
 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok Bahasan 9 

 

Prinsip dan Pendekatan Pemberdayaan 

Masyarakat   



PB 

9.1 

Rencana Pembelajaran 

 

Pemetaan  paradigmatik 

teori pendidikan orang 

dewasa  
 

 

Tujuan 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan paradigma teori POD sebagai konsep dasar pendekatan 

pemberdayaan,  

2. Mampu menjelaskan prinsip pembelajaran orang dewasa 

 

Waktu 

3 JP (135 menit) 

  

Metode 

sesuai kesepakatan peserta 

 

Media 

sesuai kesepakatan peserta  

 

Alat Bantu 

Alat bantu pembelajaran sesuai yang dipilih peserta dari lingkungan proses 

pembelajaran yang disediakan penyelenggara. 

 

Pelatih 

Team Teaching 

 

 

 

 



Proses Penyajian 

 

1. Fasilitator Membangun konsolidasi tujuan dan indikator capaian hasil 

pembelajaran dengan peserta.  

2. Fasilitator Mengambil kesepakatan deangn peserta untuk memilih 

metode, media dan alat bantu yang akan digunakan pada proses 

pembelajaran, seuai dengan kondisi peserta, waktu, fasilitas, 

kemampuan fasilitator dan lingkungan tempat belajar. 

3. Fasilitator Memandu proses pembelajaran dengan metode, media dan 

alat bantu yang disepakati peserta sesuai dengan fasilitas yang tersedia 

dan kemampuan fasilitator. 

4. Fasilitator Memandu konsolidasi peserta untuk merumuskan hasil 

pembelajaran dan evaluasi proses. 

  



PB 

9.2 

Rencana Pembelajaran 

 

Teori dan strategi 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

 
 

Tujuan 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. Mampu menjelaskan Filosofi dan teori pemberdayaan 

2. Mampu menerapakan konsepsi pemberdayaan menjadi bentuk strategi 

tindakan pemberdayaan masyarakat 

 

Waktu 

3 JP (135 menit) 

  

Metode 

sesuai kesepakatan peserta 

 

Media 

sesuai kesepakatan peserta  

 

Alat Bantu 

Alat bantu pembelajaran sesuai yang dipilih peserta dari lingkungan proses 

pembelajaran yang disediakan penyelenggara. 

 

Pelatih 

Team Teaching 

 

 

 



 

Proses Penyajian 

 

1. Fasilitator Membangun konsolidasi tujuan dan indikator capaian hasil 

pembelajaran dengan peserta.  

2. Fasilitator Mengambil kesepakatan deangn peserta untuk memilih 

metode, media dan alat bantu yang akan digunakan pada proses 

pembelajaran, seuai dengan kondisi peserta, waktu, fasilitas, 

kemampuan fasilitator dan lingkungan tempat belajar. 

3. Fasilitator Memandu proses pembelajaran dengan metode, media dan 

alat bantu yang disepakati peserta sesuai dengan fasilitas yang 

tersedia dan kemampuan fasilitator. 

4. Fasilitator Memandu konsolidasi peserta untuk merumuskan hasil 

pembelajaran dan evaluasi proses. 

  



PB 

9.3 

Rencana Pembelajaran 

 

Komunikasi sosial 

 
  

 

Tujuan 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan prinsip dasar komunikasi, sosial 

2. Mampu memilih dan menggunakan media dan komunikadsi sosial  

3. Mampu mengembangkan komunikasi pelancar musyawarah desa seusai 

mandat undang undang desa 

 

Waktu 

4 JP (180 menit) 

  

Metode 

sesuai kesepakatan peserta 

 

Media 

sesuai kesepakatan peserta  

 

Alat Bantu 

Alat bantu pembelajaran sesuai yang dipilih peserta dari lingkungan proses 

pembelajaran yang disediakan penyelenggara. 

 

Pelatih 

Team Teaching 

 

 

 



 

Proses Penyajian 

 

1. Fasilitator Membangun konsolidasi tujuan dan indikator capaian hasil 

pembelajaran dengan peserta.  

2. Fasilitator Mengambil kesepakatan deangn peserta untuk memilih 

metode, media dan alat bantu yang akan digunakan pada proses 

pembelajaran, seuai dengan kondisi peserta, waktu, fasilitas, 

kemampuan fasilitator dan lingkungan tempat belajar. 

3. Fasilitator Memandu proses pembelajaran dengan metode, media dan 

alat bantu yang disepakati peserta sesuai dengan fasilitas yang 

tersedia dan kemampuan fasilitator. 

4. Fasilitator Memandu konsolidasi peserta untuk merumuskan hasil 

pembelajaran dan evaluasi proses. 

  



PB 

9.4 

Rencana Pembelajaran 

 

Langkah strategis untuk 

transformasi desa 

 
  

 

Tujuan 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. Mampu mengadvokasi kepemimpinan  desa,kelembaggaan desa , 

perbikan perencanaan dan pembangunan, pembaruan penganggaran, 

penembangan usaha dan investasi, tertib administrasi keuangan dan 

pengawasan jalannya pemerintahan dan pembangunan desa 

2. Mampu menstruksturisasi fungsi CO dan pendampingan desa mulai 

dari; pengenalan diri; sosialisasi UU Desa; Pembentukan Kader 

pemberdayaan;pengembangan kapsitas kader; intervensi perubahan 

 

Waktu 

4 JP (180 menit) 

  

Metode 

sesuai kesepakatan peserta 

 

Media 

sesuai kesepakatan peserta  

 

Alat Bantu 

Alat bantu pembelajaran sesuai yang dipilih peserta dari lingkungan proses 

pembelajaran yang disediakan penyelenggara. 

 

 



Pelatih 

Team Teaching 

 

 

Proses Penyajian 

1. Fasilitator Membangun konsolidasi tujuan dan indikator capaian hasil 

pembelajaran dengan peserta.  

2. Fasilitator Mengambil kesepakatan deangn peserta untuk memilih 

metode, media dan alat bantu yang akan digunakan pada proses 

pembelajaran, seuai dengan kondisi peserta, waktu, fasilitas, 

kemampuan fasilitator dan lingkungan tempat belajar. 

3. Fasilitator Memandu proses pembelajaran dengan metode, media dan 

alat bantu yang disepakati peserta sesuai dengan fasilitas yang 

tersedia dan kemampuan fasilitator. 

4. Fasilitator Memandu konsolidasi peserta untuk merumuskan hasil 

pembelajaran dan evaluasi proses. 

  



 

 

 

 

Pokok Bahasan 9 

 

Prinsip dan Pendekatan Pemberdayaan 

Masyarakat 

  



 
 

Pembelajaran Orang Dewasa 

dan Konsep Dasar Fasilitasi  

 
 

 

 

 

A. Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa 

Pembelajaran orang dewasa yang terbaik terjadi bila: 

 Partisipatif, Berpartisipasi secara aktif dalam belajar, bukan pasif. 

 Dialami, Pembelajaran yang paling efektif adalah melalui berbagi pengalaman; 

pembelajar saling belajar dari satu sama lain, dan seringkali pelatihpun belajar dari 

pembelajar. 

 Reflektif, Pembelajaran yang maksimal dari pengalaman tertentu terjadi ketika 

seseorang menyediakan waktu untuk melakukan refleksi, menarik kesimpulan, dan 

membentuk prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam pengalaman-pengalaman 

serupa di masa mendatang.  

 Memenuhi kebutuhan langsung, Motivasi untuk belajar paling tinggi jika memenuhi 

kebutuhan langsung si pembelajar 

 Untuk diri sendiri, Orang dewasa bisa ikut bertanggung jawab atas pembelajaran 

mereka sendiri karena mengenal kebutuhannya sendiri. 

 Menghargai mereka yang belajar, Saling menghargai dan percaya antara pelatih 

dan pembelajar akan mendukung proses pembelajaran. 

 Memberikan umpan balik, Pembelajaran yang efektif membutuhkan umpan balik 

yang sifatnya memperbaiki sambil mendukung. 

 Menciptakan suasana aman, Seorang yang bahagia dan tenang akan lebih mudah 

belajar daripada orang yang takut, malu, gelisah, atau marah. 

 Terjadi dalam lingkungan yang nyaman, Orang yang kelaparan, lelah, dingin, sakit 

atau secara fisik tidak nyaman tidak bisa efektif belajar secara maksimal. 

Ingat….!!! 

 Orang dewasa belajar selama hidupnya. Seseorang yang umurnya 40 tahun sudah 

memiliki pengalaman belajar selama 40 tahun. 



 Orang dewasa lebih takut gagal. Lingkungan yang aman dan terbuka dibutuhkan, dan 

waktu yang memadai harus disediakan bagi masyarakat belajar untuk saling mengenal 

dan membangun norma-norma kelompok mereka. 

 Orang dewasa menyukai pembelajaran yang fokus pada situasi spesifik mereka 

sendiri. Cobalah untuk mengaitkan ini di dalam pelatihan atau pertemuan. Berikan 

contoh-contoh spesifik yang berhubungan dengan bidang kerja para peserta dan 

masyarakat. 

 Orang dewasa akan memutuskan sendiri apa yang penting untuk dipelajari. Berikan 

kesempatan kepada orang dewasa dalam menentukan agenda pelatihan dan 

pertemuan. 

 Orang dewasa belajar dari pengalaman masa lampau. Merujuklah pada pengalaman-

pengalaman masa lampau tersebut. Dan beri dorongan agar masyarakat saling 

berbagi pengalaman dengan bekerja dalam kelompok dan dengan meminta mereka 

untuk menghubungkan materi pertemuan dan pembelajaran dengan situasi kerja 

mereka sendiri. Gunakan kegiatan-kegiatan refleksi. 

 Orang dewasa akan mempertanyakan gunanya informasi yang mereka peroleh. 

Sebelum sesi dimulai jelaskan kebutuhan dan kepentingan sesi tersebut kepada para 

peserta. 

 Partisipasi dalam pembelajaran orang dewasa sifatnya sukarela. Kalau mereka yakin 

akan manfaat materi yang disampaikan, mereka akan termotivasi. 

B. Konsep Dasar Fasilitasi  

Pengertian Fasilitasi 

Apakah fasilitasi dan fasilitator menjadi kecendrungan baru? 

Konsep fasilitasi dan fasilitator bukan konsep baru melainkan konsep purba. Sejarah telah 

mencatat adanya peran-peran serupa pada jaman nenek moyang kita. Minat terhadap 

fasilitasi akhir-akhir ini sesungguhnya mengajak kita kembali keakar dengan cara 

memberikan apresiasi pada nilai-nilai dan proses-proses yang terjadi pada masa lalu. 

Sekedar pembanding, filosofi, cara berfikir dan metode fasilitasi digunakan oleh Buddha dan 

para pejuang gerakan anti-kekerasan selama puluhan dekade silam. 

Menurut John Townsend dan Paul Donovan, fasilitasi adalah sebuah proses yang dilakukan 

untuk membantu individu dan kelompok/komunitas dengan cara yang mudah. Dengan kata 

lain, fasilitasi berarti membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah.  

Menurut kamus, fasilitasi diterjemahkan making thing easy  atau membuat suatu hal menjadi 

mudah. 

Pada kehidupan sehari-hari ditempat-tempat kerja, fasilitator senantiasa menjadikan sesuatu 

hal semakin mudah dengan cara menggunakan serangkaian teknik dan metode untuk 

mendorong orang memberikan yang terbaik pada waktu mereka bekerja dan berinteraksi 

untuk mencapai hasil. 



Secara umum, fasilitator diminta membantu orang untuk mengambil keputusan dan 

mencapai hasil pada suatu musyawarah/pertemuan, sesi pengembangan tim, pemecahan 

masalah secara berkelompok, dan kegiatan pelatihan. 

Fasilitasi dapat di jelaskan dengan banyak cara. Beberapa definisi yang sering dipakai 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.  

Definisi kerja yang bisa digunakan dalam konteks kelompok:  

Fasilitasi adalahproses sadar dan sepenuh hati membantu suatu kelompok supaya sukses 

mencapai tujuannya dan kelompok tersebut benar-benar berfungsi sebagai kelompok melalui 

sebuah proses yang taat pada nilai-nilai dasar partisipasi. 

Bagaimana mengamalkan konsep fasilitasi? 

Dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman maka masyarakat dan atau 

peserta dalam situasi pelatihan dapat: 

 Menemukenali dan menyelesaikan masalah  

 Mengatasi konflik-konflik mereka sendiri 

 Membuat keputusan-keputusan kolektif 

 Membuat perencanaan bersama  

 Segera mengatasi persoalan, dan  

 Mengelola dirinya sendiri 

Kegunaan Fasilitasi  

Fasilitasi bisa digunakan untuk membantu individu atau kelompok dalam: 

1. Membuat keputusan,  

2. Memecahkan permasalahan,  

3. Meningkatkan kapasitas,  

4. Melakukan pemilihan,  

5. Menyusun skala prioritas bersama 

6. Menyusun perencanaan dll 

Kendati dimaksudkan untuk mempermudah, fasilitasi bisa berakhir gagal karena: 

 Kurangnya control terhadap efektifitas fasilitasi (49%) 



 Gagalnya menyesuaikan metode dengan peserta (32%) 

 Persiapan yang buruk (14%) 

 Lain-lain (5%) 

 

 



 

 

Prinsip Dasar Fasilitasi  

Prinsip Dasar Memfasilitasi POD dan memberdayakan adalah: 

Pertama;  tidak menggurui atau mengajari orang dewasa, tetapi ajaklah mereka BELAJAR 

bersama, karena: 

a. Orang dewasa menganggap dirinya mampu BELAJAR sendiri. 

b. Orang dewasa mampu mengatur dirinya sendiri (mandiri) dan tidak suka diajari 

apalagi diperintah kecuali jika mereka diberi kesempatan untuk bertanya mengapa? 

Dan mengambil keputusan sendiri. Sikap yang terkesan mengguruinya akan 

cenderung ditolaknya, atau dihindarinya. 

Kedua; jangan menyalahkan atau merendahkan pendapat masyarakat (Orang Dewasa), 

karena: 

a. Harga diri sangat penting bagi orang dewasa. Dia menuntut untuk dihargai, terutama 

menyangkut diri dan kehidupannya. 

b. Orang dewasa memiliki kesadaran akan dirinya dalam menanggapi penilaian orang 

lain. 

Ketiga; Kembangkan proses belajar dari pengalaman masyarakat atau hubungkan antara 

teori dengan kehidupan sehari-hari masyarakat karena: 

a. Orang dewasa lebih senang mengobrol dan diskusi pengalaman untuk 

membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan diri mereka dan lingkungan 

b. Orang dewasa senang menceritakan pengalamannya dan senang mendengarkan 

pengalaman orang lain. 



Keempat; Berikan informasi yang memang dibutuhkan masyarakat, karena: 

a. Setiap orang dewasa mengontrol proses belajarnya, karena ia selalu punya tujuan 

pribadi untuk belajar. 

b. Orang dewasa tidak suka belajar sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan 

sehari-hari (tidak suka TEORI yang tidak diaplikasikan). 

c. Orang dewasa cenderung ingin segera menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

baru. 

Kelima; pertimbangkan keterbatasan kemampuan belajar masyarakat (Orang Dewasa), 

karena kemampuan untuk menyerap informasi juga semakin kurang berdasar usia dan 

perubahan fisik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WASPADA !!! 

BEBERAPA MITOS TENTANG FASILITASI 

 Fasilitasi bukan kegiatan karikatif pemberian fasilitas! 

Fasilitasi merupakan media yang diciptakan agar semua orang dapat berperan serta dalam 

pengambilan keputusan, bukansekedar menerima fasilitas. 

 Fasilitasi bukan pelatihan! 

Pelatihan membawakan informasi dari Pelatih ke Peserta, sedangkan Fasilitator menggali 

informasi dari Peserta dengan menggunakan metode maupun teknik yang tepat. 

 Fasilitasi bukan sekedar membirakan mengalir! 

Menggali pendapat dari anggota kelompok dan mendiskusikan perbedaan-perbedaan persepsi 

adalah pekerjaan serius tetapi juga seni, dan membutuhkan metode yang tepat. Fasilitasi 

meletakkan kreatifitas dan inisiatif dalam kerangka metode, tidak membiarkannya berkembang 

liar.  

 Fasilitasi tidak membiarkan orang tersesat di hutan ide! 

Membiarkan segala ide dan pendapat mengalir tak terkendali akan menyebabkan peserta 

terjebak dalam ketidakpastian. Fasilitator harus menjaga agar segala ide mengarah pada solusi 

bagi kelompok. 

 Fasilitasi bukan kuis tanya jawab 

Fasilitator tidak dapat membiarkan terjadinya tanya jawab tanpa arah yang jelas antar peserta. 

Fasilitator harus memiliki metode yang jelas agar interaksi antar peserta menghasilkan output 

yang solutif. 

 Fasilitasi bukan sulap 

Membawa satu kelompok secara bersama-sama mengambil keputusan, tidak dapat dilakukan 

tanpa melakukan asistensi/pendampingan dan coaching. Fasilitator adalah pemimpin dalam 

proses tersebut, sekaligus sebagai pelayan metodologi dan tidak mempengaruhi keputusan 

yang diambil kelompok. 

Sumber: Metode Fasilitasi–Pembuatan Keputusan Partisipatif (Pattiro dan The Ford Foundation, 

2010).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETRAMPILAN FASILITASI 

Bagaimana cara umum memfasilitasi? 

Pada umumnya, gagasan dan pengalaman yang diungkapkan dalam sebuah pertemuan atau 

pelatihan hanya sedikit yang akan memperoleh perhatian. Sisanya akan terbang ditiup angin. 

Mengapa bisa terjadi ? 

Prinsipnya adalah bahwa sebuah gagasan yang diungkapkan secara sederhana dan menarik 

akan ditanggapi secara lebih serius oleh lebih banyak orang. Sedangkan sebuah gagasan 

yang dinyatakan dengan tidak jelas atau menyinggung perasaan beberapa pihak akan sulit 

ditangkap atau diterima orang lain. 

Dalam kebanyakan kelompok, orang biasanya ingin sekali menyampaikan pendapat, 

menceritakan gagasan, mendengarkan pengalaman orang lain dan mencari gagasan-

gagasan baru yang menarik. Tetapi, perbedaan kelas dan status sosial didalam masyarakat, 



akan menyebabkan proses tersebut tidak berjalan mulus. Misalnya, masyarakat desa lebih 

memperhatikan apa yang dikatakan Kepala Desa daripada seorang perempuan muda dari 

kota. 

Dengan tehnik-tehnik fasilitasi yang baik, seorang Pendamping Desa dapat menjadi 

pendukung yang kuat bagi kelompok-kelompok seperti ini. 

Karena itu, seorang Pendamping Desa yang memiliki salah satu peran “Fasilitasi” baik dalam 

musyawarah desa, pertemuan-pertemuan kelompok kecil dan pelatihan dapat: 

 Menyederhanakan apa yang dikatakan seseorang yang berbicara berulang-ulang 

sehingga membantu orang berpikir lebih fokus (parafrase); 

 Membantu mereka yang bicaranya terpatah-patah dengan cara mengajak mereka 

mengungkapkan secara perlahan atau probing (menggali lebih dalam); 

 Mengulang kembali gagasan yang dilontarkan peserta yang pemalu supaya 

mendapat perhatian dari semua orang (mirroring); dan 

 Menangani interupsi dengan tegas dan hormat, dengan menyakinkan orang yang 

interupsi bahwa fasilitator akan mengangkat isu yang diangkat setelah diskusi yang 

sedang berlangsung selesai. 

Secara umum tips penting dalam fasilitasi adalah; 

• Bertanya dengan menggunakan bahasa yang mudah dan membuat peserta merasa 

nyaman 

• Mendengar secara aktif, atau dengan kata lain menyimak dan menyerap dengan baik 

apa yang disampaikan peserta 

• Memberikan umpan balik  

• Penanganan Konflik  

• Penguasaan terhadap masalah  

• Penguasaan terhadap Instrumen fasilitasi  

FASILITASI YANG BERHASIL DILAKUKAN OLEH FASILITATOR YANG BAIK, YAKNI: 

 Menjaga kelompok tetap fokus pada tujuan & proses 

 Tetap obyektif 

 Membantu kelompok menentukan arah yang akan ditempuh dan mencapai tujuan 

mereka 

 Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara 

 Dapat menyesuaikan dengan gaya  yang berbeda-beda 

 Sensitif terhadap gender dan budaya 



 Mendorong semua orang berpartisipasi; setiap orang berpartisipasi dengan cara 

yang berlaian 

Ada yang hanya berbicara dalam kelompok kecil, tetapi tetap berpartisipasi. Yang lain 

mungkin banyak bicara tetapi sedikit kontribusi 

 Membantu kelompok mentaati waktu 

Memberi semangat atau membuat kelompok rileks sesuai kebutuhan 

Sewaktu-waktu menyimpulkan yang terjadi dalam pertemuan, & membantu 

kelompok mengaitkan satu sesi dengan sesi lainnya. 

