
STRATEGI FASILITASI PERUBAHAN SOSIAL 

 

 

 

 

Oleh 

Dr. Durotul Yatimah, MPd 

 

 

 

 

 

 



i 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

         Segala Puji dipanjatkan kehadirat Alloh SWT, karena berkat rahmat 

dan karuniaNYA  jualah, buku Strategi Fadilitasi Perubahan Sosial ini  

telah dapat diterbitkan. 

 Buku ini ditujukan untuk menambah bacaan bagi para mahasiswa 

yang sedang mengambil mata kuliah Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial 

Tiada gading yang tak retak, demikian kata pepatah. Demikian pula 

dengan buku ini, tentunya masih belum sempurna. Oleh karena itu tegur 

sapa dan kritik konstruktif untuk perbaikan buku ini di kemudian hari 

sangat kami harapkan, sehingga buku dapat memperkaya khazanah 

penulisan buku-buku yang terkait dengan bidang pendidikan luar sekolah.  

 Akhirnya semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa dan 

para pihak yang terkait dengan tugas-tugas pendidikan luar sekolah, 

khususnya bagi  mereka yang sedang mempelajari atau meneliti masalah 

yang terkait dengan kegiatan tugas-tugas fasilitator di lapangan yang 

sesungguhnya. 

 

Jakarta,15 Sptember 2015 

Penulis 

 

 

 

Dr. Durotul Yatimah, M.Pd 

 

 

 



ii 
 

KATA SAMBUTAN 

 

 Segala puji dipanjatkan kehadirat Alloh SWT, karena berkat rahmat 

dan karuniaNYA  jualah, buku Strategi Fadilitasi Perubahan Sosial ini  

telah dapat diterbitkan. 

 Kami menyambut baik terbitnya buku ini. Sejalan dengan maksud 

penulisnya, kami berharap,buku ini akan dapat memperkaya khazanah 

penulisan buku-buku yang terkait dengan bidang pendidikan luar sekolah. 

Buku ini diharapkan pula untuk dapat menjadi bahan acuan mahasiswa 

dan para pihak yang terkait dengan tugas-tugas pendidikan luar sekolah, 

khususnya bagi  mereka yang sedang mempelajari atau meneliti masalah 

yang terkait dengan kegiatan tugas-tugas fasilitator di lapangan yang 

sesungguhnya. 

 Demikian, semoga buku ini semakin memotivasi semua pihak yang 

berkarya dan berdedikasi dibidang pendidikan, khususnya bidang 

pendidikan  luar sekolah. 

 

Jakarta,15 Sptember 2015 

Dekan FIP UNJ 

 

 

 

Dr. Sofia Hartati, MSi 

 

 



iii 
 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR  ............................................................................  i 

KATA SAMBUTAN  ..............................................................................  ii 

DAFTAR ISI  ..........................................................................................  iii 

 
BAB I  PENDAHULUAN 

 A.  Pengertian Fasilitator  .......................................................  1 

 B.  Peran  dan Fungsi Fasilitator  ...........................................  4 

 C.  Pentingnya Fasilitator  ......................................................  14 

 D. Latihan Praktek  ................................................................  16 

 
BAB II  KONSEP PEMBELAJARAN MASYARAKAT  

 A.  Menurut Konsep Pendidikan Luar Sekolah  ......................  17 

 B. Menurut Konsep Participatory Rural Appraisal (PRA) 

   atau Participatory Learning and Action (PLA)  ..................  18 

 C.  Menurut Komunikasi Pembangunan Partisipasi ...............  19 

 D.  Menurut Konsep Pemberdayaan  .....................................  21 

 E.  Menurut Konsep Berbasis Masalah (Problem Possing) ....  22 

 F.  Prinsip-prinsip PembelajaranMasyarakat  .........................  24 

 G. Latihan Praktek  ................................................................  26 

 
BAB III  SYARAT DAN KEMAMPUAN FASILITATOR 

 A. Syarat-syarat Fasilitator  ...................................................  28 

 B.  Kemampuan Fasilitator  ....................................................  31 

 C. Latihan Praktek  ................................................................  33 

 
BAB IV  TEKNIK  DAN STRATEGI MEMBANGUN PARTISIPASI  

 PESERTA 

A. Teknik dan Fasilitasi Dasar Serta Strateginya  .................  34 

B. Teknik Mengatasi Situasi Sulit  .........................................  41 

 



iv 
 

C.  Teknik Memfasilitasi Kesimpulan  .....................................  45 

 D.  Latihan Praktek   ...............................................................  50 

 
BAB V  MEDIA PEMBELAJARAN PARTISIPATIF 

A. Pengertian Media Pembelajaan Partisipatif  .....................  52 

B. Jenis-jenis Media Dalam Pembelajaran  ...........................  54 

C. Pertimbangan Dalam Penggunaan Media Fasilitasi  ........  55 

D. Konsep dan Praktek Penggunaan Media  .........................  58 

E. Media komunikasi massa (mass communication)  ............  64 

F. Media  Pembelajaran Masyarakat ....................................  65 

G. Latihan Praktek  ................................................................  67 

 
BAB VI  PELATIHAN FASILITATOR 

A. Konsep Pelatihan  .............................................................  70 

B. Perangkat  Keras dan Perangkat Lunak dalam   

Pelatihan  ..........................................................................  73 

C. Mekanisme Pelatihan  .......................................................  75 

D. Contoh Desain Pelatihan  .................................................  77 

E. Metode Pelatihan  .............................................................  82 

F. Teknik Bertanya  ...............................................................  83 

G. Fasilitator dan Nara sumber Pelatihan  .............................  86 

H.  Tata letak dan Tata Ruang Pelatihan  ...............................  88 

I.  Langkah Memulai Pelatihan  .............................................  93 

J. Latihan Praktek   ...............................................................  93 

 
BAB VII  JENIS-JENIS PELATIHAN FASILITATOR 

A. Pelatihan Pra Tugas  ........................................................  95 

B. Pelatihan Lanjutan  ...........................................................  95 

C. Pelatihan Fasilitator Desa  ................................................  96 

D. Latihan Praktek   ...............................................................  102 

 

 



v 
 

BAB VIII TAHAP-TAHAP FASILITASI 

A. Tahap-tahap Proses Fasilitasi ..........................................  103 

B. Fasilitasi Dalam Pertemuan Masyarakat  ..........................  104 

 
BAB IX ETIKA DAN KODE ETIK FASILITATOR 

A. Pengertian Etika dan Kode Etik  .......................................  107 

B. Kode Etik Fasilitator  .........................................................  108 

C. Fungsi Kode Etik  ..............................................................  110 

D. Memelihara Kode Etik  ......................................................  111 

E. Latihan Praktek  ................................................................  113 

 
BAB X  KUNCI SUKSES FASILITATOR 

 A. Aspek-aspek Yang Harus DilakukanFasilitator  ................  114 

 B. Aspek-aspek yang Tidak Boleh Dilakukan Fasilitator  ......  119 

 C. Latihan Praktek  ................................................................  120 

 
BAB XI  TUGAS-TUGAS FASILITATOR 

A. Tugas Fasilitator  ..............................................................  121 

B.  Jenis-jenis Tugas  .............................................................  121 

C.   Latihan Praktek  ................................................................  128 

 
BAB XII  KERJASAMA TIM FASILITATOR 

 A.  Prinsip-prinsip Kerjasama Tim Fasilitator  .........................  129 

 B.  Model-Model Kerjasama Tim Fasilitator  ...........................  130 

 C. Kiat-kiat Membangun Kerjasama Tim Fasilitator ..............  131 

 D.  Latihan Praktek  ................................................................  131 

 
DAFTAR PUSTAKA  .............................................................................  133 

 

 

 

   



|Strategi Fasilitas & Pengelolaan Perubahan Sosial| 

Konsep Fasilitator| 1 
 

BAB I 

KONSEP FASILITATOR  

 

A. Pengertian Fasilitasi dan Fasilitator  

  Dalam pelaksanakan program pembelajaran masyarakat, 

terdapat dua komponen utama yang saling terkait satu sama lain, 

yaitu komponen peserta didik dan komponen pendidik atau fasilitator 

yang memfasilitasi pembelajaran. 

  Beberapa definisi yang sering dipakai tentang istilah fasilitasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Fasilitasi adalah memungkinkan atau menjadikan lebih mudah. 

2. Fasilitasi adalah mendorong masyarakat membantu dirinya 

dengan cara hadir  bersama mereka, mendengarkan mereka, 

dan menanggapi kebutuhan mereka. 

3. Fasilitasi adalah mendukung individu, kelompok atau organisasi 

melalui proses-proses partisipasi. 

4. Fasilitasi membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat 

dan mampu mengembangkan diri untuk memenuhi 

kebutuhannya  sesuai dengan potensi yang dimiliki.  

5. Fasilitasi yang dalam bahasa Inggris "Facilitation" artinya adalah 

"membuat sesuatu jadi mudah". Dengan demikian, secara umum 

pengertian "facilitation" (fasilitasi) adalah  suatu proses 

"mempermudah" sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu, dan 

orang yang "mempermudah" disebut dengan "Fasilitator" 

(Pemandu). 

6. Carl Rogers (1983) dalam bukunya Freedom to Learn, perkataan 

fasilitasi diambil dari bahasa Latin  facilis. Arti dari kata ini adalah 

’untuk mempermudah’. 

7. Trevor Bently (1994) menyebutkan fasilitasi sebagai  

menawarkan atau menyediakan peluang pembelajaran. Dengan 

demikian, seorang fasilitator diharapkan dapat memberikan 
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dorongan semangat kepada kelompok. Dalam hal ini, peserta 

diskusi diharapkan dapat mengaplikasikan fakta, mengutarakan 

pendapat sendiri dan memanfaatkan ide secara bebas serta  

tidak diarahkan oleh orang atau kelompok lain.   

8. Richard G. Weaver dan John D. Farrell (1999) dalam buku 

mereka Managers as Facilitators  mengatakan bahwa, fasilitator 

yang efektif adalah orang yang tahu bagaimana memanfaatkan 

dirinya sebagai instrumen untuk membuat kelompok yang 

difasilitasinya lebih berhasil.   

  Fasilitator adalah otrang yang bertugas mendukung kegiatan 

belajar warga belajar agar mereka mencapai tujuan 

belajarnya.Dalam mengelola kegiatan belajar, fasilitator 

mengenalkan teknik-teknik komunikasi untuk mengembangkan 

tingkat partisipasi. Fasilitator juga menggunakan  media yang sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik dan membantu / komunikasi 

menjadi lebih efektif. Peran fasilitator secara bertahap harus 

dikurangi, sehingga peserta didik / masyarakat pada akhirnya 

melakukan kegiatan belajar atas inisiatif mereka sendiri. 

  Seorang fasilitator masyarakat (community facilitator/CF) identik 

dengan pendamping masyarakat, sejalan dengan perkembangan 

idiom partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Istilah fasilitator 

menggambarkan tugas-tugasnya sebagai pendorong, penggerak, 

katalisator, dan motivator masyarakat, adapun pelaku atau pengelola 

kegiatan adalah masyarakat sendiri. 

  Menurut buku Kepemimpinan Partiisipatif, yang diterbitkan 

USAID, (2009) seri Local  Governance Support Program Training 

and Participation, kata kunci yang dapat dikaitkan dengan fasilitator 

adalah sebagai berikut :  

 1.   Untuk memudahkan.  

 2.   Untuk bebas dari kesusahan dan halangan.  

 3.   Untuk meringankan tugas yang sulit.  
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 4.   Untuk menyenangkan.  

 5.   Untuk menggalakkan.  

 6.   Membantu supaya terdepan.  

         7.  Pemudah cara.  

  Berbagai istilah lain yang berkaitan dengan profesi fasilitator     

dalam pengembangan masyarakat diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

a. Petugas penyuluhan (extension worker)  atau  petugas penyuluh 

lapangan / PPL (extension field worker). Istilah petugas penyuluh 

lapangan / PPL saat ini digunakan pemerintah untuk petugas 

yang bekerja sebagai penyuluh pertanian. Pada awalnya PPL 

hanya melakukan pertemuan dan diskusi kelompok untuk 

menyampaikan informasi dan teknologi kepada masyarakat; 

kemudian berkembang dengan melakukan penyuluhan dan 

pendampingan sosial (misalnya : pendampingan dan 

pembentukan organisasi seperti kelompok tani).  

b. Pamong belajar atau tutor merupakan istilah yang digunakan 

untuk petugas atau staf lembaga yang mendampingi masyarakat 

dalam kegiatan pendidikan luar sekolah. 

c. Petugas lapangan / PL (field worker).Istilah ini digunakan untuk 

staf lapangan yang memiliki tugas-tugas jauh lebih luas dari 

sekedar melakukan penyuluhan teknis saja. Kalangan LSM lebih 

suka menggunakan istilah petugas lapangan ketimbang 

penyuluh lapangan.  

d.  Pendamping masyarakat merupakan istilah yang digunakan LSM 

untuk stafnya yang menjalankan tugas pengembangan 

masyarakat dalam pengertian lebih luas lagi dari PL. Istilah 

pendamping masyarakat mempunyai arti sebagai ‘teman sejajar’ 

atau ‘mitra masyarakat’ ketimbang ‘petugas’ yang bekerja atas 

nama  lembaganya dengan melaksanakan tugas di lapangan.   
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e.  Pemerhati, pengorganisir masyarakat (community 

organizing/CO), merupakan istilah-istilah lain yang juga 

digunakan kalangan LSM. Kalangan LSM lebih menyukai istilah 

CO ketimbang istilah PL dan pendamping masyarakat 

(community development). Dalam istilah CO, seorang yang 

bekerja dengan masyarakat diartikan sebagai seorang yang 

‘menggerakkan masyarakat’ (yang diam, takut, tidak tahu hak-

haknya, dsb.) untuk bisa berjuang dan bersuara.  

  Pada buku ini, pembahasan istilah yang dibahas adalah 

fasilitator sebagai seseorang yang membantu sekumpulan orang 

untuk mampu mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhannya  

sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Pada kehidupan sehari-

hari di tempat-tempat kerja, fasilitator senantiasa menjadikan 

sesuatu hal semakin mudah dengan cara menggunakan serangkaian 

teknik dan metode untuk mendorong orang memberikan yang terbaik 

dalam bekerja, sehingga mencapai hasil yang terbaik.  

 

B. Peran dan Fungsi Fasilitator   

  Fasilitator pengembangan masyarakat berperan memfasilitasi 

masyarakat dan mendampingi mereka didalam pembelajaran demi 

tercapainya hasil yang terbaik. Adapun pendamping Lokal, Fasilitator 

Desa serta seluruh pelaku Program Pembangunan di Kecamatan 

yang berasal dari masyarakat setempat juga berperan sebagai 

fasilitator yang dipahami sebagai Kader Pemberdayaan. 

 

 1. Peran Fasilitator 

   Fasilitator memiliki peranan yang penting didalam 

pemberdayaan masyarakat. Berbagai peranan yang penting itu 

adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai pemandu proses (process guide) yang terbuka, 

inklusif, dan adil sehingga setiap individu berpartisipasi aktif 
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secara seimbang dan membangun situasi yang nyaman agar 

masyarakat berpartisipasi secara aktif.Pemandu proses yang 

bersikap netral pada substansi (content neutral). Fasilitator 

dalam hal ini tidak mengambil posisi pada topik yang sedang 

dibicarakan, ia bersikap netral, tidak memiliki kepentingan 

pada hasil yang dicapai dari diskusi tersebut. Sebagai 

pemandu proses, fasilitator berperan sebagai berikut :  

1. Memberi semangat atau mengaktifkan (Social animation) 

2. Menengahi dan menghubungkan (Mediation and 

negotiation) 

3. Mendorong (Support) 

4. Memfasilitas atau memperlancar kelompok (building 

consensus) 

5. Penggunaan ketrampilan dan sumber–sumber (utilization 

of skill and resources) 

6. Mengatur (organizing) 

b. Sebagai Tool Giver atau pemberi alat bantu. Untuk 

memudahkan sebuah proses pencapaian tujuan, fasilitator 

dapat menciptakan alat-alat bantu sederhana agar proses 

diskusi menjadi lebihlancar., 

    Fasilitator berperan sebagai pemberi alat bantu untuk 

memberdayakan masyarakat. Dalam hal pekerjaan yang 

dapat dilakukan diantaranya adalah : 

1. Pengumpulan data dan analisis data 

2.  Pemakaian computer 

3. Penyajian laporan secara tertulis dan lisan 

4.  Penanganan proyek pembangunan secara fisik dan 

pengendalian uang 

c. Sebagai Process Educator. Fasilitator melakukan peran-

peran yang bersifat pendidikan, diantaranya dalam bentuk 

pembelajaran terus menerus dari fasilitator untuk 
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memperbaiki ketrampilan,cara berfikir,cara berinteraksi serta 

cara menyelasaikan masalah pada kehidupan masyarakat. 

Peran-peran sebagai pendidik itu meliputi : 

   1. Membangun kesadaran (Conciousness raising) 

   2.  Memberi penjelasan (Informing ) 

   3.   Mempertentangkan untuk aktif / dinamisasi kelompok 

(Confronting) 

   4. Pelatihan (Training) 

d. Sebagai wakil atau perwakilan.        

                   Peran ini dilakukan oleh fasilitator  dalam berinteraksi 

dengan lembaga luar atas nama masyarakat. Peran ini 

diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut : 

   1. Usaha mendapatkan sumber-sumber 

   2. Melakukan advokasi atau pembela masyarakat 

              3. Membuat mitra atau networking 

              4. Sharing pengalaman dan pengetahuan menjadi juru 

bicara masyarakat. 

 

 2.  Fungsi Fasilitator  

   Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, sorang fasilitator 

perlu menyadari dan memahami empat fungsi fasilitator di 

masyarakat. Fungsi  fasilitator meliputi fungsi umum dan fungsi 

khusus sebagai berikut ;  

  Secara umum fungsi fasilitator adalah sebagai berikut ini : 

  (a)  Sebagai Narasumber  

   Seorang fasilitator dalam peran sebagai nara sumber 

(resource person), harus mampu menyediakan informasi-

informasi termasuk pendukungnya yang berkaitan dengan 

program yang dikelolanya. Fasilitator harus mampu 

menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin kurang 

dipahami oleh masyarakat, memberikan ulasanmemberikan 
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penjelasan, gambaran analisis maupun memberikan saran 

yang kongkrit atau nasehat yang realistis agar mudah 

diterapkan.Dalam peran sebagai nara sumber ini, fasilitator 

juga harus mampu mengelola, menganalisis dan 

mendesiminasikan dalam berbagai pendekatan, metode dan 

teknik pembelajaran secara efektif. 

  (b) Sebagai Pelatih.  

    Fasilitator dalam perannya sebagai pelatih, harus 

mampu menjadi pemberi arah, mampu melakukan kegiatan 

pembimbingan, pemberi layanan konsultasi dengan tujuan 

untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan,sikap dan 

perilaku serta keterampilan peserta didik atau pembelajar. 

Sebagai fasilitator harus mampu menyampaikan materi yang 

dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan bahasa yang mudah 

dicerna oleh masyarakat serta mudah diterapkan tahap demi 

tahap. Tugas fasilitator sebagai Pelatih sangat menonjol 

dalam setiap tahap pelatihan, lokakarya, seminar atau 

diskusi. Penguasaan fasilitator atas informasi atau 

pengetahuan,dan metodologi yang digunakan untuk 

menyampaikannya, sangat menentukan terhadap 

keberhasilan proses pelatihan tersebut. 

  (c)  Sebagai Mediator:   

    Fasilitator harus mampu berperan sebagai mediator, 

khususnya dalam membantu menjembatani akses yang 

dapat membangun potensi masyarakat atau pun dalam 

mencari solusi atas ketegangan antara kelompok yang 

berlawanan. Dengan demikian, peran fasilitator sebagai 

mediator dapat dikatakan sebagai berikut : 

• Mediasi potensi  

 Seorang fasilitator diharapkan dapat membantu 

masyarakat memediasi / mengakses potensi–potensi 
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yang dapat mendukung pengembangan dirinya  

misalnya : sektor swasta, perguruan tinggi, LSM,  

peluang pasar dsb. 

• Mediasi berbagai kepentingan 

 Seorang fasilitator diharapkan dapat berperan sebagai 

penengah atau orang yang dapat menengahi apabila 

diantara kelompok atau individu di masyarakat terjadi 

perbedaaan kepentingan. Dalam hal ini, peran fasilitator 

bukan pembuat keputusan, melainkan hanya 

mengingatkan masyarakat tentang pentingnya 

konsistensi terhadap kesepakatan kelompok yang telah 

dibuat untuk mencapai tujuan bersama Untuk itu seorang 

fasilitator harus bersikap dewasa, adil dan tidak memihak 

kepada salah satu kelompok. Fasilitator harus mampu 

mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada dan 

dapat disediakan, guna mendukung terciptanya 

perdamaian. 

  (d)  Sebagai Penantang (Challenger) 

    Umumnya masyarakat tidak mengetahui dan mengenal 

potensi dan kapasitasnya sendiri. Untuk itu seorang 

fasilitator harus mampu mendorong masyarakat untuk 

menemukan dan mengenali potensi dankapasitasnya sendiri. 

Melalui pengenalan pada potensinya itulah, maka 

masyarakat dapat melaksanakan berbagai kegiatan 

pembangunan secara mandiri. Dalam posisi ini, maka 

fasilitator harus tahu kapan dirinya berfungsi sebagai 

animator artinya masyarakat dapat mandiri dalam 

memutuskan segala sesuatu tanpa bayang-bayang 

intervensi fasilitatornya. 
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  (e)  Sebagai Penggerak 

    Fasilitator harus berfungsi sebagai penggerak yang 

memberikan motivasi kerja dan membangun aksi nyata 

individu atau masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi 

dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. 

 

  2.1. Fungsi Khusus Fasilitator 

   Secara khusus fungsi fasilitator adalah sebagai berikut ini : 

(a) Menggali potensi dengan analisis kebutuhan masyarakat 

    Pembelajaran masyarakat dilakukan setelah adanya 

kegiatan analisis terhadap kebutuhan masyarakat.Hal ini 

dapat dilakukan melalui metode observasi,dan 

wawancara serta dialog langsung antara fasilitator denga 

masyarakat secara mendalam. Fasilitator berfungsi 

sebagai pihak yang menganalisis kebutuhan 

masyarakat. Selain melalui observasi, wawancara dan 

dialog, fasilitator juga dapat menambah informasi melalui 

data sekunder, yaitu : demografi desa, statistik, status 

kesehatan dan rencana tata ruang desa setempat. 

Informasi yang telah dikumpulkan akan memberikan 

gambaran nyata mengenai kebutuhan dan jenis 

dukungan yang diperlukan masyarakat. Fasilitator dalam 

hal ini akan banyak melibatkan berbagai lapisan 

masyarakat dalam menyusun rencana pembelajaran, 

menetapkan instrument yang tepat dan menetapkan 

langkah-langkah yang sistimatis dalam pengumpulan 

data. Hal ini penting, untuk membangun partisipasi 

masyarakat dalam membelajarkan diri mereka sendiri. 

Melalui pembelajaran inilah, masyarakat diharapkan 

akan mampu mengenali potensinya dan mampu 

memenuhi berbagai kebutuhan mereka, sehingga 
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tercipta kemandirian mereka untuk mengatasi 

permasalahan didalam kehidupannya. Untuk mendukung 

keberhasilan tahap ini, fasilitator sebaiknya melibatkan 

peran utama tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, 

tokoh agama, lembaga pendidikan dan organisasi 

kepemudaan, dunia industri dan berbagai lembaga 

terkait lainnya. 

   (b)  Memecahkan masalah 

     Fasilitator bertugas untuk memberikan kemudahan 

belajar bagi masyarakat, sehingga mereka memiliki 

peningkatan kapasitas dalam berfikir ilmiah dan 

kemampuan mengantisipasi perubahan. Fasilitator 

bukan sebagai penentu keputusan atas masalah yang 

muncul, melainkan sebagai pihak yang membantu 

proses pembelajaran masyarakat, sehingga mereka 

dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Masyarakat dalam hal ini dipandang sebagai subyek 

sekaligus objek pembelajaran. Fasilitator berperan 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

berfikir secara secara mandiri atas masalah yang 

dihadapinya. Fasilitator hanya berperan sebagai 

pembimbing dan pengarah, agar keputusan dan solusi 

yang diambil efektif. Apabila dalam pelaksanaan 

program pembelajaran terjadi masalah, fasilitator 

seharusnya bermusyawarah bersama masyarakat, serta 

berkoordinasi dengan para pihak terkait, sehingga solusi 

yang dibuat dapat realistis mampu mengatasi masalah 

yang ada. Fasilitator hendaknya selalu berfungsi sebagai 

pihak yang mempermudah masyarakat menemukan 

sendiri jawabannya. 
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   (c) Memposisikan masyarakat untuk memiliki peran dan 

tindakan 

     Pada tahap masyarkat belum mampu menghadapi 

masalah yang dihadapinya, maka fasilitator harus 

memposisikan dirinya untuk mampu berperan dan 

bertindak tepat dalam membantu masyarakat. Fasilitator 

harus mampu menjadi pemimpin dan berada di garis 

terdepan. Fasilitator harus memberikan intruksi, arahan, 

aturan, dan bimbingan secara langsung.Namun 

demikian, fasilitator tetap memberikan peran kepada 

masyarakat untuk menentukan sendiri keputusan penting 

didalam menghadapi masalah yang muncul. Pada saat 

masyarakat yang sudah meningkat kapasitasnya, 

fasilitator harus mengambil posisi sebagai mitra atau 

pendamping untuk mempermudah kerja masyarakat. 

Fasilitator harus mempermudah mereka dalam 

mengakses informasi, melatih peran, membagi tugas 

secara jelas dalam setiap kegiatan, dan menempatkan 

posisi orang dewasasesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuannya, minat dan keahlian masyarakat yang 

didampingi  

   (d) Mengubah masyarakat untuk berfikir 

     Fasilitasi merupakan proses belajar masyarakat 

untuk menentukan pilihan dan tindakan terukur, terhadap 

perubahan yang dihadapinya. Landasan filosofi fasilitasi 

adalah perubahan paradigma dan proses berfikir logik 

(logical framework) dan terstruktur sebagai bentuk 

respon terhadap lingkungan. Oleh karena itu fasilitasi 

dilakukan untuk membantu individu, kelompok atau 

organisasi agar menggunakan daya nalar dalam 

mencapai tujuan, Fasilitasi merupakan suatu proses 
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membangun masyarakat kritis dan rasional atau dengan 

menggunakan tesis Faulo Freire bahwa pemberdayaan 

adalah strategi pembebasan dari keterbelengguan. 

