak 
perlu/mengganggu proses).

6. Rewel, Selalu membantah dengan keras setiap pendapat orang lain yang tidak 
disetujuinya.

7. Tanya/komentar berlebihan, Memotong omongan orang lain dengan kasar dan 
cenderung berlebihan.

8. Membadut,  Membuat  lelucon  pada  saat  yang  tidak  tidak  tepat  dan  tidak 
diharapkan.

Bagi peserta dengan perilaku tersebut, diperlukan beberapa langkah kontrol :
1. Jangan berpihak pada salah satu peserta
2. Gunakan humor alamiah yang baik untuk menetralisir konflik 
3. Lakukan pendekatan personal dengan peserta yang berkonflik
4. Perluas partisipasi peserta yang lain.
5. Lindungi peserta sewajarnya, jika ada yang diserang/ditekan.
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BAB 6.
Membuat Kesimpulan dan Mengevaluasi

6.1. Pengertian dan Tujuan
Pembuatan  kesimpulan  berarti  membuat  sebuah  “report”  atau  laporan  yang 

merupakan ringkasan dari  keseluruhan proses kaderisasi.  Dalam kesimpulan  yang 
dibuat, dicantumkan pula berbagai umpan balik yang diperoleh dari berbagai pihak 
selama proses kadrisasi. Sedangkan evaluasi adalah langkah pencermatan terhadap 
proses  kaderisasi  yang  mencakup  kekurangan,  kelebihan  dan  saran-saran  yang 
kontruktif.

Pembuatan kesimpulan yang diharapkan adalah dalam bentuk tertulis, dengan 
tujuan,  agar  dapat  digunakan  sebagai  bahan  referensi  untuk  proses  kaderisasi 
berikutnya.  Hal  yang  sangat  penting  yang  harus  dicantumkan  dalam  pembuatan 
laporan  tertulis  “Kesimpulan  Kaderisasi”.  adalah  hasil  evaluasi,  agar  kesalahan-
kesalahan yang pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya tidak lagi terjadi di masa 
depan.

Ada 8 (delapan) karakteristik khusus dalam desain pelatihan, dan kesemuanya 
merupakan  ukuran  kualitatif  dari  suatu  desain  pelatihan  dan  proses  berjalannya 
pelatihan itu sendiri. Ujilah proses kaderisasi yang telah dilakukan dengan ukuran-
ukuiran  tersebut,  untuk  melihat  apakah  8  (delapan)  karakteristik  khusus  seperti 
tersebut di bawah sudah terpenuhi atau belum. Jika anda melihat kekurangan dalam 
proses kaderisasi yang telah berlalu, buatlah desain ulang (baru) untuk memperoleh 
hasil yang baik dan optimal. Kedelapan karakteristik tersebut adalah :
1. Tingkatan isi pelatihan
2. Keseimbangan afektif behavioral dan kognitif belajar
3. Pendekatan belajar yang variatif
4. Kesempatan partisipasi peserta
5. Penggunaan pengalaman peserta
6. Daur ulang konsep dan keterampilan belajar
7. Problem solving
8. Penambahan masukan untuk perencanaan

6.2.   Teknik Pembuatan Kesimpulan dan Evaluasi
Adalah penting untuk mengakhiri pelatihan dengan mengumpulkan data guna 

keperluan evaluasi. Idealnya, seorang pelatih/fasilitator seharusnya mengkondisikan 
evaluasi beberapa hari sebelum akhir kegiatan. Lebih praktis jika hal itu dilakukan 
pada  saat  terakhir.  Sebenarnya  evaluasi  tidak  harus  menunggu  hingga  kegiatan 
berakhir. Seorang pelatih dapat merancang kegiatan untuk memperoleh umpan balik 
dan  data  evaluasi  sebelumnya,  sehingga  tidak  terlalu  terlambat  untuk  membuat 
penyesuaian. Setidaknya pelatih dapat mengamati tingkah laku peserta selama proses 
pelatihan berjalan. 