Waspada terhadap tanda-tanda kebingungan peserta (saling bertanya pada orang di 

sebelahnya, wajah bingung atau frustasi, sikap menolak, dsb). 

 Jangan melakukan pekerjaan kelompok. Biarkan kelompok bekerja sendiri. 

 Berkeliling dari kelompok ke kelompok; tetapi jangan menjadi bagian dari satu 

kelompok saja karena anda akan mempengaruhi kelompok itu. 

 Berikan waktu pada setiap kelompok memahami tugas yang diberikan dan konsep-

konsep pendukungnya. 

  



 

 
 

Teknik-Teknik Fasilitasi 

Dasar 

 
 

 

 

 

1. Observasi/Mengamati 

Bagaimana mempraktikkan observasi ketika melakukan fasilitasi? 

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan untuk: 

 Mengamati apa yang sedang terjadi tanpa menghakimi 

 Memahami tanda-tanda non-verbal seseorang dan kelompok secara objektif 

Kenapa ini penting? 

Seringkali kita menyampaikan sesuatu dengan kata-kata tetapi sebetulnya secara non–verbal 

ada pesan lain yang disampaikan. Ini terjadi karena lebih mudah mengendalikan kata-kata 

kita dibandingkan dengan kelakuan kita. Sebagai seorang fasilitator, pengamatan 

memberikan peluang bagi Anda untuk mengetahui apa yang dipikirkan atau diyakini 

seseorang dari perilakunya. Sesungguhnya komunikasi non-verbal dapat menyampaikan 

pesan-pesan yang sangat kuat. 

Pengamatan yang baik akan membantu Anda untuk: 

 Mendapat gambaran tentang perasaan dan sikap para peserta 

 Memantau dinamika, proses-proses dan partisipasi kelompok 

Karenanya, sangat penting bagi anda sebagai fasilitator untuk mengembangkan 

keterampilan mengamati jenis-jenis komunikasi non-verbal. Anda harus melakukannya 

dalam waktu singkat, dan tanpa diketahui oleh yang lain. 

Apa saja yang dapat diamati? 

Didalam sebuah kelompok, orang akan berinteraksi dengan cara berbeda–beda. Bukan saja 

karena apa yang dikatakan berbeda tetapi juga karena dipengaruhi bagaimana sesuatu 

dikatakan. Sebagai fasilitator pengamatan dilakukan pada tingkat: 



Individu  

 Penggunaan suara; berbisik, berteriak. 

 Gaya komunikasi: pernyataan, pertanyaan 

 Ekspresi muka: menguap, tersenyum 

 Kontak mata : menghindar atau mengajak 

 Gerakan tubuh : jenis gerakan seperti dengan tangan dan kaki 

 Postur tubuh : bagaimana orang duduk atau berdiri 

Kelompok  

 Siapa mengatakan apa? 

 Siapa melakukan apa? 

 Siapa melihat pada siapa ketika berbicara? 

 Siapa yang menghindar kontak mata? 

 Siapa duduk dekat siapa? 

 Siapa menghindar dari siapa? 

 Bagaimana tingkat energi kelompok? 

 Bagaimana tingkat minat kelompok? 

Bagaimana observasi bisa membantu Anda menjadi pemandu proses? 

Pada waktu bekerja dalam kelompok, perilaku orang cenderung ada polanya yang dapat 

ditebak. Ketika bekerja bersama, mereka melewati tahapan-tahapan pembentukan ikatan 

atau hubungan formal dan informal. Memperhatikan kedua aspek ini penting ketika Anda 

memfasilitasi sebuah kelompok. 

Perilaku kelompok yang dapat ditebak 

Pada waktu bekerja dalam kelompok, ada tiga pola perilaku yang sering muncul: 

 Perilaku yang membantu kelompok mencapai atau menjalankan tugasnya 

 Perilaku yang mendorong kerjasama dan memberi bantuan 

 Perilaku yang fokus pada kebutuhan sendiri 

Perilaku orientasi pada tugas 

Berinisiatif  Mengusulkan tujuan atau tugas, 

merumuskan masalah 

kelompok, mengusulkan proses 

atau gagasan  

“mungkin kita bisa mulai dengan 

menyepakati apa yang menjadi 

masalah” 

“saya usul kita masing-masing 



mencerikan pengalaman yang 

berkaitan dengan masalah yang 

ada” 

Mencari 

informasi atau 

pendapat 

Mencari fakta, meminta usulan 

atau gagasan 

“Ibu/Mama, Anda sering 

menghadapi masalah ini, apa yang 

sebaiknya kita lakukan sekarang” 

“Bapak, berdasarkan pengalaman 

Anda, apa yang Anda usulkan?” 

Memberi 

informasi atau 

pendapat 

Memberi fakta, menyatakan 

keyakinan, memberi usulan atau 

gagasan 

“Ada dua peluang yang terbuka 

bagi kita…” 

“Bagaimana kalau kita mulai 

dengan curah pendapat untuk 

menggali gagasan?” 

Klarifikasi dan 

memberi 

penjelasan  

Mengulangi kembali gagasan 

dan usulan, menghilangkan 

kebingungan, memberikan 

alternatif kepada kelompok, 

memberi contoh. 

“Jadi usul Anda adalah agar kita 

menyampaikan kesepakatan ini 

kepada Bupati?” 

“Itu satu cara yang bisa kita 

tempuh, bagaimana dengan 

alternatif lainnya. 

Menyimpulkan  Menarik atau mengumpulkan 

gagasan yang berkaitan, 

mengulangi kembali usulan 

setelah kelompok membahasnya, 

mengajukan keputusan yang bisa 

diterima atau ditolak kelompok 

“Mari kita lihat gagasan yang sudah 

ada dikertas plano. Kelihatannya 

ada dua gagasan yang bisa dicapai, 

tetapi yang lain masih perlu dibahas 

lebih lanjut. 

“Sekarang kita harus mengambil 

keputusan yentang pilihan yang 

diambil. A atau B. 

Perilaku membangun kelompok 

Mendukung/ 

memberi 

semangat 

Responsif terhadap orang lain, 

menerima kontribusi orang lain, 

memberi kesempatan kepada yang 

lain agar mendapat perhatian. 

“Pertanyaan yang menarik” 

“Isu itu patut dibahas lebih jauh” 

Mengungkap-

kan perasaan 

kelompok 

Peka terhadap perasaan, 

hubungan, suasana kelompok dan 

mengungkapkan perasaannya 

sendiri kepada kelompok.  

“Kelihatannya kita agak 

kewalahan dengan banyaknya 

gagasan yang muncul” 

“Saya senang dengan cara kita 

bekerja sebagai tim” 

Menciptakan 

suasana 

harmonis 

dalam 

kelompok 

Berusaha memediasi perbedaan 

dan mengurangi ketegangan 

dalam kelompok dengan memberi 

kesempatan kepada anggota untuk 

mengeksplorasi perbedaan mereka. 

“Ini selalu menjadi isu yang cukup 

kontroversial. Bagaimana kalau 

kita coba bersama-sama melihat 

apa yang menjadi kesamaan dari 

kita disini?” 



Berkompromi  Menawarkan kompromi, mengakui 

kesalahan, mengorkesi diri agar 

kelompok tetap kompak – 

meskipun mendapatnya atau 

statusnya terlibat dalam sebuah 

konflik 

“Anda betul, selama ini saya 

terlalu keras mempertahankan 

pendapat saya. Saya siap untuk 

melakukan perubahan..” 

“Ya, itu memang salah saya. 

Bagaimana kalau kita…” 

Penjaga 

gawang 

Menjaga agar jalur-jalur 

komunikasi tetap terbuka dan 

memudahkan semua orang untuk 

dapat berkomunikasi dengan baik. 

“Tari, kita belum mendengarkan 

pendapatnmu lagi. Bagaiman 

menurutmu tentang…? 

“Dari tadi kelihatannya saya terus 

yang bicara, saya ingin sekali 

mendengar pendapat Anda 

sekalian” 

 

 

Perilaku orientasi pada diri sendiri 

Penghalang  Mengintervensi  proses 

dengan menolak masukan, 

bersikap negatif terhadap 

semua usulan, bertengkar, 

pesimis, menolak 

bekerjasama. 

“Itu tidak mungkin berhasil!” 

“Kalau itu keputusannya, saya tidak 

akan terlibat.” 

Meninggalkan 

proses 

Menarik diri dengan cara 

apapun, bersikap acuh, terlalu 

formal, melamun, bisik-bisik, 

berbicara melantur. 

”saya tidak peduli.” 

Melindas  Berusaha supaya diakui 

statusnya, sombong, selalu 

mengeritik orang lain, 

menjatuhkan orang lain. 

“Bagaimana mungkin anda 

mengatakan hal itu? Anda tidak 

berpengalaman!” 

Mencari 

perhatian 

Berusaha mencari perhatian 

dengan menyombongkan 

diri, mengaku banyak 

pengalaman atau kesuksesan. 

“Berdasarkan berbagai pengalaman 

saya, saya bisa memastikan bahwa 

solusi yang saya tawarkan yang 

paling tepat! 

2. Teknik Mendengar 

Apakah bedanya mendengar dan ”mendengarkan?”, Mendengar yang pertama adalah 

memasukkan suara ke telinga, sedangkan mendengar yang kedua (mendengarkan) adalah 

mengolah suara yang masuk ke telinga menjadi lebih bermakna. 

Untuk mendengar secara lebih bermakna, kita dibantu sejumlah pertanyaan. Pertanyaan itu 

membuat  kita lebih mengerti makna dari pernyataan atau ucapan dari si pembicara. Ketika 



si pembicara mengatakan ”Saya setuju bahwa”. Maka kita ajukan pertanyaan: ”Apa yang 

anda setuju tadi?”. Sehingga kita menjadi pendengar yang lebih baik, atau mendorong 

orang lain untuk mendengar secara lebih baik.  

Apabila  terdapat  peserta  yang  berbicara  berputar- putar  dan  nampak  tidak yakin  

apakah penjelasannya ditangkap oleh pendengar sehingga mengulang-ulang dan menjadi 

bingung sendiri, triks paraphrasing diperlukan untuk membantu si pembicara memperjelas 

GAGASAN POKOK yang ingin disampaikannya. Itu juga berarti kita mendengarkan si 

pembicara secara lebih baik dan membantu pendengar untuk mendengarkan secara lebih 

baik.  

Untuk  peserta  atau  pembicara  yang ’pelit’  bicara,  atau  peserta  yang  kesulitan 

menyampaikan gagasannya secara lengkap, triks ”drawing people out” diperlukan. Triks ini 

dimaksudkan untuk meminta pembicara menjelaskan lagi pernyataannya dan atau 

mengklarifikasi, serta merumuskan kembali gagasan pokoknya. Triks ”mirroring” serupa tapi 

tidak sama dengan paraphrasing, karena menyampaikan kembalipembicaraan peserta 

tetapi dengan mengutip kembali kalimatnya secara lengkap. Jadi, fasilitator tidak 

menggunakankalimatnya sendiri melainkan kalimat si peserta (si pembicara) seperti apa 

adanya.  

Trik-Trik Mendengarkan  

Berikut adalah 11 macam trik rangkaian dari teknik mendengarkan yang sebaiknya dimiliki 

fasilitator:  

Triks 1: Membahasakan Kembali (Paraphrasing)  

 Membahasakan kembali merupakan teknik yang paling penting untuk 

dipelajari. Teknik ini merupakan dasar dari teknik lainnya.  

 Teknik ini bersifat menenangkan, membuat peserta paham bahwa ucapannya 

dimengerti orang lain.  

 Terutama digunakan untuk menanggapi jawaban yang berbelit dan 

membingungkan.  

Bagaimana Caranya? 

 Gunakan kalimat sendiri untuk membahasakan kembali jawaban warga.  

 Kalau jawabannya pendek, bahasakan kembali secara pendek pula, jika panjang, 

bahasakan kembali dengan meringkasnya.  

 Awali dengan kalimat seperti, ”Tadi ibu mengatakan.............................. ”  

 Sesudahnya perhatikan reaksi orang itu. Sertai dengan kata, misalnya : ”Apa itu 

yang ibu maksud?” 

Trik 2 : Menarik Keluar (Drawing People Out)  

 Karena jawaban warga kurang lengkap, fasilitator perlu menarik keluar gagasan 

yang belum dikatakan.  

 Gunakan teknik ini bila warga mengalami kesulitan menjelaskan gagasan. 

Bagaimana Caranya? 



 Dahului dengan teknik membahasakan kembali, ”tadi Bapak mengatakan .........”  

 Lanjutkan dengan pertanyaan terbuka, seperti, ”bisa lebih diperjelas?.”  

 Ada juga cara lain. Setelah peserta selesai bicara sambut dengan kata sambung 

seperti, ”karena” atau ”jadi”. 

Trik 3: Memantulkan (Mirroring)  

 Fasilitator berfungsi sebagai dinding, yang memantulkan kata-kata warga. 

Tujuannya, meyakinkan warga bahwa fasilitator mendengarkan ucapannya.  

 Biasanya digunakan mempercepat diskusi yang lamban. Sesuai untuk 

memfasilitasi proses curah pendapat.  

Bagaimana Caranya? 

 Kalau warga mengatakan satu kalimat, pantulkan kata demi kata setepat-tepatnya. 

Tidak kurang tidak lebih. Jika lebih dari satu kalimat, pantulkan kata-kata yang 

penting.  

 Gunakan kata-kata warga, bukan kata-kata fasilitator.  

 Kalau dia berkata-kata dengan menggebu-gebu, pantulkan dengan nada bicara 

tenang.  

 Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan peserta.  

Trik- 4 : Mengumpulkan Gagasan (Gathering Ideas)  

 Adalah teknik mendata gagasan secara cepat. Hanya untuk mengumpulkan dan 

bukan hendak mendiskusikannya.  

 Kumpulkan gagasan dengan memadukan teknik membahasakan kembali. Agar 

lebih cepat, gunakan teknik memantulkan.  Dengan memantulkan ucapan, warga 

merasa didengarkan dan mereka akan ikut menyampaikan gagasan secara singkat. 

Biasanya dalam 3 sampai 5 kata. Jadi, kita lebih mudah menuliskannya di papan 

tulis.  

Bagaimana Caranya? 

 Awali dengan penjelasan tugas secara singkat.  Lakukan curah pendapat.  

Kumpulkan gagasan sebanyak-banyaknya.  

 Tuliskan gagsaan para peserta, apapun yang mereka katakan, dengan memakai 

teknik memantulkan atau teknik membahasakan kembali.  

 Jika peserta telah merasa cukup, sudahi proses ini. Berikan penghargaan terhadap 

semua pandangan peserta 

Triks- 5 : Mengurutkan (stacking)  

 Adalah  semacam  teknik  menyusun  antrian  bicara,  ketika  beberapa  orang  

bermaksud berbicara pada waktu bersamaan.  

 Dengan teknik ini, setiap orang akan mendengarkan tanpa gangguan dari orang 

yang berebut kesempatan bicara.  

 Karena setiap orang tahu gilirannya, tugas fasilitator menjadi lebih ringan.  

Bagaimana Caranya? 

 Fasilitator meminta mereka yang hendak bicara untuk mengacungkan tangan.  

 Fasilitator mengurutkan giliran yang akan bicara.  



 Fasilitator mempersilahkan peserta untuk bicara ketika tiba gilirannya.  

 Sesudah peserta terakhir selesai bicara, fasilitator memeriksa jika ada peserta lain 

yang hendak bicara. Jika ada, fasilitator kembali melakukan teknik mengurutkan.  

Triks-6 : Mengembalikan ke Jalurnya (Tracking)  

 Bayangkan bila ada lima orang yang ingin membicarakan berbagai akibat dari 

penumpukan sampah. Empat orang ingin menghitung biaya pengadaan kereta 

pengangkut sampah. Tiga orang tertarik membahas pemanfaatan sampah menjadi 

pupuk organik.  

 Biasanya orang menganggap bahwa apa yang ia anggap penting seharusnya 

terpilih menjadi topik diskusi. Pada keadaan ini, fasilitator bertugas 

mengembalikan diskusi ke jalurnya  

 Teknik ini akan menenangkan orang yang bingung karena gagasannya tidak 

mendapatkan sambutan dari orang lain.  

 Biasanya teknik  ini  membuat  orang  lebih  memahami  situasi  diskusi.  Jika ada 

yang mencoba menjelaskan bahwa saran dia penting, tunjukkan perhatian. 

Namun, jangan bersikap pilih kasih. Tanyakan juga pendapat orang yang lain.  

Triks-7 : Menguatkan (Encouraging)  

 Adalah teknik mengajak orang ikut terlibat dalam diskusi, tanpa membuat mereka 

tersiksa karena terpaksa menjadi pusat perhatian.  

 Dalam diskusi biasanya ada peserta yang hanya duduk dan diam. Diam bukan 

berarti malas atau tidak mau tahu. Mereka merasa kurang terlibat. Dengan sedikit 

dorongan, temukan sesuatu yang menarik perhatian mereka.  

 Teknik menguatkan terutama membantu selama tahap awal diskusi, pada saat 

para peserta masih menyesuaikan diri. Bagi peserta yang lebih terlibat, mereka 

tidak membutuhkan begitu banyak penguatan untuk berpartisipasi. 

Bagaimana caranya? 

 ”Siapa lagi yang ingin menyumbangkan gagasan?”, 

 ”Sudah ada beberapa pendapat dari perempuan, sekarang mari kita dengar 

pendapat darilaki-laki”. 

 ”Kita sudah mendengar pendapat ibu Tini tentang prinsip-prinsip umum memilih 

kepala desa. Adakah yang ingin memberikan contoh tentang pelaksanaan prinsip 

tersebut?”. 

 ”Apakah masalah ini dirasakan oleh semua yang hadir di sini?”. 

 ”Mari kita dengar pendapat dari teman-teman yang sementara ini belum 

berbicara”. 

Triks 8 : Menyeimbangkan (Balancing)  

 Pendapat paling kuat dalam suatu diskusi seringkali datang dari orang yang 

mengusulkan topik diskusi. Mungkin ada sebagian peserta yang mempunyai 

pendapat lain, tapi belum mau bicara.  

 Teknik menyeimbangkan membantah anggapan umum bahwa ”diam berarti 

setuju”.Teknik menyeimbangkan  gunanya  untuk  membantu  orang  yang  tidak  

bicara  karena  merasa pendapatnya pasti tidak disetujui banyak orang.  



 Dengan teknik menyeimbangkan, fasilitator sebenarnya menunjukkan bahwa 

dalam diskusi orang boleh menyatakan pendapat apapun.  

Bagaimana Caranya? 

 ”Baiklah, sekarang kita mengetahui pendirian dari tiga orang. Adakah yang lain 

atau memiliki pendirian yang berbeda”? 

 ”Ada yang mempunyai pendangan lain?” 

 ”Apakah klita semua setuju dengan ini?”. 

Triks 9 : Membuka Ruang (Making Space)  

 Teknik membuka ruang adalah teknik membuka kesempatan kepada peserta yang 

pendiam untuk terlibat dalam diskusi.  

 Dalam setiap diskusi selalu ada yang bicara terus, ada yang jarang bicara. Pada 

saat diskusi berlangsung cepat, orang pendiam dan yang berpikir lambat mungkin 

mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri.  

 Ada orang yang tidak mau berperan banyak, karena tidak ingin dianggap ingin 

menang sendiri. Ada pula yang ikut dalam diskusi sambil meraba-raba apakah ia 

dapat diterima atau tidak. Banyak juga yang enggan bicara karena menganggap 

dirinya bodoh. Maka, fasilitator perlu membuka ruang partisipasi.  

Bagaimana Caranya? 

 Amati peserta diskusi yang pendiam. Perhatikan gerak tubuh atau mimik mukanya, 

apakah menunjukkan bahwa mereka ada hasrat untuk bicara?  

 Persilakan mereka untuk bicara.”Apakah ada yang hendak Ibu kemukakan?”. 

”Apakah Bapak ingin menambahkan sesuatu?”. ”Kelihatannya Anda mau 

mengatakan sesuatu?”.  

 Jika  mereka  mundur,  perlakukan  mereka  dengan  ramah  dan  segeralah  

beralih.  Tak seorangpun suka dipermainkan. Setiap orang berhak memilih kapan 

ia berpartisipasi.  

 Jika si pendiam tampaknya ingin bicara, jika perlu tahan orang lain, untuk bicara.  

Triks - 10 : Diam Sejenak (Intentional Silence)  

 Adalah  berhenti  bicara  selama  beberapa  detik.  Menunggu  sejenak  agar  si  

pembicara menemukan apa yang ingin ia katakan.  