Masyarakat memahami berbagai fenomena hidup denga 

mengajak masyarakat untuk berfikir menggunakan daya 

nalar atau kreativitas untuk memecahkan masalah, dan 

menyusun perencanaan ke depan. Fasilitator harus 

memotivasi masyarakat untuk berfikir, tentang potensi, 

kebutuhan dan masalah yang dihadapinya.Ajaklah 

masyarakat untuk melakukan pemetaan konsep, situasi 

dan kondisi secara kritis, menggunakan informasi dan 

sumber lain kemudian diwujudkan dalam bentuk 

tindakan dan kegiatan nyata. 

   (e) Memberikan kepercayaan 

     Kepercayaan diri masyarakat untuk membuat 

keputusan dalam menghadapi masalah yang dihadapnya 

adalah hal penting. Fasilitator harus membangun 

kepercayaan diri ini. Sebuah masyarakat madani (civil 

society) dibangun di atas pilar transparansi, dimana 

masyarakat dengan mudah mengakses dan 

memutuskan berbagai keputusan yang penting untuk 

memperbaiki hidupnya. Transparansi fasilitator harus 

jelas.Keterlibatan masyarakat dengan institusi yang 

terlibat didalam perencanaan, dan pelaksanaan dan 

memonitor sendiri berbagai keputusan yang telah dibuat, 

mencerminakan bentuk interaksi yang baik, yang 

dibangun atas dasar kepercayaan masyarakat terhadap 

fasilitator. Membangun kepercayaan masyarakat selain 

sosialisasi strategi program juga melibatkan mereka 

sebagaii pelaku utama program tersebut. Fasilitasi 

dilakukan untuk menempatkan masyarakat sebagai 
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pelaku sekaligus objek pembangunan. Fasilitator 

hendaknya memberikan kepercyaan kepada masyarakat 

untuk mengambil peran dan melaksanakan program 

sesuai dengan kemampuannya. 

   (f) Kemandirian Masyarakat dan Pengambilan Keputusan 

     Salah satu indikator keberhasilan dari kegiatan 

fasilitasi yaitu menumbuhkan kemandirian masyarakat 

dalam mengatasi masalah didalam kehidupannya. 

Kemandirian menjadi salah satu paradigm pembangunan 

yang mengilhami upaya pelimpahan wewenang dari 

pusat ke daerah. Proses ini perlu didukung oleh institusi 

lokal  dan masyarakat sipil yang kuat, sehingga tidak 

berakibat pada penyalahgunaan wewenang 

pemerintahan lokal, tetapi lebih meningkatkan 

keterlibatan institusi  masyarakat dalam menentukan 

kebijakan di daerahnya. Artinya masyarakat diberikan 

ruang cukup untuk menentukan pilihan atas sejumlah 

alternatif dan menetapkan visi dirinya ke depan. 

Keputusan sepenuhnya ditangan masyarakat sendiri 

sebagai perencana, pelaksana, dan evaluator. 

Kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan 

harus dikembangkan. 

   (g) Membangun Jaringan Kerja 

     Fasilitator baik di tingkat pemerintah, LSM atau 

institusi lain harus membantu menguatkan jaringan dari 

tingkat institusi nasional, sampai masyarakat. 

Penguatan jaringan kemitraan sangat penting untuk 

membangun kebersamaan, keberlanjutan dan kesiapan 

masyarakat dalam mengantisipasi perubahan. Jaringan 

kemitraan yang sinergis penting untuk optimalisasi 

program. Tugas membangun dan mengembangkan  
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jaringan kemitraan adalah tugas masyarakat, dan 

fasilitator adalah membantu menguatkan jaringan 

tersebut. Jaringan yang dibangun oleh masyarakat 

sendiri akan lebih optimal dan memiliki nilai strategis 

dalam proses pemberdayaan. 

 

C. Pentingnya Fasilitator  

  Tugas-tugas fasilitatorerat kaitanya dengan fungsi kader 

penggerak atau pendamping dalam mendukung proses peningkatan 

kapasitas ( capacity building ) pembangunan masyarakat. Peran 

utama sebagai fasilitator dan katalisator adalah menempatkan pada 

kedua kepentingan yaitu visi dan misi serta penguatan kemandirian 

masyarakat. Kegiatan pembelajaran masyarakat merupakan upaya 

penyadaran melalui proses belajar bersama dan mendorong 

prakarsa masyarakat secara mandiri untuk menentukan 

keputusanya. Fasilitator memiliki tugas yang berkaitan erat tentang 

bagaimana memfasilitasi masyarakat dalam memecahkan dan 

mengembangkan potensi mereka secara mandiri. 

  Secara umum, keberadaan fasilitator dipandang penting karena 

beberapa hal berikut ini : 

a. Pentingnya bekerja bersama dengan kelompok masyarakat 

   Fasilitator dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja 

bersama dengan kelompok masyarakat yang tentunya memiliki 

karakter berbeda-beda. Agar masyarakat benar-benar 

berpartisipasi aktif atau bersinergi secara aktif, maka perlu 

mempertemukan hubungan yang produktif diantara mereka. Jadi 

peran fasilitator adalah membantu pembentukan kelompok 

secara sinergis dan lebih cepat, efektif dan menciptakan 

lingkungan yang nyaman. 
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 b.  Pentingnya melibatkan orang dewasa 

   Masyarakat merupakan sekumpulan individu, kelompok dan 

organisasi yang memiliki kehendak, kemampuan dan 

karakteristik yang berbeda-beda.  Masyarakat juga memiliki 

kepribadian, konsep diri, pengalaman serta persepsi yang 

berbeda-beda terhadap segala yang terjadi didalam kehidupan.  

Persepsi, pemikiran, sikap, skill dan prilaku masyarakat akan 

berubah sejalan dengan pemberdayaan yang dilakukan dengan 

intensif, dialogis, interaktif dan partisipatif, dan disinilah 

strategisnya peran fasilitator. 

 

 c. Kontribusi individu dalam kelompok  memiliki makna 

   Masyarakat memiliki pendapat, minat, kehendak dan 

pemikiran yang berbeda-beda. Bagaimana menghimpun dan 

mengarahkan semua kehendak dan pemikiran mereka agar  

menjadi sesuatu yang penting untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, merupakan tugas fasilitator. Pelatihan dan 

pendampingan merupakan salah satu strategi dari fasilitator 

untuk memberdayakan masyarakat tersebut. Dengan demikian, 

upaya melakukan persamaan persepsi dan pemikiran agar 

masyarakat mampu mencapai tujuan mereka memerlukan 

proses fasilitasi yang benar. 

 

 d. Pemberdayaan memerlukan intervensi 

   Proses pelatihan dan pendampingan masyarakat menuntut 

kehadiran seorang fasilitator untuk membantu mempercepat 

proses belajar mereka. Fasilitator melakukan berbagai bentuk, 

cara dan waktu intervensi yang tepat terhadap masyarakat, 

melalui proses fasilitasi yang benar  dan intensif, sesuai dengan 

jenis masalah yang dihadapi masyarakat tersebut. Fasilitator 

melakukan intervensi diantaranya melalui pelatihan. Pelatihan 
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dalam hal ini ditujukan sebagai upaya  pendewasaan mereka, 

sehingga tercipta keterpaduan antara kondisi, harapan dan 

aspirasi masyarakat dengan tuntutan pembangunan. Fasilitator 

melakukan intervensi dengan metode tertentu sesuai 

dengan tingkat masalah dan kemampuan masyarakat sendiri. 

Tidak ada metode terbaik dan atau terburuk, karena 

keberhasilan intervensi sangat dipengaruhi oleh tujuan, tetapi 

bukan semata-mata pada bentuk intervensi itu sendiri. 

 

LATIHAN PRAKTEK 

Agar Anda memiliki pemahaman yang lebih mendalami materi di 

atas, selesaikanlah tugas berikut ini! 

Salah satu jenis program pendidikan non formal adalah 

pembelajaran masyarakat, berbentuk pelatihan, pendampingan, 

workshop, kursus dan lain-lain. Semua program pembelajaran masyarakat 

dikelola oleh fasilitator. Tugas-tugas fasilitator erat kaitanya dengan fungsi 

kader penggerak atau pendamping dalam mendukung proses peningkatan 

kapasitas ( capacity building ) pembangunan masyarakat. Fasilitator 

membimbing, mendampingi dan menjadi konsultan masyarakat sehingga 

mereka mampu mengembangkan diri dalam memenuhi segala 

kebutuhannya  sesuai dengan potensi yang dimiliki.  

 

Tugas : 

 Perhatikan dilingkungan Anda, jelaskan bagaimana fasilitator  

melakukan berbagai bentuk, cara dan waktu bimbingan serta intervensi 

yang tepat terhadap masyarakat, melalui proses fasilitasi yang benar  dan 

intensif, sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat 
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BAB II 

KONSEP PEMBELAJARAN MASYARAKAT 

 

 Pembelajaran umumnya dilakukan sebagai bagian dari proses 

pengembangan atau pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat 

merupakan pendidikan yang dilakukan diluar lingkungan sekolah. 

Pendidikan masyarakat sering disebut pendidikan non formal atau 

pendidikan luar sekolah. Masyarakat yang menjadi sasaran 

pengembangan secara umum adalah orang dewasa. Oleh karena itu, 

pembelajaran pada pendidikan masyarakat harus mengacu kepada model 

pembelajaran orang dewasa (andragogy). Fasilitator merupakan pendidik 

dilingkungan pendidikan non formal ini. 

 

A. Menurut Konsep Pendidikan Luar Sekolah   

  Pembelajaran adalah setiap upaya yang sistimatis dan disengaja 

oleh pendidik untuk menciptakan kondisi-kondisi agar peserta didik 

melakukan kegiatan belajar. Pelakunya adalah kedua pihak, yaitu 

peserta didik dan pendidik. (pelatih, fasilitator, dsb). 

  Pembelajaran orang dewasa atau andragogi menurut Knowles 

(Sudjana, 2005: 62) adalah seni dan ilmu dalam membantu peserta 

didik (orang dewasa) untuk belajar (the science and arts of helping 

adults learn). Berbeda dengan pedagogi karena istilah ini dapat 

diartikan sebagai seni dan ilmu untuk mengajar anak-anak 

(pedagogy is the science and arts of teaching children). 

  Orang dewasa bukan hanya dipandang dari segi biologis 

semata, tetapi juga dilihat dari segi sosial dan psikologis. Secara 

biologis, seseorang disebut dewasa apabila ia telah mampu 

melakukan reproduksi. Secara sosial, seseorang disebut dewasa 

apabila ia telah melakukan peran-peran sosial yang biasanya 

dibebankan kepada orang dewasa. Secara psikologis, seseorang 
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dikatakan dewasa apabila telah memiliki tanggung jawab terhadap 

kehidupan dan keputusan yang diambil.  

  Dengan demikian, pembelajaran dalam konsep pendidikan luar 

sekolah, adalah seluruh proses pendidikan terhadap orang dewasa 

yang diorganisasikan di luar sekolah dengan berbagai bahan belajar, 

tingkatan dan metode, bersifat resmi maupun tidak resmi sebagai 

pengganti atau kelanjutan dari pendidikan yang diperoleh dari 

pendidikan formal di sekolah, akademi, universitas ataupun 

pendidikan in formal seperti magang. 

 

B. Menurut Participatory Rural Appraisal (PRA) atau Participatory 

Learning and Action (PLA)  

  Participatory Rural Appraisal (PRA) atau Participatory Learning 

and Action (PLA) merupakan metodologi pendekatan pembangunan 

yang mengadopsi konsep pembelajaran masyarakat. Tokoh utama 

yang mengembangkan PRA atau PLA adalah Chambers dari Inggris 

yang menyebutkan bahwa salah satu dasar kekuatan PRA atau PLA 

adalah pemikiran Paulo Freire. 

  Dalam pembelajaran orang dewasa, muncul  pembelajaran yang 

bersifat aksi, atau Participatory Rural Appraisal (PRA) atau 

Participatory Learning and Action (PLA), karena orang dewasa 

melakukan kegiatan belajar, agar ia mampu bertindak untuk 

mengatasi masalah didalam kehidupannya. 

  Faulo Freire seorang profesor pada bidang sejarah dan 

philosophi pendidikan di Universitas Pernambuco di Recife, Brazil 

memberikan kritiknya pada dunia pendidikan. Kritik Faulo Freire itu 

adalah bahwa pendidikan itu seperti sebuah bank, yang menjejalkan 

ilmu pengetahuan pada peserta didik dan tidak bersifat dialogis. 

Pembelajaran menurut Freire, seharusnya mampu mengatasi 

masalah peserta didik sehingga mereka meningkat kualitas 

hidupnya. 
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  Freire sebagai tokoh pembelajaran masyarakat, menekankan 

pentingnya kebebasan interaksi antara peserta didik dengan 

pendidiknya, dan menempatkan pendidik sebagai mitra belajar. 

Semua bahan belajar didiskusikan bersama. Metode mengajar 

menggunakan diskusi intensif sehingga pendidikan itu berlangsung 

dalam proses situasi bebas dari tekanan. 

  Teori-teori pendidikan menurut Freire semestinya berada di 

bawah tujuan sosial, seperti halnya pembelajaran terhadap kaum 

buruh di Brasil, yang dimulai dengan  pemberian motivasi yang 

menantang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. 

Menurut Freire dialog dalam proses pembelajaran masyarakat, dapat 

mengatasi konflik antar pembelajar. Filosofi pendidikan Freire adalah 

Paedagogik Revolusioner, karena dialog dalam pembelajaran 

masyarakat, merupakan cara untuk mencapai tindakan yang 

revolusioner. Meskipun demikian, Freire menolak dialog sebagai hal 

paling utama, melainkan memberikan kebebasan pada peserta didik. 

Oleh karena itu muncul pembelajaran yang bersifat aksi, PRA atau 

PLA karena orang dewasa belajr agar dapat bertindak untuk 

mengatasi masalahnya. Dalam konsep PRA atau PLA, 3 agenda 

harus menjadi satu kesatuan, yaitu : pengkajian, pembelajaran 

masyarakat, dan dan aksi / tindakan / kegiatan. 

  Dengan demikian, pembelajaran dikembangkan dengan 

menempatkan masyarakat sebagai pihak utama yang akan 

diberdayakan.  

 

C. Menurut Komunikasi Pembangunan Partisipasi 

  Masyarakat menurut konsep komunikasi pembangunan 

partisipasi  (participatory Development communication) bukanlah 

hanya objek atau penerima manfaat program pembangunan saja, 

melainkan juga dalam posisi subjek yang harus berpartisipasi aktif 

demi suksesanya pembangunan tersebut. Adapun pelaku 
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pembangunan yang dalam hal ini disebut sebagai fasilitator adalah 

sebagai berikut : 

a. salah satu pihak yang melakukan komunikasi didalam satu 

komunitas, adapun pihak lainnya adalah pemangkau 

kepentingan (stakeholders) lain yang ada di komunitas tersebut. 

b. Fasilitator proses pengembangan partisipatif yang memiliki tugas 

melakukan dialog, berdiskusi, kerjasama,dan keterlibatan 

didalam berbagai pemangku kepentingan yang ada di komunitas. 

 Seluruh peran fasilitator, sebagai komunikator dan fasilitator 

proses partisipatif pelatihan dan atau pendampingan masyarakat, 

dapat disebut sebagai tugas membelajarkan masyarakat yang 

berfokus pada penyampaian informasi. Nara sumber untuk 

penyelenggaraan fasilitasi bisa dari berbagai bidang ilmu,dan 

ideologi, antara lain : Pendidikan Orang Dewasa, advokasi, 

pemasaran sosial, pengkajian / penelitian partisipatif (seperti PRA/ 

PLA) bahkan juga berbagai jenis program lain, seperti program 

komunikasi-informasi-edukasi dan penyuluhan partisipatif. Dengan 

demikian tidak ada perbedaan yang bersifat prinsip antara 

membelajarkan menurut POD, PRA/PLA dengan pembangunan 

partisipasi karena sumber perkembangannya sejalan. 

 Tugas seorang praktisi pembangunan yang menerapkan 

pendekatan pembangunan partisipasi, bukan bertujuan untuk 

menyebarkan informasi, melainkan menggunakan komunikasi untuk 

meningkatkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan. Sejalan dengan itu, seorang praktisi pembangunan 

juga harus menggunakan komunikasi berbasis masyarakat 

(community comunication) untuk dapat mengembangkan sistem 

informasi–komunikasi lokal yang lebih demokratis dan memiliki 

struktur horisontal (bukan tersentralisasi). 
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D.  Menurut Konsep Pemberdayaan  

  Filosofi Freire menjadi sumber inspirasi utama bagi fasilitator 

pembelajaran yang menggunakan konsep partisipasi, pemberdayaan 

dan pembebasan. Freire menekankan pentingnya kebebasan 

interaksi antara peserta didik dengan pendidiknya, dan 

menempatkan pendidik sebagai mitra belajar. Pembelajaran 

dikembangkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak 

utama yang akan diberdayakan. Pembelajaran difokuskan untuk 

membantu kemandirian masyarakat.  

  Sejalan dengan pendapat Freire, maka pembelajaran lebih 

bersifat pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat 

adalah suatu proses yang berjalan terus menerus untuk 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam 

meningkatkan taraf hidupnya. Dasar proses pemberdayaan 

masyarakat ini adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat 

tentang keberadaannya serta kemauan mereka untuk menjadi lebih 

baik. Dengan demikian, pembelajaran diarahkan pada upaya untuk 

memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, 

menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik 

mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. 

Melalui pembelajaran, masyarakat dimotivasi agar memiliki inisiatif 

untuk berupaya memperbaiki situasi dan kondisi diri mereka sendiri. 

  Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warga 

masyarakatnya ikut berpartisipasi. Oleh karea itu, didalam proses 

pembelajaran tersebut masyarakat bersama-sama dengan fasilitator 

melakukan kegiatan yang sama, yaitu : mengidentifikasi dan 

mengkaji permasalahan dan potensinya, mengembangkan rencana 

kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian,  menerapkan rencana 

tersebut dan secara terus-menerus memantau dan mengkaji proses 

dan hasil kegiatannya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi
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  James A. Christenson & Jerry W. Robinson (1989:2) dalam 

Community development in perspective berpendapat bahwa : “pada 

pembelajaran yang bersifat pemberdayaan, masyarakat adalah agen 

pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek, motor penggerak, 

dan bukan hanya objek atau penerima manfaat (beneficiaries).   

  Seorang fasilitator hendaknya memadukan kegiatan 

pembelajaran dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka 

berpartisipasi secara komprehensif dalam seluruh tahap 

pembelajaran yang berdifat pemberdayaan tersebut.   

 

E. Menurut Konsep Berbasis Masalah (Problem Possing) 

  Freire menyebut pendidikan sebagai aksi-refleksi-aksi, yang 

disebut sebagai proses dialektika. Refleksi artinya merenungi, 

menganalisis, atau memaknai suatu peristiwa atau pengalaman, 

sehingga timbul kesadaran. Kesadaran itulah yang menimbulkan 

aksi untuk mengatasi masalah kehidupan peserta didik yang 

umumnya orang dewasa itu.  

  Menurut Freire pendidikan itu melingkupi langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a. Objek belajar : realitas kehidupan peserta didik 

b. Pendekatan dalam menghadapi masalah : problem possing 

c. Sifat : dialogis (saling memanusiakan) 

d. Proses dan tujuan : humanisasi 

e. Inti proses : penyadaran (konstientisasi)              

  Dengan demikian menurut Freire, pendidikan itu harus 

memberikan kebebasan kepada peserta didik. Untuk melakukan 

tanya jawab, berdiskusi dan berdialog, tanpa pembatasan-

pembatasan yang tidak diperlukan atau tanpa dominasi dari pihak 

pendidik. Peserta didik dipandang sebagai subjek dan sekaligus 

objek. Pada pembelajaran yang sifatnya interaktif dan dialogis, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan
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menurut Freire memungkinkan peserta didik akan termotivasi untuk 

memaksimalkan potensi dirinya seoptimal mungkin.  

  Apabila disimpulkan, proses pembelajaran yang berbasis pada 

masalah (problem possing) itu melalui proses sebagai berikut : 

1. Dimulai dari pengalaman peserta didik 

   Pendidik memotivasi peserta didik agar mereka  

menyampaikan pengalamannya dengan menyampaikan rincian 

fakta, unsur-unsur, dan urutan kejadian dari kenyataan tersebut. 

Selanjutnya melakukan motivasi pada semua peserta untuk 

merespon pengalaman dari salah satu atau beberapa peserta 

yang telah menyampaikan pengalamannya tersebut 

2. Menganalisis 

   Pendidik memotivasi peserta untuk menemukan pola 

penyelesaian masalah dengan mengkaji berbagai penyebab 

permasalahan, yaitu tatanan, aturan dan sistem yang menjadi 

faktor penyebab. 

3. Membuat Kesimpulan 

   Pendidik bersama peserta merumuskan makna atas realitas 

yang ada, sehingga tercipta pemahaman yang utuh, berupa 

prinsip-prinsip atau kesimpulan dari pengkajian pengalaman 

tersebut. 

4. Penerapan  

   Pendidik memotivasi peserta untuk merencanakan tindakan 

yang lebih baik, berdasarkan pemahamannya, sehingga tercipta 

kenyataan-kenyataan baru yang lebih baik. 

  Orang dewasa ditandai dengan pengalaman, konsep diri yang 

kuat, kesiapan diri untuk belajar dan orientasi belajar untuk 

mengatasi persoalan hidup serta motivasi belajar internal yang kuat. 

 

 

 



|Strategi Fasilitas & Pengelolaan Perubahan Sosial| 
 

Strategi Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat| 24 
 

F. Prinsip-prinsip Pembelajaran Masyarakat 

  Sejalan dengan subjek dan objek pembelajaran masyarakat itu 

adalah orang dewasa, maka fasilitator pembelajaran orang dewasa 

yang berfokus pada masalah (problem possing), seharusnya 

mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa.   

 Dengan mengacu pada pendapat Paulo Freire, Wahyudin Sumpeno 

menyebutkan bahwa pendidikan orang dewasa itu seharusnya 

menerapkan 10 prinsip sebagai berikut : 

 (1) Prinsip kemitraan. Peserta didik/masyarakat tidak digurui, 

melainkan dibantu proses belajarnya dan perlakukan sebagai 

mitra belajar, karena: 

  a.  Orang dewasa mempunyai konsep diri 

  b. Orang dewasa mampu mengatur dirinya sendiri 

 (2) Prinsip pengalaman nyata. Pembelajaran dikembangkan dari 

pengalaman nyata masyarakat. Hubungkan teori dengan 

pengalaman mereka, karena : 

  a. Pada orang dewasa, hampir seluruh perjalanan hidupnya 

adalah pengalaman yang dapat diungkapkan kembali serta 

sangat mempengaruhi pola pikir dan perilakunya sehari-hari. 

  b. Orang dewasa senang diskusi yang berkaitan dengan 

pengalaman mereka 

 (3) Prinsip kebersamaan. Pembelajaran harus membangun 

kebersamaan / interaksi yang maksimal dan tidak bersifat 

merendahkan pendapat masyarakat, karena : 

  a. Konsep / harga diri sangat penting bagi orang dewasa.  

  b.  Orang dewasa memiliki kesadaran diri dalam menanggapi 

penilaian orang lain.  

 (4) Partisipasi Pendidik harus melibatkan partisipasi masyarakat, 

karena : 
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  a.  Orang dewasa akan semangat untuk belajar maksimal, 

apabila mereka dilibatkan baik dalam perencanaan, 

pelaksanaan maupun dalam evaluasi. 

  b. Orang dewasa akan merasakan pembelajaran itu penting 

bagi dirinya, apabila mereka dilibatkan secara aktif. 

 (5) Prinsip keswadayaan. Pendidik harus mendorong kemandirian 

masyarakat untuk mencapai tujuan pembelajaran, karena : 

masyarakat sangat termotivasi untuk belajar, demi untuk  

memecahkan persoalan hidupnya. 

 (6) Prinsip kesinambungan. Pendidik harus menjamin 

kesimambungan materi belajar, dari yang dipelajari sekarang 

dengan materi yang telah lalu dan materi yang akan dipelajari di 

waktu yang akan datang, karena : 

  a. Pembelajaran yang sistimatis akan membantu memudahkan 

pemahaman dan pola pikirnya. 

  b.  pembelajaran yang sistimatis dipandang sebagai hal yang 

penting  dalam upayanya untuk  belajar seumur hidup (life 

long education) 

 (7) Prinsip manfaat. Pendidik harus menjamin nilai manfat dari 

materi yang disampaikan, karena : 

a. Orang dewasa akan siap untuk belajar jika sudah menyadari 

bahwa apa yang disampaikan dalam pembelajaran itu 

merupakan materi yang dibutuhkan mereka. 

a. Orang dewasa akan muncul minat dan tanggung jawab 

untuk belajar, jika materi pembelajaran bermanfaat untuk 

kehidupannya. 

 (8) Prinsip kesiapan, Pendidik harus memperhatikan kesiapan 

belajar masyarakat, karena : 

a. Orang dewasa sudah berkurang kekuatan fisik dan 

mentalnya sejalan dengan pertambahan usianya. 
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b. Orang dewasa tidak akan siap untuk belajar, apabila fisik 

dan mentalnya belum siap untuk melakukannya. 

 (9) Prinsip lokalitas. Pendidik harus menjamin, bahwa materi yang 

dipelajari bersifat spesifik lokal, karena : 

  a. Orang dewasa akan termotivasi belajar, jika hasil belajar 

mampu memecahkan masalah di tempat mereka. 

  b. Orang dewasa akan semangat untuk belajar, jika hasil 

belajar dapat diaplikasikan ditempat mereka sesuai dengan 

akumulasi pengalaman belajar mereka ditempat tersebut.  