Ada  dua  cara  yang  biasa  digunakan  untuk  memperoleh  data  evaluasi  dari 
peserta,  yaitu  secara  lisan  dan  tertulis.  Untuk  kaderisasi  KMHDI,  semua  bentuk 
evaluasi haruh tertulis. Apabila perkembangan situasi setempat  membuat kondisi ini 
tidak dapat terlaksana, sehingga yang dapat dilakukan hanya evaluasi secara lisan, 
maka  evaluasi  lisan  tersebut  harus  dibuatkan  laporan  yang  terinci  dalam  bentuk 
tertulis. Beberapa teknik untuk melakukan hal tersebut antara lain :
1. Survey tanggapan setelah pelatihan
2. Kartu yang tak bernama 
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3. Survey secara lisan
4. Interview informal
5. Saran dan pandangan peserta .

Kegiatan  evaluasi  haruslah  direncanakan  secara  sungguh-sungguh.  Hal-hal 
yang perlu diperhatikan adalah :
1. Fokus,  elemen  apa  yang  akan  dievaluasi.  Data  yang  dikumpulkan  dapat 

menyangkut  :  isi  dan rancangan kegiatan,  kompetensi  pelatih,  pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap peserta, fasilitas pelatihan dan hasil akhir.

2. Bahan/alat,  bahan  apa  yang  akan  digunakan  untuk  mengumpulkan  data 
evaluasi, seperti : kuesioner, pengamatan terlibat, test, laporan dan wawancara. 

3. Waktu,  kapan data-data dikumpulkan.  Waktu yang mungkin adalah sebelum 
pelatihan,  saat/selama  pelatihan,  akhir  pelatihan  dan  saat  tindak  lanjut 
pelatihan.
Langkah pertama adalah melakukan review isi pelatihan yang meliputi :

1. Memanggil kembali  fakta-fakta, konsep-konsep dan prosedur telah dipelajari 
peserta selama proses pelatihan.

2. Mengumpulkan  kembali  peserta  untuk  mereview  pengalaman-pengalaman 
yang telah dialami peserta dalam proses pelatihan.

3. Mengulangi  peragaan  ketrampilan  yang  telah  dipelajari  peserta  sebagai 
penampilan akhir.

4. Mempertimbangkan  kembali  topik-topik  latihan  yang  telah  diuji  pada  saat 
penarikan kesimpulan.
Selain penilaian terhadap isi pelatihan yang umumnya menyangkut masalah-

masalah  non  emosional  peserta,  perlu  juga  dilakukan  evaluasi  atas  aspek-aspek 
emosional  peserta.  Langkah  ini  perlu  dilakukan  untuk  memperbaiki  kualitas 
pelatihan  yang  mencakup  selain  unsur-unsur  kecerdasan,  juga  unsur-unsur 
emosional, ini adalah wujud pengakuan pelatih atas peserta sebagai manusia yang 
lengkap.
1. Mengembangkan  Penilaian  Diri,  jika  pelatihan  telah  memberi  makna  bagi 

peserta,  mereka  telah  mengalami  perubahan  tingkat  afektif,  behavioral  dan 
kognitif. Cara yang baik untuk mengakhiri pelatihan adalah dengan mengajak 
peserta  untuk mengevaluasi  kemajuan-kemajuan  mereka  selama  dan setelah 
proses pelatiha. Ini bisa dilakukan dengan kuesioner, umpan balik, dll.

2. Mengungkap Perasaan Terakhir, dibanyak pelatihan, peserta mengembangkan 
perasaan  tertutup  terhadap  orang  lain,  khusunya  peserta  yang  memerlukan 
waktu  lama  untuk  dapat  ambil  bagian  dalam  proses  pelatihan.  Kelompok 
peserta  yang  demikian  ini  perlu  diberi  kesempatan  (lagi)  untuk 
mengungkapkan  perasaan  dan  keberanian  yang telah  mereka  terima  selama 
pelatihan.  Ada beberapa  cara  untuk  membantu  memfasilitasi  pengungkapan 
perasaan yang terakhir ini :
a. Kumpulkan peserta untuk foto bersama
b. Buat produk artistik yang memberikan nilai bagi kelompok dan individu 

peserta seperti membuat kelompok, booklet, dsb
c. Ciptakan  daur  penutupan  dan  undang  peserta  untuk  mengungkapkan 

perasaan terakhir tentang apa yang mereka peroleh dari proses kaderisasi
d. Akhiri pelatihan dengan Humor
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