 Banyak  orang  membutuhkan  keadaan  tenang  untuk  untuk  mengenali  

pemikiran  atau perasaannya. Kadang - kadang berhenti bicara beberapa detik 

sebelum mengatakan sesuatu yang mungkin berisiko. Ada pula yang diam sejenak 

untuk menyusun pikirannya.  

 Gunakan teknik ini jika peserta diskusi terlalu mudah berbicara. Teknik ini akan 

mengajak mereka untuk berpikir lebih mendalam.  

Bagaimana Caranya? 

 Hening  selama  lima  detik  tampaknya  begitu  lama,  Banyak  orang  tak  sabar  

dengan ”keheningan” tersebut. Jika fasilitator mampu melakukannya, orang lain 

pun akan mampu.  

 Tetaplah tenang. Pelihara kontak mata pada pembicara.  



 Jangan berkata apapun. Bahkan tidak juga berdehem atau batuk-batuk kecil atau 

menggaruk dan menggeleng-gelengkan kepala. Tetaplah tenang dan berikan 

perhatian.  

 Jika perlu, angkat tangan untuk memberi isyarat kepada orang-orang agar tidak 

memecahkan keheningan.  

Triks-11: Menemukan Kesamaan Pemikiran Dasar  

 Teknik menemukan kesamaan pemikiran dasar terutama berguna ketika peserta 

diskusi terbelah oleh perbedaan pendapat. Teknik ini dapat memperjelas letak 

persamaan dan pertentangan pendapat yang terjadi dalam diskusi.  

 Teknik ini dapat membangkitkan harapan. Membuat warga tersadar bahwa 

mereka saling bertentangan, mereka memiliki kesamaan tujuan. Untuk hal yang 

dasar mereka memiliki banyak kesamaan.  

Bagaimana Caranya? 

 Katakan bahwa kita akan merangkum hal-hal yang menjadi perbedaan dan 

persamaan di dalam kelompok diskusi.  

 Ringkaskan perbedaan-perbedaan.  

 Catat aspek-aspek dasar yang sama.  

 Periksa catatan tersebut bersama peserta.  

3. Menyimak 

Setelah mempelajari “teknik mendengar” sebelumnya, kini tentu kita bisa membedakan 

dengan “teknik Menyimak”. 

Belajar Menyimak dengan baik 

Sifat “dua arah” dari komunikasi, yang penting untuk meningkatkan pemahaman antar pihak, 

seringkali diabaikan orang. Keterampialn menyimak adalah keterampilan kunci seorang 

fasilitator karena cara Anda menyimak mempunyai arti bagi orang yang sedang berbicara 

dan membantu meningkatkan kualitas komunikasi antara Anda dan orang lain. 

Disamping itu, Pendamping Desa juga bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas 

komunikasi dalam kelompok, dan membantu anggota kelompok saling menyimak dengan 

lebih baik. 

Beberapa hal penting yang perlu diingat ketika menyimak: 

 Tunjukkan Empati dan Minat 

Dengan kata lain, tunjukkan bahwa anda sedang menyimak. Cara antara lain dengan bahasa 

tubuh anda. Bayangkan diri anda berada dalam posisi orang yang sedang bicara, dan 

berusahalah untuk memahami apa yang sedang mereka pikirkan. Perhatikan kata-katanya, 

dan jangan banyak bicara, biarkan orang itu menyampaikan apa yang ingin diungkapkannya. 

Berikan dukungan dengan memberikan fokus perhatian pada orang itu, dengan 

menganggukkan kepala, atau dengan kata-kata dukungan. Jangan menyela. 

 Menyimaklah dengan aktif 



Menyimak bukan berarti mendengar dengan pasif. Melainkan Anda harus aktif 

mendengarkan seluruh pesan yang ingin disampaikan pembicara. Antara lain dengan: 

 Perhatikan bahasa tubuh orang yang sedang berbicara dan kaitkan dengan pesan 

yang mereka sampaikan. 

 Perhatikan jenis kata yang digunakan 

 Gunakan teknik parafrase untuk memastikan bahwa Anda paham 

 Ajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mendukung pembicara 

menyampaikan informasi lebih dalam atau alasan dibelakang pernyataannya, dan 

batasi tanggapan Anda. 

 Berhati-hatilah ketika bertanya (lihat handout tentang Questioning atau Bertanya), 

dan gunakan jawaban yang Anda peroleh untuk merumuskan pertanyaan Anda 

berikutnya (lihat handout tentang probing). 

 Menyimak secara baik lebih sulit dari dugaan kita 

Menyimak nampaknya mudah dilakukan. Tetapi dalam realitas, saat kita merasa sudah 

menyimak, seringkali ternyata kita hanya mendengar apa yang ingin didengar! Hal ini bukan 

proses sadar, bahkan sangat alamiah. Untuk menyimak dengan hati-hati dan secara kreatif, 

Anda harus bisa menemukan aspek-aspek positif, isu, serta masalah yang diungkapkan 

pembicara. Kesulitan dalam menyimak sering dihadapi antara lain disebabkan hambatan-

hambatan terhadap kemampuan atau keinginan kita untuk menyimak. Berikut ini 

disampaikan beberapa hal yang menghambat orang untuk menyimak dengan baik. Dengan 

menyadari adanya hambatan-hambatan ini, diharapkan Anda bisa juga mencari jalan untuk 

mengatasinya. 

Hambatan menyimak 

Menyimak hidup-mati 

Kebiasaan menyimak yang tidak baik ini muncul dari fakta bahwa kebanyakan orang berfikir 

sekitar 4 kali lebih cepat dibanding rata-rata orang bisa bicara. Jadi pendengar memiliki kira-

kira ¾ menit ‘waktu berfikir tersisa’ untuk tiap menit kegiatan menyimak. Kadang mereka 

menggunakan waktu ekstra ini untuk berpikir tentang hal-hal pribadinya dari pada untuk 

menyimak dan merumuskan apa yang harus pembicara katakan. Hal ini bisa diatasi dengan 

memperhatikan ucapan, bahasa tubuh seperti gerakan, dan cara bicara dll. 

Menyimak Bendera Merah 

Untuk beberapa orang, kata-kata tertentu bisa memancing emosi seperti banteng jika 

melihat bendera merah. Ketika mereka mendengarnya, mereka menjadi marah dan berhenti 

menyimak. Istilah ini mungkin ada dalam setiap kelompok masyarakat, tetapi ada kata-kata 

tertentu yang agak umum seperti istilah suku primitif, orang hitam, kapitalis, komunis, dll. 

Beberapa kata-kata sangat ‘bermuatan’ sehingga pembicara langsung tidak didengar. 

Pendengar kehilangan kontak dengannya dan gagal untuk mengembangkan pemahaman 

terhadap orang tersebut. 



Menyimak dengan kuping terbuka–pikiran tertutup kadang-kadang ’pendengar’ 

memutuskan dengan cepat bahwa baik subjek atau pembicara bosan, dan apa yang sedang 

dikatakan tidak masuk diakal. Sering mereka mengambil kesimpulan bahwa mereka bisa 

meramalkan apa yang diketahui pembicara atau apa yang akan dikatakan; jadi mereka 

menyimpulkan bahwa percuma menyimak karena mereka tidak akan mendengar sesuatu 

yang baru jika mereka melakukannya. 

 

Menyimak dengan melamun 

Kadang-kadang ‘pendengar’ melihat orang dengan tajam, dan kesannya sedang menyimak 

meskipun pikiran mereka mungkin menuju pada hal lain atau jauh disana. Mereka tenggelam 

di dalam kenyamanan pikiran mereka sendiri. Mata mereka seakan-akan melamun, dan 

sering muka mereka menampilkan wajah sedang bermimpi atau dengan pikiran yang 

kosong. Jika kita perhatikan banyak peserta terlihat dengan mata melamun dalam sesi, kita 

harus menemukan saat yang tepat untuk beristirahat atau merubah irama. 

Menyimak “isu-terlalu-berat” 

Ketika menerima ide-ide yang terlalu kompleks dan rumit, kita harus sering memaksa diri 

untuk mengikuti diskusi dan benar-benar berusaha untuk memahaminya. Menyimak dan 

memahami apa yang dikatakan orang, mungkin membuat kita menemukan bahwa topik dan 

pembicaraannya cukup menarik. Apabila ada satu atau beberapa orang yang tidak 

memahami, maka peserta lain bisa diminta untuk menjelaskan atau jika mungkin, 

memberikan contoh. 

Menyimak don’t-rock-the-boat (jangan mengguncang sampan) 

Orang tidak suka kalau ide-ide, prasangka, cara pandang favorit mereka dirusak; banyak 

yang tidak suka opini mereka ditentang. Jadi jika seorang pembicara mengatakan sesuatu 

yang bertentangan dengan apa yang mereka pikir atau percayai, mereka mungkin secara 

tidak sadar berhenti menyimak atau bahkan bersikap bertahan. Bahkan jika hal ini dilakukan 

dengan sadar, maka lebih baik kita berusaha menyimak dan menemukan pikiran pembicara, 

dengan tujuan mendapatkan sisi lain dari permasalahan. Dengan demikian pemahaman dan 

tanggapan secara konstruktif bisa dilakukan kemudian. 

4. Parafrase 

MENGAPA BAGAIMANA 

Parafrase adalah keterampilan dasar dalam 

menyimak pembicaraan orang. Banyak 

keterampilan menyimak lainnya, seperti 

mirroring (mengulang apa yang dikatakan 

dengan kata-kata yang sama), gathering 

(mengumpulkan atau mengelompokkan), 

dan drawing peopleout (mengajak orang 

mengungkapkan pendapatnya) didasarkan 

1. Gunakan kata-kata Anda sendiri untuk 

mengungkapkan apa yang menurut Anda 

dikatakan oleh pembicara. 

2. Jika pernyataan pembicara panjangnya satu 

atau dua kalimat, pada waktu parafrase 

gunakan jumlah kalimat yang kira-kira sama. 

3. Jika pernyataan pembicara panjangnya 

berkalimat-kalimat, ringkaslah. 



MENGAPA BAGAIMANA 

pada parafrase. 

Parafrase berdampak menenangkan dan 

memberi kejelasan. Si pembicara diyakinkan 

bahwa apa yang diucapkannya bermanfaat 

untuk didengarkan. Selain itu, pembicara 

berkesempatan mendengar bagaimana 

ucapannya didengar oleh orang lain. 

Parafrase terutama berguna pada saat 

pernyataan pembicara berbelit-belit atau 

membingungkan. Dalam situasi seperti ini, 

parafrase membantu pembicara menilai 

apakah ucapannya ditangkap atau tidak oleh 

orang lain. 

Singkat kata, parafrase adalah alat bantu 

bagi orang untuk berpikir sambil berbicara. 

4. Sebelum menyampaikan parafrase, gunakan 

kata-kata pembukaan seperti: 

“Kedengarannya Anda tadi mengatakan 

bahwa…” 

“Yang saya tangkap dari pendapat Anda 

adalah…” 

“Saya akan coba memahami yang Anda katakan, 

lebih kurang…” 

5. Sesudah membuat parafrase, perhatikan 

reaksi pembicara. Katakan semisal, “apa betul 

pemahaman saya?” “Si pembicara akan 

menunjukkan (secara lisan maupun tidak) 

apakah dia sudah merasa dimengerti atau 

belum. Jika tidak, Anda harus terus meminta 

klarifikasi sampai Anda memahami betul apa 

yang dikatakannya. 

 

Kenapa menggunakan parafrase? 

Ketika seseorang membuat pernyataan yang sangat panjang, rumit dan membingungkan, 

atau ketika seseorang memiliki masalah-masalah dalam mengungkapkan pemikirannya 

sendiri secara jelas. 

Keuntungan bagi Fasilitator  

Teknik ini memaksa Anda, sebagai seorang fasilitator, untuk menyimak dengan hati-hati, 

karena Anda tahu bahwa ketika seseorang selesai berbicara, Anda perlu mengulang apa 

yang telah dikatakannya. Sebagai tambahan, Anda memiliki kesempatan untuk menemukan, 

apakah Anda benar-benar memahami apa yang dikatakannya. 

Keuntungan Bagi Pembicara 

Parafrase memiliki efek menenangkan dan menjernihkan. Parafrase meyakinkan pembicara 

bahwa ide-idenya layak untuk disimak. Dan meyakinkan pembicara bahwa orang lain 

mendengar ide-idenya. Dengan kata-kata lain, parafrase mendorong orang untuk berpikir 

keras. 

Keuntungan Bagi Pendengar 

Mereka memiliki kesempatan kedua untuk memahami apa yang dijelaskan oleh pembicara. 

5. Teknik Bertanya & Probing 

Cara pandang Anda tidak akan membantu mereka! 



Sala satu kesalahan terbesar seorang fasilitator adalah memaksakan gagasannya sendiri pada 

kelompok yang sedang mencari jalan keluar dari satu masalah. Ini sering terjadi karena si 

fasilitator mempunyai lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan anggota kelompok 

dan mungkin sudah melihat situasi serupa ditempat lain dimasa lampau. Seorang fasilitator 

selalu menghadapi godaan untuk mendesak kelompok agar mengikuti cara pandang si 

fasilitator. 

Fasilitator harus menyadari bahwa dalam banyak situasi kita bekerja dengan peserta-peserta 

yang sudah berpengalaman, dan karena itu kita harus mengesampingkan pandangan atau 

cara pandang kita sendiri dan tetap netral dalam membantu mereka. 

 

Bagaimana pertanyaan fasilitator dapat membantu kelompok menganalisis masalah 

mereka sendiri 

Kalau sebagai fasilitator kita tidak boleh memberikan jawaban kita sendiri terhadap masalah 

sebuah kelompok, bagaimana kita bisa membantu mereka? Sebagai satu titik awal, kita bisa 

menggunakan beberapa pertanyaan untuk merinci lebih jauh masalah yang sedang dibahas 

dan secara perlahan mendorong kelompok untuk menganalisis masalah itu. 

Kombinasi pertanyaan-pertanyaan terbuka secara sekuensi seperti yang digambarkan dalam 

model tehnik bertanya bisa membantu kita. Pastikan bahwa ketika bertanya Anda tidak 

memasukkan gagasan Anda sendiri dalam pertanyaan itu. Misalnya, “Apakah anda pernah 

mencoba ………?” atau ” Menurut saya, menggunakan pupuk itu cara terbaik,Bagaimana 

menurut Anda ?”. 

 

Pertanyaan pembantu dapat membantu Anda mencari berbagai jenis informasi dan 

mendorong terciptanya pemahaman bersama antar anggota kelompok dengan cara yang 

berbeda-beda. Pertanyaan “Mengapa” merupakan pertanyaan paling intens karena menggali 

apa yang menjadi nilai atau keyakinan kita dan jawabannya bisa jadi sangat personal 

sifatnya. Meskipun sangat penting bagi anggota kelompok untuk memahami nilai-nilai dan 

keyakinan sesama anggotanya, kadang-kadang pertanyaan “mengapa” bisa dipandang 

sebagai agresif atau depensif. Sebagai seorang fasilitator, Anda harus sadar tentang kapan 

menggunakan pertanyaan “mengapa”. Anda masih bisa mendorong terjadinya sharing nilai 

atau keyakinan dengan menggunakan model segitiga untuk bertanya. Misalnya, daripada 

langsung bertanya, “mengapa” Anda bisa bertanya, “Apa yang mendorong Anda untuk 

berpendapat seperti itu? Atau “Bagaimana Anda sampai pada kesimpulan itu?”. 

Pada umunnya jika mau memunculkan fakta-fakta, gunakan kata tanya Siapa, Dimana dan 

Kapan. Sedangkan untuk meminta pendapat, gunakan kata tanya Apa dan Bagaimana. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Model Bertanya untuk Analisis Masalah 
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Kiat Menciptakan Pertanyaan yang indah 

 

Latar Belakang 

Apa yang sudah Anda persiapkan untuk ……? 

Apa yang sudah pernah Anda coba selama ini? 

Bisakah Anda ingat bagaimana hal itu terjadi? 

Apa yang membuat Anda melakukan semua 

ini? 

Identifikasi Masalah 

Apa yang Anda lihat sebagai masalah? 

Apa yang Anda lihat sebagai hambatan utama? 

Apa paling membuat Anda khwatir terhadap……? 

Apa yang Anda pertimbangkan sebagai kesulitan 

utama? 

Mencari Contoh 

Bisa Anda memberikan sebuah contoh? 

Apa contohnya? 

Seperti apa, semisal? 

Bisakah Anda memberikan gambarannya? 

Penggambaran (Deskripsi) 

Seperti apa, coba gambarkan? 

Ceritakan saya tentang hal itu? 

Apa yang terjadi? 

Bisa Anda ceritakan dengan bahasa Anda sendiri? 

Penilaian 

Bagaimana perasaan Anda tentang hal ini? 

Bagaiman Anda menilai hal itu? 

Apa yang membuat hal ini seperti ini? 

Apa yang menurut Anda terbaiuk dari hal itu? 

Klarifikasi (Meminta Kejelasan) 

Bagaimana pendapat Anda jika hal ini Anda 

anggap tidak masuk akal? 

Apa yang membuat Anda bingung, bisa 

dijelaskan? 

Bisakah Anda jelaskan Apa yang Anda maksud 

dengan……………? 

Apa maksudnya? 

Alternatif 

Apa ada kemungkinan lain? 

Jika Anda memiliki pilihan Apa yang akan Anda 

lakukan? 

Apa jawaban yang paling mungkin? 

Apa yang akan terjadi jika Anda lakukan dan 

Anda tidak lakukan hal itu? 

Explorasi (Penggalian) 

Bagaimana jika Anda menjelaskan lebih lanjut hal 

itu? 

Apa ada sisi pandang lain untuk menjelaskan hal 

itu? 

Apa reaksi Anda terhadap hal ini? 

Pendalaman 

Bisa Anda ceritakan lebih lanjut? Apalagi? 

Perencanaan 

Bagaimana Anda memperbaiki situasi ini? 



Adakah hal lain yang ingin Anda tambahkan? 

Apa yang bisa Anda lakukan dalam kasus 

seperti ini? 

Gagasan apa lagi yang Anda miliki? 

Apa yang Anda rencanakan untuk mengatasi hal 

itu? 

Apa yang Anda lakukan dalam kasus seperti itu? 

Apa rencana yang Anda butuhkan untuk 

melakukan hal itu? 

Prediksi dan Hasil 

Apa yang Anda pikirkan akan bisa berhasil? 

Apa yang pasti memiliki dampak besar? 

Apa yang terjadi jika hal ini dilakukan atau hal 

ini tidak dilakukan? 

Apa alur pikir dari kegiatan ini? 

Alasan 

Apa alasan Anda memilih langkah ini? 

Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? 

Mengapa Anda begitu yakin dengan kegiatan 

ini? 

Kegagalan 

Apa yang akan terjadi jika hal ini tidak 

berhasil? 

Apa yang akan terjadi jika hal ini tidak 

bekerja? 

Bagaimana hal ini bisa berbeda dengan 

gagasan awal? 

Apa ada rencana baru? 

Relasi 

Bagaimana hal ini cocok dengan perencanaan 

Anda? 

Bagaimana hal ini berpengaruh pada kerjaan 

Anda? 

Bagimana hubungan antara dua perencanaan 

yang berbeda? 

Evaluasi 

Apakah hal ini baik, buruk atau sedang-sedang saja? 

Sesuai dengan ukuran Anda, apakah kegiatan berhasil? 

Menggunakan Pertanyaan 

Kenapa mengajukan pertanyaan sebagai seorang Pelatih, Pendamping dan Fasilitator ? 

Ada ketrampilan yang bisa diuji dan bisa membantu seorang pendamping, Fasilitator dan 

Pelatih untuk melakukan sesi pelatihan dan pendampingan yang lebih efektif. Jadilah 

seorang pendengar yang baik kemudian menjadi ahli dalam seni menggunakan pertanyaan 

yang tepat dengan cara yang tepat pada waktu yang tepat. 

Ada beberapa cara yang bisa anda lakukan. Anda bisa langsung memberikan jawabannya, 

jika anda merasa memiliki semua jawban dan ingin mengesankan setiap orang dengan 

pengetahuan anda, anda bisa mendorong partisipasi peserta dan memberi mereka 

kesempatan untuk merefleksikan, berpikir, menemukan dan belajar sendiri. 

 

Alasan  Contoh  



Alasan  Contoh  

1. Meraih keterlibatan peserta Bagaimana perasaan anda tentang? 

2. Rasakan pikiran, ide-ide atau opini 

peserta 

Apa ide anda tentang…? Bagaimana menurut 

anda? 

3. Melibatkan orang yang non-

partisipatif 

Lin, apa yang anda pikirkan? 

4. Kenali kontributor penting Thuba, itu ide yang menarik. Jelaskan lebih 

lanjut kepada kita 

5. Mengelola waktu kelas OK, kita telah menggunakan sedikit waktu  

untuk pertanyaan tersebut. Bagaimana kalau 

kita teruskan? 