 (10) Prinsip keterpaduan. Pendidik harus menjamin adanya integrasi 

atau keterpaduan materi pendidikan orang dewasa. Rencana 

pembelajaran pada pendidikan orang dewasa harus mengcover 

materi-materi yang sifatnya terintegrasi, karena : 

  a. Orang dewasa akan semangat untuk belajar, jika materi 

yang disampaikan bersifat utuh, tidak partial atau terpisah-

pisah. 

  b. Orang dewasa memiliki tujuan pribadi untuk belajar dan akan 

senang belajar, jika materi itu memberikan pemahaman yang 

komprehensif / lengkap.  

 

LATIHAN PRAKTEK 

 Agar Anda dapat memahami secara mendalam mengenai materi di 

atas, maka kerjakanlah latihan berikut ini. 

 Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan, adat istiadat dan budaya 

yang beragam, termasuk kebiasaan dan budaya dalam pola pembelajaran 

terhadap orang dewasa. Kebiasaan atau budaya masyarakat yang 

beragam ini diantaranya dalam praktik pembelajaran orang dewasa : ada 

pola pembelajaran dengan beragam bahan ajar dan beragam metode, 

ada pula pola tindakan merenung, menganalisis dan  memaknai 

pengalaman tertentu, ada pula pola pembelajaran yang sifatnya 

memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan masyarakat sehingga 
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ditemukan solusi terhadap realitas masalah yang mereka hadapi. Pola 

pembelajaran pada orang dewasa lainnya adalah yang bersifat 

komunikasi-informasi-edukasi dan penyuluhan partisipatif. 

 

Tugas : 

 Perhatikan pola dan proses pembelajaran masyarakat orang dewasa 

di sekitar Anda, Jelaskan bagaimana fasilitator melaksanakan pola dan 

proses pembelajaran terhadap orang dewasa demi untuk meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat orang dewasa secara berkelanjutan.   
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BAB III 

SYARAT DAN KEMAMPUAN FASILITATOR 

 

A. Syarat-syarat Fasilitator 

  Seorang fasilitator dalam melaksanakan tugas-tugasnya, selalu 

dituntut keahlian spesifiknya, termasuk kemampuan dalam 

menggunakan metode, membangun dan mengembangkan motivasi 

peserta, serta kemampuan untuk memberikan perhatian yang cermat 

dan sensitivitas pada orang lain. Dengan cara itu, maka fasilitator 

akan membimbing masyarakat pada kemampuan terbaiknya. Oleh 

karena itu profesi fasilitator menuntut syarat-syarat tertentu dan 

persiapan profesi,agar mereka memiliki wawasan, pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman yang cukup. 

  Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang fasilitator, 

diantaranya yaitu ; 

 1. Sikap dan keterampilan yang tepat.  

   Agar fasilitator memiliki sense of direction didalam 

kehidupan, maka ia perlu memiliki sikap dan keterampilan yang 

tepat diantaranya sebagai berikut : 

a. Berfikir positif bahwa tiap orang memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. Fasilitator harus pro aktif dalam membina 

kemampuan dan membentuk suasana pembelajaran yang 

tepat.  

b. Fasilitator perlu mengatur jadwal harian, serta tindakan-

tindakan yang tepat.   

c. Kesabaran yang tinggi harus dimiliki oleh seorang fasilitator.  

d. Punya prinsip sinergi yaitu mempunyai kemampuan dalam 

mengorganisir masyarakat untuk bersatu dan membangun 

pemahaman yang sama dalam mencapai tujuan yang sama. 
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e. Sikap optimis amat penting bagi fasilitator, sehingga ia 

mampu memberi semangat pada masyarakat untuk 

mencapai hari esok yang lebih baik. 

f. Berfikiran terbuka sehingga ia dapat menerima pendapat dari 

orang-orang di sekelilingnya.  

 2. Kreatif 

   Fasilitator perlu memiliki kreativitas sesuai dengan keahlian 

dan imaginasinya dalam menghadapi setiap situasi.  

 3. Stabil Emosi 

   Emosi seorang fasilitator harus stabil. Agar fasilitator 

memiliki stabilitas emosi, maka ia harus berupaya sungguh-

sungguh untuk mentaati ajaran agama yang dianutnya dan 

mengamalkannya pada tindakan sehari-hari, tidur yang cukup, 

konsumsi makanan yang menyehatkan, berfikir rasional, dan 

lain-lain.  

 4. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, diantaranya 

didalam berkomunikasi, didalam interaksi interpersonal, 

kepemimpinan, dalam pembuatan keputusan, layanan 

konsultasi, dan lain-lain. 

 

   Didalam buku Kepemimpinan Fasilitasi, yang diterbitkan  

Local  Governance Support ProgramTraining and Participation -

USAID (2009:34) dijelaskan bahwa “setiap fasilitator harus 

memiliki sikap dasar sebagai berikut : 

(1) Minat:   

(2) Empati 

(3) Percaya pada kelompok 

(4) Berfikir positif 

              

  Minat : Fasilitator harus memiliki perhatian, minat dan 

kepedulian yang baik pada orang lain, khususnya pada 
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masyarakat yang dibinanya. Melalui perhatian itu, orang lain 

akan lebih merasa nyaman dan percaya diri bercerita dan 

berpendapat.  

  

              Empati : Sebagai seorang professional, fasilitator juga harus  

mampu memahami dan menempatkan diri dalam kondisi dan 

keadaan yang dihadapi orang lain. Melalui cara itu, maka 

fasilitator akan dapat memahami kebutuhan-kebutuhan mereka, 

potensi-potensi yang mereka miliki dan juga pandangan mereka 

terhadap kehidupan. Apabila empati sudah berkembang dengan 

baik, maka masyarakat akan lebih merespon semua hal yang 

disampaikan oleh fasilitator, bahkan hal ini akan memperkuat 

kepercayaan mereka pada fasilitator tersebut. 

 

               Berpikir Positif : Fasilitator harus berfikir bahwa setiap orang 

apa pun latar belakangnya, harus selalu dihormati keunikannya,  

potensinya harus dihargai bahkan dikembangkan. Fasilitator 

harus pro aktif dalam membimbing potensi dan kemampuan 

mereka. Fasilitator harus mampu membentuk suasana 

pembelajaran yang tepat  

 

               Percaya pada Kelompok : Fasilitator harus mempunyai 

keyakinan bahwa potensi yang ada pada kelompok masyarakat 

akan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang mereka 

hadapi. Apapun keadaan masyarakat itu, fasilitator harus 

percaya bahwa mereka akan dapat menemukan solusinya, 

apabila potensi mereka dikembangkan dengan optimal. Sebagai  

pembimbing professional, fasilitator tinggal mendorong proses 

berlangsungnya fasilitasi untuk pengembangan semua potensi 

yang ada pada mereka.   
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B.  Kemampuan Fasilitator 

  Ada berbagai kemampuan yang harus dimiliki seorang fasilitator 

agar ia dapat memberikan pelayanan yang optimal. Jenis-jenis 

kemampuan itu adalah sebagai berikut : 

 (1)  Kepemimpinan 

   Fasilitator harus membantu memudahkan masyarakat agar 

mampu mandiri. Dalam hal ini fasilitator harus memiliki sikap dan 

keterampilan kepemimpinan yang baik. Berbagai upaya harus 

dilakukan fasilitator agar ia memiliki kepemimpinan yang baik, 

diantaranya adalah dengan meningkatkan kemampuan terus 

menerus, baik melalui pelatihan-pelatihan, seminar, studi 

banding, dan lain-lain. Fasilitator juga harus mampu 

menjabarkan ide-ide, dan kebijakan, serta memiliki daya tahan 

atas kritik yang muncul atas implementasi ide-ide dan kebijakan 

tersebut. 

 (2)  Kemampuan Komunikasi 

                   Fasilitator harus terampil dengan optimal didalam 

berkomunikasi, baik di dalam menyampaikan informasi, ataupun 

didalam mendengarkan informasi dari pihak lain. Fasilitator perlu 

memiliki empati, dan mampu bertanya secara efektif. 

   Fasilitator perlu terampil berkomunikasi, karena ia harus 

mampu mengembangkan masyarakat. Oleh karena itu ia perlu 

mengenal isu-isu lokal, baik mengenai gender, kemiskinan, adat 

istiadat dan lain-lain. Fasilitator juga harus mampu 

mengidentifikasi potensi dan masalah masayarakat agar ia dapat 

dapat melakukan pemberdayaan secara tepat. 

 3)  Kemampuan menganalisis 

   Fasilitator perlu menganalisis dengan tepat, agar ia dapat 

mencermati setiap masalah yang muncul dan mampu 

menetapkan metode serta media yang tepat. 
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 4). Kemampuan beradaptasi, berpartisipati, dan melakukan 

pendekatan pedagogi dan andragogi. Fasilitator harus mampu 

menyesuaikan diri dengan harapan, nilai-nilai serta kebutuhan 

masyarakat. Melalui kemampuan penyesuaian diri beradaptasi 

secara tepat, maka fasilitator akan mampu melibatkan diri 

dengan program yang dikembangkan masyarakat. Melalui cara 

ini diharapkan program tersebut akan dapat dijalankan dengan 

lancar dan pembelajaran berlangsung efektif.  Manfaat lain akan 

tumbuh dialog yang lebih intensif antara fasilitator dengan 

masyarakat. 

 5)  Berpandangan positif ke depan 

    Fasilitator harus memiliki pandangan dan pemikiran yang 

sifatnya positif ke masa depan sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai.  

 6)  Kemampuan melakukan aksi sebagai akumulasi kemampuan     

teknis. Fasilitator harus mampu membimbing, dan memiliki 

kepedulian yang bersifat setara (partnership) dengan 

masyarakat. Masyarakat akan nyaman untuk belajar, apabila 

Tutor bersifat dialogis, menyenangkan dan terbuka didalam 

mengelola pembelajaran, baik teori maupun dan praktek 

keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga materi 

yang disampaikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.  

 7) Kemampuan melakukan hubungan antar manusia (human 

relationship). Fasilitator harus kompeten dalam membangun 

dialog secara menyenangkan, semangat dan menguatkan 

sinergi dengan mereka.  
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LATIHAN PRAKTEK 

 Agar Anda dapat memahami secara mendalam mengenai materi di 

atas, maka kerjakanlah latihan berikut ini. 

 Sebagai manusia, fasilitator  dilengkapi Tuhan dengan Akal dan budi. 

Dengan memiliki budi, maka fasilitator memiliki kepribadian yang 

professional, seperti : empati, berfikir positif, sabar, dan emosi yang stabil. 

Selanjutnya dengan akal, fasilitator memiliki berbagai kompetensi, 

penguasaan pengetahuan, sikap mental dan keterampilan, kreatif, 

kemampuan komunikasi, kepemimpinan dan interaksi yang baik.  

 Dengan akal budi inilah, fasilitator melaksanakan seluruh tugas-

tugasnya, melakukan kepemimpinan dan berinteraksi dengan tata nilai 

yang baik  pada  masyarakat yang dibimbingnya, bahkan juga dengan 

alam lingkungannya, dengan sabar, penuh empati, dan dengan emosi 

yang terkendali, demi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar 

menjadi lebih baik. 

 

Tugas : 

 Perhatikan kehidupan masyarakat kota dan masyarakat desa yang 

ada di sekitar tempat tinggal anda. 

1.  Jelaskan apa saja syarat-syarat kepribadian yang dimiliki oleh 

fasilitator masyarakat kota dan masyarakat desa tersebut.  

2. Jelaskan pula apa saja kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh 

fasilitator  dalam membimbing masyarakat kota dan masyarakat 

desa tersebut.  

3. Jelaskan pula bagaimana fungsi syarat kepribadian dan fungsi syarat 

kemampuan itu bagi tugas-tugas fasilitator. 
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BAB IV 

TEKNIK DAN STRATEGI 

MEMBANGUN PARTISIPASI PESERTA 

  

 Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, fasilitator perlu memiliki teknik 

dan strategi yang tepat, agar dapat mencapai tujuan secara efektif. Ada 

tiga teknik yang dapat dilakukan fasilitator dalam membangun partisipasi 

peserta. Ketiga teknik itu adalah sebagai berikut :  

A. Teknik dan Fasilitasi Dasar  dan Strateginya 

B. Teknik Menangani Situasi Sulit  

C. Teknik Memfasilitasi Kesimpulan. 

 

A. Teknik dan Fasilitasi Dasar serta Strateginya 

 1. Teknik dan Fasilitasi Dasar 

             Teknik memfasilitasi pembelajaran agar peserta 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran adalah 5 W+1 H (what, 

when, why, who, when, where + how) atau apa, kapan, 

mengapa, siapa, dimana + bagaimana. Teknik ini apabila 

diterapkan secara intensif, akan memacu semangat belajar 

masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran.  

   Langkah pelaksanaannya melalui tahap sebagai berikut :  

  1.1  Menceritakan 

  1.2  Menjelaskan dan menganalisis 

  1.3  Membuat Kesimpulan 

  1.4 Menarik Pelajaran 

  1.5 Mengembangkan Gagasan Penerapan 
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   Secara rinci langkah pelaksanaannya sebagai berikut :  

  1.1 Menceritakan 

   a. Fasilitator bertanya APA tentang sesuatu, sehingga 

peserta menceritakan pengalamannya. Contoh 

pertanyaan ; APAKAH anda tahu cara berbisnis kue ?  

   b. Fasilitator bertanya: KAPAN, DIMANA, SIAPA, SIAPA 

YANG TERLIBAT ? Contoh pertanyaan ; 

    1. KAPAN anda berbisnis kue ? 

    2. DIMANA anda berbisnis kue? 

    3. SIAPA yang berbisnis kue ? 

    4. SIAPA SAJA YG TERLIBAT dalam bisnis kue? 

  1.2 Menjelaskan dan menganalisis 

    Apabila peserta sudah menceritakan pengalamannya, 

selanjutnya  fasilitator bertanya lagi. Contoh : 

   a.  BAGAIMANAKAH cara Anda berbisnis kue ? 

   b.  MENGAPA anda berbisnis kue ? 

   c. Apakah Bapak / Ibu lain setuju anda berbisnis kue ? 

   d. Apakah akibat dari anda berbisnis pakaian ? 

   e. Sebutkan sebab akibatnya ? 

    Fasilitator dapat mengembangkan cerita dengan 

bertanya apakah ada peserta lain yang mengalami kejadian 

serupa? APA? KAPAN? DIMANA? SIAPA? SIAPA YANG 

TERLIBAT? BAGAIMANA? MENGAPA ?  

  1.3 Membuat kesimpulan 

    Dalam membahas suatu topik, biasanya ada hal  yang 

paling, sehingga diskusi jadi meluas. Fasilitator harus 

mempersempit diskusi pada aspek paling menarik, dengan 

bertanya “APA HAL PALING MENARIK dari cerita itu? APA 

KESIMPULANNYA ? Contoh : Penerapan 5 w + 1 h 
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No 5 w + 1 h  Analisa Kejadian  Kesimpulan 

1 What/Apa Sukses bisnis  
Kue 

1.  alur kejadian 
> sukses 
bisnis 

2. sebab akibat 
> Aa sukses 
bisnis.Bebe 
terinspirasi  

3.  Faktor 
penyebab > 
Aa sahabat 
Bebe sukses 
bisnis. Aa  
akan 
membagi 
pengalaman 
pada Bebe  

 

1. Kehendak Alloh 
2. Minat pada 

bisnis 
3. Sahabat sukses 

berbisnis dan 
menginspirasi 
berbisnis 

 

2 When / 
Kapan 

2015  

3 Where/ 
Dimana 

Bandung  
 

4 Who/ Siapa  Aa 

5 Whom/ 
Siapa yang 
terlibat 

Bebe 

6 Why/ 
Mengapa 

Bisnis kue 
 mudah  

7 How/ 
Bagaimana 

Mereka 
bersahabat, Aa 
sukses bisnis 
kue,Bebe 
terinspirasi  

 

 

  1.4 Menarik Pelajaran 

   a. Fasilitator mengajak peserta menguraikan kesimpulan 

menjadi bagian-bagian pelajaran (lesson learned) atau 

tanggapan pribadi dengan pertanyaan berikut ini : 

    1.  APA arti penting peristiwa itu menurut anda? 

   b.   Fasilitator mengajak peserta menarik pelajaran/himah 

dari peristiwa itu (lesson learned) dengan bertanya : 

    1.  APA HIKMAH dari pelajaran itu untuk hidup anda? 

  1.5 Mengembangkan Gagasan Penerapan 

   a. Fasilitator mengajak merumuskan gagasan kongkrit : 

    1. APA TINDAKAN untuk mengambil hikmah dari 

peristiwa di atas ? 

    2. BAGAIMANA CARA melakukannya, Uraikan dalam 

langkah-langkah kongkrit 

 

        2.  Strategi  Fasilitasi Pembelajaran 

   Fasilitator harus merancang pembelajaran sesuai  dengan 

profil masyarakat. Profil masyarakat  itu mencakup : tingkat 

pendidikan, sikap mental, keterampilan yang dikuasainya, 
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kemampuan baca tulis, latar belakang social ekonomi, mata 

pencaharian, usia, jenis kelamin dan sebagainya. 

   Strategi fasilitasi itu dapat dilihat pada  tabel berikut ini : 

No Konsep Langkah Kegiatan Fasilitator 

        1 2 3 

1 Dari materi 
sederhana ke 
materi rumit. 

bercerita 
pengelolaan 
kebun 

bercerita alur 
produksi 

bercerita alur 
pemasaran 

2 Dari materi yang 
cukup dikenal ke 
materi yang 
sangat baru 

mengajak 
masyarakat 
diskusi 
pemerintah 
desa sehari-
hari 

mengajak 
masyarakat 
diskusi 
pemerintah 
desa menurut 
Perda baru  

 

3 Dari materi yang 
mudah ke materi 
yang sulit.  

Mengajak 
masyarakat 
belajar 
keterampilan 
praktis untuk 
kebutuhan 
keluarga 

Berdiskusi  
pengembangan 
sesuai usaha 
alternative 
dengan 
menganalisis 
biaya dan 
pemasaran 

 

4 Dari materi 
operasional, 
pengalaman 
praktis, realita 
sehari-hari ke 
yang abstrak, 
konsep dan teori 

Mengajak 
masyarakat 
diskusi 
sengketa di 
desanya 

Ditarik ke 
konsep dan 
mekanisme 
penyelesaian 
konflik 

Dikaitkan 
dengan 
kebijakan 
tentang 
penyelesaian 
sengketa 
secara adat 

 

  2.1 Praktek Fasilitasi Pembelajaran 

         2.1.1. Praktek ke-1 

      Fasilitator memulai dengan membuat rencana 

kegiatan kelompok, agar pembelajarannya benar-

benar partisipatif dan dialogis. Rencana kegiatan itu 

meliputi : 

     1. Rencana Kegiatan 

     2. Agenda waktu pembelajaran 

     3. Daftar ceklist sebelum kegiatan dilaksanakan 
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    1. Contoh Rencana Kegiatan  

No Rencana 
Kegiatan  

Uraian 
 

1 Topik Bahasan Mendidik Anak melalui  metode Pembiasaan 

2 Sub-sub Topik 1. Arti dan fungsi 
Keluarga 

2. Anak dan Pendidikan 
Anak 

3. Metode Pendidikan 
anak 

4. Metode Pembiasaan 

3 Metode 1. Ceramah 
2. Tanya jawab 

3. Pemutaran Film 
4. Diskusi 

4 Media 1. OHP 
2. LCD 

3. Film 

5 Alat dan bahan 1. Kertas HVS, Pulpen 
2. White board 

3. Penghapus 
4. Spidol 

6 Waktu 2 jam  

 

    2. Contoh agenda waktu  

No Langkah-langkah Waktu 

1 Menceritakan 15  menit  

2 Menjelaskan dan menganalisis 30  menit          

3 Membuat Kesimpulan 20  menit          

4 Menarik Pelajaran 25  menit          

5 Mengembangkan Gagasan Penerapan 30  menit          

 

       3. Daftar Ceklist : Evaluasi Teknik Fasilitasi 

No Uraian Sudah tepat 

Ya Tidak 

1 Topik   

2 Tujuan   

3 Rancangan proses   

4 Metode   

5 Media   

6 Waktu   
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   2.1.2. Praktek ke-2 

        Langkah-langkahnya adalah : 

     1. Buat tabel pertanyaan (5W+1H) untuk bahan 

pertemuan  

     2. Buat evaluasi  teknik fasilitasi 

     3. Sebaiknya, teman anda merekam melalui 

handycam untuk menilai kelebihan dan 

kekurangan praktek fasilitasi anda 

  Contoh : 

        1.  Tabel pertanyaan(5W+1H) untuk bahan pertemuan  

Tahap Pertanyaan Kunci 
 

Apa Kapan Dimana Bgm Siapa Siapa  
terlibat 

Mengapa 

1. Men- 
Cerita 
kan 

Apakah 
keluarga 
itu  
 

Kapan 
diresmi-
kannya 
sebuah 
keluarga  

Dimana 
saja 
tempat 
yg tepat 
untuk 
mendidik 
anak ? 

Bgm 
langkah 
pengguna
an  
metode 
yg tepat 
untuk 
mendidik 
anak  

Siapa 
yang 
harus 
mendidik 
anak 

Siapa 
saja 
 yg harus 
mendidik 
anak 

Mengapa 
perlu 
mendidik 
anak 

 Apakah 
fungsi 
Keluarga?  
 

Kapan 
berlakuny
a fungsi 
keluarga 

     

 Apakah 
anak itu 
 

Kapan 
seseorang 
disebut 
anak ? 

     

 Apakah 
pendidik-
an anak 
itu 

Kapan 
waktu- 
tepat 
untuk  
mendidik 
anak ? 

     

 Apakah 
metode  
mendidik  
Anak yg 
tepat? 

      

Menjelas-
kan dan 

mengana-
lisis 

Anak 
adalah 
manusia 
…. 

Waktu 
anak di 
rmh lebih 
lama di 
banding 

rumah 
sekolah, 
tempat 
main 
anak 

Cara 
mendidik 
dg 
metode 
pembias-

Ibu dan 
ayah  
Adalah 
pen-didik 
utama 

Orang-
orang 
dewasa 
disekelilin
g anak 

Anak : 
amanah 
Alloh.Ia 
berhak 1) 
hidup,tumbuh
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Tahap Pertanyaan Kunci 
 

Apa Kapan Dimana Bgm Siapa Siapa  
terlibat 

Mengapa 

ditempat 
lain 

tempat 
paling 
baik utk 
mendidik 
anak 

aan, 
yaitu: 
1) 
2) 
3) 
4) 

Harus 
jadi 
pendidik 
anak 

, 
berkembang,
perlindungan 
dari 
kekerasan, 
diskriminasi 
2)mendapat 
pendidikan & 
pengajaran 

Membuat 
Kesimpula

n 

Anak 
adalah.. 

Waktu yg 
baik ut 
mendidik 
anak 

Tempat 
yg baik 
ut 
mendidik 
anak: 
Rmh,sek
olah,tem
pat main 
anak, 
tempat 
aktivitas 
anak,org
anisasi 
yg 
dimasuki 
anak 

Metode 
pembiasa
an 
tahapnya 
adalah 

Pendidik 
anak 
adalah 

Pendidik 
anak yg 
lain 
adalah… 

Metode 
pembiasaan 
utk mendidik 
anak itu 
penting, 
karena… 

Menarik 
Pelajaran 

Harus 
bersyukur 
dengan 
keberada
an anak 

Dlm 
keluarga 
harus 
menge-
lola waktu 
yg tepat 

Tempat 
yg baik 
ut 
mendidik 
anak: 
Rmh,sek
olah,tem
pat main 
anak, 
tempat 
aktivitas 
anak,org
anisasi 
yg 
dimasuki 
anak  
harus 
menjadi 
tempat 
terbaik 
utk 
mendidik 
anak  

Metode 
pembiasa
an 
merupa-
kan  
metode 
paling 
tepat 
karena 
anak 
biasa 
dekat dg 
keluarga 

Umumny
a anak 
dekat dg 
ibunyaIbu 
adalah 
pen-didik 
terbaik 
utk anak 

Ayah dan 
orang 
dewasa 
lainnya, 
harus 
menjadi 
teladan 
bagi anak 

Anak yg di 
lahir kan 
menjadi 
kewajiban 
orang tua utk 
mendidiknya.
Metode 
pembiasaan 
sangat tepat 
untuk 
digunakan 
karena anak 
sejari-hari 
dekat dg 
orang tuanya  

Mengemb
angkan 
Gagasan 

Mendidik 
anak dg 
pembiasa

Sekarang 
dan hari-
hari 

Di rumah 
rmh 
saudara 

dg 
ucapan, 
sikap dan 

Orang tua 
anak,sau
dara guru, 

Orang 
dewasa,g
uru,kep 
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Tahap Pertanyaan Kunci 
 

Apa Kapan Dimana Bgm Siapa Siapa  
terlibat 

Mengapa 

Penerapa
n 

an berikut-
nya   

kerabat, 
lingkung
an masy. 
tempat 
main 
anak,te
mpat 
aktivitas 
anak,org
anisasi 
yg 
dimasuki 
anak 

perilaku 
serta 
keteladan
an 

 sek,dll 
teman-
teman 
anak, 
dan tokoh 
masyarak
at serta 
masy 
sekitar 

 

2. Ceklist Evaluasi Teknik Fasilitasi 

No Uraian Sudah tepat   

Ya Tidak 

1 Topik   

2 Tujuan   

3 Rancangan proses   

4 Metode   

5 Media   

6 Waktu   

 

 

B. Teknik Mengatasi Situasi Sulit 

 1.   Kondisi Peserta 

   Penyelenggaraan proses fasilitasi, dalam waktu tertentu, 

adakalanya melelahkan atau menjemukan bagi masyarakat. 

Tidak jarang akhirnya masyarakat tidak lagi memperhatikan 

kegiatan tersebut. Beberapa diantara mereka bahkan ingin cepat 

pulang. Hal ini tentu saja, menjadikan mereka tidak produktif. 

Fasilitator dalam situasi seperti ini harus tetap sabar, dan tetap 
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berpikir jernih, karena orang yang kecewa tidak akan dapat 

berfikir jernih. 

   Perhatikan karakteristik masyarakat tersebut. Beberapa 

orang menjadi jemu mungkin karena : 

  1.  Merasa tidak mendapatkan apa-apa dari kegiatan itu 

  2. Materi kegiatan itu tidak akan dapat direalisasikan 

  3. Ada orang yang berfikir, tidak mudah percaya dan menuntut 

bukti nyata 

  4. Ada orang sangat bersemangat untuk mendapatkan materi 

berikutnya 

   Fasilitator harus tetap bersikap optimis dalam menghadapi 

kondisi itu, dan menangani mereka dengan sabar. Fasilitator 

harus menangani mereka dan mengaitkan materi pelatihan untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka. 