6. Meraih pemahaman dengan 

menggali pertanyaan dari kedua 

belah pihak tentang suatu hal 

Itu salah satu cara penolong, mari kita lihat 

cara pandang dari sisi lain. Apa yang terjadi 

jika anda…? 

Tipe-tipe pertanyaan 

Ada beberapa tipe-tipe pertanyaan bisa kita gunakan untuk keperluan yang berbeda: 

Tipe-tipe Kegunaan  Resiko  

Pertanyaan umum: 

ditujukan kepada 

kelompok secara 

keseluruhan, mungkin 

ditulis pada overhead 

atau flipchart. 

Merangsang proses berfikir setiap orang. 

Berguna untuk memulai satu diskusi, 

Mengatur kecenderungan. 

Pertanyaan yang tidak 

diajukan kepada seseorang 

secara khusus, mungkin 

tidak dijawab. Pertanyaan 

yang salah bisa 

membelokkan proses. 

Mungkin tidak berguna, 

kecuali ada waktu berfikir 

yang cukup 

Pertanyaan langsung:  

Ditujukan kepada 

sesorang dengan 

menyebut nama, atau 

sebuah sub kelompok 

Cara yang baik untuk dijawab. 

Berguna untuk melibatkan peserta yang 

pendiam dan pemalu. 

Bisa mengurangi monopoli diskusi oleh 

peserta yang lebih dominan. 

Bisa menyerap kemampuan khusus 

seseorang dalam kelompok, contohnya 

rimbawan, spesialis jender. 

Bisa digunakan untuk mengaitkan pada 

satu poin yang hilang karena ada 

komentar orang lain yang tidak relevan. 

Bisa membuat malu 

peserta yang tidak siap. 

Lebih efektif jika diikuti 

dengan satu pertanyaan 

umum untuk 

mengembalikan fokus 

kepada kelompok sebagai 

kesatuan. 

Pertanyaan Terbuka: 

Mulai dengan siapa, 

apa, kapan, dimana, 

Untuk mendapat umpan balik yang 

kongkret atau informasi. 

Akan membuat peserta berpikir. 

Pertanyaan seperti itu lebih 

sulit untuk dijawab. 

Pertanyaan yang dimulai 



Tipe-tipe Kegunaan  Resiko  

bagaimana, mengapa. 

Pertanyaan yang tidak 

bisa dijawab dengan 

hanya mengatakan ya, 

atau tidak. 

Kualitas diskusi akan berkembang ketika 

detail baru ditemukan. 

Baik untuk menganalisis situasi masalah 

(Kenapa ini terjadi? Apa yang perlu 

dilakukan agar berubah?) 

dengan mengapa, 

mungkin dianggap 

mengancam. 

Jika pelatih tidak bisa 

mengembangkan 

tanggapan, kegunaannya 

berkurang. 

Pertanyaan faktual: 

Diajukan untuk 

mendapatkan informasi 

faktual. 

Untuk menjernihkan “kekaburan” faktual 

Untuk mengalihkan dari asumsi atau 

jeneralisasi. 

Berguna pada tahap awal diskusi. 

Beberapa peserta yang 

mengetahui faktanya 

mungkin memonopoli 

diskusi. 

Pertanyaan yang 

dipantulkan: Fasilitator 

melemparkan 

pertanyaan kembali 

kepada kelompok atas 

pertanyaan yang 

diajukan kepadanya. 

Pastikan bahwa jawaban ada di peserta. 

Bisa memicu perdebatan di antara 

peserta. 

Mungkin memberikan 

kesan bahwa pelatih tidak 

memiliki pengetahuan. 

Bisa dianggap sebagai 

taktik menghindar 

Pertanyaan 

mengarah: 

Jawaban yang 

diharapkan terkandung 

dalam pertanyaan 

Berguna untuk mengarahkan diskusi 

yang telah melantur. 

Berguna untuk kontrol fasilitasi dan 

mengendalikan 

Bisa manipulatif 

Poin penting bisa hilang 

karena niat pelatih untuk 

mempertahankan kontrol 

6. Menguji 

Apakah menguji itu? 

Menguji adalah mengajukan pertanyaan berikut ini untuk mendapatkan pemahaman, 

seperti; 

 Bisa anda jelaskan lebih lanjut? 

 Bisakah anda meletakkan dengan cara yang lain? 

 Tolong jelaskan lebih lanjut hal tersebut 

 Tetapi mengapa, bagaimana, siapa, kapan, di mana? 

 Apa pun yang lain? 

Menguji lebih seperti mengupas lapisan bawang, dan tujuannya adalah menuju inti bawang 

tersebut. 

 

Kenapa dan kapan menggunakan menguji sebagai seorang pelatih? 



Menguji bisa digunakan keperluan yang berbeda seperti: 

 Untuk menggali peserta, 

 Untuk menjernihkan pertanyaan, masukan dan/atau opini, 

 Untuk membangun dialog 

 Untuk memecahkan masalah-masalah 

 

Bagaimana cara menguji dengan baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Menciptakan Dialog 

Apakah dialog itu? 

Dialog adalah aliran informasi yang sangat bebas di mana peserta ikut bertanggung jawab 

Apakah perbedaan antara dialog dan diskusi? 

Istilah dialog dan diskusi seringkali digunakan dimana saja, tergantung dari konteks atau 

situasi penggunaannya. Selama pelatihan ini kita mendefinisikan diskusi dan dialog sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

1. Aktif menyimak 

2. Kembangkan pertanyaan selanjutnya 

dari jawaban sebelumnya 

3. Perjelas informasi 

4. Pisahkan masalah atau poin utama 

Lakukan 

1. Menilai selama menyimak 

2. Melompat dari satu pertanyaan ke 

pertanyaan lain 

3. Membuat asumsi 

4. Kehilangan arah, karena terhambat 

detail atau menyimpang 

Jangan  

 Berdasarkan kompetisi 

 Bertanggung-jawab untuk 

mempengaruhi opini yang lain 

 Pikiran tertutup 

 Bicara  

 Pernyataan 

 Opini yang pasti 

 Mencari penyelesaian 

 

 Berdasarkan berpikir bersama  

 Bertanggung-jawab untuk 

memahami perpestif yang lain 

 Pikiran terbuka 

 Menyimak 

 Pertanyaan terbuka 

 Menguji 

 Mencari penyelesaian terbaik 

Diskusi Dialog  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenapa dialog penting dalam pelatihan? 

 Dialog adalah perlu untuk: 

 Menciptakan satu lingkungan saling percaya 

 Sharing 

 Menyelesaikan masalah secara efektif 

 Mencapai konsensus 

Bagaimana menciptakan dialog? 

1. Perjelas tujuan sharing (jika diperlukan jelaskan perbedaan antara dialog dan diskusi) 

2. Uji dan dukung pengujian oleh peserta dengan informasi dan pemahaman 

3. Tantang ide-ide atau asumsi yang mapan 

8. Umpan Balik 

Apa itu umpan balik? 

Umpan balik pribadi atau personal feedback memberikan informasi tentang perilaku dan 

kinerja kita. Umpan balik dapat dilakukan berulang kali dalam lingkungan yang partisipatif, 

dari fasulitator kepada kelompok dan juga sebaliknya, atau antara anggota kelompok. 

Berbeda dengan memberikan puji-pujian, umpan balik tidak bertujuan membuat merasa 

bangga akan dirinya. Berbeda dengan memberi kritikan, umpan balik bertujuan untuk 

membantu orang lain sungguh-sungguh membuat perubahan pada perilaku mereka. 

Apa tujuan umpan balik? 

Umpan balik merupakan cara untuk membantu orang lain memahami dampak dari perilaku 

terhadap orang lain. Umpan balik membantu seseorang menjaga agar perilakunya tepat 

sasaran dan dengan demikian dapat meningkatkan kinerjanya. 



Karena itu, umpan balik dari para pelatih kursus ini kepada para peserta akan membantu 

Anda menjadi semakin sadar tentang kekuatan serta kelemahan Anda sebagai fasilitator. 

Anda akan melatih bagaimana memberikan dan menerima umpan balik secara berkala 

selama kursus ini. Hal ini juga penting untuk membantu Anda dalam memfasilitasi umpan 

balik pribadi dalam pekerjaan Anda. Kelompok patisipatif apapun, baik itu kolega kerja Anda 

maupun masyarakat yang difasilitasi, pasti akan mendapat keuntungan dari umpan balik 

konstruktif. Selain itu, umpan balik bisa menjadi alat bagi Anda sebagai fasilitator untuk 

menghadapi anggota kelompok atau dinamika kelompok yang sulit ditangani. 

 

 

Bagaimana umpan balik bekerja ? 

Membiasakan diri dengan JOHARIS –Window akan membantu untuk memahami akibat dari 

umpan balik. Lihat pada gambar di bawah. Gambar tersebut berbentuk jendela dengan 

empat daun. Yang disebut JOHARIs Window setelah orang menggunakannya. Jendela adalah 

satu model yang bisa menunjukkan bagaimana komunikasi bekerja dan membantu kita 

untuk memahami bagaimana kita bisa membangun kepercayaan yang lebih dalam dalam 

kelompok dan komunitas dengan membagikan umpan balik. 

Jendela mewakili individu pribadi secara keseluruhan. Keempat daun jendela bisa 

digambarkan sebagai berikut : 

 

ahui 

Orang lain 

Diketahui oleh saya Tidak diketahui oleh saya 

BEBAS  

BUTA Umpan  

Balik 

  

Tidak 

Diketahui 

Orang lain 

 

Berbagi 

 

 

 

 

MISTERI 
 

TERSEMBUNYI 

 

 

Jendela ini merupakan representasi diri seseorang secara keseluruhan. Empat bingkai dalam 

jendela itu bisa dideskripsikan sebagai berikut: 

Pengungkapan 



Terbuka/ Bebas  Bagian dari diri Anda yang diketahui oleh Anda sendiri dan orang 

lain. Ini merupakan wilayah dimana kita saling berbagi. 

Tersembunyi dan 

Rahasia 

Bagian dari diri Anda yang diketahui oleh Anda tetapi tidak 

diberitahukan kepada orang lain. Kadang dengan saling berbagi 

suasana menjadi lebih terbuka, saling percaya lebih terbangun 

dan kerja sama kelompok menjadi lebih mudah. 

Tidak nampak Bagian dari diri Anda yang diketahui orang lain tetapi tidak 

nampak bagi Anda sendiri. Intonasi Anda, kelebihan yang tidak 

disadari Anda sendiri bisa tedapat dalam wilayah ini. 

Buta Bagian diri anda yang diketahui orang lain, tetapi tidak diketahui 

Anda. Nada suara Anda, satu bakat yang tidak Anda perhatikan 

mungkin berada dalam area ini. 

Misteri Bagian dari diri Anda yang tidak diketahui orang lain maupun 

Anda sendiri. Disini lah letak kemampuan-kemampuan dan talenta 

yang tidak Anda sadari dan mungkin juga belum diketahui juga 

oleh orang lain. Namun demikian, itu semua masih tetap bagian 

dari diri Anda dan pada suatu hari mungkin akan terungkap. 

Umpan balik/ 

Feedback  

 

Salah satu cara yang memungkinkan orang lain membantu 

membuka wilayah yang buta dan tidak nampak bagi Anda. 

Caranya membiarkan orang lain memberi tahu kepada Anda apa 

yang mereka lihat tetapi yang tidak kelihatan oleh Anda sendiri. 

Berbagi/ 

Sharing  

Proses membuka diri Anda lebih banyak kepada orang lain 

Pengungkapan/ 

Revolution 

sebuah pengalaman ketika bagian wilayah misterius diri Anda 

sendiri tiba-tiba terungkap. Pengungkapan muncul secara 

spontan; tidak bisa direncanakan. 

 

Dalam kata lain, cara kita melihat diri sendiri, adalah sebagian  dari hasil yang orang lain 

telah disampaikan kepada kita; bagaimana mereka melihat kita. Kadang-kadang bahkan bisa 

dilihat sebaliknya: cara kita merasakan atau berperilaku, bisa tergantung pada apa yang kita 

pikir orang lain lihat dalam diri kita. Contohnya :“Saya tidak memahami apa yang guru 

katakan, tetapi jika saya minta kepadanya untuk menjelaskan kepada saya lagi, dia akan 

berpikir bahwa saya sangat bodoh. Maka lebih baik saya diam”. 

Dalam banyak kasus akan sangat membantu untuk mendengar dari orang lain bagaimana 

mereka sebenarnya melihat saya, dan hal ini bisa dilakukan melalui umpan balik. 

Bagaimana Memberi Umpan Balik ? 

Umpan balik hanya akan efektif jika kriteria tertentu digunakan. Berikut beberapa petunjuk 

untuk memberi umpan balik konstruktif. 

 



Kriteria Contoh buruk Contoh baik 

Spesifik, tidak 

umum 

Anda selalu 

terlalu cerewet 

Ketika kita sedang memutuskan suatu hal, Anda 

terlalu banyak berbicara sehingga saya berhenti 

menyimak 

Deskriptif, tidak 

menilai 

Anda hanya mau 

mengganggu 

saya 

Saya merasa terganggu, karena anda menyela 

saya sepanjang waktu 

Fokus pada 

perilaku bukan 

pada orang 

Anda sombong! Anda sering mengangkat alis, ketika saya 

berbicara. Ini menyulitkan bagi saya untuk terus 

berbicara 

Fokus pada hal 

positif, bukan 

negatif 

Anda tidak 

cukup tersenyum  

Anda memiliki senyuman yang hangat, anda bisa 

melalukannya lebih sering, hal itu membuat saya 

senang untuk bekerja dengan anda 

Minta jangan 

paksa 

Pasti Anda ingin 

mengetahui 

Tolong, katakan apa yang telah Anda lihat sari 

pekerjaan saya…Apakah semua orang paham apa 

yang saya jelaskan? 

Waktu yang 

baik 

Minggu lalu….. Secara umum jangan menunda umpan balik. Hal itu 

akan lebih berguna jika dilakukan setelah 

pengamatan. Orang kemudian bisa 

menghubungkannya dengan situasi spesifik 

 

Singkatnya coba katakan umpan balik Anda sebagai berikut: 

Ketika…(menyebutkan perilaku spesifik)…… 

 Saya……(menjelaskan perasaan Anda)…… 

 Karenanya …(memberitahu akibat perilaku)… 

Bagaimana cara menerima umpan balik? 

Umpan balik dapat memberikan gambaran kepada Anda bagaimana orang lain melihat 

tindakan Anda dan memberi Anda pilihan untuk merubah perilaku Anda.Bahkan sekalipun 

Anda “tidak setuju” dengan  umpan balik tersebut, Anda juga  perlu untuk mendengarkan 

dan memahaminya dengan jelas. 

Memberi umpan balik kepada orang lain kadangkala sulit. Karenanya menjadi penting untuk 

memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan orang mudah menerima umapan balik. 

Dalam bagian berikut, ada hal –hal yang bisa membantu Anda untuk memahami cara 

menerima umpan balik yang positif. 

 

Cara Menerima Umpan Balik yang Positif 



Konsentrasi, Amati dan Simak 

Anda tidak perlu melakukan apapun dengan umpan 

balik. Yang perlu Anda lakukan, hanyalah 

memperhatikan orang yang memberi Anda umpan 

balik. 

 Jadi, apa yang Anda katakan adalah 

bahwa ..... 

Periksa 

Tunggu sampai umpan balik diberikan, kemudian 

katakan dengan kata lain poin pentingnya 

 Kapan dan bagaimana saya 

membuat Anda  marah? 

Jernihkan 

Ajukan pertanyaan untuk memperjelas atau minta 

contoh 

 Itu karena……. 

Saya berfikir bahwa kebanyakan 

orang….. 

Ya.Tetapi….. 

Jangan membela diri 

Banyak di antara kita yang memiliki kesulitan dalam 

mendengarkan hal negatif tentang diri kita sendiri. 

Biasanya kita merasa tidak nyaman sehingga kita 

berusaha mempertahankan diri, antara lain dengan 

memberi tanggapan yang cepat. Sayangnya, kalau hal 

itu kita lakukan berarti kita akan kehilangan  

kesempatan yang bernilai untuk pengembangan diri. 

 Anda salah paham….. 

Anda siapa? Mengapa Anda berani 

berkomentar seperti itu? 

 

Katakan batas Anda 

Jika orang yang memberi umpan balik terlalu banyak 

memberi saran–saran, petunjuk, atau kritik, yang 

membingungkan, maka Anda bisa mengatakan bahwa 

itu cukup. 

 Saya sudah cukup mendengar, 

terima kasih atas semua umpan 

balik yang membantu. 

 

Peran Fasilitator  

Kekuatan Seorang Fasilitator yang baik 

Karakter utama seorang fasilitator yang baik adalah ia bersikap netral pada subtansi (content 

neutral). Content neutral berarti ia tidak mengambil posisi pada isu yang sedang dibicarakan 

dan tidak memiliki kepentingan pada hasil yang dicapai dari proses diskusi tersebut. 

Peran utama seorang fasilitator adalah menjadi pemandu proses (process guide). Ia selalu 

mencoba proses yang terbuka, inklusif, dan adil sehingga setiap individu berpartisipasi 

secara seimbang dan membangun ruang sama supaya semua pihak bisa sungguh-sungguh 

berpartisipasi. 

 

 

 “Kekuatan seorang fasilitator adalah menjadi  

Content neutral dan process guide” 



 

 

 

 

Kotak berikut menggambarkan peran fasilitator dapat dibedakan dari peran penyuluh, 

narasumber atau pengamat. 

 

 

 

Fasilitator 

(bisa membantu formulasi pilihan 

bila diminta) 

Penyuluh 

(memberi saran jika 

diminta) 

Pengamat 

( bisa memberikan umpan balik bila 

diminta) 

Narasumber 

( menyediakan solusinya 

sendiri) 

 

 Banyak Menjelaskan/Nasehat/Telling 

 

Tujuan dan Tantangan Menjadi Content Neutral 

Mengapa penting menjadi content neutral? Jika anda memfasilitasi hendaknya tidak 

memberikan nasehat khususnya jika tidak benar-benar diminta. Bahkan bila diminta pun, 

Anda jangan sering-sering membantu. Nasehat adalah telling kepada kelompok apa yang 

Anda pikir hendaknya (atau sebaiknya) mereka Lakukan. Ini Berangkat dari nilai-nilai yang 

Anda pikir lebih baik. Nasehat Anda Berarti mengabaikan bahwa setiap orang itu berbeda. 

Pengalaman mereka berbeda-beda karena setiap keputusan yang mereka ambil pasti selalu 

berbeda-beda. 

Apa Tantangan menjadi content neutral ? Apa yang Anda lakukan saat Anda diminta 

memberikan nasehat sebagai seorang fasilitator? Anda dapat menggunakan beberapa 

contoh tanggapan atau pertanyaan tidak langsung yang disenaraikan sebagai berikut ini: 

 Apa ada pilihan–pilihan lain atau alternatif yang bisa Anda pikirkan? 

 Apa keuntungan dan kelemahan pilihan-pilihan ini, menurut pendapat Anda? 

 Saya menyarankan Anda menjawab pertanyaan itu untuk Anda pribadi? 
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 Apakah Anda ingin kelompok membuat beberapa saran? 

 Apa Anda minta opini saya? 

Tujuan dan Tantangan menjadi Pemandu Proses 

Mengapa peran sebagai pemandu proses penting? Kebanyakan kelompok memiliki 

kecenderungan pada substansi dan hasil. Karena itulah mereka mau berkumpul bersama. 

Bagaimanapun jika kegiatan itu tidak rutin maka kerapkali tidak memadai mencapai hasil 

yang diinginkan. Kebanyakan kelompok tidak menyadari pentingnya proses. Mereka tidak 

tahu bagaimana cara memandu proses atau mereka tidak pada posisi melakukan itu. 

Fasilitator, karena ia bersikap content neutral, memiliki posisi mengelola proses. Fasilitasi 

adalah berbicara seni memobilisasi kekuatan suatu kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Apa Tantangan menjadi Pemandu proses? Kebanyakan kelompok, dimana Anda sering 

bekerja dengan mereka boleh jadi memiliki pandangan berbeda tentang pekerjaan Anda 

sebagai Pendamping Desa yang juga berperan sebagai fasilitator. Untuk itu saat diminta 

membantu kelompok tersebut, Anda perlu melakukan beberapa hal berikut : 

 Kejelasan harapan anggota kelompok atas peran Anda 

 Membuat pemahaman bersama tentang peran seorang fasilitator 

 Kejelasan peran sebagai fasilitator 

Bagaimana keahlian yang dimiliki seorang fasilitator? Jika anda tidak bisa membagi 

pengetahuan kepada mereka, lantas bagaimana dengan keahlian atau kepakaran yang Anda 

miliki? Adalah penting mengingatkan bahwa etika di atas tidak melarang sama sekali Anda 

membagi keahlian atau kepakaran yang Anda miliki kepada kelompok dan Aparatur 

Pemerintah Desa. Jika ada sarjana ekonomi dan diminta kelompok menjelaskan tentang 

seluk beluk pasar bebas atau globalisasi, Anda bisa berbagi pengetahuan dengan mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mengenali akar Ketidak 

adilan dalam masyarakat 

 

 



 

ANALISIS SOSIAL 

 

 

Ansos:  

Sebuah Metodologi 

 

Analisis Sosial (ansos) merupakan salah satu metodologi yang dikembangkan  untuk mengetahui dan 

mendalami realitas sosial.  Ada dua pendekatan dalam ansos, yakni pendekatan akademis dan 

pendekatan pastoral. Pendekatan akademis mempelajari/mengkaji situasi sosial khusus dengan cara-

cara yang benar-benar abstrak dan objektif, memerinci semua elemennya agar dimengerti dengan 

jelas. Sedangkan pendekatan pastoral memandang realitas dalam keterlibatan historis, 

mempertimbangkan situasi untuk bertindak. Sehingga ansos bukanlah sekedar ungkapan ilmu 

pengetahuan, akan tetapi ansos dilakukan lebih pada tujuan untuk diabdikan pada tindakan keadilan. 

 

Ansos dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan lebih lengkap tentang sebuah situasi 

sosial dengan menggali hubungan-hubungan historis dan kulturalnya. Ansos berperan sebagai 

perangkat yang memungkinkan kita menangkap dan memahami realitas yang sedang kita hadapi. 

Ansos menggali realitas dari berbagai dimensi. Kadang memusatkan pada masalah-masalah khusus 

seperti masalah pengangguran, inflasi, atau kelaparan. Dalam kesempatan lain berpusat pada 

kebijakan-kebijakan yang tertuju kepada masalah-masalah tersebut. Ansos memungkinkan seseorang 

mempelajari dan menyelidiki lebih jauh struktur dari lembaga-lembaga ekonomi, politik, sosial, dan 

kebudayaan, karena dari struktur lembaga-lembaga tersebut munculnya masalah-masalah dan ke 

sana pula berbagai kebijakan tertuju. 

 

Ansos memusatkan diri pada system sosial yang perlu dianalisis dari dimensi waktu (analisis historis) 

maupun menurut ruang (analisis struktural). Analisis historis mengkaji perubahan-perubahan sistem 

sosial dalam kurun waktu. Adapun analisis struktural menyajikan bagian yang representatif dari 

kerangka kerja dari sebuah sistem dalam momen waktu tertentu. Kedua analisis tersebut mesti 

dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. 

 

Dalam analisis, pada akhirnya kita akan dapat membedakan antara dimensi-dimensi objektif dan 

subjektif realitas sosial. Dimensi objektif mencakup berbagai organisasi, pola-pola perilaku, dan 

lembaga-lembaga/institusi yang memuat ungkapan-ungkapan structural secara eksternal. Sedang 

dimensi subjektif menyangkut kesadaran, nilai-nilai, dan ideologi. Unsur-unsur tersebut harus 

dianalisis untuk memahami berbagai asumsi yang aktif bekerja dalam situasi sosial yang ada. 

 

Intinya ANSOS merupakan Usaha untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai situasi 

sosial dengan menelaah kaitan-kaitan antar berbagai sub sistem dalam kehidupan masyarakat. 



Analisis sosial juga merupakan alat yang memungkinkan kita menangkap realitas sosial yang kita 

gumuli. Analisis sosial membantu untuk memahami dan mengidentifikasi: 

a. Manakah permasalahan kunci dalam suatu masyarakat. 

b. Manakah kelompok dalam masyarakat yang mempunyai akses pada sumber-sumber daya 

c. Kaitan berbagai sistem dalam masyarakat 

d. Potensi-potensi yang ada dalam masyarakat 

e.  Tindakan-tindakan yang mengubah situasi dan yang memperkuat situasi 

Namun, yang perlu diingat adalah bahwa ansos memiliki keterbatasan-keterbatasan dan bukanlah 

jawaban atau remedi permasalahan sosial, melainkan sebuah metodologi atau perangkat untuk 

realitas sosial. 

 

Lingkaran Pastoral/ 

Lingkaran Praksis 

 

Ansos dilakukan dengan merujuk pada hubungan yang erat antara: 

1. Pengalaman pemetaan masalah 

2. Pengalaman analisis sosial 

3. Pengalaman refleksi teologis 

4. Pengalaman perencanaan pastoral 

 

Karena menekankan pada hubungan yang terus-menerus antara refleksi dan aksi, maka prosesnya 

sering disebut sebagai lingkaran pastoral atau lingkaran praksis, yang digambarkan sebagai berikut. 

 

Analisis sosial     Refleksi teologis 

 

                                                            Pengalaman 

 

                                     Pemetaan masalah     Perencanaan pastoral 

 

 

Momen Pemetaan Masalah 

 

Momen pertama dalam lingkaran pastoral dan merupakan dasar tindakan pastoral adalah pemetaan 

masalah(insertion). Segi tersebut menempatkan letak geografis dari jawaban pastoral kita dalam 

pengalaman individu dan komunitas nyata. Apa yang dirasa, dialami, dan bagaimana orang-orang 



menjawabnya merupakan pengalaman yang membentuk data pokok. Kita mendapatkan semua itu 

dengan menempatkan pendekatan kita sedekat mungkin dengan pengalaman orang kebanyakan. 

 

Dalam pemetaan masalah pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus dijawab antara lain: “Di mana dan 

dengan siapa kita menempatkan diri ketika kita memulai proses ini? Pengalaman siapa yang sedang 

kita pertimbangkan? Apakah ada kelompok yang ‘dikesampingkan’ ketika pengalaman tersebut 

didiskusikan? Apakah pengalaman orang-orang miskin dan tertindas mempunyai peran istimewa 

dalam melaksanakan proses itu?” 

 

Momen Analisis Sosial 

 

Semua pengalaman tersebut di atas harus dipahami dalam kekayaan seluruh interrelasi yang ada. 

Itulah tugas analisis sosial(social analysis) sebagai momen kedua dalam lingkaran pastoral. Analisis 

sosial menyelidiki sebab-sebab, akibat-akibat, menggambarkan kaitan-kaitannya, dan 

mengidentifikasikan pelaku-pelakunya. Lebih menolong lagi untuk menciptakan suasana “mengalami” 

dengan memetakan semuanya pada gambar yang besar dan melukiskan semua hubungan yng ada. 

 

Pertanyaan kunci pada momen ini antara lain: “Tradisi analisis mana yang dianut? Apakah terdapat 

uraian dalam analisis tersebut yang perlu diuji? Mungkinkah menggunakan analisis khusus tanpa 

menerima ideologi yang menyertainya?” 

 

Momen Refleksi Teologis  

 

Momen ketiga adalah refleksi teologis(theological reflection) yang merupakan upaya untuk 

memahami secara lebih luas dan mendalami pengalaman yang telah dianalisis itu dalam terang iman 

yang hidup, kitab suci, ajaran sosial gereja,  dan sumber-sumber tradisi. Sabda Tuhan yang terarah ke 

situasi konkret tersebut melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru, memunculkan gagasan-gagasan 

baru dan membuka jawaban-jawaban baru. 

 

Pertanyaan kunci pada momen ini antara lain: “Asumsi-asumsi metodologis apa yang mendasari 

refleksi teologis? Dalam hubungan macam apakah analisis sosial tersebut menunjang teologi? Sebagai 

unsure pelengkap atau unsur pembantu? Seberapa dekat teologi terkait dengan situasi sosial yang 

ada?” 

 

Momen Perencanaan Pastoral 

 

Karena tujuan lingkaran pastoral adalah melaksanakan putusan dan tindakan, maka momen keempat 

yang sangat penting adalah perencanaan pastoral(pastoral planning). Dalam terang pengalaman-



pengalaman yang telah dianalisis dan direfleksi tersebut, akan muncul pertanyaan pokok: “Jawaban 

apa yang dikehendaki oleh individu dan komunitas?”, “Bagaimana jawaban tersebut harus 

direncanakan atau disusun agar menjadi efektif tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam 

jangka panjang?” 

 

Dan dalam momen ini perlu diperhatikan pertanyaan-pertanyaan kunci berikut: “Siapakah yang 

terlibat di dalam perencanaan pastoral? Apakah implikasi-implikasi dari proses tersebut menunjuk 

jawaban-jawaban yang tepat? Bagaimanakah hubungan antara kelompok-kelompok yang melayani 

dan yang dilayani?” 

 

Tindakan pada situasi khusus melahirkan pengalaman-pengalaman baru. Pengalaman-pengalaman 

tersebut pada gilirannya menuntut lagi perantara lebih lanjut melalui pemetaan masalah, analisis, 

refleksi dan perencanaan. Dengan demikian lingkaran pastoral terus berkembang sehingga lebih 

merupakan gerak spiral ketimbang sebuah lingkaran. Tiap langkah tidak sekedar memperbaharui 

langkah-langkah terdahulu, tetapi mematahkan landasan-landasan baru. 

 

 

Langkah-langkah Melakukan Ansos 

 

Sebagai sebuah metodologi, ada beberapa kemungkinan skema atau pola yang dapat dilakukan 

untuk ansos. Berikut adalah salah satu yang dapat diterapkan, meliputi : perubahan-deskripsi-analisis-

dan kesimpulan. 

 

1. Konversi 
 

Langkah pertama dalam melakukan ansos adalah menyingkap dan memperjelas nilai-nilai yang 

mendorong kita melakukan tugas itu. Berarti kita harus ‘bersentuhan’ dengan berbagai perspektif, 

praduga, pendirian-pendirian yang mempengaruhi soal jawab yang kita lakukan dan penilaian-

penilaian yang kita buat. Karena dalam realitanya tidak ada analisis yang ‘bebas nilai’ sama sekali. 

 

Kita melakukannya dengan mempertanyakan sendiri asas-asas. Apakah keyakinan dan nilai-nilai dasar 

kita? Apakah dasar perbedaan tindakan-tindakan kita? Manakah tindakan yang mempunyai pengaruh 

terbesar pada berbagai masalah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menyingkap pendirian yang 

menjadi titik tolak kita dalam melakukan ansos. 

 

Kita juga harus merumuskan dimensi-dimensi kitab suci dan ajaran sosial gereja yang mempengaruhi 

analisis kita. Misalnya, kesucian pribadi manusia dan penghargaan konsekuen terhadap martabat 

manusia mengandung arti bahwa pertanyaan pokok yang akan selalu kita ajukan dalam situasi apa 

pun adalah “Bagaimanakh rakyat?” Dan secara khusus kita akan bertanya: “Apa yang terjadi pada 



kaum miskin?” Itu benar karena ‘pilihan bagi kaum miskin’ merupakan sikap dasar dari perspektif dan 

jawaban kristiani terhadap realitas sosial. Dalam arti tertentu kita dapat menyatakan bahwa kaum 

miskin menyajikan ‘hermeneuse istimewa’ atau pokok interpretasi paling utama dalam pemahaman 

kita tentang dunia dewasa ini. 

 

Langkah pertama metodologi praktis bagi ansos disebut “perubahan”, karena menunjukkan 

pembalikan nilai-nilai. Langkah ini berfungsi sebagai jalan yang membuka kita pada unsur-unsur yang 

lebih penting daripada situasi yang sedang kita kenali dengan menempatkannya dalam konteks 

permasalahan dasar yang menuntun kita. Dengan dilaksanakan dalam sebuah kelompok, langkah ini 

juga memperjelas persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang akan mempengaruhi 

pembahasan selanjutnya. 

 

2. Deskripsi 
 

Langkah berikutnya yang harus dilaksanakan dalam ansos ialah membuat deskripsi umum dari situasi 

yang sedang kita coba pahami. Hal ini dapat kita lakukan dengan mengumpulkan berbagai fakta dan 

trend melalui brainstorming dan cerita-cerita yang bersentuhan dengan pengalaman-pengalaman 

rakyat. Apa yang sedang terjadi pada situasi-situasi tersebut? Apa yang diungkapkan dalam gambar-

gambar dan foto-foto situasi tersebut? Bagaimana kita membahas masalah-masalah yang paling 

menyolok dari situasi tersebut? 

 

Deskrispsi juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan semua keterangan yang berkaitan dengan 

situasi tersebut. Kuesioner juga dapat dipergunakan untuk menyelidiki berbagai realitas sosial 

tersebut. Manakah kategori yang penting? Manakah unsur yang paling membantu kita untuk 

menjelaskan situasi tersebut? 

 

Dalam deskripsi kita belum melangkah ke arah penyelidikan yang lebih dalam tentang situasi khusus 

tersebut, kita juga belum mencoba memahami hubungannya dengan situasi sosial yang lebih luas dan 

umum. Kita belum membuat evaluasi dan mengambil kesimpulan dalam arti melakukan analisis 

eksplisit dan formal. 

 

Langkah deskripsi dilakukan untuk membantu kita memasuki gambaran, bersentuhan dengan 

pengalaman situasi tersebut, dan mulai juga menunjukkan unsur-unsur yang lebih penting. Dalam 

langkah deskripsi ini kita juga bisa makin memperjelas apa yang pertama-tama menggerakkan kita 

untuk menyelidiki sistem tersebut.  

 

3. Analisis 
 

Setelah membuat deskripsi singkat tentang situasi, langkah berikutnya adalah analisis yang lebih 

formal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang sebuah situasi sosial dengan 



menggali hubungan historis dan strukturalnya, kita dapat melakukannya dengan menganalisis sejarah, 

struktur-struktur, nilai-nilai, dan arah situasi yang sedang kita analisis.  

 

a. Analisis Sejarah Situasi 

 

Manakah garis utama dari sejarah situasi tersebut? 

 

Kita memandang situasi dengan mata kesadaran historis dan mulai mengenali pengaruh masa lalu 

yang melatarbelakangi keadaan sekarang (situasi tersebut). Misalnya: 

 

1. “Manakah tahap (periode) utama yang merupakan langkah-langkah situasi tersebut?  

2. Pola gerak perkembangan mana yang dapat diamati?  

3. Peristiwa besar manakah yang telah mempengaruhi perjalanan sejarah situasi tersebut?  

 

b. Analisis Struktur-struktur 

 

Manakah struktur utama yang mempengaruhi situasi tersbut? 

Pelbagai struktur membentuk situasi dengan berbagai macam cara, seperti lembaga, proses dan pola 

yang menentukan faktor-faktor dalam akibat realitas sosial. Beberapa struktur cukup jelas, beberapa 

yang lain tersembunyi. Tetapi semuanya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya: 

 

1. Manakah struktur ekonomi pokok yang menentukan bagaimana masyarakat mengatur 

sumber-sumber daya? (produksi, distribusi, transaksi, konsumsi, modal, tenaga kerja, teknologi, 

pemusatan-pemusatan dan gabungan-gabungan perusahaan, kebijakan-kebijakan pajak, suku 

bunga, dan sebagainya) 

2. Manakah struktur politik pokok yang menentukan bagaimana masyarakat mengatur 

kekuasaan? (prosedur pembuatan keputusan, akses pengaruh publik, konstitusi, partai, 

pengadilan, militer, kelompok-kelompok, lobi-lobi, pola-pola partisipasi, dan sebagainya) 

3. Manakah struktur sosial utama yang menentukan bagaimana masyarakat mengatur 

hubungan-hubungan (selain hubungan-hubungan ekonomi dan politik)? (keluarga, marga, suku, 

lingkungan sekitar, pendidikan, rekreasi, jaringan komunikasi, media, pola-pola bahasa, dan 

sebagainya). 

4. Manakah struktur budaya pokok yang menentukan bagaimana masyarakat mengatur ‘makna 

dan nilai’? (agama/kepercayaan, simbol-simbol, mitos, impian, kesenian, musik, cerita rakyat, 

gaya hidup, tradisi-tradisi, dan sebagainya). 

 

 

c. Analisis Nilai-nilai 

 

Manakah nilai kunci yang bekerja dalam struktur tersebut? 



 

Dalam analisis ini kita membicarakan tentang nilai-nilai sebagai cita-cita yang menggerakkan 

masyarakat, ideologi-ideologi, dan norma-norma moral yang menuntun, aspirasi-aspirasi, dan 

harapan-harapan yang ada dalam masyarakat, titik berat sosial yang dapat diterima dan telah 

diterima. Tentunya semua itu berkaitan erat dengan struktur-struktur budaya. Misalnya: 

 

1. Siapakah pembawa nilai-nilai dalam masyarakat? (pribadi-pribadi manusia, model-model 

peranan, lembaga-lembaga, dan sebagainya) 

2. Apa saja nilai-nilai yang bergam tersebut? (kehidupan, umur tua-masa muda, kesatuan-

keanekaragaman, individualis-komunitas, persaingan-kerja sama, materialisme-spiritualisme, 

penumpukan-pembagian, kuasa dan pengaruh-pelayanan, partisipasi-ketaatan, kebebasan-

hukum dan ketertiban, kemajuan-stabilitas, pembaharuan-tradisi, keadilan-keamanan, 

perdamaian-kekerasan, persamaan-hierarki) 

 

d. Analisis Arah Situasi ke Depan 

 

Bagaimanakah arah masa depan situasi tersebut? 

Memandang masa depan sebenarnya bisa lebih menyingkapkan situasi masa kini ketimbang masa 

depan itu sendiri. Itu berarti, pelaksanaan masa depan dari ‘skenario-skenario’ yang sedang kita 

bayangkan memberi kita wawasan ke arah dinamika dari apa saja yang sebenarnya terjadi sekarang. 

Misalnya: 

 

1. Manakah trend terpenting yang terungkap dalam situasi tersebut? 

2. Apakah kita dapat meramalkan kemungkinan-kemungkinan atas dasar keadaan yang 

berlangsung dewasa ini? 

3. Jika di masa depan segala hal berlangsung seperti sekarang, bagaimanakah  keadaan dalam 10 

tahun nanti? 

4. Manakah sumber kreativitas dan harapan yang ada sekarang untuk masa depan? 

 

Sistematika Penyajian Laporan 

 

I. Pendahuluan (Tahap Konversi), yang didalamnya memuat tentang hal-hal sebagai 

berikut: 

1.1. Jelaskan apa yang menjadi pusat kepedulian (the centre of concern) kelompok Anda 

selama melangsungkan persentuhan dengan komunitas. 

1.2. Kemukakan nilai-nilai apa yang mendasari pusat kepedulian tersebut (misal: 

penghargaan terhadap martabat manusia).  

1.3. Kemukakan pertanyaan-pertanyaan inti yang menjadi titik tolak dalam melakukan 

analisis sosial. 

 

II. Paparan Hasil (Tahap Deskripsi), yang didalamnya berisi tentang jawaban atas 

pertanyaan dalam butir 1.3.  

 



2.1 Kemukakan gambaran umum tentang situasi (secara historis dan struktural) yang 

relevan dengan pusat kepedulian berdasarkan kategori menurut point-point dari  

pertanyaan inti 1.3. dalam bentuk matrik.  

2.2 Kemukakan hasil observasi yang mendukung data-data di butir 2.1 (Dapat berupa 

hasil transeks analisis, analisis pihak stakeholder, diagram musim, sosiogram, foto-

foto dsb) 

 

III. Pembahasan (Tahap Analisis): di dalamnya berisi tentang hasil analisis dalam 

rangka menggali hubungan-hubungan historis dan struktural yang membentuk 

situasi sosial. 

 

3.1 Penjelasan tentang faktor-faktor historis yang mempengaruhi terbentuknya situasi 

sosial. 

3.2 Penjelasan tentang anatomi dan hubungan antara berbagai struktur ekonomi, politik, 

sosial dan budaya, terhadap terbentuknya situasi sosial yang menjadi pusat 

kepedulian dalam proses analisis sosial. 

3.3 Penjelasan tentang struktur utama yang mempengaruhi terbentuknya situasi sosial 

tersebut. 

3.4 Penjelasan tentang nilai-nilai kunci yang bekerja dalam struktur utama tersebut. 

3.5 Penjelasan tentang arah masa depan atas situasi sosial yang menjadi pusat 

kepedulian dalam proses ANSOS. 

 

IV. Kesimpulan : berisi tentang kristalisasi dan dalil-dalil umum yang bisa ditarik dari situasi 

sosial yang menjadi pusat kepedulian selama proses analisis sosial. 

V. Refleksi: berisi tentang buah-buah permenungan pergumulan dan persentuhan dengan 

komunitas selama melakukan proses analisis sosial. 