 

 2.  Langkah-langkah Mengatasi Situasi Sulit 

2.1. Menangani Peserta Yang Selalu Bicara 

    Peserta yang dominan berbicara, akan menjadikan 

orang lain tidak dapat berpartisipasi. Cara yang ditempuh 

fasilitator adalah : bukan menghentikan orang itu terus 

bicara, melainkan mengalihkan focus pada orang lain yang 

kurang / sedikit bicaranya.  

1. Menangani peserta yang mulai jemu 

     Menghadapi peserta yang jemu, fasilitator untuk 

sementara, tidak meneruskan materi itu, melainkan 

dengan mengajak mereka untuk beristirahat sejenak. 

Setelah itu kegiatan dilanjutkan lagi 

2. Menangani Rendahnya Partisipasi Peserta 

  Situasi rendahnya partisipasi peserta, sebaiknya 

tidak diatasi dengan meminta mereka untuk 
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berpartisipasi, melainkan dengan cara mengganti 

metode pada kegiatan tersebut 

3. Menangani debat kusir antara peserta 

  Pada saat terjadi debat kusir antara dua peserta, 

maka sebaiknya masalah itu dijadikan topic bersama 

untuk dibahas bersama, dengan cara mengajukan 

pertanyaan itu kepada peserta 

4. Menangani peserta yang diam saja 

  Menghadapi peserta yang selalu pasif, fasilitator 

hendaknya memfasilitasi dia dengan cara mengganti 

metode menjadi diskusi dalam kelompok kecil 

5. Menangani peserta yang bersenda gurau 

  Dalam kondisi seperti ini, fasilitator hendaknya 

bercanda pada mereka, tapi terkendali dan harus 

mampu mengarahkan mereka pada topic yang dibahas. 

Pikirkan kembali, apakah peserta perlu istirahat, atau 

topiknya menjemukan, dll 

6. Menangai keterlambatan peserta 

  Jangan menunggu peserta yang belum hadir. Jika 

perlu bukalah acara terlebih dahulu, baru kemudian 

diskusi ditunda beberapa menit. 

7. Menangani peserta yang Mengulang-ulang Pertanyaan 

 Fasilitator hendaknya menyimpulkan apa yang dia 

katakan, sehingga dia dapat dipahami. Selanjutnya 

tampilkan pandangan orang lain yang berbeda. 

8. Menangani peserta yang meributkan masalah kecil 

  Peserta yang ribut karena urusan kecil, tidak perlu 

membuat dia berhenti bicara, tapi ajaklah peserta ke 

topik yang dibahas 

9.   Menangani Peserta yang Segan karena ada petinggi 

       a. Upayakan agar petinggi itu berbicara lebih dulu,  
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 b.  Bentuk diskusi kelompok kecil. 

 c. Peserta dipersilahkan menuliskan pikirannya 

 d.  Sediakan waktu untuk membahas pendapat petinggi 

tersebut 

10. Menangani gangguan dari Luar 

              Apabila peserta sibuk membahas topic umum  di 

masyarakat, sebaiknya beri waktu sedikit mereka untuk 

membahasnya, selanjutnya ajak peserta untuk kembali 

pada topic yang sedang dibahas. 

 

 3. Praktek Teknik Mengatasi Situasi Sulit 

  1. Lakukan evaluasi praktek anda mengatasi stiuasi sulit, 

Situasi Sulit Cara Menangani 
Apa yang perlu 

diperbaiki ke depan 
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 2. Cara lain Evaluasi praktek teknik menangani situasi sulit 

Nama 

kelompok 

Nama 

peserta 

Apa 

kesulitan 

yang terjadi 

Mengapa 

mengalami 

kesulitan 

Bagaimana 

cara 

mengatasi 

     

     

     

     

     

     

     

 

  3. Cara lain evaluasi praktek teknik menangani kesulitan 

   Teknik menangani kesulitan belajar pada kelompok 

dampingan saya adalah ………………………………………… 

  4. Catatan lain-lain adalah  

   ...……………………………………………………………………. 

   ...……………………………………………………………………. 

   ...……………………………………………………………………. 

   ...……………………………………………………………………. 

 

C.  Teknik Memfasilitasi Kesimpulan 

 1.  Jenis-jenis Karakter Fasilitator 

   Sebagai seorang professional, fasilitator hendaknya memiliki 

kemampuan untuk memberi peluang pada masyarakat agar 

mereka dapat menemukan kekuatan dirinya, mengembangkan 

kemampuannya, dan percaya diri, rendah hati dan menghargai 

orang lain. 

   Kemampuan fasilitator seperti ini dapat disebut sebagai 

pendidikan pembebasan pada masyarakat. Kemampuan 

fasilitator seperti ini, akan mampu mengarahkan pendampiingan 
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pada pembudayaan nilai-nilai adi luhung, ketulusan, nilai kearifan 

local, solidaritas, kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Skill 

yang dikembangkan adalah life skill, selain skill mekanik. 

    Fasilitator hendaknya melakukan intervensi yang tepat, 

diantaranya dengan cara sebagai berikut : 

a. Saat mengelola pembelajaran, hendaknya terus berupaya 

membangun relevansi antara materi, media dan metode 

sesuai tujuan pembelajaran 

b. Saat menjadi pemandu kegiatan, hendaknya selalu 

membangun motivasi peserta untuk berpartisipasi.  

c. Saat menjadi pembebas, fasilitator harus menggunakan 

ilmunya agar peserta berfikir kritis untuk hidupnya. Fasilitator 

adalah model bagi peserta.  

 

  Fasilitator memiliki karakter berbeda-beda, yakni: 

  a. Pendiam, yakni menyerahkan keputusan pada peserta 

  b. Aktif memberikan masukan pada saat pendampingan 

 

 2.  Teknik Mengembangkan Analisa Bersama 

   Fasilitator seharusnya kritis, dan mampu memberikan 

penilaian, bebas mengambil keputusan dan menjadi pribadi yang 

otonom. 

   Buatlah teknik intervensi yang tepat dalam menghadapi hal 

ini. Dibawah ini merupakan salah satu contoh : 

Cara analisis  Contoh 

Memberi nama sesutu 

(naming) 

Memberi nama suatu 

benda, misal : gardu (balai 

pertemuan) 

Mendaftar (listing) dan 

mengumpulkan  (Collecting) 

Mendaftar topik-topik yang 

dibutuhkan peserta 
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Memberi nilai (scoring) Memberi nilai 1 – 10 untuk 

memberi nilai pada 

masalah yang dirasakan 

masyarakat 

Mengurutkan (Sequencing) Mengurutkan kegiatan 

sesuai tahap-tahapnya 

Membandingkan 

(comparing) 

Membandingkan beban 

kerja pria  dengan wanita 

Menghitung (counting) dan 

menguur 

Menghitung jumlah ternak 

dan mengukur 

Mengaitkan(linking) atau 

menghubungakan (relating) 

Menghubungkan masa lalu, 

masa kini dan masa depan 

Memperkirakan (Estimating) Memperkirakan tingkat 

produksi dari tahun ke 

tahun (1-10) 

Memilih (selection) Memilih prioritas kegiatan 

Menceritakan (telling) atau 

menggambarkan 

(describing) 

Menceritakan pengalaman-

pengalaman 

Membuat diagram 

(diagramming) 

Membandingkan volume 

dari berbagai kegiatan 

Membuat model/modeling Membuat gambar/foto desa 

dalam 3 dimensi 

 

 3. Metode Pengambilan keputusan 

   Menurut Komaruddin Sastradipura, (2006) pengambilan 

keputusan. Umumnya dilakukan melalui dua cara, yaitu metode 

deduktif dan metode induktif. 

  1. Metode deduktif 

    Metode deduktif yaitu membuat kesimpulan umum dan 

kemudian diuraikan dalam bentuk contoh-contoh. Misalnya ; 
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Petani yang selalu untung dalam hasil panennya. Ia 

menceritakan jumlah produksi yang diperoleh dan nilai 

penjualannya. Kemudian membandingkannya dengan modal 

usaha dan pengeluaran untuk Pupuk, dsb. 

  2. Metode Induktif 

    Metode induktif kebalikan dari deduktif. Petani 

menghitung jumlah produksi yang diperoleh dan nilai 

penjualannya. Kemudian membandingkannya dengan modal 

usaha dan biaya pupuk. Setelah itu dia disebut sebagai 

petani yang selalu untung. 

 

 4.  Teknik Pengambilan Kesimpulan Bersama  

   Ada beberapa cara untuk membuat kesimpulan dari setiap 

sesi (bukan kesimpulan secara keseluruhan). Beberapa cara itu 

adalah :    

Cara Pengertian Kapan cara 

ini positif 

Kapan cara ini 

negative 

Self 

authorization 

Keputusan 1 

orang berarti 

disepakati 

bersama 

Orang tsb 

mengambil 

kesimpulan 

dg tepat 

Waktu 

terbatas 

Kesimpulan tidak 

tepat 

Orang tersebut 

dominan 

Waktu masih ada 

Plops Keputusan 1 

orang tidak 

diterima 

/tidak 

sepakati 

bersama 

Bisa memicu 

diskusi lebih 

kritis 

Bisa mematikan 

diskusi, kalau 

orang lain segan 

berargumentasi 

Handclaps Keputusan 1 Orang tsb Kesimpulan tidak 
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orang 

didukung 

peserta lain 

mengambil 

kesimpulan 

dg tepat 

tepat 

Orang tsb 

memperkaya 

diskusi 

Orang tersbut 

mendominasi 

Baiting Seseorsng 

mencoba 

mengambil 

kesimpulan 

dg 

melontarkan 

gagasan dan 

mencoba 

meyakinkan 

peserta lain 

Orang ini 

mendorong 

proses diskusi 

kritis  

 

Majority rule Kesimpulan 

mayoritas 

dari semua 

peserta 

 Peserta kurang 

mendapatkan 

hikmah belajar 

Konsensus Kesimpulan 

bersama 

semua 

peserta 

Ada proses 

diskusi yang 

memadai 

Tidak ada proses 

diskusi yang 

memadai 
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LATIHAN PRAKTEK 

Praktek Evaluasi Teknik Merumuskan Kesimpulan 

1.  Buat tabel sehingga anda dapat mengevaluasiTeknik Merumuskan 

Kesimpulan yang anda lakukan 

No 
Teknik Analisis yang 

pernah Anda gunakan 

Kapan Anda 

menggunakan 

teknik ini 

Mengapa anda 

menggunakan 

teknik ini 

1 Memberi nama sesutu 

(naming) 

  

2 Mendaftar (listing) dan 

mengumpulkan  

(Collecting) 

  

3 Memberi nilai (scoring)   

4 Mengurutkan 

(Sequencing) 

  

5 Membandingkan 

(comparing) 

  

6 Menghitung (counting) 

dan mengukur 

  

7 Mengaitkan(linking) atau 

menghubungakan 

(relating) 

  

8 Memperkirakan 

(Estimating) 

  

9 Memilih (selection)   

10 Menceritakan (telling) 

atau menggambarkan 

(describing) 

  

11 Membuat diagram 

(diagramming) 
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12 Membuat 

model/modelling 

  

 

2. Evaluasilah cara anda memfasilitasi pengambilan kesimpulan melalui 

tabel berikut ini : 

No 
Teknik Kesepakatan 

yang digunakan 

Pada situasi 

apa anda 

menggunakan 

teknik ini 

Mengapa teknik 

ini digunakan 

 Self authorization   

 Plops   

 Handclaps   

 Baiting   

 Majority rule   

 Concensus   
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BAB V 

MEDIA KOMUNIKASI FASILITASI 

 

A. Pengertian Media Komunikasi Fasilitasi                   

  Pembelajaran merupakan kegiatan untuk melaksanakan 

kurikulum pendidikan, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan. Tujuan pembelajaran pada dasarnya 

mengantarkan peserta didik agar dapat mencapai perubahan-

perubahan perilaku, baik yang berkaitan dengan iman dan taqwa, 

bersifat intelektual, moral, maupun sosial anak agar dapat hidup 

mandiri sebagai individu dan mahluk sosial. Pembelajaran dalam 

perspektif komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari 

sumber pesan kepada penerima pesan melalui saluran / media 

tertentu. Tujuan komunikasi dalam perspektif fasilitasi adalah untuk 

memotret realitas masyarakat yang perlu diperbaiki / ditingkatkan, 

dan selanjutnya dibangun pemahaman, sikap dan keterampilannya 

dengan pengetahuan, informasi dan life skill yang relevan dengan 

tuntutan kehidupan.  

  Pesan, pendidik / sumber pesan, saluran / media, metode dan                

penerima pesan adalah komponen-komponen yang ada didalam 

proses komunikasi. Secara sederhana pembelajaran sebagai proses 

komunikasi  tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 
Komponen-komponen Komunikasi 

Nara 

sumber 
 

Media  

 

& 
 

Metode   
Pesan  

Informasi    

Peserta didik / 

Masyarakat  
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  Untuk mencapai tujuan fasilitasi, maka diperlukan media sebagai 

alat bantu.Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk 

jamak dari kata "medium" yang memiliki arti "perantara" yaitu 

perantara antara sumber pesan  (a source) dengan penerima pesan 

(a receiver). Beberapa akhli menyebutkan pengertian media sebagai 

berikut : 

No Nama ahli Definisi Media 

1 Association of 

Education and 

Communication 

Technology 

(AECT, 1977)   

Segala bentuk dan saluran yang 

digunakan orang untuk menyalurkan 

pesan / informasi.  

2 Gagne (1970) Berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. 

3 Briggs (1970) Segala alat fisik yang dapat menyajikan 

pesan serta merangsang siswa untuk 

belajar. Buku, film, kaset, film bingkai 

adalah contoh-contohnya. 

4 Schramm (1977) Teknologi pembawa pesan yang dapat  

dimanfaatkan untuk keperluan 

pendidikan. 

5 Sadiman, A.S. 

(1993) 

Segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dari pengirim 

ke penerima sehingga dapat 

merangsang fikiran, perasaan, perhatian 

dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi  
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  Dalam suatu proses fasilitasi pembelajaran masyarakat, dua 

unsur yang amat penting adalah metode dan media pembelajaran. 

Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode 

pembelajaran, akan berpengaruh terhadap jenis media yang dipilih, 

meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan 

dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, karakteristik 

peserta didik, jenis tugas, respon peserta didik terhadap proses 

pembelajaran dan sesudahnya. Media memiliki kedudukan yang 

sangat penting dalam mencapai tujuan fasilitasi pembelajaran 

masyarakat. Media dapat membantu mengembangkan suasana 

dialogis didalam proses fasilitasi. Media juga dapat memperlancar 

masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan atau 

pengalamannya, dalam memahami informasi yang disampaikan, dan 

atau dalam menampilkan sikap yang diharapkan dan dalam 

mempraktekan keterampilan. 

 

B.  Jenis-jenis Media Dalam Pembelajaran 

         1.  Media Belajar Konvensional 

   Media sebagai alat bantu komunikasi dapat dilakukan 

dengan pendekatan konvensional, seperti : pelatihan, pertemuan 

kelompok, penyuluhan dan pendekatan partisipatif seperti : 

pendampingan, sekolah lapang, pengembangan kebun ujicoba, 

kunjungan silang antar kebun, pendampingan usaha keluarga / 

kelompok, dan berbagai upaya pengembangan masyarakat 

lainnya. 

   Media pembelajaran konvensional bertujuan untuk 

memperjelas materi yang ingin disampaikan oleh pendidik / 

penyuluh. Media konvensional bukan untuk membangun proses 

diskusi peserta didik, sehingga mereka memahami realita 

masyarakat yang sebenarnya,  mengkritisi, melakukan dialog 



|Strategi Fasilitas & Pengelolaan Perubahan Sosial| 
 

Media Komunikasi Partisipatif| 55 
 

dan analisis, mengembangkan kesimpulan dan rekomendasi, 

serta mengkaitkan teori dengan realita.  

 

 

 2.  Media Pembelajaran Partisipatoris 

   Media pembelajaran partisipatoris merupakan konsep 

pembelajaran yang dikemukakan oleh Paulo Freire. Media 

pembelajaran partisipatif adalah alat bantu pembelajaran yang 

dirancang untuk membantu masyarakat / peserta belajar 

menguraikan, mengkritisi, berdialog dan menetapkan solusi atas 

realita masalah didalam kehidupannya. Media pembelajaran 

partisipatoris lebih banyak digunakan oleh peserta, dan hanya 

sesekali pemanfaatannya sebagai alat bantu fasilitator. 

Fasilitator harus memilih media yang tepat untuk  mempermudah 

pembelajaran peserta. 

 

C.  Pertimbangan Dalam Penggunaan Media Fasilitasi  

  Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan fasilitator 

dalam memilih media sebagai fasilitasi pembelajaran masyarakat. 

Pemilihan media fasilitasi pembelajaran bukan hal yang sederhana, 

walaupun tidak dapat dikatakan rumit. Hal ini mengandung arti, 

bahwa dalam memilih media fasilitasi, diperlukan informasi, 

wawasan, pengetahuan dan keterampilan fasilitator, sehingga 

mendapatkan keputusan yang tepat. Mc. Connel (dalam Sadiman, 
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1993) mengatakan bila media itu sesuai pakailah, “If Medium Fits, 

Use It!”. Pendapat Mc. Connel ini dapat diterjemahkan bahwa media 

itu dapat dipilih atau digunakan,apabila sesuai dengan kebutuhan 

atau mencapai tujuan yang  diinginkan. Berbagai aspek lain yang 

harus dipertimbangkan dalam memilih media, antara lain adalah: 

tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, jenis tugas, respon 

peserta didik terhadap proses pembelajaran dan out put serta 

dampak dari fasilitasi pembelajaran tersebut. 

  Dalam konteks penggunaan media pembelajaran untuk fasilitasi 

pembelajaran, ada beberapa dasar pertimbangan yang perlu 

dilakukan, diantaranya adalah : 

 1. Media  fasilitasi tidak hanya digunakan sebagai alat  pemberian 

informasi, melainkan untuk  menggali,menjelaskan,menemukan 

solusi atas masalah ril. 

 2. Penjelasan materi dan penggunaan media, harus dilanjutkan 

dengan pembahasan oleh peserta, dengan cara menjawab 

berbagai pertanyaan dari fasilitator sesuai dengan siklus belajar 

berdasarkan pengalaman, yang langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut :  

  2.1. Mengalami 

  2.2. Mengungkapkan pengalaman 

  2.3. Analisis 

  2.4. Menarik kesimpulan 

  2.5. Menerapkan dan  

  2.6. Menimbulkan pengalaman baru. 

 3. Peserta diharapkan lebih aktif dari fasilitator didalam 

menggunakan media sebagai alat untuk mengungkapkan 

pengalaman. Adapun fasilitator bertindak  menyimpulkan hasil-

hasil yang dicapai. 

   Sesuai dengan konsep media partisipatoris, fasilitator 

pembelajaran masyarakat sebaiknya tinggal bersama 
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masyarakat (live-in) dalam jangka waktu tertentu sehingga 

fasilitator tersebut dapat melakukan tugas sebagai fasilitator 

perubahan masyarakat. 

 

 

   Didalam seting pembelajaran masyarakat, dikenal istilah 

media lokal. Media lokal adalah media yang bahan, dan 

teknologinya berasal dari masyarakat itu sendiri sesuai dengan 

kebutuhan sendiri. Metodologi Participatory Rural Appraisal 

(PRA), sepenuhnya menggunakan media lokal sebagai alat 

pembahasan masalah bersama masyarakat.  

 

 

   Ada beberapa pertimbangan tentang pentingnya media lokal. 

Media lokal muncul sebagai kritik terhadap media luar yang 
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sering digunakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik 

kelompok belajar, bahkan kadang juga tidak mengindahkan 

komunitas di lokasi berlangsungnya suatu program. Media lokal 

juga muncul sebagai gagasan pengembangan kesesuaian 

dengan sumberdaya dan teknologi yang tersedia, sehingga 

media itu sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat dan 

karakteristik peserta belajarnya. 

   Konsep media lokal berbasis teknologi yang tersedia, 

menuntut fasilitator melakukan pengembangan media dengan 

konsep teknologi dijital bersama masyarakat. Hal ini sejalan 

dengan upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan penguatan 

kapasitas (media cetak, audio, audio visual, multimedia) hasil 

pembelajaran tersebut. 

 

D.  Konsep dan Praktek Penggunaan Media  

  Di dalam melakukan pelatihan, pendampingan atau 

pengembangan masyarakat, aspek yang harus diperhatikan 

terutama adalah penguasaan materi, pemilihan jenis media serta 

cara penggunaannya  secara tepat. 
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  Penggunaan media oleh fasilitator harus mempertimbangkan 

fungsi dari media tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

 

NO FUNGSI PRAKTEK PENGGUNAAN ARTI KUNCI 

1 Alat 

berbagi 

pengalama

n 

1. Fasilitator membagikan dan 

menjelaskan cara penggunaan 

media  (gambar, komik foto, dll) 

kepada kelompok 

Media:Alat 

berbagi 

pengalaman : 

memotivasi 

peserta untuk 

diskusi 

kelompok 

2. Peserta diskusi dg menggunakan 

media 

3. Dalam pleno, peserta 

memanfaatkan media untuk 

menjelaskan hasil kerja,misal: 

a. Hasil diskusi ditulis pada 

visual, misalnya : Diagram, 

Tabel, gambar 

b. Hasil analisa kasus 

ditampilkan di atas flipchart 

c. Pokok bahasan ditulis di atas 

kartu meta plan 

2 Alat 

berbagi 

peran 

1. Fasilitator menjelaskan cara 

penggunaan media  untuk 

kegiatan tim (lembar praktek, 

panduan simulasi, panduan 

untuk game) 

Media:Alat 

berbagi peran 

untuk 

mendorong 

kegiatan 

bersama (antar 

peserta/ peserta 

dengan 

fasillitator) 

2. Peserta menggunakan media 

untuk kegiatan dan membagi 

tugas (siapa mengerjakan apa) 
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3 Alat 

penyadara

n 

1. Fasilitator menjelaskan cara 

penggunaan media  untuk 

kegiatan tim (role play, poster, 

drama, lembar kasus,dll) atau 

Fasilitator menayangkan media 

yang menggugah (cuplikan film) 

Media :Alat 

penyadaran 

a. sebagai 

media yang 

menggugah 

perasaan, 

dan 

mendorong 

peserta 

merefleksi 

sikap nilai 

mereka.   

b. media yang 

memacu 

semangat 

untuk 

bertindak 

dan 

memecahkan 

masalah 

nyata 

 

2. Untuk mengembangkan 

penyadaran, fasilitator 

menyiapkan pertanyaan kunci 

yang bersifat renungan bersama 

3. Untuk mengembangkan motivasi, 

fasilitator menyiapkan 

pertanyaan kunci dan meminta 

pendapat terhadap situasi nyata 

yang serupa dengan situasi yang 

ada pada media. 

4 Alat bantu 

penjelasan 

1. Fasilitator menggunakan media 

untuk memberi penjelasan: 

Media: Alat 

bantu fasilitator 

dan peserta 

untuk 

memberikan 

penjelasan 

a. Power point untuk menjelaskan 

materi 

b. Flipchart untuk menjelaskan 

tugas peserta 

c. Kartu-kartu metaplan untuk 

menjelaskan kesimpulan diskusi  
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2. Peserta juga dapat 

menggunakan media (power 

point, dll) untuk menjelaskan 

3. Fasilitator meminta peserta untuk 

memberikan 

tanggapan,masukan,dll 

5 Alat 

analisa 

masalah 

1. Fasilitator menjelaskan cara 

menggunakan media sebagai 

bahan diskusi analisis (gambar, 

panduan role play, format analisis 

SWOT, pohon masalah, dll) 

Media:Alat 

bantu untuk 

mengumpulkan  

semua 

pendapat. dan 

factor-faktor 

yang berkaitan 

dengan 

masalah 

 

2.Peserta menggunakan media 

(gambar, panduan role play, 

format analisis SWOT, dll ) untuk 

analisis masalah, sebab-akibat, 

alternatif, solusi dan tindakan 

3. Media ini harus mampu 

menggambarkan kerangka 

pemikiran agar mudah dianalisa 

6 Media 

praktek 

1. Fasilitator menjelaskan tujuan 

praktek dan berbagai media 

praktek (alat dan bahan) apa saja 

yang digunakan 

 Media praktek yg diperlukan > 

tergantung pada jenis 

keterampilan yg akan dilatihkan 

(missal: pembuatan obat 

tradional,dll) 

Media praktek: 

Alat bantu untuk 

belajar 

keterampilan 

tertentu, 

terutama skill 

mekanis. alat 

dan prosedur 

kerjanya  

2. Fasilitator menjelaskan langkah-

langkah praktek dan 



|Strategi Fasilitas & Pengelolaan Perubahan Sosial| 
 

Media Komunikasi Partisipatif| 62 
 

penggunaan alat dan bahan pada 

setiap tahap 

3. Fasilitator mendemonstrasikan 

penggunaan alat dan bahan pada 

setiap tahap praktek 

4. Peserta mengikuti langkah 

fasilitator atau peserta melakukan 

praktek sendiri didampingi 

Fasilitator 

5. Fasilitator mengajak peserta 

mendiskusikan proses dan 

hasil praktek> apakah 

keterampilan baru ini perlu 

penyesuaian dengan keadaan 

local,apa perlu uji coba 

Keterampilan ini 

didapat jika 

dipraktekan 

berulangkali 

Media praktek 

biasanya 1 

paket dg media 

intruksional 

7 Media 

berfungsi 

Tunggal 

1. Fasilitator membagikan media 

yang berfungsi tunggal (referensi, 

sumber acuan, dll) 

Media berfungsi 

Tunggal :  

Digunakan 

peserta secara 

mandiri dalam 

proses belajar 

2. Fasilitator menjelaskan topic 

3. Peserta bisa membawa media ini 

ke rumahnya 

 

  Pada pendampingan masyarakat, akan lebih tepat apabila 

menggunakan media untuk kegiatan tatap muka pada kelompok-

kelompok dampingan. Pemanfaatan jenis-jenis media cetak seperti 

brosur, leaflet, buklet, atau pun buletin, harus mempertimbangkan 

kemampuan masyarakat dalam menggunakan media tersebut. 
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Pendampingan pada masyarakat yang karakteristiknya memiliki 

keterbatasan dalam membaca, lebih tepat menggunakan media 

poster atau film sederhana dibandingkan dengan menggunakan 

brosur dan buklet.  

  Tujuan penggunaan jenis-jenis media juga harus diperhatikan. 

Misalnya: poster lebih tepat digunakan untuk bahan diskusi 

kelompok, film lebih tepat digunakan untuk simulasi atau teknik 

penerapan suatu konsep seperti pelestarian lingkungan. Dalam 

pembelajaran kelompok, fasilitator harus mampu menggunakan 

berbagai media sesuai dengan penugasan. 

  Hal lain yang harus dipertimbangkan fasilitator dalam memilih 

media adalah jumlah peserta, dan tata ruang. Sejalan dengan 

beragamnya media yang harus disiapkan sesuai dengan karakteristik 

peserta dan tujuan pendampingan, maka selain menggunakan media 

yang siap pakai (media to use), seorang fasilitator harus pula 

terampil membuat media (media by design) untuk kepentingan 

pendampingan tersebut. Fasilitator dapat mengumpulkan berbagai 

media dan memanfaatkannya untuk pembelajaran kelompok apabila 

relevan dengan penugasan. Beberapa media yang dapat digunakan 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

 a. Lembar penugasan kelompok 

 b. Lembar kasus/lembar pengalaman sukses/lembar best practise 

 c. Lembar panduan praktek 

 d. Skenario bermain peran 

 e. Game  

 f. Gambar sederhana 

 g. Foto-foto 

 h. Tranparansi (yang sudah diisi) 

 i. Kartu metaplan 

 j. Flipchart (yang sudah diisi) 

 k.  Film 
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E.  Media komunikasi massa (mass communication) 

  Media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan 

oleh massa dalam hubungannya  satu sama lain (Soehadi, 

1978:38).Dapat dikatakan bahwa media komunikasi massa adalah 

media untuk penyampaian informasi, gagasan, pemikiran yang 

jangkauan informasinya tidak dapat diperkirakan, baik jumlahnya 

maupun tingkat penyebarannya. Media massa ada beberapa 

macam.Menurut ASM Romli (http://romeltea.com/media-massa-

makna-karakter-jenis-dan-fungsi/)jenis-jenis media massa itu adalah 

sebagai berikut : 

 1. Media Cetak (Printed Media) dalam bentuk lembaran kertas. 

   Media massa cetak ini meliputi : (a) koran atau suratkabar 

(ukuran kertas broadsheet atau 1/2 plano), (b) tabloid (1/2 

broadsheet), (c) majalah (1/2 tabloid atau kertas ukuran 

folio/kwarto), (d) buku (1/2 majalah), (e) newsletter (folio/kwarto, 

jumlah halaman lazimnya 4-8), dan (f) buletin (1/2 majalah, 

jumlah halaman lazimnya 4-8). Isi media massa umumnya 

terbagi tiga bagian atau tiga jenis tulisan: berita, opini, dan 

feature. 

 2.  Media Elektronik (Electronic Media).  

   Media massa ini menyampaikan informasi melalui suara atau 

gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro, 

seperti radio, televisi, dan film. 

 3.  Media Online (Online Media, Cybermedia), yakni media massa 

yang diperoleh melalui internet (situs web) 

                    Media massa yang dapat menjangkau sasaran yang lebih 

luas dalam melakukan pengorganisasian masyarakat adalah 

media yang menggunakan suara atau gambar melalui 

pemanfaatan teknologi elektro, seperti radio,radio komunitas, 

televisi, film, internet, dan poster. Film, internet, dapat digunakan 

untuk komunikasi dengan kelompok masyarakat dan atau untuk 

http://romeltea.com/media-massa-makna-karakter-jenis-dan-fungsi/)jenis-jenis
http://romeltea.com/media-massa-makna-karakter-jenis-dan-fungsi/)jenis-jenis
http://romeltea.com/mybooks/
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komunikasi yang menjangkau seluruh  khalayak  sasaran 

masyarakat. Poster adalah desain grafis yang berfungsi sebagai 

media penyampaian informasi melalui lambang,simbol dan kata-

kata yang bisa ditempel di tempat umum sehingga banyak 

dibaca masyarakat. Radio komunitas adalah stasiun siaran radio 

yang dimiliki, dikelola, diperuntukan, dan didirikan atas inisiatif 

sebuah komunitas yang erfungsi sebagai media yang 

mengutamakan penyampaian informasi lokal. Pendirian, 

organisasi kelembagaan, legalitas dan berbagai ketentuan 

lainnya, diatur oleh undang-undang. 

 

F.  Media  Pembelajaran Masyarakat  

  Fasilitator dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan 

media pembelajaran masyarakat. Jane Kathnyn Vella dalam 

bukunya "Visual Aids For Non Formal Education" menyampaikan 

beberapa penemuan dalam bidang pendidikan non formal antara lain 

adalah Warga belajar akan belajar lebih baik jika ada beberapa alat 

peraga yang membantu pelajaran yang dipelajarinya. Pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa media pendidikan atau sarana, belajar 

sangat penting dalam pelaksanaan program Pendidikan Luar 

Sekolah. Media pembelajaran masyarakat, merupakan istilah yang 

terkait dengan prinsip penggunaan media lokal, dan juga pentingnya 

fasilitator mengajak masyarakat membuat dan mengembangkan 

media baik lokal maupun media modern. Penganut trend media yang 

pertama, mengartikan media berbasis masyarakat sebagai suatu 

kegiatan mengajak masyarakat belajar membuat, menggunakan dan 

akrab dengan media, baik media tradisional (untuk dilestarikan) 

maupun media modern. Ini bisa juga disebut sebagai keaksaraan 

media (literasi media). 

  Salah satu tantangan fasilitator adalah harus membuat media 

yang sesuai dengan kemampuan peserta didik/masyarakat sasaran. 
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Apabila masyarakatnya buta huruf (illiterate) atau tingkat 

kemampuan bacanya rendah (low literate) maka media yang 

sebaiknya digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Tulisan sebaiknya sedikit saja, hanya untuk hal-hal pokok saja, 

kalimatnya lebih pendek dan hurufnya ukuran besar. 

b. Gambar lebih banyak dari tulisan di dalam media tersebut. Buat 

gambar yang sederhana dan  jelas. 

c. Formatnya besar, foster tunggal, lembar balik lebih tepat 

dibanding buklet, walaupun keduanya nmemiliki gambar yang 

banyak. 

d. Visual sebaiknya kenyataan, tidak menggunakan karikatur atau 

abstrak. Buat gambar realistis atau naturalis. 
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G.  Latihan Praktek 

 1. Gunakan tabel berikut ini, untuk menentukan variasi jenis media 

(yang berbeda dengan media pada tabel sebelumnya) dan cara-

cara menggunakannya dalam kelompok belajar. 

 

NO FUNGSI  PRAKTEK PENGGUNAAN  ARTI KUNCI  

1    

:: 

 

 

 

 

2    

:: 

 

 

 

 

3    

:: 

 

 

 

 

  

 2. Periksa kembali, apakah media ini sesuai dengan metode,tujuan 

dan topik belajar yang direncanakan. 

 3. Periksa kembali apakah media-media yang dirancang, akan 

membangun proses diskusi partisipatif secara efektif. 

 4. Hindarkan media yang cenderung berfocus pada ceramah. 
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 5. Gunakan kembali, tabel, jenis dan fungsi media, untuk 

mengevaluasi penggunaan media pembelajaran anda, apakah 

sesuai dengan dengan rencana pembelajaran atau tidak. 

NO 

FUNGSI DAN CARA 

PENGGUNAAN YANG 

DIRENCANAKAN 

EFEKTIVITAS DALAM MENINGKATKAN 

PARTISIPASI 
PENCAPAIAN 

TUJUAN  BELAJAR 

    

    

    

    

    

 

 6. Lakukan evaluasi terhadap teknik fasilitasi Anda, dengan 

menggunakan berbagai media. Akan lebih baik apabila teman 

anda merekam anda dengan menggunakan handycam agar 

dapat anda lihat kembali. 

 

  a. Contoh alat evaluasi.(Tabel -1) 

NO ASPEK PENILAIAN SKOR 1 - 10 PENJELASAN 

1 Skill fasilitator dalam 

menggunakan media pada saat 

memfasilitasi  

  

2 Cara Fasilitator menjelaskan 

cara penggunaan media kepada 

peserta 

  

3 Kemudahan media saat 

digunakan oleh peserta 

  

4 Ketepatan jenis media sebagai 

alat bantu pembelajaran 

  

5 Media yang dipakai mampu   
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menjadikan proses belajar lebih 

menarik/ peserta semangat 

 

  b.  Contoh alat evaluasi.(Tabel -2) 

Nama 

Kelompok 

Nama 

peserta 

Jenis Media Yang Biasa Digunakan Jenis 

Informasi 

Yang Disukai 
TV Radio Koran Arisan Penggajian dll 

         

         

         

         

 

  c.  Tabel Pengembangan Media-media 

JENIS MEDIA 

KELOMPOK 

APA PERAN 

PESERTA 

DIDIK 

APA PERAN 

FASILITATOR 

APA PELAJARAN 

MENARIK YANG 

DIPEROLEH 

PLUS MINUS 

     

     

     

     

     

 

Catatan lain-lain : 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………..……….………………………………………

……………………………………………..……………… 
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BAB VI  

PELATIHAN  FASILITATOR 

 

A. Konsep Pelatihan 

1. Pengertian Pelatihan   

   Salah satu upaya fasilitator untuk mengembangkan 

masyarakat diantaranya dilakukan melalui program pelatihan. 

Pelatihan menurut beberapa akhli adalah sebagai berikut : 

Mathis (2002) berpendapat bahwa : pelatihan adalah suatu 

proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu 

untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Konsep ini 

menyiratkan pandangan bahwa pelatihan dapat dipandang 

secara sempit dan luas. Secara sempit, pelatihan mampu 

memberi bekal pengetahuan yang spesifik dan keterampilan 

yang diperlukan para peserta didalam pekerjaan mereka. Secara 

luas, pelatihan mampu mengembangkan peserta secara lebih 

luas dan mampu memfokuskan individu pada pencapaian 

kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini 

maupun dimasa mendatang. 

   Menurut Ivancevich (2008) pelatihan adalah “usaha untuk 

meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang 

atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera”. 

Selanjutnya Ivancevich mengemukakan beberapa hal penting 

sebagai berikut : Pelatihan (training) adalah “sebuah proses 

sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang / sekelompok 

pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi”. 

Pelatihan berorientasi ke masa sekarang dan membantu 

pegawai untuk menguasai keterampilan dan kompetensi yang 

spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya. 

   Pelatihan menurut Gary Dessler (2009) adalah proses 

mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, 
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keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan 

pekerjaan mereka”. Pelatihan merupakan salah satu usaha untuk 

meningkatkan mutu sumber daya manusia,sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan dan perubahan lingkungan kerja, strategi, dan 

lain sebagainya. 

   Dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan suatu sistem 

yang berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan kerja sumber daya manusia, sehingga kinerja 

mereka mengalami peningkatan. Pelatihan merupakan bagian 

tak terpisahkan dari seluruh program pembelajaran.Pada setiap 

tahap pembelajaran, terjadi transfer ilmu pengetahuan, sikap 

mental dan ketrampilan penyelenggara program / fasilitator dan 

antar fasilitator dengan masyarakat. Pendekatan pembelajaran 

masyarakat melalui pelatihan umumnya menggunakan pola 

pembelajaran andragogi dengan metode yang partisipatif. 

   Pandangan Suparman,  pelatihan bertujuan untuk meperluas 

wawasan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang sesuai 

dengan bidang tugas disamping meningkatkan kesetiaan dan 

pengabdian masing-masing kepada organisasi. Pelatihan 

dimaksudkan untuk membuat pegawai yang tidak tahu menjadi 

tahu, tidak terampil menjadi terampil, dan tindakan tidak positip 

menjadi positip dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

 

 2.   Metode Pelatihan 

   Metode pelatihan merupakan tata cara melaksanakan 

program pelatihan. Berdasarkan jenis pelatihan tertentu, 

kemudian ditetapkan suatu metode pelatihan. Menurut Dahlia 

(2001), jenis-jenis metode pelatihan tersebut dapat diklasifikasi 

menjadi 9 (sembilan) kelompok sebagai berikut :  

  1. Public Vocational (Refreshing Course). Tujuannya adalah 

memberikan latihan kepada calon tenaga kerja. Pelatihan 
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dikaitkan dengan kebutuhan organisasi, dan 

diselenggarakan di luar organisasi / perusahaan. 

  2. Apprentice Training. Latihan ini bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan arus pegawai baru yang tetap dan serba bisa. 

Prosedur latihan dalam kelas. Praktek kerja lapangan 

berlangsung dalam jangka waktu lama, dengan pengawasan 

terus menerus. 

  3. Vestibule Training (Off the job training) latihan 

diselenggarakan dalam suatu ruangan khusus yang berbeda 

di luar tempat kerja biasa, yang meniru kondisi-kondisi kerja 

sesungguhnya. Tujuannya untuk melatih tenaga kerja secara 

tepat, misalnya karena perluasan pekerjaan. Materi pelatihan 

dititiberatkan pada metode kerja teknik produksi dan 

kebiasaan kerja. 

  4. On the job training (latihan sambil bekerja). Tujuannya untuk 

memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan 

tertentu sesuai dengan tuntutan kemampuan bagi pekerjaan 

tersebut sebagai alat untuk kenaikan jabatan. Kegiatannya 

terdiri dari membaca materi, praktek rotasi, kursus khusus, 

dan penugasan. 

  5. Pre employment training (pelatihan sebelum penempatan). 

Bertujuan mempersiapkan tenaga kerja sebelum 

ditempatkan / ditugaskan pada suatu organisasi untuk 

memberikan latar belakang intelektual.mengembangkan seni 

berpikir dan menggunakan akal. Materi lebih luas dan 

bersifat teoritik. 

  6. Induction training (latihan penempatan) Bertujuan untuk 

melengkapi tenaga baru dengan keterangan-keterangan 

yang diperlukan agar memiliki pengetahuan, tentang paktek 

dan prosedur yang berlaku di lingkungan organisasi / 

lembaga tersebut, seperti : kebijakan, peraturan, 
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kesejahteraan sosial, dan hal-hal yang diharapkan oleh 

atasan dan rekan sekerja. 

  7. Supervisor training (latihan pengawas) Bertujuan untuk 

mengembangkan ketrampilan sebagai pengawas. Kepada 

peserta diberikan informasi tentang teori dan : penerapan 

praktis mengenai teknik-teknik pengawasan, serta tenaga 

kerja lainnya. 

  8. Understudy Training. Pelatihan ini bertujuan menyiapkan 

tenaga kerja yang yang cakap dalam jenis pekerjaan tertentu 

dengan cara bekerja langsung dalam pekerjaan 

bersangkutan, memberikan pelayanan sebagai seorang 

asisten. 

  9. Sistem kemagangan (Internship training). Sistem ini 

bertujuan menyiapkan tenaga yang terdidik dan terlatih 

dengan cara menempatkan tenaga yang sedang disiapkan 

itu sebagai tenaga kerja pada suatu lembaga / perusahaan 

selama jangka waktu tertentu dengan bimbingan tenaga ahli 

dari balai latihan dan staf organisasi.1 

 

   Setiap metode pelatihan, memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Oleh karena itu, setiap metode perlu dicermati 

kelebihannya agar benar-benar mampu mendukung kelancaran 

pelaksanaan pelatihan. Sebaliknya, kekurangan setiap metode 

pelatihan hendaknya dicermati untuk dicarikan solusi, sehingga 

kekurangan dari metode tersebut dapat diminimalisir. 

 

B. Perangkat  Keras dan Perangkat Lunak dalam Pelatihan 

  Proses pelaksanaan pelatihan, mencakup beberapa komponen 

yang dapat dikelompokan kedalam dua bagian, yakni perangkat 

keras dan perangkat lunak.  

                                                             
1 Ibid.hlm.13 
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  Perangkat keras dalam proses pelatihan terdiri dari gedung 

tempat dilaksanakannya pelatihan, serta alat bantu dalam proses 

pelatihan. Pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu diperhatikan 

dalam proses pelatihan antara lain menyangkut (1). Efektivitas biaya 

(2). Isi program yang dikehendaki (3). Kelayakan fasilitas (4). 

Preferensi dan kemampuan peserta (5). Preferensi dan kemajuan 

instruktur atau pelatih dan (6). Prinsip-prinsip belajar. 

  Perangkat lunak dalam proses pelatihan terdiri dari kurikulum, 

organisasi pelatihan, peraturan-peraturan, panduan pelatihan, 

metode pembelajaran, dan pengajar itu sendiri. 

  Buku Panduan Pelatihan merupakan salah satu perangkat lunak 

yang diperlukan dalam mendukung praktek penyelenggaraan 

pelatihan. Agar Buku Panduan ini benar-benar bermanfaat, maka 

perlu disusun secara rinci tentang prosedur praktek pelatihan. Buku 

panduan pelatihan ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 

 1.  Pendahuluan 

   Pada bagian pendahuluan, dikemukakan petunjuk, dasar-

dasar pelatihan, tujuan, sistematika, instruktur,  jadwal pelatihan, 

dan hal-hal lain yang dapat menjadi acuan fasilitator.  

 2. Modul Pelatihan 

   Buku panduan berisi uraian tentang modul-modul pelatihan 

yang berisi materi pokok pelatihan untuk seluruh sesi pelatihan.  

 3.  Bahan Bacaan Penunjang dan Lampiran-lampiran 

   Selain materi pokok pelatihan, pada buku panduan juga 

dilampirkan materi tambahan dan berbagai informasi yang 

diperlukan oleh fasilitator untuk melaksanakan pelatihan.  

                                   

  Agar buku panduan dapat dilaksanakan dengan baik, maka 

beberapa hal berikut ini perlu diperhatikan fasilitator :  

a) Buku panduan, modul, bacaan penunjang dan lampiran-lampiran 

hendaknya dicetak dengan lengkap.  
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b) Bagian 2 pada modul, yakni : Bacaan Pengantar Untuk 

Fasilitator, hendaknya dicermati dengan baik. Bacaan pengantar 

ini membekali fasilitator untuk mengetahui latar belakang dan 

alur berpikir yang sistematis dari isi modul tersebut. 

c) Seluruh kegiatan pelatihan, seperti: game, studi kasus atau role 

playing seharusnya disimulasikan sesuai kondisi pelatihan,agar 

fasilitator menerima respon langsung dari peserta pelatihan.  

d) Pemandu pelatihan sebaiknya mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada fasilitator, setelah pelatihan selesai. Buat elaborasi 

jawaban dan kemungkinan pertanyaan lanjutannya. 

e) Buat berbagai variasi kegiatan (game, studi kasus atau role 

playing), sehingga fasilitator akan memiliki “sense of mastery”.  

 

C.  Mekanisme Pelatihan 

  Faustino Cordoso Gomes dalam buku Manajemen Sumber Daya 

Manusia (1995:204-211) mengatakan bahwa dalam melaksanakan 

suatu pelatihan setidaknya terdapat tiga tahapan utama sebagai 

usaha pengembangan yaitu; 

1. Penentuan kebutuhan pelatihan (Assessing Training Needs). 

 2. Mendesain program pelatihan (Desaining a Trining Program). 

 3. Evaluasi efetivitas program pelatihan (Evaluating Training 

Program Effectiveness).  

 4. Pertama, penentuan kebutuhan pelatihan(Assessing Training 

Needs), berkaitan erat dengan tujuan pelatihan, pengelola 

pelatihan dan sasarannya, materi, metode, media dan sarana 

prasarana pelatihan, serta instruktur pelatihan. Kebutuhan 

pelatihan di masyarakat berkaitan erat dengan life stages atau 

tingkat kehidupan manusia. Hal ini mengandung arti, bahwa 

metode dan media yang digunakan dalam menyampaikan materi 

disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan peserta 

pelatihan. Penentuan kebutuhan pelatihan ini bertujuan untuk 
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mengumpulkan berbagai informasi yang relevan guna 

mengetahui, apakah jenis pelatihan tertentu perlu diadakan atau 

tidak dalam suatu lingkungan tersebut. Hasil dari penentuan 

kebutuhan pelatihan ini akan menjawab tentang jenis dan tingkat 

pelatihan yang perlu diadakan, sikap mental atau kecakapan-

kecakapan apa yang harus dibangun melalui pelatihan, 

bagaimana media yang harus disiapkan, metode apa yang harus 

digunakan, dan indikator-indikator apa untuk mengukur 

kecakapan-kecakapan tersebut.    

   Kedua, mendesain program pelatihan (Desaining a Trining 

Program). Pelatihan perlu dirancang, khususnya mengenai 

beberapa hal sebagai berikut : tujuan yang hendak dicapai, 

identifikasi sikap mental atau kecakapan yang diinginkan agar 

peserta mengetahui apa yang harus dilakukan,serta  Terdapat 

dua jenis sasaran pelatihan, jenis pertama, berkaitan dengan 

pertambahan pengetahuan dan perubahan sikap.Jenis sasaran 

pelatihan kedua berkisar pada metode / teknik, penilaian, 

perhitungan, perbaikan dan sebagainya. 

   Ketiga, evaluasi efektivitas program pelatihan (Evaluating 

Training Program Effectiveness). Program pelatihan menurut 1 

Faustino Cadoso Gomes (1995:204) selanjutnya mengatakan 

bahwa pelatihan dapat dievaluasi melalui informasi peserta pada 

lima tingkatan, yaitu : 

   (1)  reaction, atau reaksi ini didesain untuk mengetahui opini 

peserta mengenai program pelatihan, (2) Learning, untuk 

mengetahui seberapa jauh peserta menguasai konsep-konsep, 

pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diberikan 

selama pelatihan, (3) Behaviors, perilaku dari para peserta 

sebelum dan sesudah pelatihan dapat dibandingkan guna 

mengetahui tingkat pengaruh pelatihan terhadap perubahan 

performansi mereka, (4) Organizational results, tujuannya adalah 
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untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau 

organisasi secara keseluruhan, (5) Costs effectivity, untuk 

mengetahui besarnya biaya yang dihabiskan bagi program 

pelatihan, dan apakah besarnya biaya tersebut terhitung kecil 

atau besar dibanding biaya yang timbul dari permasalahan yang 

dialami oleh organisasi. 

       Dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelatihan secara garis 

besar meliputi tiga tahap, yaitu : menganalisis kebutuhan pelatihan, 

mendesain program pelatihan dan  mengevaluasi efetivitas program 

pelatihan. 

 

D.  Contoh Desain Pelatihan  

  Berikut ini merupakan contoh desain pelaksanaan pelatihan 

tentang Pengembangan Media, yang memadukan konsep dan teknik 

pelatihan.  

 1. Desain Pelatihan 

           Tabel 1 

                         Desain Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Media 

No Sesi Deskripsi 

1 

Pembukaan  

dengan 

excitement 

Pelatihan dibuka dengan membangun 

suasana akrab dengan peserta. Sesi 

ini memacu keterlibatan peserta 

melalui excitement / beragam aktivitas 

dalam suasana yang hidup.  

2 

Konsep 

Pengembangan 

Media 

Peserta dibekali konsep 

pengembangan media, pengertian, 

pengenalan media, fungsi dan 

manfaat, jenis-jenis, prinsip 

penggunaan dan pengembangan 

media. 
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No Sesi Deskripsi 

3 
Media Berbasis 

Manusia 

Peserta dilatih pelaksanaan 

komunikasi tatap muka agar 

pembelajaran efektif sesuai rencana  

4 

Media Berbasis 

Cetakan  Bag-1 

(Brosur, Leaflet, 

Poster,buklet) 

Peserta dilatih membuat Brosur, 

leaflet, poster dan buklet  sederhana 

dengan computer microsoft office word 

5 

Media Berbasis 

Cetakan Bag-2 

(Koran Lokal) 

Peserta dilatih membuat Koran Lokal  

sederhana dengan menggunakan 

computer Adobe Page maker 

6 

Media Berbasis 

Visual 

(Fotonovela) 

Peserta dilatih membuat Fotonovela  

sederhana dengan menggunakan 

computer Adobe Photoshop 

7 

Media Berbasis 

Audio Visual 

(Dongeng Digital) 

Peserta dilatih membuat Dongeng 

Digital  sederhana dengan 

menggunakan computer Ulead Movie 

Editor 

8 

Media Berbasis 

Multi Media 

(WebBlog) 

Peserta dilatih mendesain web blog 

(blogspot) agar interaksi antara 

fasilitator dengan peserta fleksibel. 

9 
Evaluasi 

Pelatihan 

Peserta dievaluasi keccakapannya 

dengan tugas  merancang media 

pembelajaran sesuai jenis dan 

fungsinya. 

10 
Evaluasi Program 

Pelatihan 

Peserta ditugaskan untuk menilai 

kualitas penyelenggaraan program 

pelatihan. Dalam hal ini termasuk 

kualitas Instruktur / Pelatih, dan 

berbagai komponen pendukung 
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No Sesi Deskripsi 

pelatihan, baik perangkat keras 

maupun perangkat lunak. 

 

   Desain pelatihan pengembangan media yang berisi 10 sesi 

di atas, merupakan urutan logis yang akan menjadi fondasi dasar 

bagi modul berikutnya. 

 

    2. Penyusunan Jadwal Pelatihan   

   Contoh pelatihan pengembangan media di atas, akan 

dilaksanakan dalam waktu 7 hari. Pelatihan pengembangan 

media ini, menuntut peserta untuk fokus mengembangkan media 

dengan memanfaatkan computer. Proses pelatihan ini akan 

memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga pelatihan 

sebaiknya dilaksanakan di suatu tempat yang memungkinkan 

peserta dapat bekerja sampai malam hari. Contoh slot waktu 

untuk pelatihan pengembangan media ini secara rinci dapat 

disain sebagai berikut : 

 

Waktu Durasi Slot 

08.30 – 10.00 90 menit Slot 1 

10.00 – 10.15  Break 1 

10.15 – 11.45 90 menit Slot 2 

11.45 – 12.45  Istirahat 1 

12.45 – 14.15 90 menit Slot 3 

14.15 – 14.30  Break 

14.30 – 16.00 90 menit Slot 4 

16.00 – 16.30  Istirahat II 

16.30 – 18.00 90  menit Slot 5 

18.00 – 19.00  Istirahat III 
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19.00 – 20.30 90 menit Slot 6 

20.30 – dst  Istirahat 

Total  540 menit 6 Slott 

 

   Pembukaan harus diperlakukan sangat fleksibel waktunya, 

karena berbagai kemungkinan terjadi: 

 Pelatihan dimulai terlambat, karena berbagai alasan  

 Pejabat pemberi sambutan, melampaui waktu yang 

ditetapkan 

   Fasilitator harus cermat mengatur waktu dengan melakukan 

penyesuaian pada tiap-tiap slot. Beberapa solusi yang dapat 

dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut : 

 Mengubah jadwal untuk break/istirahat sesuai dengan 

kebutuhan. 