 

5. Kesimpulan 

 

Langkah terakhir dari ansos adalah menarik kesimpulan agar dapat melihat dengan tajam unsur-

unsur terpenting dalam situasi kini. Hal tersebut menuntut kita untuk memeriksa kembali jawaban-

jawaban pertanyaan di atas dengan menggolong-golongkan dalam unsur-unsur ‘akar’. 

 

Unsur ‘akar’ merupakan penyebab paling mendasar dalam sebuah situasi (penyebab-penyebab 

kausal), berbeda dengan gejala-gejala atau akibat-akibat belaka dari sesuatu yang lebih dalam. Semua 

itu merupakan jawaban yang akhirnya muncul jika kita terus-menerus mengajukan pertanyaan 

“mengapa”. 

 

Untuk menemukan unsur ‘akar’ kita harus mendahulukan faktor-faktor terpenting yang 

mempengaruhi situasi tiap-tiap kategori analisis (sejarah, struktur, nilai-nilai, dan arah). Misalnya, satu 

atau dua peristiwa historis manakah yang paling membentuk keadaan dewasa ini? Faktor ekonomis, 

sosialdan kultural manakah yang paling menentukan cara kerja sistem yang ada? Manakah nilai yang 

mempunyai pengaruh terbesar bagi cara orang-orang bertindak? Manakah trend yang paling 

mengkin nampak di masa depan? 



 

Dengan berusaha sekuat tenaga menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu, kita akan merasakan 

perlunya mengenali beberapa kriteria yang kita pakai untuk menyimpulkan bahwa beberapa unsur 

lebih mendasar di banding yang lain.  

 

Jika berbagai unsur telah diprioritaskan dalam ‘akar’, maka perlu dilakukan usaha berikutnya, yakni 

penggolongan tingkat, lalu menarik beberapa kesimpulan dengan misalnya menjawab pertanyaan 

berikut. 

 

1. Manakah dua atau tiga unsur ‘akar’ yang paling bertanggung jawab terhadap situasi yang 

sedang terjadi dewasa ini? 

2. Demi kepentingan siapa unsur-unsur ‘akar’ itu bekerja? 

Kesimpulan-kesimpulan kita peroleh akan sangat bergantung pada bermacam-macam faktor, 

misalnya kompleksitas relatif dari situasi yang sedang kita selidiki, ketetapan dan memadainya data 

yang tersedia bagi kita, ketepatan pertanyaan kita, kriteria yang mempengaruhi penilaian kita atas 

unsur-unsur ‘akar’, dan sebagainya. Namun, kita akan mendapatkan keuntungan dapat menyingkap 

situasi dan memperlihatkan penyebab-penyebab, akibat, kaitan trend, dan dimensi yang 

berhubungan. Akan tersedia gambaran yang menyeluruh: dinamis dalam sebuah perspektif historis 

dan saling terkait dalam sebuah perspektif struktural.  

 

Ansos dengan Pendekatan Sederhana 

 

Pendekatan ini berlangsung melalui 10 pertanyaan yang masing-masing mempunyai kesejajaran 

dalam langkah-langkah yang lebih terperinci dalam metodologi. Pendekatan ini efektif dalam 

beberapa kelompok kecil yang justru sedang mulai menggali realitas social wilayah mereka. Gerak 

maju lewat 10 pertanyaan ini akan menyingkap situasi dan merangsang keinginan untuk mengadakan 

analisis yang lebih mendalam. Pertanyaan-pertanyaan berikut menjadi jalan masuk ke arah usaha-

usaha yang lebih mendalam.  

 

1. Apa yang Anda ketahui tentang situasi yang ada di sini sekarang ini? Apa yang sedang dialami 

rakyat? 

2. Perubahan-perubahan apakah yang tengah terjadi dalam 20 tahun terakhir ini? Manakah 

peristiwa yang paling penting? 

3. Apakah pengaruh uang terhadap situasi kita? Jelaskan ! 

4. Siapakah yang membuat keputusan terpenting di sini? Jelaskan ! 

5. Manakah hubungan terpenting yang ada dalam masyarakat sekarang ini? Jelaskan ! 

6. Manakah tradisi masyarakat yang paling penting? Jelaskan ! 

7. Apa yang paling dikehendaki orang dalam hidupnya? Jelaskan ! 

8. Apakah yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan jika segalanya tetap berlangsung seperti 

sekarang ini? Jelaskan ! 

9. Manakah penyebab terpenting dari situasi dewasa ini? Jelaskan ! 

10. Apa yang Anda pelajari dari semua itu? 

 



Untuk memulai melakukan ansos ada beberapa kuesioner (terlampir) yang dapat digunakan sebagai 

alat bantu.  Dan agar pemahaman kita lebih mendalam referensi berikut dapat  dipelajari lebih lanjut.  

Semoga bermanfaat. 
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Strategi dan Kerangka Kerja Advokasi 

 

 

a. Pertimbangan Strategi Advokasi 

Berhasil atau tidaknya kerja advokasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam 

merumuskan strategi. Oleh karena itu, dalam merumuskan strategi advokasi harus 

mempertimbangkan beberapa aspek penting sebagai berikut: 

(1) Terget yang jelas. Dalam advokasi harus menentukan target yang jelas. Masyarakat 

desa diajak untuk menentukan kebijakan public seperti apa yang akan diubah, apakah 

UU, Perda atau produk hukum lain; 

(2) Menentukan Prioritas. Dalam advokasi harus menentukan prioritas yang hendak 

dicapai, mengingat tidak semua kebijakan bida diubah dalam waktu cepat. Oleh karena 

itu, masyarakat desa harus mampu menentukan skala prioritas terkait hal-hal atau isu-

isu kebijakan mana yang akan diubah; 

(3) Realistis. Dalam advokasi semua komponen yang terlibat harus menyadari bahwa 

tidak semua dapat diselesaikan atau diubah. Oleh karena itu, masyarakat desa diajak 

untuk berfikir realistis dengan menentukan hal-hal apa saja dari kebijakan yang akan 

didorong untuk dirubah. Misalnya pada bagian pelaksanaan kebijakan, pengawasan 

kebijakan atau lainnya; 

(4) Batas Waktu. Alokasi waktu yang jelas harus ditetapkan untuk mempermudah dan 

menuntun semua pihak yang bekepentingan dalam melakukan setiap tahapan 

kegiatan advokasi. 

(5) Dukungan logistik. Pentingnya sumber daya pendukung baik dana, manusia, 

teknologi dalam melakukan kegiatan advokasi. 



(6) Peluang dan Resiko. Perlu dilakukan analisis terhadap ancaman dan 

peluangdalamrangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan mengantisipasi 

resiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan advokasi. 

 

b. Tahapan Advokasi 

Berikut diuraikan beberapa langkah yang dilakukan dalam melakukan kerja advokasi: 

 

1. Membentuk Linkaran Inti 

Upaya mendorong perubahan melalui suatu gerakan advokasi diperlukan pengelolaan 

sumber daya dan pengorganisasian pemangku kepentingan dengan baik. Dalam 

mengorganisir pemangku kepentingan diperlukan beberapa beberapa orang yang berfungsi 

sebagai koordinator dan motivator yang memahami benar tentang persoalan yang akan 

diselesaikan. Pembentukan lingkar inti dilakukan melalui proses penelurusan dan pemetaan 

kebutuhan personil dan bentuk organisasi sebagai motor penggerak keseluruhan upaya 

advokasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam lingkaran inti bertugas memfasilitasi penentuan 

tujuan bersama, menyusun strategi, mengorganisir dan mendorong masyarakat untuk 

terlibat dalam upaya advokasi terhadap kasus atau regulasi yang akan dirubah dan 

bagaimana cara melakukannya.  

Dalam upaya penanganan masalah atau mendorong perubahan kebijakan, lingkar inti 

yang dibentuk yaitu mereka yang memiliki kesamaan ideologis atau pemikiran sebagai 

pemrakarsa, penggagas, pendiri, penggerak utama sekaligus pengendali arah kebijakan, 

tema atau isu dari sasaran yang diadvokasi. Lingkar inti biasa dibentuk melalui tim khusus 

yang dibentuk dalam musyawarah khusus. Lingkar inti dapat terdiri dari beberapa wakil 

masyarakat (tokoh masyarakat atau pemuda) dan difasilitasi oleh pihak-pihak yang dapat 

mewakili kepentingan masyarakat. Pembentukan lingkaran ini sangat ditentukan oleh jenis 

masalah dan tingkat pelibatan dalam penyelesaian. Misalnya, jika isu atau permasalahan 

yang akan di advokasi menyangkut kebijakan supra desa maka lingkar inti diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mampu mendorong pencapaian tujuan advokasi 

hingga tingkatan tersebut.  

 

2. Mengumpulkan Data 

Kebutuhan data untuk mendukung upaya advokasi sangat penting dalam memberikan 

gambaran secara utuh tentang peta kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi 

kelompok yang yang perlu mendapat bantuan advokasi. Demikian juga, data akan 

manggambarkan juga isu startegis yang akan diadvokasi dan sasaran atau pihak-pihak yang 

akan diadvokasi. Pengumpulan data dari sumber primer atau sekunder melalui berbagai 

perangkat (tools) atau alat pengumpul data, seperti: peta desa, profil desa, wawancara-semi 

terstruktur, observasi, kunjungan dan studi kasus dapat membantu dalam menemukenali 

potensi, permasalahan, dan pemangku kepentingan. Jenis data yang dikumpulkan akan 

menentukan bentuk analisis yang akan dilakukan oleh lingkar inti bersama masyarakat. 



Sebanyak mungkin dikumpulkan data mengenai hal-hal yang hendak diadvokasi, bagaimana 

kemajuannya dan mengapa perlu diadvokasi. 

 

3. Analisis data 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga 

karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan dimanfaatkan 

untuk menjawab masalah yang akan diadvokasi. Analisis data dilakukan untuk membuat 

deskripsi data maupun induksi dalam rangka menarik kesimpulan tentang karakteristik 

parameter populasi berdasarkan data yang dikumpulkan. Berdasarkan data yang terkumpul, 

dilakukan analisis mengenai apa dan mengapa terjadi stagnasi proses atau proses yang tidak 

sesuai sebagai dasar bagi penyusunan langkah lebih lanjut. 

 Tahapan analisis data meliputi: 

(1) Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrument 

pengumpul data yang telah dilakukan pada tahap selanjutnya; 

(2) Tahap koding, yaitu proses idnetifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan 

yangterdapat dalam instrument pengumpul data menurut variable atau isu-isu yang 

diperlukan dalam advokasi; 

(3) Tahap tabulasi, yaitu melakukan pencatatan atau entri data ke dalam tabel induk sesuai 

dengan karakteristik dan sifatnya; 

(4) Tahap pengujian kualitas data, yaitu menguji validitas dan reliabilitas instrument 

pengumpul data; 

(5) Tahap mendeskripsikan data, yaitu merumuskan dalam bentuk tabel frekuensi 

dan/atau diagram agar mudah dipahami oleh masyarakat dan pihak-pihak yang akan 

diadvokasi, serta berbagai ukuran tendensi sentral maupun ukuran dipersial. Tujuannya 

untuk mamahami data terkait kondisi masyarakat yang akan mendapat bantuan 

advokasi; 

(6) Tahap pengujian data terhadap hipotesis atau proporsisi secara sederhana dan mudah 

dipahami apakah bermakna atau tidak. Atas pengujian hipotesis inilah selanjutnya 

dilakukan pengambilan keputusan. 

 

4. Membangun Pelibatan masyarakat.  

Mendorong partisipasi masyarakat termasuk melibatkan perempuan dan kelompok rentan 

dalam setiap tahapan atau proses advokasi. Pada tahapan ini, masyarakat diberikan 

pemahaman, penyadaran dan kemampuan untuk memperjuangkan sesuatu yang menjadi 

haknya dan mengorgansir potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong kebijakan publik yang lebih 

berpihak kepada desa khususnya menyangkut kepentingan masyarakat miskin dan 

kelompok rentan, diantaranya: 



Pada tahap pengidentifikasian dan pengagendaan masalah yang akan diadvokasi. 

Masyarakat dapat berpartisipasi  dengan cara menyampaikan kebutuhan dan masalah yang 

sedang dihadapi kepada pemerintah.  

Pada tahap perumusan atau formulasi rancangan kebijakan, masyarakat dapat 

memberikan opini, masukan atau kritik melalui media masa terhadap rancangan kebijakan 

tersebut dengan menunjukkan fakta-fakta dilapangan. Menyampaikan aspirasi kepada 

lembaga perwakilan rakyat seperti BPD, DPRD atau DPR. Memanfaatkan diskusi saat anggota 

DPRD melakukan kunjungan ke kampong-kampung. Pada Pada tahap evaluasi masyarakat 

dapat memberikan masukan atau kritik terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan oleh 

pemerintah. 

 

5. Membangun jejaring 

Agar upaya yang dilakukan berjalan efektif diperlukan jaringan seluas-luasnya untuk dapat 

bekerja secara bersama melancarkan advokasi, sekaligus Berdasarkan pengalaman 

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh berbagai lembaga 

atau pemangku kepentingan, titik lemah lambannya suatu proses penanganan antara lain 

bahwa masyarakat sejak dini tidak terlibat dalam mendorong upaya kerja bersama melalui 

jejaring. Dalam beberapa hal pendekatan yang dilakukan masih bersifat elitis, hanya 

konsultan dan beberapa orang yang aktif dan memiki kepedualian terhadap hal-hal yang 

perlu diperjuangkan oleh desa. 

Dalam hal ini dilakukan pembagian tugas. Biasanya pada tahap ini jaringan dibentuk 

multi background, dapat terdiri dari LSM/organisasi non politik dan media massa. Perlu 

dibentuk jaringan advokasi yang kuat dan memadai diantaranya: 

(1) Jaringan kerja garis depan (front lines) yakni jaringan kerja yang memiliki tugas dan 

fungsi untuk menjadi juru bicara organisasi, melakukan lobi, melibatkan diri dalam aksi 

yuridis dan legislasi serta penggalangan lingkar sekutu (aliansi). Tentunya pihka-pihak 

yanghendak terlibat dalam kegiatan advokasi jaringan kerja garis depan setidaknya 

harus memiliki teknik dan keterampilan untuk melakukan tugas dan fungsi jaringan ini; 

(2) Jaringan kerja basis yakni jaringan kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk 

melakukan kerja-kerja pengorganisasian, membangun basis mass, pendidikan politik 

kader, mobilisasi aksi dan membentuk lingkaran inti; 

(3) Jaringan kerja pendukung yakni jaringan kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk 

mendukung kerja-kerja advokasi  dengan cara mengupaykan dukungan logistic, dana, 

informasi data dan akses. 

 

6. Melancarkan tekanan 

Advokasi dapat dilakukan dengan cara melakukan tekanan ke berbagai pihak dengan 

berbagai cara, mulai dari yang bersifat lunak, dengan mempengaruhi pendapat umum  

menyurat kepada instansi terkait, sampai dengan cara-cara yang lebih atraktif, seperti 

menyebarkan publikasi dalam media massa dan demonstrasi. 



 

7. Pengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan 

Dalam hal ini dapat dilakukan pendekatan persuasif yaitu dengan mengajak diskusi atau 

proaktif menginformasikan pada pembuat kebijakan arti penting penanganan kasus tersebut 

bagi masyarakat dan pembangunan desa. Disamping itu juga dapat dilakukan dengan mulai 

merintis jaringan dengan aparat yang memiliki keberpihakan terhadap masyarakat miskin 

dan kelompok rentan. 

 

8. Lakukan pembelaan atas hak 

Pembelaan merupakan salah satu contoh dalam tahap melancarkan tekanan, yang dapat 

dilakukan dengan cara mengajukan gugatan class action atau untuk kasus pidana dengan 

jalan pemantauan yang kontinyu dan terpadu. 

 

c. Kerangka Kerja Advokasi 

(1) Proses-proses legislasi dan juridiksi, yakni kegiatan pengajuan usul, konsep, 

penyusunan academic draft hingga praktek litigasi untuk melakukan judicial review, 

class action, legal standing untuk meninjau ulang isi hukum sekaligus membentuk 

preseden yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan hukum selanjutnya. 

(2) Proses politik dan birokrasi, yakni suatu upaya atau kegiatan untuk mempengaruhi 

pembuat dan pelaksana peraturan melalui berbagai strategi, mulai dari lobi, negoisasi, 

mediasi, tawar menawar, kolaborasi dan sebagainya. 

(3) Proses sosialisasi dan mobilisasi, yakni suatu kegiatan untuk membentuk pendapat 

umum dan pengertian yang lebih luas melalui kampanye, siaran pers, unjuk rasa, 

boikot, pengorganisasian basis, pendidikan politik, diskusi publik, seminar, pelatihan 

dan sebagainya. Untuk membentuk opini publik yang baik, dalam pengertian mampu 

menggerakkan sekaligus menyentuh perasaan terdalam khalayak ramai, keahlian dan 

ketrampilan untuk mengolah, mengemas isu melalui berbagai teknik, sentuhan artistik 

sangat dibutuhkan.  

  



 
 

Metode Fasilitasi Pelatihan 

dan Pengkajian Keadaan 

Desa 

 
 

 

 

Metode Fasilitasi Pelatihan 

Setiap Pendamping Desa ketika berperan sebagai fasilitator mempunyai pilihan metode, 

tergantung pada kesukaan dan pengalamannya. Tetapi, sebagai fasilitator kita jangan 

memilih metode hanya berdasarkan apa yang kita sukai atau yang disukai oleh 

peserta/masyarakat. Kita harus menentukan metode mana yang paling efektif untuk 

mencapai tujuan situasi tertentu. Untuk meningkatkan partisipasi dan menjamin terjadinya 

pengambilan keputusan yang partisipatif, kita harus menggunakan campuran berbagai 

metode fasilitasi. Tabel dibawah ini memberika contoh beberapa metode fasilitasi, masing-

masing dengan tujuan serta hasil yang diharapkan. 

Metode fasilitasi Tujuan 

Presentasi  

 

Transfer pengetahuan 

Jumlah peserta banyak 

Memperkenalkan topik-topik baru 

Diskusi pleno 

terstruktur 

Bertukar pendapat dan gagasan 

Menyelesaikan masalah perencanaan 

Membuat strategi 

Mengambil keputusan 

Waktu tebatas 

Dikusi kelompok 

kecil 

Bertukar pengalaman 

Bertukar gagasan dan opini 

Menyelesaikan masalah, isu kontroversial, membuat perencanaan 

Buzz group Menegaskan proses belajar 

Memberi break sewaktu pleno untuk refleksi dan formulasi pikiran 

Mendapat umpan balik 

Menyelesaikan masalah, sharing 

Brainstorming/ 

Curah Pendapat  

Menggali gagasan, pengalaman dan ide-ide baru 

Menyelesaikan masalah  

Berpikir kreatif/inovatif 



Metode fasilitasi Tujuan 

Memberikan jeda waktu untuk menyegarkan kelompok dan 

meningkatkan perhatian 

Latihan  Meningkatkan kapasitas pembelajaran melalui latihan, refleksi dan 

analisis 

Demonstrasi  Belajar prosedur tertentu 

Belajar keterampialn tertentu 

Kunjungan silang Belajar dari orang lain 

Belajar lewat “Melihat agar percaya” 

Role - play Berlatih menghadapi situasi konflik dan menegangkan 

Melatih keterampilan interpersonal, komunikasi dan negoisasi 

Menonjolkan aspek-aspek nyata diri perilaku manusia 

Mendorong pola pelaku yang berempati 

Energizer  Berkenalan, mendorong interaksi 

Meningkatkan energi, membuat kelompok yang ngantuk atau 

bosan menjadi bersemangat kembali 

Stimulasi berpikir kreatif, memecah teka-teki 

Menantang asumsi-asumsi dasar 

Menggambarkan konsep-konsep baru 

Membentuk kelompok, team building fun 

Opsi Alat Kerja Pengkajian Desa  

Hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka menyiapkan dokumen RPJM Desa yang 

mampu menyajikan data/informasi yang logis dengan perencanaan desa adalah melakukan 

kajian desa secara partisipatif.  

Melalui PNPM Mandiri dan program lainnya, masyarakat relatif sudah banyak mengenal 

tentang metode/teknik untuk menggali, mengumpulkan data /informasi tentang kondisi, 

permasalahan, dan potensi desa untuk menentukan program prioritas desa. Teknik/metode 

tersebut misalnya rembug warga (musyawarah warga), bahtsul masail (analisis masalah) yang 

biasanya banyak dilakukan warga NU, majelis tarjih (analisis masalah) sebagaimana 

diterapkan di lingkungan organisasi Muhamadiyah. Di kalangan aktivis berkembang model 

Participatory Rural Appraisal (PRA), lokakarya (workshop), seminar hasil kajian desa/wilayah, 

diskusi kelompok terbatas (focus group discussion) dengan berbagai instrument untuk 

identifikasi data dan informasi serta analisis asset/potensi desa.Ada pula yang menerapkan 

teknik jejak pendapat (polling), misalnya melalui short massage service (SMS) dan survei. 

Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa. 

Berikut ini beberapa teknik yang banyak dikenal dalam rangka mengumpulkan 

data/informasi pendukung untuk membuat dokumen RPJM Desa dengan menggunakan 

pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal) yang di Indonesia  sudah banyak 



 

dikembangkan dan diadaptasikan sesuai kondisi lokal. Teknik di bawah ini hanya sebagai 

contoh saja, dan tentu harus dikembangkan di lapangan sesuai kebutuhan dan pengalaman 

setiap desa. 

1) Sejarah Desa 

Dengan teknik ini masyarakat diajak melihat dan menyimak kembali sejarah desanya 

misalnya berkait dengan asal usul terbentuknya desa, keadaan atau peristiwa penting bagi 

desa termasuk refleksi atas program-program pembangunan yang pernah masuk dan 

mempengaruhi kehidupan desa. Dengan belajar pada sejarah desa, pemerintah desa 

maupun warga diharapkan mendapatkan pembelajaran tentang kewenangan desa baik yang 

berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Dengan merefleksikan 

program-program yang pernah ada, masyarakat mengetahui keunggulan, kelemahan, model 

pengelolaan ataupun kemanfaatan program itu sendiri bagi desa. Sehingga akan 

memberikan pembelajaran bagi pengelolaan program-program desa berikutnya.  

2) Gambar Desa untuk Pemetaan Potensi Alam dan Sosial  

Pembuatan peta desa merupakan teknik pengglian informasi mengenai keadaan wilayah 

desa beserta lingkungannya. Yang utama dalam pemetaan ini  adalah memotret sarana fisik 

dan kondisi sosial dengan menggambar kondisi wilayah secara umum dan menyeluruh 

menjadi sebuah peta. Dengan sendirinya jenis informasi yang tedapat dalam peta tersebut 

beragam. 

Ada peta yang menggambarkan sumber daya umum desa, dan ada peta dengan tema 

tertentu yang menggambarkan hal-hal yang sesuai dengan ruang lingkup tema tersebut, 

misalnya peta sumber daya alam desa, peta sumber daya buatan desa, peta pemanfaatan 

tanah desa, peta sumberdaya pertanian, peta penyebaran penduduk, peta pola pemukiman, 

dan sebagainya. 

Pembuatan peta dapat dilakukan di atas tanah 

menggunakan alat-alat/bahan-bahan lokal seperti 

ranting, kayu, batu, pasir, biji-bijian, dsb. Keunggulan 

cara ini, dapat melibatkan banyak orang sekaligus, 

kesalahan informasi mudah diperbaiki, informasi 

yang digambarkan bisa lebih jelas dan rinci.  

Cara lain, peta dibuat di atas kertas. Pada 

dasarnya sama dengan cara di atas, hanya 

dilakukan di atas kertas dengan alat tulis. Tanda 

atau simbol yang dipetakan dapat digambar atau 

ditempel dengan kertas yang dibentuk sesuai yang 

disimbolkan. 

Masyarakat atau peserta lokakarya desa melalui Sketsa desa 

diajak mengenal secara lebih mendalam terhadap desa baik secara fisik 

maupun non fisik dengan cara membuat sketsa atau gambar desa. Hasilnya tidaklah hanya 



mencerminkan citra geografis desa tapi dapat pula berupa masalah sosial, ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, keamanan, fisik dan non fisik antardusun. 

Dengan teknik menggambar desa ini, masyarakat desa diharapkan; 1) memahami berbagai 

jenis dan jumlah/kapasitas sumber daya dari dan di masing-masing dusun; 2) mampu 

menggali/menjaring masalah yang ada di tingkat dusun terutama yang berkaitan dengan 

pemenuhan hak dasar (Permasalahan Pengembangan Wilayah, Sosial budaya dan Ekonomi); 

3) masyarakat dapat menyamakan presepsi dan kesepakatan atas masalah dan potensi desa 

yang perlu diprioritaskan. 

Tujuan 

1. Memandu masyarakat memahami keadaan desa dan lingkungannya sendiri, misalnya 

batas wilayah, letak berbagai sumber daya yang dimiliki, tata ruang wilayah desanya, jenis 

dan keadaan sumber daya yang dimiliki, berbagai persoalan maupun potensi 

pemanfaatannya. 

2. Memandu masyarakat mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi dengan berbagai 

sumber daya yang ada, mengenai penyebab maupun akibat perubahan yang terjadi. 

3. Membantu masyarakat mengambil jarak dari lingkungannya untuk bisa memikirkan dan 

menilai kembali keadaan yang dipetakan, serta menyusun rancangan arah perubahan. 

4. Bagi pemandu dari luar (fasilitator), proses pembuatan peta membantu pemahamannya 

terhadap kondisi suatu wilayah terkait infrastruktur (sarana jalan, saluran air, perumahan, 

tempat pembuangan sampah), potensi sosial ekonominya (produk pertanian, sarana 

perdagangan, jenis pekerjaan perempuan dan laki-laki), hingga masalah-masalah yang 

timbul dari kondisi fisik dan sosial ekonomi. 

5. Membantu fasilitator menyelami cara berpikir masyarakat dampingannya, prioritas-

prioritas mereka, hingga cara-cara mengatasi masalahnya. 

Data/informasi yang digali dengan cara membaca peta desa kemudian dituangkan pada 

contoh matrik seperti di bawah ini. 

No Masalah Penyebab Masalah Potensi 

1 Bencana alam tanah 

longsor di dusun “x” 

terjadi hampir setiap 

tahun 

Bukit gundul karena praktik 

penebangan liar, kesadaran 

pengurangan resiko bencana 

masayarakat rendah. 

Terdapat organisasi kelompok 

tani hutan 

 

    

    

2 dst   

 

 



3) Pemetaan Stakeholder dan Diagram Kelembagaan  

Di dalam masyarakat terdapat berbagai lembaga seperti lembaga lokal kemasyarakatan, 

lembaga formal seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta. Lembaga-lembaga tersebut 

hadir dengan berbagai kepentingan pelayanan atau pun tujuan lain. Kehadirannya sedikit 

banyak akan memberikan pengaruh pada masyarakat, namun masyarakat kadang abai 

terhadapnya. Diagram ven atau teknik pembuatan bagan kelembagaan bisa dimanfaatkan 

untk memetakan hubungan antar lembaga maupun manfaat dan pengaruhnya bagi 

masyarakat. Seberapa besar pengaruh atau manfaatnya, atau jauh-dekatnya hubungan dapat 

tergambar secara visual melalui alat ini. 

Tujuan 

1. Untuk memfasilitasi diskusi dan mengembangkan pemahaman masyarakat mengenai 

keberadaan stakeholder strategis dan lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya. 

2. Untuk memfasilitasi diskusi dan pemahaman masyarakat mengenai hubungan 

stakeholder/lembaga-lembaga yang ada dengan warga masyarakat (individu, keluarga, 

kelompok, perempuan, laki-laki, maupun anak-anak laki-laki atau perempuan). 

3. Untuk memperoleh data tentang pengaruh stakeholder/lembaga yang ada di wilayah 

terhadap kehidupan dan persoalan warga  masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. 

4. Untuk memperoleh data tentang tingkat kepedulian dan tingkat keseringan (frekuensi) 

stakeholder/lembaga masyarakat dalam membantu memecahkan persoalan yang 

dihadapi warga masyarakat. 

Teknik ini jamak dikenal dengan sebutan diagram venn. Teknik ini digunakan untuk 

menggambarkan jenis-jenis organisasi (formal maupun informal) yang berperan dalam 

berbagai kegiatan/program di desa dan kemudian diguanakn untuk mendiskusikan 

permasalahan dan potensi dari setiap lembaga agar meningkatkan perannya dalam upaya-

upaya pembangunan desa. Diagram venn berupaya memfasilitasi diskusi masyarakat dalam 

mengidentifikasi pihak/aktor yang berkait secara langsung maupun tak langsung dengan 

permasalahan yang dihadapi, serta menganalisa dan mengkaji perannya, kepentingan dan 

manfaatnya untuk masyarakat. Lembaga yang dikaji meliputi lembaga-lembaga lokal, 

lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasta (termasuk Lembaga Swadaya 

Masyarakat) dan orang-orang yang berpengaruh. 



Berikut ini contoh hasil pemetaan kapasitas kelembagaan sosial kemasyarakatan di desa. 

No Lembaga Masalah Penyebab Masalah Potensi 

1. Karang 

Taruna 

Pemuda yang aktif 

sedikit berorganisasi 

Fasilitasi kegiatan 

kepemudaan oleh pemdes 

kurang 

Usia produktif, 

pemdes memiliki 

APBDes 

2. Kelompok 

Wanita Tani 

Perlu penguatan 

kapasitas 

keorganisasian dan 

kepemimpinan 

Terbentuk karena untuk 

memenuhi syarat proyek 

pencairan bantuan 

pertanian 

Anggotanya banyak 

 

 

 

 

4) Kalender Musim 

Teknik ini membekali masyarakat dengan kemampuan membuat kalender kegiatan dalam 

rentang waktu setahun (januari s/d Desember) yang bersifat musiman. Misalnya kegiatan 

bercocok tanam para petani, kegiatan menanam rumput laut bagi petani di desa pesisir, 

musim melaut bagi nelayan, kegiatan sosial kemasyarakatan (gotong royong, bersih desa, 

upacara adat), dan kegiatan musiman lainnya yang berjalan setiap tahun. Salah satu manfaat 

kalender musim adalah desa dapat mengetahui kapan waktu yang tepat untuk 

menyelenggarakan musyawarah desa sehingga partisipasi warga lebih optimal. Di samping 

itu juga dapat menjadi panduan bagi pemerintah desa kapan meluncurkan program desa 

yang tepat, contohnya bantuan benih padi hendaknya diberikan menjelang musim tanam 

tiba bukan pada musim panen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender musim merupakan salah satu teknik penggalian informasi atau pengumpulan data 

untuk mengkaji kegiatan-kegiatan dan keadaan-keadaan yang terjadi berulang dalam suatu 

kurun waktu tertentu (musiman) dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan dan keadaan 

tersebut dituangkan dalam jangka waktu 1 tahun (12 bulan).  

Jenis informasi kajian yang dimunculkan dalam kalender musim adalah: penanggalan atau 

system kalender yang dipakai masyarakat; iklim, curah hujan, ketersediaan air; pola produksi 

atau pola tanam/panen (pertanian), biaya produksi, hasil produksi dan tingkat produksi; 

ketersediaan pangan dan pakan pada masa paceklik (pertanian); ketersediaan tenaga kerja; 

kesehatan (musim penyakit) dan kebersihan lingkungan; kegiatan sosial kemasyarakatan, 

adat, agama; pola pengeluaran (konsumsi, produksi, investasi). 

Kegiataan fasilitasi dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan 

sejumlah peserta (5 – 7 peserta). 

 

Tujuan  

1. Mengkaji kegiatan-kegiatan dan keadaan yang terjadi berulang secara musiman 

2. Mengidentifikasi siklus kehidupan masyarakat selama setahun dalam bentuk kalender 

musim 

3. Mengetahui masa-masa sulit dan masa-masa baik mereka, serta keadaan yang 

mempengaruhi pada masa itu 

4. Memahami keadaan desa dan mengetahui focus kegiatan masyarakat 

5. Memperoleh daftar masalah, potensi dan alternative pemecahannya 

 

5) Matriks Masalah Kesehatan di Masyarakat 

Teknik ini sering disebut “Suster Tanaka” bertujuan untuk mengidentifikasi tentang akses 

melakukan pengobatan bagi anggota keluarga yang mengalami berbagai jenis penyakit 



yang sering dilakukan selama ini. Dari matriks ini akan diketahui kemana saja umumnya 

warga masyarakat mencari pertolongan jika mengalami penyakit tertentu. Berbagai solusi 

yang digunakan masyarakat selama ini dapat menjadi asset dan pilihan bagi warga lainnya 

yang belum mengalami. 

Orang/Pihak yg dipercaya 

sebagai tempat  

berobat 

Anggota  

keluarga 

 

   

 

Balita Penyakit apa?     

Anak      

Orang Dewasa (Bapak/ 

Ibu) 
     

Kakek      

Nenek      

 

Analisis Temuan dan Relevansinya untuk RPJMDesa & RKPDesa 

 

 

 

 

6) Pohon Masalah untuk Analisis Penyebab Kemiskinan 

Metode atau teknik ini mengajak masyarakat menganalisis masalah-masalah sosial 

kemasayarakatan yang mengganggu kesejahteraan masyarakat dengan mencari akar 

masalah (penyebab) dan dampak (akibat) yang ditimbulkannya. Problem tree demikian dalam 

bahasa Inggrisnya secara tidak langsung berupaya melatih masayarakat menganalisis 

hubungan sebab akibat masalah disekitar mereka secara logis. Kemampuan mengurai 

masalah dengan menggunakan pohon masalah akan memudahkan masyarakat mencari 

jawaban atau solusi alternatif dalam bentuk rancangan program.  

7) Alat Pengkajian lainnya  

Pasal 16 Permendagri 114 tahun 2014 ayat (3) dan (4) menyebutkan bahwa Tim penyusun 

RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja selain alat yang sudah diuraikan di atas, dalam 

rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan. Alat lain yang akan digunakan harus 



mampu mengatasi hambatan dan kesulitan di lapangan dan disesuaikan dengan kondisi dan 

kemampuan masyarakat Desa.  

Beberapa opsi alat yang sering disebut alat-alat Kajian Keadaan Desa dan disarikan dari 

berbagai sumber buku disajikan seperti pada Tabel di bawah ini. 

Tabel Ciri/Tanda Opsi Alat-Alat Pengkajian Keadaan Desa lainnya 

No 
Instrumen/Alat 

Kerja 

Ciri/ 

Tanda 
Informasi Kunci yang Bisa Digali 

1.  
Peringkat 

Kesejahteraan  
Sistem 

Ciri-ciri yang membedakan kesejahteraan masing-

masing rumahtangga berdasarkan kriteria komunitas, 

indikator kesejahteraan berdasarkan kriteria setempat 

serta bobotnya. Berdasarkan ciri dan indikator 
kemudian dilakukan sensus untuk mengetahui bobot 

kesejahteraan masing-masing rumah tangga di desa.  

2.  
Pemetaan Sosial dan 

Sumberdaya  
Ruang 

Sebaran penduduk berdasarkan tingkat 

kesejahteraannya. Potensi sumberdaya alam dan 

permasalahannya. Akses dan kontrol Laki dan 

Perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam. 
Sarana umum serta akses & kontrol laki,perempuan.  

3.  Analisis Kemiskinan  Sistem 
Penyebab dasar kemiskinan. Upaya mengatasi 

penyebab kemiskinan  

4.  Alur Sejarah Desa  Waktu 
Informasi umum, kisah sukses dan beberapa kegagalan 

penting.  

5.  
Bagan Kecenderungan 

dan Perubahan  
Waktu 

Perubahan-perubahan keadaan desa yang menonjol 

selama kurun waktu tertentu. Kajian keterlibatan laki 

dan perempuan dalam akses dan kontrol perubahan. 
Kajian perubahan dan akibatnya terhadap 

laki,perempuan serta laki dan perempuan.  

6.  Kalender Musim  Waktu 

Pola kegiatan masyarakat. Perbandingan keterlibatan 

perempuan, laki, miskin dan kaya sebagai pelaku 

kegiatan.  

7.  
Kalender/ Jadwal 

Sehari  
Waktu Pola kegiatan keluarga. Pembagian kerja gender.  

8.  Sketsa Kebun  Ruang 
Pola tanam, teknologi pengelolaan. Akses dan kontrol 
laki dan perempuan dalam pengelolaan kebun.  

9.  
Kajian Kelembagan 
(Diagram Venn)  

Sistem 

Sistem organisasi desa dan perannya dalampengaturan 

kehidupan masyarakat desa. Fungsi, kegiatan ada 

manfaat lembaga dalam kehidupan masyarakat. 

Keterlibatan laki, perempuan, miskin dan kaya dalam 
kegiatan kemasyarakatan.  

10. Bagan Alur Masukan 

dan Keluaran  
Sistem 

Sistem produksi dan pemasaran hasil, sistem 

pengelolaan air, dan sebagainya. Perbandingan 

keterlibatan perempuan, laki miskin dan kaya sebagai 

pelaku kegiatan.  

11. Sumber Mata 

Pencaharian Utama  
Urutan 

Jenis-jenis mata pencaharian masyarakat dan orang 

miskin. Resiko potensial keberlanjutan mata 
pencaharian orang miskin.  



No 
Instrumen/Alat 

Kerja 

Ciri/ 

Tanda 
Informasi Kunci yang Bisa Digali 

12. Kajian Mata 

Pencaharian  
Urutan 

Mata pencaharian utama masyarakat. Potensi 

pengembangan usaha. Kajian jenis usaha yang 
dilakukan oleh laki, perempuan, laki dan perempuan, 

kaya dan miskin.  

13. 
Bagan Urutan/ Matriks 

Ranking  
Urutan 

Pilihan teknologi baru. Pilihan prioritas masalah. 

Pilihan prioritas kegiatan. Perbandingan pilihan laki, 

perempuan, kaya, miskin terhadap suatu keadaan.  

14.  Penelusuran wilayah Ruang 

Sebaran penduduk dan tingkat kesejahteraan. Potensi 

sumberdaya alam dan permasalahannya. Akses dan 

kontrol laki dan perempuan dalam pengelolaan 
sumberdaya alam. Sarana umum serta akses dan 

kontrol laki, perempuan, kaya, miskin.  

15. 
Wawancara Semi 

Terstruktur  

Individu/ 
keluarga/ 

Rumah 
tangga 

Pendapatan keluarga, sumber daya yang dimiliki, 

kondisi kesehatan, dan hubungan sosial Pola kegiatan 
keluarga Pembagian kerja gender  

16. Kantung Suara  Urutan 
Perilaku dan pilihan masyarakat yang sensitive 

terhadao kondisi sarana dan prasarana masyarakat  

17. 
Assesment Pelatihan & 

pendampingan  
Urutan 

Jenis pelatihan dan pendampingan yang dibutuhkan 
masyarakat Jenis pelatihan dan pendampingan khusus 

untuk perempuan dan orang miskin  

18. Pengambilan 
Keputusan  

Sistem 

Cara pengambilan keputusan dalam masyarakat Akses 

dalam kontrol laki, perempuan,miskin, dan kaya dalam 

pengambilan keputusan  

19. 
Distribusi & Penggunaan 

Pendapatan Keluarga 
(100 benih)  

Sistem 

Jumlah dan jenis pendapatan keluarga Distribusi dan 
proporsi pemanfaatan pendapatan keluarga Akses dan 

kontrol perempuan dan laki dalampemanfaatan 

pendapatan  

20. 
Masalah dalam 

Masyarakat  
Sistem 

Masalah-masalah yang umumnya dialami masyarakat 
(misal ; masalah kesehatan, pertanian dll) ? Cara-cara 

mengatasi masalah. Akses kontrol perempuan dan laki 

dalam mengatasi masalah  

21. Kontribusi  Sistem 

Kontribusi rumah tangga dalam kegiatan masyarakat 

Akses dan kontrol perempuan, laki, kaya dan miskin 
dalam kontribusi  

22. Pembagian Beban Kerja  Sistem 

Pembagian beban kerja laki perempuan pada pem-

bangunan dan pemeliharaan sarana masyarakat. Akses 

dan kontrol perempua dan laki pada kegiatan yang 
membutuhkan keterampilan dan mendapat upah.  

23. 
Pilihan Sarana/ 

Kegiatan Masyarakat  
Pilihan 

Pilihan masyarakat terhadap sarana/kegiatan yang 
ditawarkan. Analisis pilihan berdasarkan kebutuhan 

dan kemampuan masyarakat.  

24. 
Dan lain-lain, apa lagi? Adalah tuntutan participatory untuk kita mengembangkan alat kajian 

kajian berdasarkan kebutuhan dan pengalaman.  

Sumber: Diadaptasi dan dimodifikasi dari buku: “Berbuat Bersama Berperan Setara: Acuan Penerapan Partisipatory Rural 

Appraisal (PRA)”, Driya Media untuk KPMNT; dan “Metodhology for Participatory Assesments (MPA) with Communities, 

Institutions and Policy Makers, Linking Sustainability with Demand Gender and Poverty”, oleh Rekha Dayal, Christina Van Wijk 

dan Nilanjana Mukherjee, IRC. Pengadaptasian dan modifikasi ini berdasarkan hasil beberapa kali ujicoba di lapangan. 