 Jika suatu sesi sudah selesai dan masih tersisa waktu dalam 

slot tersebut, maka lakukan break pendek (5 menit) dan 

dapat dimulai lagi sesi berikutnya. 

 

 3. Modul Pelatihan 

   Program pelatihan yang efektif, memerlukan dukungan 

modul yang lengkap dan sisitimatis.Setiap modul dibagi dalam 

tiga bagian yang menjelaskan bagaimana suatu sesi akan 

dikelola. 

   

                 Bagian 1: Halaman Judul  

                   Berisi tabel-tabel sebagai berikut : 

 Nomor Modul 

 Judul Sesi 

 Tujuan Sesi 

 Waktu Total 
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 Perlengkapan 

 Materi 

 Metode 

 Latihan soal 

 

  Bagian 2: Bacaan Pengantar Untuk Fasilitator  

  Berisi materi yang perlu dikuasai fasilitator. Misalnya dalam 

modul Media Berbasis Manusia, akan dibahas :prinsip-prinsip, 

contoh penerapan, teknik dan sebagainya. 

   

                   Bagian 3: Ringkasan alur sesi  

  Terdiri dari sebuah tabel dengan kolom sebagai berikut: 

 Topik 

 Tujuan 

 Kegiatan 

 Alat Bantu (media,dsb) 

 Metode 

 Waktu (dan Tempat) 

  Alur sesi sebaiknya tidak diubah, kecuali fasilitator sudah 

menerapkannya di kelompok percobaan terlebih dahulu.  

 

  Bagian 4: Poses pelatihan   

  Terdiri dari sebuah tabel proses kegiatan sebagai berikut: 

 Awal kegiatan:Membangun suasana akrab   

o Membuat aktivitas kecil disesi awal untuk membangun  

suasana yang sesuai (state of mind)/membangun 

suasana akrab. 

o Fasilitator memberi pengarahan tentang materi yang 

akan dibahas. 

 Proses kegiatan :Aktivitas fasilitator dan Peserta 
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o Peserta menerima pengarahan dari fasilitator tentang  

materi pelatihan 

o Fasilitator perlu menguasai bagian ini, sehingga pada 

saat pelatihan tidak perlu membawa catatan.  

 Akhir Kegiatan:Diskusi 

o Menjelang akhir sesi, fasilitator memberikan kesempatan 

bertanya/diskusi pada peserta 

o Pelaksanaan diskusi di atas dapat berbeda-beda pada 

setiap sesi, tergantung pada tujuan dan metode yang 

digunakan. 

  Di bagian bawah terdapat dua tabel tambahan yang berisi: 

 Catatan 

o Penjelasan tambahan oleh fasilitator tentang topik yang 

dibahas didalam modul. 

o Kemungkinan reaksi peserta.  

o Hak-hal lain. 

 Variasi: Adanya diperlukan adanya variasi kegiatan oleh 

fasilitator sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. 

 

  Bagian 5: Lampiran  

  Sejumlah dokumen berisi informasi pendukung yang diperlukan, 

yaitu: 

 Evaluasi Sederhana 

 

E.  Metode Pelatihan 

  Program pelatihan memerlukan metode yang tepat. Fasilitator 

sebaiknya memilih atau memadukan beberapa metode yang sesuai 

dengan materi dan media pelatihan. Beberapa pertimbangan yang 

harus dilakukan didalam memilih atau memadukan metode  

pelatihan : 
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1. Apakah media pelatihan,seperti:tata ruang dan fasilitas 

pelatihan dapat mendukung penggunaan metode ini ? 

2. Apakah metode ini akan memudahkan fasilitator dalam  

mencapai tujuan pelatihan ? 

3. Apakah waktu yang dijadwalkan dalam pelatihan 

memungkinkan untuk menggunakan metode ini ? 

4. Apakah penggunaan metode ini sudah mempertimbangkan 

jumlah peserta pelatihan ?  

5. Apakah penggunaan metode ini sudah mempertimbangkan 

kompetensi peserta pelatihan ?  

6. Apakah peralatan untuk mendukung penggunaan metode ini 

sudah atau dapat disediakan? 

7. Apakah fasilitator memiliki kompetensi yang memadai untuk 

menggunakan metode ini? 

8. Apakah fasilitator sudah mempertimbangkan kelebihan dan 

kelemahan metode ini? 

 

  Metode yang sering digunakan dalam pelatihan,diantaranya: 

 Ceramah 

 Simulasi dan praktek 

 Demontrasi 

 

F. Teknik Bertanya dan Cara Mengajukan Petanyaan 

 1. Teknik Bertanya 

   Fasilitator perlu memberi penjelasan tentang metode tertentu 

dan selanjutnya mempraktekan metode tersebut. Misalnya: 

fasilitator perlu mempraktekan metode teknik bertanya, agar 

peserta mendapatkan kemampuan memanfaatkan metode teknik 

bertanya itu, sekaligus dapat menggunakan pertanyaan sebagai 

bagian dari proses fasilitasi.  
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   Berikut ini adalah contoh teknik bertanya untuk mencapai 

tujuan tertentu: 

 

Tujuan Pertanyaan Contoh Pertanyaan 

Mengajak refleksi “Apakah 5 pelajaran penting yang kita 

simpulkan dari permainan tadi?” 

Menganalisa “Bagaimana jika hasil diskusi tersebut 

dikaitkan dengan rendahnya kesadaran 

masyarakat mengenai Kesehatan 

Lingkungan ?” 

Membantu peserta 

menerapkan dalam 

situasinya sendiri 

“Menurut Anda, bagaimana jika metode role 

play tadi diterapkan pada sistem 

Manajemen Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat di daerah Anda?” 

“Menurut Anda, bagaimana jika metode 

demontrasi tadi diterapkan pada sistem 

Manajemen Kursus Bahasa Inggris di 

daerah Anda?” 

Menggugah minat 

(misal di 

awal sesi/awal 

pelatihan) 

“Tahukah Anda apa saja yang bisa 

dilakukan oleh seorang yang jago 

berkomunikasi ?” 

“Tahukah Anda apa saja yang bisa 

dilakukan oleh seorang yang jago berpidato 

Menimbulkan 

kesadaran 

“Apa yang akan terjadi jika peserta pelatihan 

terus dibiarkan tidak mengikuti praktek 

pelatihan metode role play ?” 

““Apa yang akan terjadi jika peserta 

pelatihan terus dibiarkan tidak berdisiplin 

dalam menjalani pelatihan?” 

Memberi “Ada yang belum jelas dan ingin 
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kesempatan 

klarifikasi 

mengajukan pertanyaan?” 

Mengembalikan 

perhatian peserta ke 

materi (peserta 

mengobrol) 

“Baik, saudara X, ada yang ingin Anda 

sampaikan pada teman-teman Anda…? 

(Gunakan nada yang halus)” 

 

 2. Cara mengajukan pertanyaan 

   Apabila ada peserta atau beberapa peserta yang mengobrol 

atau tidak memperhatikan jalannya pelatihan, fasilitator harus 

mengembalikan peserta kepada forum tanpa membuat mereka 

malu. Berikan pertanyaan sederhana seperti yang ada di tabel di 

atas. Apabila jumlah peserta yang kurang memperhatikan itu 

banyak, berikan pertanyaan pada seluruh peserta.Apabila, 

mereka tidak memberikan respon, maka perlu dilakukan 

pembagian kelompok diskusi dengan metode “direct splitting”, 

yakni membuat peserta yang duduk bersebelahan menjadi 

terpisah. Misalnya menggunakan potongan kata “be-la-jar”, yakni 

setiap peserta secara bergantian diminta menyebut kata “be”, 

peserta sebelahnya “la”, peserta berikutnya “jar”, dilanjutkan “be” 

lagi dan seterusnya. Dapat juga menggunakan kata lain, misal 

“1” kemudian “2”, kemudian “3”, kembali lagi ke “1” dan 

seterusnya. Untuk membuat suasana menjadi lebih segar bisa 

dengan kata lucu “rokok”, “susu” dan “donat”.  

   Teknik ini akan memisahkan peserta yang suka mengobrol 

ke dalam kelompok yang berbeda.Kemudian berikan pertanyaan 

untuk dijawab melalui diskusi kelompok dan meminta mereka 

menulis di metaplan atau flipchart. 
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 3. Teknik Menyikapi Pertanyaan Peserta 

  Ada beberapa tips untuk menyikapi pertanyaan dan tanggapan 

dari peserta, yaitu :  

 Berikan kesempatan pada peserta, untuk menyampaikan 

pertanyaannya sampai selesai  

 Apabila pertanyaan peserta tidak dapat dijawab oleh 

fasilitator, lebih baik akui sejujurnya.  Mintalah masukan dari 

fasilitator lain atau peserta lain. Apabila tetap tidak ada yang 

dapat menjawab, katakan bahwa anda akan mencari 

jawabannya, dan dikesempatan lain anda akan menjawab 

pertanyaan itu.  

 Jika ada pertanyaan yang cenderung  memojokan, usahakan 

anda tetap tenang, dan jangan terpengaruh sedikitpun oleh 

perkataan tersebut.   

 Apabila pertanyaan peserta kurang dapat dipahami,  

pastikan dulu maksud dari pertanyaan tersebut, misalnya :  

kalau tidak salah anda tadi bertanya tentang ......... 

 Sampaikan penghargaan kepada peserta yang bertanya 

atau memberikan usulan dengan kata-kata : ya, usulan 

bapak sangat tepat untuk program ini dll. 

 Bila usulan peserta tidak sesuai dengan tujuan, berikan 

jawaban yang baik, misal:.........., ya usulannya akan saya 

tampung dulu. 

 Lakukan kesimpulan dari pertemuan / pembahasan tersebut 

pada setiap akhir sesi tanya jawab. 

 

G. Fasilitator dan Nara sumber Pelatihan 

 1.  Fasilitator 

   Fasilitator bertanggung jawab didalam merencanakan, 

melaksanakan proses fasilitasi dan mengevaluasi pelatihan. 

Untuk meningkatkan keberhasilan program pelatihan, diperlukan 
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2 orang fasilitator. Fasilitator ini harus merupakan satu tim, dan 

bukan 2 orang yang baru bekerjasama pada saat itu.  

   Tujuan dari pentingnya 2 orang fasilitator pelatihan ini 

diantaranya adalah :  

o Agar terbentuk proses fasilitasi tanpa kehilangan arah. 

o Agar bisa saling menggantikan saat yang satu sedang 

berhalangan. 

o Agar saling melengkapi saat memfasilitasi suatu aktivitas. 

 

Ada kemampuan yang harus dikuasai fasilitator, yaitu : 

o Kemampuan fasilitatif yang diperlukan adalah : 

o Mampu mengelola perbedaan pendapat 

o Mampu memimpin pembicaraan tanpa “memaksakan”. 

o Mampu menerima peserta apa adanya, tanpa  memberikan 

cap buruk. 

o Memahami keseluruhan pelatihan sehingga bisa mengawal 

proses pelatihan dari awal sampai akhir. 

 

Syarat fasilitator pelatihan orang dewasa adalah :   

o Pernah memfasiliasi pelatihan orang dewasa bagi 

masyarakat ataupun pemerintah 

o Pernah memfasilitasi pelatihan bagi NGO, Ormas/Orsos. 

o Akan lebih baik, jika fasilitator mempunyi background NLP 

dalam mengelola pelatihan. 

 

 2. Narasumber 

   Nara sumber merupakan factor sangat penting dalam 

pelatihan. Nara sumber bertanggung jawab terhadap  seluruh 

materi pelatihan, dengan metode, media dan strategi pelatihan 

yang tepat. Nara sumber juga menggunakan ice breaking untuk 

membuat pelatihan lebih menarik. 
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   Narasumber yang dipilih hendaknya memiliki kompetensi 

sesuai dengan materi yang dibahas, termasuk didalamnya 

pandai memilih dan menggunakan metode dan media secara 

tepat. Narasumber bertugas menjelaskan isu secara detail, 

misalnya: data-data riset dan konsep terkait. 

   Nara sumber akan lebih baik apabila berasal dari wilayah 

tempat pelatihan dilaksanakan, karena kemungkinan memiliki 

data-data akurat mengenai kondisi setempat. Nara sumber 

sebaiknya bertemu dulu dengan fasilitator, untuk menyelaraskan 

beberapa hal misalnya: tujuan dari materi yang akan dibahas, 

metode dan media yang diperlukan serta tindak lanjut dari 

pelatihan tersebut. 

 

H. Tata letak dan Tata Ruang Pelatihan 

  Peralatan pelatihan dan penataannya merupakan factor sangat 

penting dalam mendukung efektivitas pelatihan. Oleh karena itu, 

beberapa hal harus dipertimbangkan dalam menata ruang dan 

peralatan pelatihan ini, yaitu : 

 Tata ruang hendaknya cukup untuk peserta duduk, misalnya 

dengan membentuk tapal kuda atau U shape. Sebaiknya ada 

space kosong di tengah, untuk ice breaking, game dan 

sebagainya. 

 Suhu udara harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat 

mendukung semua aktivitas pelatihan. 

 Cahaya didalam ruangan hendaknya cukup terang tapi tidak 

menyilaukan, untuk menjaga fokus dan semangat peserta 

termasuk saat pemutaran film.  

 Peserta akan lebih baik apabila duduk pada kursi yang memiliki 

papan untuk menulis, tanpa menggunakan meja. Kursi 

sebaiknya ringan agar mudah digeser apabila ingin merubah 

posisi tempat duduk.  
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 Peralatan perlu disiapkan dengan matang. Misalnya dengan 

menggunakan daftar periksa sebagai berikut: 

 

Daftar Periksa sebelum memulai pelatihan 

No Perihal  Ada Catatan 

1 Apakah Panitia Lokal sudah dibentuk?   

2 
Apakah Pre Kit Pelatihan sudah Anda 

siapkan? 

  

3 

Apakah sudah mengirimkan 

dokumen untuk mendukung pelatihan? 

 Pre Kit Pelatihan 

 Property Pelatihan 

 Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

  

4 
Apakah panitia sudah mengirimkan Pre Kit 

Pelatihan pada peserta? 

  

5 
Apakah peserta sudah mengirimkan balik 

Pre Kit Pelatihan kepada Panitia? 

  

6 
Apakah isi Modul Pelatihan sudah Anda 

pelajari? 

  

7 

Apakah kertas metaplan untuk pelatihan 

sudah tersedia? 

Jumlah 3 warna x 50 lembar. Ukuran 10 x 

20 cm. 

  

8 
Apakah LCD Projector dan layar sudah 

tersedia 

  

9 
Apakah LCD Projector sudah dicoba dan 

menyala dengan baik? 

  

10 

Apakah bayangan gambar/ukuran huruf 

dari LCD Projector sudah tepat, dan dapat 

dilihat oleh peserta yang duduk paling 
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belakang? 

11 
Apakah pserta memerlukan kabel gulung 

tambahan? 

  

12 
Apakah sudah tersedia colokan kabel untuk 

LCDProjector? 

  

13 
Apakah Narasumber sudah menyatakan 

kesediaannya? 

  

14 
Apakah sudah berkoordinasi dengan 

narasumber? 

  

15 
Apakah data-data yang diperlukan dimiliki 

olehNarasumber? 

  

16 
Apakah data-data penunjang lain sudah 

tersedia? 

  

17 

Apakah papan flipchart sudah ada 4 buah 

dan setiap flipchart dilengkapi kertas 10 

lembar? 

  

18 
Apakah spidol white board berbagai 

warna jumlahnya cukup? (+/- 20) 

  

19 

Apakah sound system sudah tersedia? 

3 wireless mic, atau1 wireless mic dan 2 

cable mic (untuk Peserta 

Audio jack untuk output suara dari laptop 

  

20 
Apakah ada 1 unit komputer dan printer 

untuk tugas peserta 

  

21 Apakah 5 rim HVS sudah tersedia ?   

22 Apakah data Peserta sudah lengkap   

 

DAFTAR PERIKSA SEBELUM MEMULAI SESI 

NO PERIHAL ADA CATATAN 

1 Apakah Anda sudah mempelajari Modul 

Pelatihan 
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2 Apakah LCD Projector sudah dicoba dan 

menyala dengan baik? 

  

3 Apakah ukuran huruf dari LCD 

Projector sudah tepat, dan dapat terlihat 

dari orang 

yang duduk paling belakang? 

  

4 Apakah powerpoint sudah tersedia 

dengan lengkap? 

  

5 Apakah sudah tersedia alat penunjuk 

(pointer) untuk 

menjelaskan materi di layar proyektor? 

  

6 Apakah peralatan sound system sudah 

dicoba dan 

berfungsi dengan baik? 

Periksa baterai wireless mic 

  

7 Apakah peralatan untuk aktivitas peserta 

sudah tersedia dengan lengkap dan 

dalam kondisi baik? (Alat peraga, kertas 

kerja, dll) 

  

8 Apakah lay out ruangan sudah sesuai 

dengan tujuan dari setiap sesi? 

  

 

 4 papan flipchart yang isinya masing-masing 10 kertas flipchart 

untuk diskusi kelompok, beserta spidol. 

 Fasilitator sebaiknya menggunakan wireless mic, untuk 

membantu memproyeksikan suara dan memungkinkan mobilitas 

yang tinggi. 

 Layout yang disarankan untuk pelatihan ini bisa dilihat pada 

halaman berikut ini. 
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I. Langkah Memulai Pelatihan 

 Fasilitator harus memperhatikan beberapa hal berikut ini, dalam 

memulai kegiatan pelatihan, yaitu :  

 Fasilitator sebaiknya datang ke lokasi pelatihan dalam waktu 

lebih awal, sehingga leluasa untuk mengecek semua hal yang 

terkait,termasuk peralatan pendukung. 

 Fasilitator sebaiknya memulai pelatihan melalui perkenalan  lebih 

dulu dengan peserta. Fasilitator tidak dibenarkan mengambil 

jarak dengan peserta.  

 Pada sesi pertama perlu dilakukan dengan waktu dan perhatian 

yang penuh. Hal ini sangat berharga, karena sangat menentukan 

kesuksesan sesi berikutnya. 

 Berikan reward atau apresiasi yang baik kepada peserta yang 

datang tepat waktu. Pelatihan sebaiknya dimulai dengan tepat 

waktu, dan jangan menunggu peserta yang terlambat.  

 Di awal pelatihan, sangat penting untuk membangun 

kepercayaan peserta pada modul yang diberikan dan pada 

fasilitator yang mengelolanya. Ungkapkan kepada peserta 

bagaimana modul disusun dan di lokasi mana saja sudah 

diujicobakan serta hasil-hasil yang sudah diperoleh. 

 

J. Latihan Praktek 

 LATIHAN PRAKTEK 

  Agar Anda memiliki pemahaman yang lebih mendalami materi di 

atas, selesaikanlah tugas berikut ini ! 

  Tugas fasilitator sangat erat kaitannya dengan program 

pelatihan. Pelatihan dilaksanakan berawal dari analisis kebutuhan 

yang berfokus pada pencapaian tujuan pelatihan. Langkah 

selanjutnya adalah membuat desain pelatihan dengan pertimbangan 

pada aspek relevansinya dengan kemampuan pengelola pelatihan 

dan sasarannya, materi, metode, media dan sarana prasarana 
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pelatihan,serta instruktur pelatihan. Program pelatihan akan 

berkualitas apabila ada monitoring dan evaluasi yang efektif. 

 

Tugas : 

 Perhatikan dilingkungan Anda, jelaskan bagaimana  fasilitator 

mengelola semua sumber daya pelatihan (media, metode, jadwal waktu, 

peralatan, pelatih, tempat, materi pelatihan), sehingga  pelatihan itu dapat 

mencapai mutu pembelajaran masyarakat yang optimal, baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan maupun hasil dari pelatihan tersebut. 
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BAB VII 

JENIS-JENIS PELATIHAN FASILITATOR 

 

 Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas-tugas 

fasilitator, maka diperlukan berbagai pelatihan, setidak-tidaknya dua jenis 

pelatihan sebagaimana dibahas dibawah ini.  

 

A.  Pelatihan Pra Tugas 

  Pogram Pembangunan Kecamatan (PPK) yang dilakukan 

melalui fasilitasi pembelajaran masyarakat di tingkat Kecamatan, 

umumnya dikelola oleh ; Fasilitator Desa, Tim Pengelola Kegiatan, 

Tim Penulis Usulan, Pendamping Lokal, Tim Verifikasi, dan Unit 

Pengelola Kegiatan. Sebelum menjalankan tugasnya, fasilitator  

akan dibimbing melalui pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan kepada 

fasilitator desa, umumnya diarahkan oleh Fasilitator tingkat 

Kecamatan dan Konsultan Menejemen Kabupaten. Oleh karena itu, 

Fasilitator Kecamatan dan Konsultan Menejemen Kabupaten harus 

mempunyai kompetensi atau pengetahuan dan ketrampilan sebagai 

seorang pelatih. 

 

B.  Pelatihan Lanjutan 

  Setelah fasilitator mendapatkan pelatihan pra tugas, selanjutnya 

dilakukan pendampingan dan dukungan teknis kepada fasilitator 

tersebut di lapangan. Fasilitator tingkat Kecamatan dan Konsultan 

perlu memberikan tambahan wawasan, pengetahuan dan 

pembinaan sikap mental serta ketrampilan, bahkan juga 

pengembangannya secara berkelanjutan kepada pelaku Program 

Pembangunan Kecamatan (PPK) di masyarakat. Tambahan 

pengetahuan, sikap mental dan ketrampilan ini dapat diberikan 

melalui pelatihan lanjutan atau sering disebut dengan on the job 

training. Model Pelatihan Lanjutan diberikan sejalan dengan 
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pelaksanaan tugas-tugas PPK. Pelatihan ini dilakukan secara rutin 

sesuai dengan kebutuhan dengan waktu dan materi yang sangat 

bervariasi untuk setiap pelaksana PPK. Dengan demikian Fasilitator 

dan Konsultan (FK) dituntut untuk memperkirakan kebutuhan materi 

apa yang perlu disampaikan dalam pelatihan lanjutan kepada 

pelaksana PPK di masyarakat. 

 

C. Pelatihan untuk Fasilitator Desa  

  Seorang Fasilitator Desa dituntut untuk memiliki pengetahuan 

teknis sesuai dengan tujuan dari masyarakat yang akan di 

dampinginya. Proses ‘belajar’ Fasilitator Desa ini memerlukan 

pendampingan dari konsultan pendamping seperti Tenaga Teknis 

Lapangan dan Fasilitator Kecamatan. Ketrampilan teknis tersebut 

misalnya : proses penjaringan aspirasi masyarakat, dll. 

 Pada dasarnya pelatihan-pelatihan tersebut adalah :                    

 a.  Pelatihan Pra Tugas 

  Para contoh Pogram Pembangunan Kecamatan (PPK) 

pembelajaran masyarakat di tingkat Kecamatan, Fasilitator yang 

dilatih adalah : Fasilitator Desa, Tim Pengelola Kegiatan, Tim 

Penulis Usulan, Pendamping Lokal, Tim Verifikasi, dan Unit 

Pengelola Kegiatan tersebut. Pelatihan kepada mereka 

diarahkan Fasilitator Kecamatan dan Konsultan Manajemen 

Kabupaten. 

 Secara rinci, pelatihan pra tugas ini adalah sebagai berikut: 

   (i)  Tujuan: 

   Tujuan pelatihan untuk Fasiltator Desa (FD) adalah untuk 

memberikan pembekalan dan peningkatan kemampuan 

serta ketrampilan FD didalam memfasilitasi masyarakat 

dalam  setiap tahap PPK. 

  (ii)  Waktu dan peserta: 

   Waktu pelatihan FD adalah 7 (Tujuh) hari efektif 



|Strategi Fasilitas & Pengelolaan Perubahan Sosial| 
 

Pelatihan Untuk Fasilitator| 97 
 

  (iii) Peserta 

   Peserta pelatihan FD adalah semua FD di tingkat kecamatan  

  (iv) Pemandu / pelatih: 

   Pemandu kegiatan FD adalah Fasilitator Kecamatan dan 

Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) dibantu 

oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KM Kab) 

  (v)  Hasil yang diharapkan: 

   1) FD memahami latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan 

dan mekanisme PPK sebagai proses pemberdayaan 

masyarakat. 

   2) FD memahami tugas dan tanggungjawabnya. 

   3) FD menguasai teknik fasilitasi pertemuan-pertemuan 

masyarakat dalam kegiatan PPK, misalnya : 

perencanaan desa secara partisipatif. 

   4) FD mempunyai ketrampilan mendampingi dan 

membimbing masyarakat agar mampu mengelola PPK 

secara mandiri. 

   5)  FD menguasai administrasi dan pelaporan di tingkat 

desa. 

   6)  FD mampu mempunyai rencana kerja untuk melakukan 

tugas dan tanggungjawabnya. 

   (vi) Materi Pelatihan 

   1)  Konsepsi PPK (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, 

kebijakan dan tahapan PPK), sebagai proses 

pemberdayaan masyarakat (Sumber: Petunjuk Teknis 

Operasional (PTO)). 

   2)  Tugas dan tanggung jawab FD (Sumber: Penjelasan 5 

PTO, tentang Tugas dan Tanggungjawab Pelaku PPK). 

   3)  Pengetahuan dan ketrampilan sederhana yang berkaitan 

dengan teknis a.l: Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan dan 

sarana–prasarana (Sumber: Penjelasan 4 PTO, tentang 
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jenis-jenis kegiatan). Bagi FD yang bertanggung jawab 

terhadap hal teknis, diberi tambahan pelatihan tentang 

hal-hal teknis oleh FK dibantu oleh KMKab yang berlatar 

belakang teknis. 

   4) Teknik fasilitasi dalam pertemuan masyarakat, termasuk 

perencanaan desa secara partisipatif (lihat Acuan teknik 

fasilitasi penggalian gagasan dan musyawarah khusus 

perempuan). 

   5)  Tehnik Fasilitasi proses PPK / Cara pendampingan dan 

pembimbingan kepada masyarakat agar mampu 

mengelola PPK secara mandiri. 

   6)  Pengelolaan Administrasi, pengisian formulir kegiatan, 

pengelolaan keuangan dan evaluasi hasil. 

   7)  Cara pengawasan dan pengendalian kegiatan termasuk 

mekanisme penanganan pengaduan dan permasalahan 

serta penanganan konflik (Sumber: Penjelasan 7 PTO, 

tentang Pemantauan, evaluasi dan pelaporan, 

Penjelasan 8 PTO tentang Penanganan pengaduan dan 

masalah)  

   8)  Cara penyebarluasan informasi (Sumber; Penjelasan 1 

PTO tentang sosialisasi) 

   (vii) Proses Pelatihan 

   ♦ Persiapan, meliputi: 

    1)  Memastikan waktu dan tempat pelatihan. 

    2)  Memastikan konsumsi dan akomodasi  

    3)  Membuat undangan pelatihan kepada FD terpilih, 

memastikan undangan telah tersebar serta kepastian 

kehadiran. 

    4)  Bertukar pikiran/konsultasi dengan KM Kab untuk 

membuat jadwal, kurikulum pelatihan, membuat 
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materi pelatihan, menentukan metode evaluasi 

pelatihan. 

    5)  Menyiapkan peralatan pelatihan 

   ♦ Pelaksanaan, meliputi: 

    1)  Pembukaan pelatihan : Sambutan, Perkenalan, 

Penjelasan tujuan pelatihan, Harapan peserta 

mencapai tujuan, Pengorganisasian kelas, Tata 

tertib, Pola Ulasan Harian 

    2) Test Awal, Rencana Pembelajaran, Pendampingan 

Kelompok, Evaluasi Harian 

    3) Memberikan penjelasan dan pemahaman konsepsi 

PPK (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, 

kebijakan dan tahapan PPK) 

    4)  Memberikan penjelasan tugas dan tanggung jawab 

FD, hak dan kewajibannya, apa yang boleh dan apa 

yang tidak boleh dilakukan, mulai dari tahap 

perencanaan sampai dengan tahap pelestarian. 

    5)  Memberikan Pengetahuan dan ketrampilan 

sederhana yang berkaitan dengan tehnis kegiatan a.l 

ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sarana–

prasarana. 

    6) Memberikan pengetahuan dan ketrampilan 

memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan 

masyarakat, termasuk perencanaan desa secara 

partisipatif –perencanaan bersama masyarakat. 

    7) Memberikan pengetahuan dan ketrampilan 

melakukan pengawasan, pengendalian pelaksanaan 

kegiatan termasuk mekanisme penanganan 

pengaduan dan permasalahan serta penanganan 

konflik. 
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    8) Memberikan penjelasan mengenai cara-cara 

penyebarluasan informasi PPK kepada masyarakat. 

    9)  Memberikan pengetahuan cara koordinasi antar 

pelaku PPK di tingkat desa dan kecamatan serta 

sistem pelaporan. 

    10) Membimbing dan memantau kunjungan FD ke 

masing-masing desanya untuk: 

     •  Praktek lapangan metode / teknik fasilitasi 

pertemuan masyarakat. 

     •  Identifikasi kelompok-kelompok dan pertemuan 

masyarakat di desa, serta menemui pengurus 

kelompok untuk mengetahui jadwal pertemuan 

yang dan rencana pertemuan untuk sosialisasi 

PPK.  

    11) Membimbing pembuatan rencana kerja tindak lanjut 

sesuai hasil kunjungan lapangan. 

    12) Membangun sikap dan komitmen keberpihakan 

kepada masyarakat miskin. 

    13) Mendorong dan memberikan motivasi kepada FD 

untuk bersama memberdayakan masyarakat 

desanya. 

    14) Membuat jadwal pertemuan rutin dengan semua FD. 

    15) Test Akhir. 

 

 b.  Pelatihan lanjutan 

   Setelah fasilitator atau pelaku PPK selesai mengikuti 

pelatihan pra tugas, selanjutnya dilakukan pendampingan dan 

dukungan teknis pada saat pelaku PPK melaksanakan tugas-

tugasnya. Fasilitator Kecamatan dan Konsultan Manajemen 

Kabupaten perlu memberi pengetahuan dan ketrampilan, melalui 

pelatihan lanjutan atau on the job training.Pelatihan ini dilakukan 
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secara rutin sesuai dengan kebutuhan, waktu dan materi yang 

sangat bervariasi untuk setiap pelaksana PPK.  

  Tahapan proses pelatihan lanjutan sebagai berikut: 

  (i)  Persiapan, meliputi: 

   1)  Setiap kunjungan lapangan, FK mencatat hambatan dan 

masalah yang dihadapinya. 

   2) Berdasarkan catatan kunjungan lapangan, FK 

mengumpulkan FD untuk membahas hambatan dan 

masalah yang dialami FD. 

   3)  Dari hasil pembahasan FD pastikan peningkatan 

ketrampilan atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk 

mengoptimalkan kinerja FD. 

   4)  Pastikan waktu pelatihan khusus / pendampingan–

pembimbingan dan tempat pelatihan (di dalam / luar 

ruangan) 

   5)  FK menyusun materi dan bahan yang dibutuhkan serta 

agenda pelatihannya. 

   6)  Menyiapkan perlengkapan pelatihan  

  (ii)  Pelaksanaan, meliputi: 

    Pada waktu pertemuan FD, FK dapat  memberikan 

pelatihan yang dibutuhkan. Namun jika materi harus 

dipersiapkan maka dapat dilakukan di lain waktu, dengan 

tahapan pelaksanaan sebagai berikut : 

1)  Memberikan penjelasan tujuan pelatihan. 

2)  Menyampaikan materi sesuai metode dan media 

3)  Mengadakan praktek lapangan terhadap materi yang 

disampaikan.  

4)  Merangkum hasil pelatihan dan manfaatnya dalam 

tugas. 

5)  Mengagendakan kesepakatan tindak lanjut dari pelatihan 

untuk meningkatkan efektifitas program. 
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D. LATIHAN PRAKTEK 

  Agar Anda memiliki pemahaman yang lebih mendalami materi  di 

atas, selesaikanlah tugas berikut ini! 

 Tugas: 

  Perhatikan pelatihan pengelolaan pembelajaran masyarakat di 

tingkat Kecamatan atau Pogram Pembangunan Kecamatan di 

daerahmu. Petugas yang termasuk ke dalam tim fasilitator itu adalah: 

Fasilitator Desa, Tim Pengelola Kegiatan, Tim Penulis Usulan, 

Pendamping Lokal, Tim Verifikasi, dan Unit Pengelola Kegiatan 

tersebut. Pelatihan kepada mereka diarahkan Fasilitator Kecamatan 

dan Konsultan Manajemen Kabupaten.       

  Mengapa dalam pelatihan itu Tim Pengelola Kegiatan, Tim 

Penulis Usulan, Pendamping Lokal, Tim Verifikasi, dan Unit 

Pengelola Kegiatan termasuk kedalam tim fasilitator ? 
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BAB VIII 

TAHAP-TAHAP FASILITASI 

 

A. Tahap-tahap Proses Fasilitasi di Masyarakat 

         Ada tahap-tahap tertentu di dalam memfasilitasi masyarakat yaitu : 

 (a)  Tahap Identifikasi 

  Tahap identifikasi merupakan kegiatan mengenali keadaan, 

menahami potensi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 

Identifikasi atas kebutuhan masyarakat, dilakukan melalui 

kunjungan kepada masyarakat sasaran. Identifikasi dilakukan 

dengan cara observasi dan wawancara terhadap masyarakat . 

Pada tahap ini pula seorang atau kelompok fasilitator 

memperkenalkan diri sebagai seorang petugas fasilitator kepada 

masyarakat. 

 (b)  Penyebarluasan dan Pendampingan 

       Tahap ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 

   (i)  Menyadarkan masyarakat tentang kondisi kehidupan  

mereka. Penyadaran ini diperlukan, agar mereka mengenal 

potensi dan permasalahan yang terjadi didalam 

kehidupannya. Fasilitator harus membimbing masyarakat 

untuk menyadari potensi dirinya dengan cara-cara sebagai 

berikut :  

1) Memotivasi masyarakat untuk mengungkapkan apa yang 

dialaminya. 

2) Memotivasi masyarakat untuk menyebutkan kesan 

mereka terhadap pengalaman tersebut.  

3) Memotivasi masyarakat untuk membahas pengalaman 

mereka dan mengaitkannya dengan pengalaman lain.  

4) Memandu masyarakat untuk menemukan potensi 

mereka yang dapat dikembangkan. 
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5) Membantu masyarakat untuk merumuskan, merinci dan 

memperjelas potensi mereka. Semua hal di atas 

dilakukan melalui pertemuan formal dan informal. 

 (ii) Memberikan pembelajaran pada masyarakat melalui 

pelatihan/pendampingan. Dengan mengetahui permasalahan 

yang dihadapinya dan potensi yang mereka miliki, maka 

masyarakat akan lebih mudah untuk melaksanakan program 

yang dikelola fasilitator. Selanjutnya memotivasi masyarakat 

untuk berpartisipasi menyimpulkan pelaksanaan program 

tersebut. 

  (iii) Mengorganisir diri 

   Partisipasi masyarakat pada program yang ditangani 

fasilitator, merupakan pengalaman baru bagi mereka. Jika 

masyarakat sudah benar  benar terlibat, maka program itu 

akan menjadi system didalam masyarakat.  

  (iv) Masyarakat kemudian menjadi dinamis dalam 

mengoperasionalkan apa yang ingin dicapainya. Kondisi ini 

akan memacu semangat mereka dalam menghadapi 

masalah yang mereka hadapi. 

         (c)  Refleksi hasil 

   Setelah selesai, lakukan evaluasi bersama masyarakat, dan 

pikirkan langhkah selanjutnya. 

 

B.  Fasilitasi Dalam Pertemuan Masyarakat 

  Upaya membangun keterlibatan masyarakat, menuntut 

pertemuan dengan mereka. Hal ini penting untuk melakukan 

musyawarah, baik di tingkat desa, kecamatan atau kabupaten. 

Pertemuan ini dikelola oleh fasilitator desa atau kecamatan. 

  Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh fasilitator adalkah : 

  1.  Fungsi dan peran fasilitator dalam pertemuan adalah : 

  (a)  Menyampaikan tujuan dan memandu pertemuan.  
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  (b)  Memotivasi peserta untuk mengemukakan pendapat.  

  (c)  Memandu peserta dalam mengambil keputusan.   

 2.  Faktor-Faktor Fasilitasi yang penting :  

  (a)  Penguasaan materi yang akan disampaikan 

  (b)  Penguasaan terhadap karakteristik dan tipe peserta  

  (c)  Teknik komunikasi : 

   (i) Penampilan; pakaian, rapi dan sesuai situasi. 

   (ii) Gunakan bahasa sederhana (kalau bisa bahasa 

setempat). 

   (iii) Berbicara tidak terlalu cepat   

   (iv)  Suara perlu diatur. Sesuaikan dengan kondisi ruangan 

   (v)  Gunakan contoh-contoh yang sering terjadi didalam 

kehidupan keseharian untuk menjelaskan konsep. 

   (vi)  Memberi kesempatan masyarakat untuk bertanya.  

   (vii)Bersikap netral/tidak memihak salah seorang  

   (viii)Tidak memaksakan ide  

   (ix)  Tidak membuat keputusan sendiri.   

 3.  Tip Dalam Menyikapi Pertanyaan Dalam Pertemuan   

 Sebelum menjawab,tunggu pertanyaan sampai selesai. 

 Apabila fasilitator tidak dapat menjawab, lebih baik akui 

sejujurnya.  Minta masukan dari fasilitator lain. Jika tetap 

tidak ada yang dapat menjawab, katakan anda akan mencari 

jawabannya. 

 Jika ada pertanyaan yang memojokan, usahakan anda tetap 

tenang dan tetap percaya diri, jangan terpengaruh. 

 Jika anda kurang memahami pertanyaan peserta, pastikan 

dulu pertanyaan itu dengan bertanya seperti : kalau tidak 

pertanyaan anda tentang ......... 

 Berikan penghargaan kepada peserta yang bertanya / yang 

menanggapi / yang memberi masukan, misalnya: ya 

masukan / usulan bapak sangat tepat untuk pogram ini dll. 
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 Bila usulan peserta tidak sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan,  maka berikan jawaban yang baik : usulan bapak 

akan saya tampung dulu 

 Buat kesimpulan pertemuan pada akhir sesi tanya jawab 
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BAB IX 

ETIKA DAN KODE ETIK FASILITATOR 

 

A. Pengertian Etika dan Kode Etik 

  Didalam pelaksanaan setiap kegiatan atau pekerjaan, apalagi 

yang bersifat profesional, senantiasa memerlukan standar etika dan 

sistem nilai yang menjadi acuan anggota organisasi. Sistem nilai ini 

dinamakan kode etik atau aturan perilaku anggota profesi. Demikian 

pula, profesi fasilitator masyarakat membutuhkan standar etika. 

Pelaksanaan tugas-tugas profesi fasilitator selain menuntut 

kemitraan organisasi yang kuat juga menuntut  peraturan 

profesiyang jelas, seperti  etika dan kode etik untuk menjalankan 

fungsinya. 

  Etika identik dengan moral.  Etika dan moral memiliki arti yang 

hampir sama, tetapi didalam praktek sehari-hari dua kata itu sedikit 

berbeda. Moral digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. 

Adapun etika, menurut Bartens (1994:4) adalah ilmu tentang  adat 

kebiasaan. Menurut Verderber (1978 : 313) etika adalah standar 

moral yang mengatur prilaku kita bagaimana kita bertindak dan 

mengharapkan orang lain bertindak.  

  Dapat disimpulkan bahwa etika, adalah norma moral sebagai 

acuan individu / kelompok dalam mengatur sikap dan perilakunya. 

Kode etik merupakan seperangkat nilai yang disepakati dan 

dipegang teguh oleh fasilitator didalam tugas-tugasnya. Kode etik 

merupakan peraturan untuk mengembangkan kemampuan kerja dan 

pelayanan fasilitator terhadap masyarakat. Fasilitator  akan lebih 

mudah menjaga integritasnya, apabila pelaksanaan tugas-tugasnya 

sesuai dengan kode etik yang telah disepakati organisasi profesinya 
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B.  Kode Etik Fasilitator 

  Sebagai pekerja profesional, maka pelaksanaan tugas-tugas  

fasilitator harus bertanggungjawab kepada Tuhan, masyarakat 

pengguna, dan organisasi profesi. Fasilitaor harus memperhatikan 

beberapa kode etik sebagai berikut (Materi Pelatihan KPMD 

Gabungan : 2011) 

 1. Fasilitator sebagai pendamping siap untuk memberikan atau 

membantu menyediakan jasa pelayanan yang dibutuhkan 

kelompok dalam mengatasi segala persoalannya. 

 2. Sebagai pihak yang dipercaya oleh kelompok masyarakat yang 

didampinginya, fasilitator berupaya sekuat tenaga untuk 

menyelesaikan setiap kegiatan pendampingan sampai pada 

tahap kelompok dapat megelola pembangunan secara mandiri. 

 3. Fasilitator berupaya untuk mengembangkan hubungan baik 

dengan anggota kelompok yang didampinginya dan mencegah 

tindakan yang merugikan kelompok dalam bentuk apapun. 

 4. Fasilitator selalu berupaya untuk mengembangkan susasna 

demokratis diantara anggota kelompok dan mencegah prilaku 

sewenang-wenang. 

 5. Fasilitator mengupayakan pemahaman, penghayatan, 

penerampilan dan keterlibatan aktif seluruh anggota kelompok 

sebagai prasyarat peningkatan kemandirian individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat. 

 6. Fasilitator mondorong secara aktif kepada masyarakat agar 

berinisiatif dan mampu berbicara, bertindak dan 

bertanggungjawab atas namanya. 

 7. Fasilitator mendorong masyarakat agar mampu 

mengembangkan potensi atau sumber daya agar dapat dikelola 

secara mandiri. 

 8. Penyelesaian terhadap permasalahan kelompok harus dilakukan 

dengan kesadaran penuh dari anggota kelompoknya berkaitan 
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dengan masalah, peluang, tantangan, serta resiko dari 

keputusan dan tindakan yang diambil di bawah dampingan 

fasilitator. Penangan masalah harus didukung informasi dan 

komunikasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat sebagai 

suatu rangkaian proses belajar bersama. 

 9. Fasilitator akan mendorong kelompok yang didampinginya untuk 

bekerjasama menyelesaikan masalah dan memikul resiko serta 

melaksanakan usahanya secara swakelola. 

 10. Fasilitator tidak bekerja untuk mencari keuntungan semata. 

Imbalan yang diterima merupakan jasa pelayanan yang diberikan 

kepada kelompok atau masyarakat yang didampinginya. 

 11. Apabila fasilitator tidak dapat menyelesaikan tugasnya sesuai 

dengan kesepakatan, maka dapat diserahkan kepada fasilitator 

lain atas persetujuan anggota kelompok dan asosiasi profesi. 

  Selain fasilitator harus menaati etika dan kode etik, maka 

sebagai seorang profesional, ia pun harus mengindahkan berbagai 

nilai dan budaya yang berlaku. 

  Pada sisi lain, ketaatan pada nilai-nilai seharusnya juga tertanam 

pada orang-orang / masyarakat. Masyarakat pada dasarnya tidak 

boleh bergantung pada fasilitator, atau hanya menunggu serta 

meminta fasilitator untuk membuat keputusan dalam mengatasi 

masalah yang terjadi. Fasilitator tugasnya merefleksikan kembali 

kepada peserta pelatihan tentang kebutuhan mereka dan membuat 

keputusan sendiri secara bertanggungjawab. 

  Seorang fasilitator tidak boleh mempunyai interaksi khusus 

dengan seorang / kelompok peserta, dan mengabaikan peserta 

lainnya. Fasilitator harus bertanggungjawab dan harus yakin bahwa  

peserta pelatihan menyadari apa yang sedang dilakukan bersama : 

apa yang menjadi tujuan fasilitator, bagaimana dia dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan mereka, terbuka menerima kiritik dari peserta 
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dan apa yang bisa diberikan kepada mereka dan bagaimana akan 

dilakukannya.  

          Seorang fasilitator harus memanfaatkan  pengalamannya 

dalam memfasilitasi, dan belajar untuk menentukan perilaku terbaik 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan nilai-nilai 

kemanusiaan. Fasilitator yang efektif perlu menggabungkan 

pengalaman, umpan-balik, observasi dan refleksi guna membangun 

kompetensi.  

 

C. Fungsi Kode Etik 

       Kode etik sangat diperlukan oleh suatu kelompok atau organisasi 

profesi, dengan alasan bahwa : 

 1. Masyarakat hidup dalam pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, yang selain berdampak positif,ada 

juga dampak negatifnya  bagi kehidupan manusia.  Oleh karena 

itu untuk menghilangkan atau mengurangi dampak negatif yang 

akan muncul. perlu adanya standar etika. 

 2.  Kehidupan masyarakat yang semakin pluralistik juga memberi 

dampak minimnya   pemakaian nilai-nilai moral. 

 3.  Situasi masa transformasi masyarakat yang terus berkembang 

dengan pesat, tidak jarang memacu terkikisnya nilai-nilai moral.  

 4. Pada upaya menciptakan perubahan sosial budaya, ada 

berbagai kemungkinan dan cara dimana peranan dan fungsi 

fasilitator bisa hilang kendali atau digunakan secara tidak benar. 

Adakalanya hal ini terjadi tanpa disadari baik oleh masyarakat 

binaan / peserta pelatihan maupun fasilitator. Dalam hal ini 

fasilitator harus bertanggung jawab untuk mencegah adanya 

penyalahgunaan posisinya sebagai seorang fasilitator. 

 5.  Etika juga diperlukan oleh kalangan profesional untuk mengatur 

dan menjembatani nilai-nilai dasar manusia. 
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  Berkaitan dengan uraian di atas, fungsi kode etik bagi fasilitator 

itu, diantaranya adalah : 

 1.  Pedoman bagi fasilitator untuk menjalankan tugasnya sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan. Menjamin agar tugas-tugas 

keprofesian dapat berjalan dengan baik dan kepentingan semua 

pihak dapat terlindungi. 

 2.  Mencegah penyalahgunaan tugas dan wewenang. 

 3.  Sebagai alat pertanggungjawaban kepada masyarakat. 

 4.  Bagian integral dari profesionalisme. 

 5.  Bagian integral dari pengembangan karir pendidikan dan 

pelatihan kepribadian dalam menghadapi persoalan masyarakat. 

 

D. Memelihara Kode Etik  

       Kode etik fasilitator merupakan panduan bagi fasilitator dalam 

melakukan tugas pelatihan dan pendampingan masyarakat. Dengan 

demikian kode etik sangat penting untuk menjaga integritas fasilitator 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, kode etik ini 

perlu dipelihara dengan baik, dengan cara-cara sebagai berikut :  

 a. Aturan yang tegas dan lugas  

   Kegiatan pemberdayaan yang terencana sebaiknya telah 

menetapkan aturan main pelaksanaan baik bagi masyarakat, 

pendamping, konsultan, pemerintah maupun pihak terkait 

lainnya. Aturan ditetapkan dalam manual program sebagai 

standar kerja dan pembagian tugas serta wewenang yang jelas. 

Semua ini harus menjadi landasan dasar, norma dan tata laku 

suatu tindakan yang harus ditaati bagi fasilitator dan pihak terkait 

lainnya. 

 b. Ketauladanan 

   Fasilitator harus bisa menjadi tauladan dan panutan bagi 

masyarakat, sehingga kinerja profesional dan kepercayaan terus 

meningkat. Ketauladanan juga harus ditunjukkan pula oleh orang 
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atau pihak yang terlibat dalam program, seprti tenaga fasilitator, 

pemerintah dan aparat pemerintah. 

 c. Kontrol Kualitas dan kinerja 

   Dalam setiap tahapan pekerjaan fasilitator senantiasa 

melakukan kontrol yang mengacu pada ketentuan yang dalam 

manual program, target kualitas, bukan kuantitas. Kontrol kinerja 

pendampingan dapat dilakukan secara internal oleh fasilitator 

sendiri dengan melatih kesabaran, kejujuran, keterbukaan dan 

keikhlasan. 

d. Saling Mengingatkan 

 Fasilitator harus menjadi tim kerja yang solid, sekaligus 

berperan sebagai sarana saling mengevaluasi dan 

mengingatkan apabila anggota tim melakukan kesalahan dan 

pelanggaran terhadap kode etik serta menemukan solusi yang 

terbaik untuk memperbaiki perilaku. 

e. Audit dan Pemeriksaan 

 Setiap pendampingan ditindaklanjuti dengan proses audit 

dan pemeriksaan untuk mengindari sedini mungkin dari 

penyimpangan. Audit dan pemeriksaan dapat dilakukan oleh 

fasilitator secara mandiri, konsultan atau inspektorat, jika 

melibatkan pihak pemerintah. 

f. Sanksi 

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh seluruh pihak yang 

terlibat dalam program harus ada sanksi (lisan maupun tulisan) 

sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan ditinjau dari aturan 

dan kode etik profesi serta nilai-nilai yang berlaku di dalam 

masyarakat.(Materi Pelatihan KPMD Gabungan : 2011).  
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LATIHAN PRAKTEK 

 Anda dapat menganalisis etika dan kode etik implementasi seorang  

atau tim fasilitator professional setelah melalui tugas berikut ini. 

 

Tugas : 

 Cermati seorang / tim fasilitator di lingkungan Anda. Standar etika 

apa yang mereka terapkan dalam tugas-tugasnya, baik yang bersifat 

kepribadian professional. 
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BAB X 

KUNCI SUKSES FASILITATOR 

 

A. Aspek-aspek Yang Harus DilakukanFasilitator 

      Ada beberapa hal yang harus dilakukan fasilitator, agar dia dapat 

melaksanakan semua tugasnya dengan baik. Selain kesiapan fisik 

dan mental untuk terlibat langsung dengan kegiatan di masyarakat. 

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah wawasan dan skill yang 

baik mengenai pemberdayaan dan ketrampilan, agar kegiatan 

fasilitasi dapat dilakukan secara efektif.  

  Secara lebih rinci, beberapa hal yang harus diperhatikan 

fasilitator, agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik 

adalah : 

 1.  Menghayati Kebutuhan Masyarakat 

   Seorang fasilitator harus memulai kegiatan dengan 

menganalisis harapan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 

Melalui hasil analisis itulah selanjutnya fasilitator dapat 

menentukan jenis kebutuhan masyarakat, menentukan program 

yang akan dilakukan, dan menetapkan bimbingan, 

pendampingan dan fasilitasi terhadap masyarakat.  

 2.  Mengenal, menyadari kelemahan dan kekuatan diri.  

   Fasilitator harus mengenal secara detail kelebihan dan 

kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. Beberapa hal yang 

berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan fasilitator itu 

diantaranya adalah : wawasan, human relation, motivasi,skill, 

dan penguasaan IT.     

 3.  Bekerja dengan Penuh Motivasi dan Tanggungjawab 

   Sebagai pekerja professional, seorang fasilitator harus terus 

menerus memiliki motivasi dan tanggung jawab penuh untuk 

menunaikan semua tugasnya dengan baik.  
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 4.  Menikmati Tugas 

   Fasilitator harus menunaikan tugasnya secara profesional 

dan pribadi yang tulus ikhlas. Fasilitator harus memandang 

tugasnya sebagai amanah dari Tuhan Yang Kuasa dan sekaligus 

sebagai peluang untuk berbuat baik pada sesama. Melalui 

pandangan seperti itu, maka fasilitator akan dapat menunaikan 

tugas-tugasnya dengan rasa syukur, penuh kesungguhan dan 

menikmati tugas-tugasnya. Menghayati Kebutuhan Masyarakat.  

 5.  Kesenangan / kebanggaan atas Kinerja 

   Seorang professional akan bangga atas kinerjanya yang 

baik. Demikian pula fasilitator, harus selalu berupaya 

membangun dan merawat kebanggaan atas kinerjanya dengan 

cara kerja yang baik, penuh kesungguhan dan rendah hati. 

Kinerja fasilitator seperti ini, akan berdampak pada kemandirian 

masyarakat, dalam mencari solusi atas masalah-masalah yang 

dihadapinya.  

 6.  Menyesuaikan Diri ( Adaptasi ) 

              Seorang  fasilitator juga harus memahami karakter dan 

kebutuhan masyarakat yang dibinanya. Dengan memahami 

karakter masyarakat yang dibimbingnya, maka fasilitator tersebut 

akan mudah untuk menyesuaikan diri terhadap mereka.  

 7.  Menetapkan Prioritas 

         Setelah fasilitator dapat menyesuaikan diri dengan karakter 

masyarakat yang dibimbingnya maka ia harus dapat menetapkan 

skala prioritas dari semua kebutuhan masyarakat yang dibinanya 

tersebut. Skala prioritas dibuat terutama dengan mengacu pada 

dua hal, yaitu : rencana program yang akan dilaksanakan harus 

sesuai dengan tujuan pendampingan/pembinaan/pembimbingan. 

Kedua, tentang waktu yang harus dijadwalkan untuk 

melaksanakan setiap program tersebut. 

 



|Strategi Fasilitas & Pengelolaan Perubahan Sosial| 
 

Kunci Sukses Fasilitator| 116 
 

 8.  Membangun Kemitraan 

                   Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

fasilitator harus selalu membangun kemitraan dengan para pihak 

terkait. Dalam hal ini, termasuk dlam mengakses informasi  dan 

teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. 

Kerjasama itu, diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi 

masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi lokal, pemerintah, 

industri dan semua pihak yang terlihat.  

 9.  Keyakinan Positif (possitive believing) 

   Setiap upaya yang dilakukan, hendaknya diyakini oleh 

fasilitator dan para pihak terkait bahwa program itu akan 

menghasilkan sesuatu yang positif, baik moril maupun materil. 

Melalui keyakinan itulah, maka fasilitator akan merencanakan 

segala sesuatunya dengan matang. 

 10.  Belajar 

   Fasilitator harus mempunyai pandangan, bahwa program 

yang dilaksanakan itu akan mampu memningkatkan wawasan, 

pengetahuan, sikap mental dan teknologi masyarakat. Hal ini 

dapat dicapai terutama apabila fasilitator terus memotivasi dan 

membuka ruang serta serta memfasilitasi masyarakat tersebut 

untuk terud belajar tanpa henti.  

  Dapat disimpulkan bahwa fasilitator hendaknya melakukan 

beberapa hal berikut ini: 

1. Lakukan pendekatan terhadap masyarakat 

2. Tinggalah bersama mereka 

3. Cintailah mereka 

4. Layanilah mereka 

5. Belajarlah dari mereka 

6. Belajarlah sambil belajar bersama mereka 

7. Mulailah dengan apa yang mereka miliki 

8. Buat rencana bersama mereka 
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9. Ajarilah mereka dengan memberi contoh 

   

                   Pada buku Teknik Fasilitasi Partisipatif terbitan UNDP kiat-kiat 

memfasilitasi yang baik itu adalah sebagai berikut :  

No KIAT FASILITATOR 

1 Sikap yang 

meyakinkan 

1. Harus benar-benar menguasai 

materi dan proses belajar yang 

dikelolanya, karena fasilitator harus 

menentukan arah dan proses 

belajar yang dikelolanya 

2. Harus memiliki persiapan yang baik 

2 Sikap terbuka 1. Harus mampu membangun situasi 

saling belajar dan bertukar 

gagasan, sehingga setiap peserta 

merasa diterima 

2. Harus membangun kerjasama tim 

agar peserta berkontribusi 

3. Bersedia menerima perbedaan 

pendapat 

3 Berfikir focus 1. Harus mendorong peserta untuk 

berbagi pengalaman 

2. Harus menjaga agar diskusi tetap 

ada dijalurnya / fokus 

4 Bijak untuk menyadari 

keterbatasan diri dan 

orang lain 

1. Menyadari keterbatasan diri, 

paham apa yang dapat dicapai 

dalam waktu dekat dan paham apa 

yang dapat dicapai dalam masa 

dating 

2. Paham gagasan apa yang dapat 

diterapkan dan gagasan apa yang 
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No KIAT FASILITATOR 

tidak dapat diterapkan 

5 Selalu belajar 

mengkalkulasi 

1. Tahu berapa orang yang aktif 

bicara dalam pertemuan dan 

berapa yang diam 

2. Tahu siapa yang mengantuk, siapa 

yang meninggalkan ruangan dan 

siapa yang tidak memperhatikan 

6 Menggunakan waktu 

secara efektif 

1. Pandai menjaga waktu agar benar-

benar bermanfaat 

2. Menghitung waktu agar tidak terlalu 

kaku atau tidak terlalu bebas 

7 Kreatif 1. Mampu menggabungkan berbagai 

unsur (dinamika kelompok, metode, 

media) 

2. Berkreasi membangun semangat 

peserta 

8 Pandai membaca 

situasi 

1. Tahu kapan harus berkembang 

cepat atau berhenti sementara 

2. Pandai membaca rambu-rambu 

situasi 

9 Menghormati memberi 

Penghargaan 

1. Pandai mengenali kontribusi 

seseorang dan memberikan 

penghargaan padanya 

  2. Mengenali keberhasilan dan 

ketidakberhasilan pencapaian 

10 Mengenali kekuatan 

dan kelemahan 

Diri 

Fasilitator memandang: 

1. Evaluasi belajara dalah masukan 

untuk memperbaiki diri. 

2. Mengetahui keberhasilan dan 
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No KIAT FASILITATOR 

ketidakberhasilan dari proses 

belajar yang dikelolanya 

 

B. Aspek-aspek yang Tidak Boleh Dilakukan Fasilitator 

  Dalam mencapai kesuksesan program pembinaan/ 

pendampingan masyarakat, ada beberapa hal yang tidak boleh 

dilakukan oleh fasilitator. Pengalaman program PNPM Mandiri 

menyebutkan bahwa beberapa hal yang tidak boleh atau dilarang 

dilakukan oleh fasilitator itu adalah sebagai berikut : 

a). Mengambil keputusan, melakukan negosiasi, melakukan 

kompromi, memberi saran, atau melakukan tindakan apapun 

yang merugikan masyarakat 

b). Menerima apapun dari pihak manapun dengan tujuan :  

 1. Meloloskan proses seleksi desa dan penetapan alokasi 

dana PNPM; 

 2. Mempengaruhi pemilihan jenis kegiatan, lokasi dan 

spesifikasi kegiatan PNPM dalam proses perencanaan; 

 3. Sebagai hadiah, kompensasi, komisi, tanda terima kasih, 

atau apapun namanya dalam kaitannya dengan profesi 

sebagai fasilitator. 

c). Bertindak sebagai suplier bahan dan alat, menunjuk salah 

satu suplier, atau berfungsi sebagai perantara; 

d). Bertindak sebagai juru bayar atau merekayasa pembayaran 

atau administrasi atas nama UPK, Tim Pengelola Kegiatan, 

atau kelompok masyarakat; 

e). Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk 

kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok; 

f). Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas 

nama pribadi, keluarga, atau kelompok; 
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C. LATIHAN PRAKTEK 

         Tugas: 

  Lakukan observasi, apakah fasilitator bekerja dengan penuh 

motivasi, menikmati semua tugas-tugasnya, memiliki kebanggaan 

atas kinerja, memiliki prioritas, mampu berkemitraan, keyakinan 

positif, dan terus belajar. 

  Cermati pula apakah fasilitator tersebut melakukan hal-hal yang 

seharusnya atau apakah ia melakukan hal-hal yang tidak 

semestinya? Selanjutnya buat laporan tentang hal tersebut. 
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BAB XI 

TUGAS-TUGAS FASILITATOR 

 

A. Tugas Fasilitator 

  Seorang fasilitator memiliki tugas untuk menganalisis kebutuhan 

masyarakat, merancang dan mengelola program, membangun dan 

mengembangan partisipasi serta memberdayakan masyarakat. 

Tugas fasilitator lainnya adalah untuk memotivasi dan menjadikan 

masyarakat sadar, bahwa belajar adalah kebutuhan mereka 

disepanjang hidupnya, sehingga peserta didik akan terus  belajar 

didalam kehidupannya, meskipun sudah tidak difasilitasi lagi. Hal ini 

sangat penting, karena masyarakat yang sudah memandang belajar 

sebagai hal yang penting didalam  kehidupannya, maka belajar akan 

menjadi kegiatan selama kehidupan berjalan (long life learning) 

  Dhahir Dahim menyebutkan bahwa menurut Buku Pedoman 

Pelaksanaan PPIP APBN (2013) fasilitator masyarakat itu meliputi 

dua kelompok, yaitu Fasilitator Sosial dan Fasilitator Teknik. 

 

B. Jenis-jenis Tugas Fasilitator 

 1. Tugas Fasilitator Masyarakat secara umum adalah :  

1. Berkoordinasi dengan pemerintahan desa, dan tokoh 

masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPIP;  

2. Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan  program 

kepada seluruh masyarakat di tingkat desa;  

3. Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan Musdes 

dan rembug-rembug desa;  

4. Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh 

kegiatan;  

5. Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana;  
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6. Mengidentifikasi keanggotaan OMS, KPP, dan KD, pada 

tanggung jawab dan peranannya dalam pelaksanaan 

tahapan kegiatan;  

7. Memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan sosial, 

perlindungan lingkungan dan peran serta masyarakat 

khususnya kepada masyarakat miskin dan kaum 

perempuan;  

8. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada OMS, 

KPP, KD, perangkat  aparat desa dan Kepala Dusun;  

9. Secara khusus memberikan penguatan kapasitas  kepada 

KD sebagai pengganti FM pada saat program selesai;  

10. Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten, dan 

Satker Kabupaten, untuk kelancaran kegiatan;  

11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap 

tahapan program sesuai dengan format yang telah 

ditetapkan dan disampaikan kepada KMK dan Tim 

Pelaksana Kabupaten;  

12. Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana 

Kabupaten dan Satuan Kerja Provinsi yang berisikan 

konsolidasi catatan harian dan evaluasinya serta dilengkapi 

dengan notulensi rapat dua (2) mingguan di tingkat 

kabupaten yang telah ditandatangani oleh Tim Pelaksana 

Kabupaten. 

 

 2. Tugas khusus Fasilitator Pemberdayaan  

1. Membantu dan mendampingi masyarakat untuk 

melaksanakan seluruh proses dan prosedur yang tertuang 

dalam pedoman pelaksanaan PPIP.  

2. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan program kepada 

seluruh masyarakat;  
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3. Memberdayakan seluruh masyarakat untuk berperan aktif 

dalam pelaksanaan program mulai dari persiapan, 

pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan 

pemeliharaannya.  

4. Melakukan penyiapan masyarakat untuk mengikuti 

sosialisasi, musyawarah desa, rembug desa dan pelatihan.  

5. Melakukan penyiapan masyarakat terutama untuk 

memenjamin keterlibatan masyarakat miskin dan gender 

dalam pelaksanaan sosialisasi, musyawarah desa, rembug 

desa dan pelatihan.  

6. Melakukan pendampingan  dan fasilitasi dalam pelaksanaan 

musyawarah desa, rembug desa, dan pelatihan kepada 

OMS dan KPP terkait dengan aspek peningkatan kapasitas 

pengelola program.  

7. Mendampingi dan memberdayakan masyarakat khususnya 

OMS, KD, KPP dan aparat desa untuk melakukan identifikasi 

permasalahan kemiskinan dan kebutuhan untuk aspek 

ekonommi, sosial dan lingkungan masyarakat.  

8. Memberdayakan dan mendampingi masyarakat dalam 

penyusunan RKM melalui SKS, identifikasi permasalahan, 

penelaahan PJM Desa (bila sudah memiliki PJM Desa) atau 

dokumen hasil Musrenbangdes. Memberdayakan dan 

mendampingi masyarakat dalam penyusunan rencana teknis 

dan RAB.  

9. Menginventrisir pengaduan dan permasalahan yangtimbul 

untuk dilaporkan kepada KMK dan Satker di tingkat 

kabupaten dan Provinsi.  

10. Memberdayakan dan mendampingi masyarakat dalam 

pelaksanaan musyawarah, rembug desa pelaksanaan dan 

dalam pelaksanaan fisik di lapangan.  
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11. Melakukan pendampingan dalam hal kelembagaan dan 

manajemen pelaksanaan kegiatan.  

12. Memberdayakan dan mendampingi masyarakat desa mulai 

dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan 

laporan pertanggungjawaban.  

13. Memberdayakan dan mendampingi masyarakat khususnya 

KPP dalam menyusun Operasi dan Pemeliharaan 

Infrastruktur terbangun.  

14. Membantu OMS dalam melakukan publikasi dan 

penyebarluasan informasi pelaksanaan program secara 

rutin.  

15. Melakukan koordinasi dan melaporkan secara rutin kepada 

Satker dan Tim Pelaksana di tingkat kabupaten.   

 

 3. Fasilitator Teknik  

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan program di tingkat 

desa dengan mengacu kepada rencana kerja pelaksana 

program di tingkat kabupaten;  

2. Memberikan pemahaman terkait dengan petunjuk teknis 

infrastruktur, penyusunan RAB, Penyusunan RKM dan 

manajemen proyek;  

3. Melakukan pendampingan musyawarah desa;  

4. Memberikan pelatihan kepada OMS, KD dan KPP terkait 

dengan aspek teknis dan manajemen proyek serta 

pengawasan pelaksanaan;  

5. Mendampingi dan memberdayakan masyarakat khususnya 

OMS, KD, KPP, relawan, dan aparat desa untuk melakukan 

identifikasi permasalahan infrastruktur;  

6. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan RKM;  

7. Membimbing dan mendampingi KPP dalam menyusun 

rencana operasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun;  
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8. Mendampingi masyarakat khususnya OMS, KPP dan aparat 

desa dalam melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan 

dan kebutuhan infrastruktur;  

9. Melakukan verifikasi terhadap usulan RKM;  

10. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan 

Perencanaan teknis dan RAB;  

11. Melakukan pendampingan teknis dan pengawasan kepada 

OMS dan Kader Desa dalam pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur;  

12. Melakukan pendampingan teknis terhadap KPP dalam 

penyusunan mekanisme operasi dan pemeliharaan;  

13. Memberikan masukan dan arahan aspek teknis kepada OMS 

dalam pengendalian dan pelaporan pelaksanaan.  

  Berikut ini adalah 4 klasifikasi kemampuan dan 22 tugas seorang 

fasilitator yang dirumuskan oleh Jim Ife. Dalam  rumusan ini, tugas  

fasilitator lebih focus pada tugas fasilitasi, pengembang proses 

pembelajaran masyarakat, tugas  penghubung, dan tugas teknis. 

Tugas-tugas fasilitator masyarakat itu adalah sebagai berikut :                 

 1. Tugas memfasilitasi: membangun proses kegiatan masyarakat    

NO TUGAS PENJELASAN 

1 Pengembangan 

sosial 

Yaitu kemampuan untuk mendorong orang 

lain bekerjasama dalam proses 

pengembangan masyarakat 

2 Menengahi (mediasi) 

dan berunding 

(negosiasi)  

Yaitu kemampuan untuk menghadapi dan 

mengatasi konflik yang terjadi di 

masyarakat. 

3 Memberi dukungan 

 

Yaitu menyediakan dukungan yang 

diperlukan agar  masyarakat dapat 

melakukan kegiatan pengembangan 

masyarakat  
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NO TUGAS PENJELASAN 

4 Membangun 

konsensus 

 

Yaitu menghadapi perbedaan nilai, 

kepentingan, dan adanya kompetisi tidak 

dengan pendekatan konflik. 

5 Memfasilitasi 

kelompok 

 

Yaitu mengelola berbagai tindakan dan 

kegiatan kelompok karena biasanyaa kerja 

pendampingan lebih banyak bersama 

kelompok  

6 Memanfaatkan 

Sumberdaya dan 

Keterampilan lokal 

Yaitu membantu masyarakat mengenali & 

memanfaatkan potensi lokal yang belum 

dimanfaatkan secara optimal. 

7 Pengorganisasian Yaitu mendorong terselenggaranya 

kegiatan-kegiatan bersama masyarakat. 

 

 2. Tugas pembelajaran : memberi masukan berupa nilai, ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan pengalaman kepada masyarakat 

NO TUGAS PENJELASAN 

8.     Penyadaran kritis Yaitu membangun kesadaran masyarakat 

bahwa setiap individu berkaitan atau 

dipengaruhi oleh 

Struktur dan sistem yang bekerja mengatur. 

9.     Memberi nformasi Yaitu menyediakan informasi yang relevan 

pada masyarakat untuk penjajakan 

kebutuhan, perencanaan, kegiatan 

pembelajaran, dsb. 

10.     Berhadapan 

(konfrontasi) dengan 

pelanggaran prinsipil 

Yaitu kemampuan untuk bertindak tegas 

apabila diperlukan terhadap individu atau 

kelompok masyarakat  yang melanggar 

suatu prinsip kerjasama (misalnya: 

bersifatrasis, melakukan tindakan merusak 
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NO TUGAS PENJELASAN 

lingkungan, penyalahgunaan keuangan 

program, dsb). 

11.     Menyelenggarakan 

pelatihan 

Yaitu melakukan atau menghubungkan 

dengan pelatih lain untuk kegiatan transfer 

pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan masyarakat. 

 

Tugas penghubung : membangun relasi dengan berbagai sumber, pihak 

dan lembaga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dampingannya. 

NO TUGAS PENJELASAN 

12 Menghubungkan 

dengan sumberdaya 

Yaitu memfasilitasi kerjasama dengan 

lembaga-lembaga di luar 

komunitas yang memiliki sumberdaya 

tertentu. 

13 Advokasi Yaitu menghubungkan berbagai 

kepentingan masyarakat (antar individu, 

antar kelompok, antar lembagadsb.).  

14 Menggunakan media   Yaitu mempublikasikan kegiatan, proses, 

dan capaian, agar menjadi agenda 

komunitas.  

15 MenjadiHumas Yaitu memberikan informasi mengenai 

kegiatan, proses dan capaian untuk 

memperoleh dukungan berbagai pihak.  

16 Mengembangkan Yaitu mengembangkan hubungan dengan 

berbagai pihak jaringan (perorangan, 

lembaga) untukmendukung program. 

17 Mengembangkan 

proses pertukaran 

pengetahuan dan 

Yaitu sebagai fasilitator  proses 

pembelajaran antar pihak baik secara formal 

maupun informal. 
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NO TUGAS PENJELASAN 

pengalaman 

 

 4. Tugas teknis: mengelola langkah-langkah atau tahap-tahap 

program mulai dari penjajakan kebutuhan sampai ke monitoring-

evaluasi 2 

NO Tugas Penjelasan 

18 Mengumpulkan dan 

menganalisa data 

Yaitu menggunakan metodologi pengkajian 

untuk mengumpulkan menganalisa 

informasi bersama masyarakat. 

19 Menggunakan 

computer yaitu 

menggunakan 

danmengalihkan 

kemampuan 

penguasaan 

Menganalisa informasi bersama 

masyarakat. Teknologi computer kepada 

masyarakat.  

20 Melakukan 

presentasi (tertulis 

atau lisan) 

Yaitu menyampaikan gagasan kepada 

masyarakat dampingan dan pihak-pihak 

lain. 

21 Pengelolaan program   Yaitu membangun struktur, nilai, prosedur 

dan mekanisme program  yang sesuai 

dengan prinsip pengembangan masyarakat.  

22 Pengelolaan 

keuangan 

 

Yaitu pengelolaan (manajemen) keuangan 

yang sesuai dengan prinsip pengembangan 

masyarakat. 

 

C. LATIHAN  PRAKTEK 

 Tugas : 

  Cermati apa saja tugas-tugas yang dilakukan fasilitator, baik 

yang bersifat tugas-tugas umum, maupun tugas-tugas fasilitator yang 

bersifat sosial dan tugas-tugas Teknik. Apa saja hambatan yang 

muncul dan apa solusi yang dibuat fasilitator untuk mengatasinya. 
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BAB XII 

KERJASAMA TIM FASILITATOR 

 

          Pencapaian mutu pelaksanaan tugas-tugas fasilitator, baik dalam 

memfasilitasi dan mengembangkan proses pembelajaran masyarakat, 

maupun dalam melaksanakan tugas penghubung, dan tugas teknis 

tentunya memerlukan dukungan kerjasama dari berbagai pihak. Fasilitator 

hendaknya melakukan kerjasama, musyawarah dan mufakat, secara adil, 

jujur, dan bijaksana.  

 Melalui proses kerjasama itu, maka pada proses pelaksanaan 

pendampingan, para relawan yang berada dalam posisi mitra berperan 

sebagai  pelaksana teknis pendampingan. Adapun fasilitator memiliki 

tugas untuk melakukan pengamatan dengan cermat dan memberikan 

masukan-masukan. Posisi relawan seperti magang pada fasilitator. 

 

A. Prinsip-prinsip Kerjasama Tim Fasilitator 

  Agar tercipta kerjasama yang kuat dan solid, maka diperlukan 

pemahaman yang sama diantara para fasilitator. Untuk itu diperlukan 

prinsip-prinsip kerjasama diantara para fasilitator. Prinsip-prinsip 

itu,dipandang sebagai sebuah kesepakatan bersama antara 

fasilitator dengan mitra atau relawan. 

         Prinsip-prinsip kerjasama itu adalah sebagai berikut ; 

 1. Mempunyai komitmen dan kepentingan sama tentang 

pembelajaran. 

 2. Mengembangkan aturan jelas, transparan dan disepakati 

bersama. 

 3. Mengembangkan refleksi dan evaluasi secara berlanjut. 

 4. Mampu mengendalikan diri dan menjaga emosi dan pikiran. 

 5. Tidak boleh saling adu kehebatan. 

 6. Jangan menyalahkan didepan peserta, sebaikinya ada koreksi 

disaat refleksi. 



|Strategi Fasilitas & Pengelolaan Perubahan Sosial| 

Profil Tendem Fasilitator| 130 
 

 7. Selalu berkonsultasi sebelum memutuskan sesuatu. 

 8. Bersifat terbuka,dan saling membantu. 

 

B. Model Kerjasama Tim Fasilitator 

          Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ada beberapa model profil 

tim fasilitator (profil tendem) yaitu : 

1. Model bertinju 

  Fasilitator dan tim relawan bersatu dan bersama-sama 

berkumpul dengan masyarakat. Dalam pertemuan itu, dilakukan 

diskusi dan adakalanya terjadi adu argumentasi untuk 

memberikan kesadaran pada masyarakat tentang realitas 

masalah yang dihadapi masyarakat, yang apabila tidak dicarikan 

solusinya, secara bertahap akan berdampak pada rendahnya 

kapasitas hidup masyarakat, baik secara social,ekonomi maupun 

politik dan keamanan. Pada diskusi itu, masyarakat dimotivasi 

untuk bersama-sama mengemukan idenya tentang realitas 

masalah dan alternative solusinya. Selanjutnya membuat desain 

program untuk mengatasi siatuasi tersebut.  

2. Model balap sepeda 

  Selanjutnya fasilitator utama dan pendamping/relawan 

bersama-sama, saling mengajukan pendapat untuk saling 

melengkapi tentang realitas masalah yang ada di masyarakat. 

Istilah lainnya dengan cara keluar-masuk (kadang-kadang sama-

sama maju, kadang-kadang yang satu maju dan yang satunya 

lagi mundur). Pada saat tertentu, kondisi ini akan memotivasi 

masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam adu balap itu 

3. Model lari estapet 

 Dalam model ini, fasilitator dan relawan berbagi tugas, 

secara bergiliran sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Model 

lari estapet ini tidak menimbulkan reaksi masyarakat sehingga 

dapat digunakan kapan saja. 



|Strategi Fasilitas & Pengelolaan Perubahan Sosial| 

Profil Tendem Fasilitator| 131 
 

4. Model Volly ball 

 Pada model ini, fasilitator melakukan fasilitasi proses. Hal ini 

dilakukan dengan cara relawan memulai pembicaraan atau 

memberi umpan, misalnya dengan memberikan pertanyaan 

kunci pada peserta agar mereka lebih aktif. Model ini akan 

memotivasi peserta untuk berpartisipasi menjawab pertanyaan. 

Fasilitator dalam hal ini dapat berbicara yang member penguatan 

pada pembahasan yang sudah disampaikan oleh relawan.  

  

C. Kiat-kiat Membangun Kerjasama Tim Fasilitator 

  Fasilitator harus memperhatikan beberapa hal agar ia dapat  

membangun kerjasama yang baik,yaitu  : 

1. Apabila fasilitator tidak memberikan teori yang cukup, maka 

relawan muda harus mengatasi kondisi itu dan melakukan 

diskusi evaluasi yang cukup memadai 

2. Kegiatan pembelajaran, harus dibuka oleh fasilitator, dan 

selanjutnya dilengkapi oleh relawan. Apabila pembelajaran 

kurang interaktif, fasilitator harus membantu agar situasi cair. 

3. Gunakan model lari estafet dan volley ball untuk membangun 

kebersamaan. Sebaiknya fasilitator utama didepan, dan relawan 

di belakang. Apabila sudah berjalan dengan baik, maka  model 

balap sepeda dan bertinju dapat digunakan. 

4. Untuk meningkatkan kemampuan relawan, fasilitator dapat 

menyelenggarakan pelatihan tehnik fasilitasi untuk relawan. 

5. Kembangkan ciri fasilitator yang berbeda-beda karakteristiknya. 

 

D.  LATIHAN PRAKTEK 

 Tugas : 

  Lakukan praktek kerjasama dengan teman-teman Anda 

sebagaimana fasilitator bekerjasamanya dengan timnya dalam 

melakukan tugas-tugas fasilitasi. Terapkan prinsip-prinsip fasilitasi, 
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seperti : komitmen,bersikap terbuka, mentaati aturan secara jelas, 

mengendalikan diri, dan lain-lain. 

  Model-model kerjasamanya : Volly ball, balap sepeda, tinju dan 

lari estapet, disertai prinsip-prinsip fasilitasi sebagaimana disebutkan 

di atas 
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