8) Analisis Data  

Tahap ini adalah tahap lanjutan setelah pengumpulan data. Pada tahap ini disebut tahap 

analisis. Tahap analisis ini dilakukan dengan diskusi kelompok yang terdiri atas 6 hingga 15 

orang dengan berbagai topik diskusi. Mereka yang hadir adalah person sumber informasi 

yaitu mereka yang mengetahui tentang persoalan (topik) yang akan dibahas misalnya dalam 

kesehatan ibu dan anak, maka yang “layak” dihadirkan  adalah ibu yang pernah melahirkan, 

anak yang pernah berobat ke puskesmas, bidan desa, dukun melahirkan, atau paramedis 

lain. 

 

Topik diskusi tergantung dari pendalaman masalah yang ditemukan dalam proses 

sebelumnya yang akan diperdalam melalui FGD ini. Oleh karena pembahasan khusus 

mengenai hal yang khusus, maka disebut diskusi terfokus. 

 

Oleh karena FGD menjadi tempat pembahasan mendalam mengenai topik tertentu maka 

FGD bukan sebagai media untuk wawancara grup. 

Tujuan 

- Konfirmasi dugaan masalah yang ditemukan sebelumnya 

- Menemukan persoalan pokok dari dugaan masalah yang ditemukan sebelumnya 

- Memahami kompleksitas masalah yang dihadapi 

- Menggali alternatif-alternatif pemecahan masalah 

 

  



 
 

Fasilitasi Dinamis dan 

Mengelola Dinamika 

Kelompok dan Forum 

Pertemuan/musyawarah  
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Tips Menyeimbangkan Dinamika & Mengelola Anggota Kelompok yang 

Sulit 

Menyeimbangkan dinamika kelompok memerlukan kombinasi yang efektif dari berbagai 

ketrampilan fasilitasi seperti; mengamati, menyimak, mendiagnosis, memberikan umpan 

balik, membuat model, menyemangati dan mengelola konflik. 

Beberapa tips umum antara lain : 

 Mencoba untuk memahami sebanyak mungkin sifat-sifat dari anggota kelompok  

 Memfasilitasi penyusunan norma kelompok dan selalu menjadikannya sebagai rujukan 

 Mencermati sejauh mana tahapan kelompok telah terbangun, dan peranan dari tim, jika 
diperlukan mintalah agar kelompok juga mencermati hal yang sama  

 Mengembangkan kepekaan dan berbagi tanggung jawab dengan kelompok  

 Memberikan umpan balik konstruktif kepada kelompok dan anggota mengenai prilaku 
mereka 

 Bentuk aturan dari perilaku yang tepat dan seperti yang diharapkan 

 Bentuk kelompok kecil dengan sangat berhati-hati 

 Minta nasihat dari orang di luar kelompok jika perlu 

Tips untuk mengelola anggota kelompok yang sulit 

Berikut ini adalah tipe-tipe anggota kelompok yang perilakunya bisa mengakibatkan 

kesulitan dalam kelompok, disertai pilihan tentang bagaimana mengelola mereka. 

Tipe Kemungkinan Intervensi 

Pendiam atau 

pemalu 

Hargai peran serta apapun. Di luar kelompok semangati dia. 

Berikan umpan balik secara tersendiri. Beri waktu untuk 

mempersiapkan suatu topik, dengan cara memberi tahu 



sebelumnya. Luangkan waktu. Berikan waktu. Bersabarlah. 

Undang untuk bicara atau uji pemahaman dari waktu ke waktu. 

Tempatkan dalam kelompok yang saling membantu. 

Kelompok lebih kecil 

Marah thdp tugas/ 

mengecewakan 

org 

Periksa alasan. Berikan umpan balik sesuaikan dan ingatkan 

atuan kelompok. Beri tanggung jawab dalam kelompok. Hadapi 

perilakunya jika terjadi. Dukung/perkuat perilaku lain. Berikan 

waktu di luar kelompok 

Agresif  Cari penyebabnya dan hilangkan jika mungkin. Berikan umpan 

balik. Rubah kelompok. Ingatkan kelompok tentang aturan. 

Hadapi perilakunya ketika terjadi dan perkuat perilaku lain ketika 

terjadi. Bentuk alternatif non-agresif. Diskusikan akibatnya 
dengan keseluruhan kelompok 

Terlalu dominan Luangkan waktu. Berikan umpan balik. Catat tingkat keikut 

sertaan. Tempatkan dengan tipe-tipe lain yang semacam. 

Tempatkan dalam  kelompok yang sama dengan pelatih. Minta 

diam. Undang untuk ikut bertangggung jawab atas peran serta 
yang lain. Kembangkan sikap asertif terhadap orang lain 

Motivasi rendah 

atau malas 

Periksa alasannya. Berikan peran dalam memilih tugas. Tawarkan 

pilihan kerja. Perkuat, semangati, dukung keikutsertaan. Beri 

tanggung jawab. Tantang jika sesuai. Tempatkan bersama 

dengan klpk inti yang memotivasi. Terima dan bersabarlah. Cari 
terus keterlibatan. 

Pelawak  Diskusikan dalam kelompok mengenai kegunaan dan 

penyalahgunaan humor. Hadapi pelakunya. Berikan umpan balik 

– beri waktu untuk berubah. Dukung perilaku yang berbeda dari 
yang ini. 

Penyendiri  Selalu menerima. Berikan umpan balik jika sesuai. Berikan 

dukungan khusus. Alokasikan peran atau tanggung jawab 

khusus. Dukung-ciptakan kesempatan untuk meraih 

penghargaan. 
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Fasilitasi Dinamis dan Mengelola Dinamika Kelompok dalam Forum 

Pertemuan/Musyawarah 

Fasilitasi Dinamis  

Fasilitasi Dinamis adalah fasilitasi berbasis energi dimana orang dibantu menangani isu-

isu sulit secara kreatif dan kolaboratif, sehingga mencapai hasil yang luar biasa. Fasilitasi 

Dinamis menciptakan proses berbicara dan berpikir yang menumbuhkan rasa saling 

menghargai, rasa percaya dan kebersamaan.  

Fasilitator dinamis berupaya menciptakan “zona” berpikir dan berbicara yang disebut 

“menciptakan pilihan” atau “choice-creating”. Menciptakan pilihan mirip dengan dialog 

karena sifatnya transformatif, dan juga mirip perdebatan karena kesimpulan yang dicapai 

benar-benar dipikirkan. Prosesnya sendiri menarik orang terlibat, seperti kalau 

sekelompok orang menghadapi krisis bersama dan bersatu untuk mengatasinya secara 

kreatif. Hal ini sering terjadi di desa terlebih dalam rangka implementasi UU Desa yang 

penuh tantangan dan dibutuhkan mental yang kuat. 

Pendamping Desa yang berperan sebagai fasilitator dinamis memainkan peran aktif, 

membantu orang lebih banyak mengikuti hatinya daripada sekedar mengikuti agenda 

yang sudah ditentukan. Misalnya ketika perencanaan desa, maka dia membantu orang-

orang memilih isu yang sungguh-sungguh menjadi kepedulian mereka, meskipun isu itu 

belum tentu bisa dipecahkan. Kemudian fasilitator membantu mereka menyampaikan 

apa yang mereka pikirkan, mengungkapkan arti sesungguhnya dari yang disampaikan, 

dengan cara-cara yang hormat dan memungkinkan semua orang menerima, mendengar 

dan memahami. 

Fasilitator dinamis membantu pergeseran hati dan pikiran dengan mengikuti aliran alami 

pembicaraan dan pendukung spontanitas kelompok. Kadang-kadang pergeseran ini 

berbentuk gagasan baru, kadang-kadang memberikan pemahaman baru terhadap 

“masalah sesungguhnya “ dan kadang–kadang juga merupakan perubahan perasaan. 

Cara terbaik mencapai konsensus ketika Musdes misalnya, bahkan ketika orang-orang 

betul-betul saling tidak setuju, adalah dengan menemukan pencerahan. Saat itu terjadi, 

kelompok bisa mencapai keputusan bersama dengan cepat, menyelesaikan masalah-

masalah sulit, mempunyai komitmen bersama terhadap hasil yang dicapai, dan 

prosesnya sendiri membangun kepercayaan, memberdayakan individu dan 

mentransformasi organisasi. Sangat menyenangkan berada dalam pertemuan-pertemuan 

dimana ada terobosan baru karena kelebihan setiap orang tidak saja dibutuhkan tetapi 

juga dihargai. 



Seorang Fasilitator Dinamis memaksimalkan kemungkinan munculnya terobosan-

terobosan baru dalam cara berpikir maupun dalam perasaan. Dia membantu orang 

memberikan pikiran–pikiran terbaiknya. 

Beberapa Keuntungan Fasilitasi Dinamis 

 Pertemuan menghasilkan solusi lebih baik, lebih cepat, dan lewat konsensus. 

 Kelompok menemukan solusi terobosan bagi masalah-masalah yang ”mustahil 

dipecahkan.” 

 Peserta menetapkan dan memecahkan masalah yang sungguh-sungguh jadi 

kepedulian mereka. 

 Prosesnya sendiri membangkitkan kepercayaan, rasa hormat, dan kebersamaan. 

 Semua orang terlibat, bersemangat, dan punya komitmen pada hasil yang dicapai. 

 Kemampuan dan kreatifitas personal mengalami pertumbuhan. 

Apa bedanya? 

Seorang fasilitator dinamis tidak berusaha mengelola perubahan, melainkan 

membangkitkan, mendukung, dan meningkatkan dinamika dimana perubahan mereka 

kelola sendiri. Fasilitator membantu orang menemukan apa yang diinginkan dan 

bagaimana mendapatkannya. Dibandingkan dengan fasilitator konvensional, fasilitator 

dinamis bekerja lebih utuh dengan perubahan yang mengatur dirinya sendiri. 

Fasilitator konvensional membangkitkan perubahan dari apa yang dipikirkan, bicarakan, 

dan diputuskan, tetapi menggunakan metode-metode yang mengatur bagaimana 

mereka berpikir, berbicara dan mengambil keputusan. Misalnya mereka cenderung 

memecahkan masalah besar dan kecil, mengikuti agenda atau langkah-langkah logis, 

dan menurut perkembangan menuju tujuan yang sudah ditetapkan. Cara ini memperkecil 

kemungkinan terjadinya masalah ketika berproses. 

Fasilitator Dinamis memastikan adanya dinamika dari segi apa yang dibicarakan dan 

bagaimana mereka berbicara. Energi kelompok lebih penting daripada agenda yang 

kaku, dan dia sudah mengantisipasi terjadinya kemajuan dalam proses ketika ada 

“pergeseran” pemahaman, perasaan, dan kesadaran. Selanjutnya terjadi proses berfikir 

kreatif yang disebut “choice-creting” atau “menciptakan pilihan”. Pendekatan ini 

memperbesar kemungkinan terjadinya hal-hal yang positif, bukan memperkecil 

kemungkinan terjadinya hal-hal negatif. 

Bagaimana Fasilitator Dinamik Bekerja  

Fasilitator dinamis lebih fokus pada energi kelompok daripada agenda, membantu orang 

menentukan isu yang paling penting bagi mereka. Kemudian dia membantu mereka 

mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan hati mereka. Biasanya ini bisa 

mengakibatkan masalah karena ada yang bisa tersinggung. Tetapi fasilitator dinamis 

memastikan bahwa setiap komentar diapresiasi, dengan menggunakan 4 daftar: 1) Solusi, 



2) Kekhawatiran, 3) Data, dan 4) Pernyataan masalah. Ini bisa menciptakan dialog 

berkualitas tinggi yang kemudian menghasilkan kesimpulan atau keputusan spontan, 

yang kemudian dituliskan pada daftar ke-5) keputusan. 

Kapan Fasilitasi Dinamika digunakan? 

Sebagian besar pertemuan bertujuan membantu orang bersikap logis dan wajar. Namun 

tekanan ini membatasi potensi orang untuk memecahkan masalah dan membangun 

kebersamaan. Lebih baik menangani masalah yang besar, sambil membantu orang 

berpikir kreatif. 

Fasilitasi Dinamika cocok untuk: 

 Pertemuan isu besar–yang berkaitan dengan situasi sulit, krisis atau masalah yang 

“mustahil” dipecahkan; perencanaan strategis; penyusunan visi dan seterusnya. 

 Isu-isu yang hakiki–penyelesaian konflik, membangun nilai-nilai bersama, 

membangun komunitas dan tim. 

 Dialog–coaching, pelatihan dan pengembangan diri. 

 Pertemuan isu spesifik–peningkatan kualitas, rapat aparatur desa, keputusan 

sederhana, presentasi, perencanaan, dst. 

Fasilitasi Dinamis menggunakan Tingkat Berpikir yang tepat 

Ada empat tingkat berpikir dimana masing-masing tingkat berkaitan dengan model 

perubahan yang terjadi. Seringkali fasilitator fokus pada satu cara berfikir dan satu model 

perubahan, yang secara tidak sadar membatasi kapasitas kelompok. Fasilitator Dinamis 

mulai dari tingkat yang paling tinggi, membantu kelompok mengatasi isu yang paling 

mendesak, tetapi kemudian bisa turun ketingkat lebih rendah yang sesuai jika isu-isu 

lebih kecil dipilih untuk dibahas. 

Tingkat Berpikir Model Perubahan 

Tingkat 0 
Reaksi … Tergantung pada situasi. Tidak ada perubahan, hanya 

usaha menghindari kesulitan dan mencari kesenangan. 

Tingkat 1 
Mengambil Keputusan … Ada upaya menciptakan pilihan, 

kemudian mencari mana yang paling tepat berdasarkan standar-

standar yang sudah ada. 

Tingkat 2 
Pemecahan Masalah … orang berusaha memahami akar masalah 

dan mencari solusi dengan dampak paling tinggi. Disebut juga cara 

berpikir sistim atau systems thinking. 

Tingkat 3 
Berpikir Kreatif … Otak bawah sadar dan kreatif digunakan untuk 

membayangkan masa depan yang diinginkan dan mewujudkan 

masa depan itu. Contohnya, brainstorming dan appreciative inguiry.  



Tingkat 4 
Menciptakan pilihan …  Disini isu-isu besar dibahas secara kreatif 

dengan pikiran dan hati terbuka. Secara alami, terobosan menang-

menang dihasilkan dan rasa percaya dan kebersamaan meningkat 

dalam masyarakat.  

Fasilitator Dinamis seringkali mencatat solusi-solusi yang mungkin, kekhawatiran, data 

penunjang, dan pernyataan masalah sebagai cara menghargai komentar semua orang. 

Fasilitasi Forum Pertemuan 

I. Persiapan 

1.   Menentukan tujuan diselenggarakannya pertemuan. 

Sebagaimana disampaikan dalam pengantar, fasilitasi dilakukan dengan tujuan yang 

berbeda, misalnya untuk membuat keputusan, penguatan kapasitas, menentukan prioritas 

kegiatan, melakukan pemilihan, identifikasi potensi dan permasalahan dll. Fasilitator atau 

pendamping perlu mengetahui dengan jelas apa tujuan dari fasilitasi ini. Dalam sesi ini, kita 

akan membahas tentang fasilitasi forum pertemuan. 

Pendamping perlu mendiskusikan dengan kelompok sasaran tentang tujuan pertemuan, 

misalnya Musyawarah Desa untuk penentuan usulan kegiatan, Musayawarah 

Pertanggungjawaban atau yang lain. Tujuan pertemuan yang jelas akan membantu fasilitator 

dalam mengerjakan hal-hal yang diperlukan dalam pertemuan. Tujuan yang jelas juga akan 

membantu peserta yang diundang dapat memahami maksud diadakannya pertemuan. 

Untuk menghindari pembuatan tujuan yang muluk-muluk, Fasilitator/ pendamping bisa 

menggunakan pendekatan SMART : 

Specific =  tidak terlalu luas 

Measurable =  dapat diukur 

Achievable =  dapat dicapai 

Reasonable =  masuk akal 

Time-bound =  ada batasan waktu 

Dengan menentukan tujuan yang SMART, pendamping bisa mengukur sejauh mana tujuan 

forum/pertemuan terpenuhi serta bagaimana cara efektif untuk mencapai tujuan itu.  

2.   Menentukan peserta yang akan mengikuti pertemuan. 

Peserta yang diundang hendaknya orang yang ada hubungannya dengan tujuan pertemuan. 

Tujuan yang berbeda tentu menentukan peserta yang berbeda pula. 

3.   Menentukan di mana dan kapan pertemuan yang dapat mendorong peserta 

pertemuan hadir. 

Selain itu, penentuan tempat yang dipilih dapat mendukung ke arah tercapainya tujuan. 

Jangan sampai memilih tempat yang bising, sulit dijangkau, dan banyak gangguan lainnya. 



4. Mengajak kader desa, pendamping setempat, maupun wakil masyarakat terlibat 

dalam menyusun kepanitiaan lengkap dengan tugasnya.  

Pekerjaan ini akan menjadi mudah kalau ada pembagian kerja. Susunlah pekerjaan yang 

harus dilakukan untuk menyelenggarakan pertemuan. Persilakan warga masyarakat dan 

pihak yang terlibat untuk memilih salah satu pekerjaan dari susunan kerja yang telah dibuat 

Fasilitator. 

5.   Menyusun penanggung jawab untuk masing-masing pekerjaan 

Jenis pekerjaan dan penanggungjawab perlu ditulis secara jelas dan disepakati oleh pihak-

pihak yang terlibat, sehingga masing-masing tugas/pekerjaan ada yang mengerjakan.  

Dalam rapat persiapan, pastikan masing-masing penanggung jawab telah memahami tugas 

dan perannya.    

6.   Mempersiapkan alat-alat dan hal lain yang diperlukan dalam pertemuan. 

Untuk memudahkan pencatatan dan dokumentasi, media dan alat-alat harus ditentukan dan 

dipersiapkan seperti alat tulis, kertas plano, metaplan, flipchart, tape recorder (jika 

dibutuhkan).  Tak lupa siapkan pula daftar hadir peserta sehingga mudah dihubungi untuk 

pertemuan selanjutnya. 

Selain itu pastikan teknologi pendukung (jika memungkinkan) telah siap seperti laptop, 

LCD/proyektor, microphone dan lain-lain. Lakukan pula antisipasi, jika alat-alat tersebut 

mengalami gangguan atau tidak berfungsi pada hari pelaksanaan. 

7.   Menyebarkan undangan kepada peserta pertemuan. 

Biasanya undangan itu disampaikan dengan menggunakan surat undangan. Tapi jika tidak 

memungkinkan, sampaikanlah undangan itu secara lisan. Sebaiknya undangan disampaikan 

1(satu) minggu sebelum acara dimulai. 

II. Pelaksanaan 

1. Bila di antara peserta belum saling mengenal, lakukan terlebih dahulu perkenalan 

(dengan menggunakan media permainan atau ice breaking) jika waktunya memadai. 

2.   Langkah selanjutnya adalah menjelaskan tujuan diadakannya pertemuan. 

Usahakan menjelaskannya dengan singkat dan mudah dipahami. Lakukanlah tanya jawab 

agar peserta pertemuan betul-betul memahami tujuan pertemuan. 

3.   Membahas waktu dan acara pertemuan kepada peserta pertemuan. 

Pertemuan itu memang Fasilitator, KPM-D/K dan atau PL yang mengadakan, tapi bukan 

berarti tim Fasilitator boleh menentukan segalanya. Karena itu, lakukanlah diskusi untuk 

menyepakati waktu, susunan acara, dan topik pembahasan, bila topik pembahasan yang 

disepakati terlalu banyak, sebaiknya dipilih topik pembahasan yang paling penting untuk 

didahulukan dibahas. 

4.   Mendiskusikan topik pembahasan yang telah disepakati. 



Selama diskusi berlangsung, sebaiknya ada salah seorang peserta yang menjadi notulen 

untuk mencatat secara ringkas topik pembahasan yang sedang didiskusikan. Catatan ini 

yang akan diberikan kepada peserta pertemuan setelah pertemuan dilakukan. 

5. Jika diskusi telah selesai, tim Fasilitator meminta salah seorang peserta untuk 

menyimpulkan seluruh pembicaraan yang dilakukan. Jika tidak ada yang bersedia untuk 

menyimpulkan, Fasilitator bisa mengambil peran untuk menyimpulkan hasil pertemuan kita. 

Hasil dari klasifikasi kesejahteraan dan pemetaan sosial ini selanjutnya digunakan sebagai 

alat bantu dalam menggali gagasan masyarakat untuk menentukan kegiatan-kegiatan apa 

saja yang dapat memenuhi kebutuhan dan berguna bagi mayoritas keluarga miskin. 

Mengelola Dinamika Kelompok 

Kiat Menciptakan Keseimbangan Dinamika Kelompok 

Setiap kelompok selalu memiliki dinamika sendiri. Fasilitator berperan sebagai penyeimbang 

(balancing) agar dinamika kelompok dapat mencapai hasil yang dinginkan (performing). 

Menyeimbangkan dinamika kelompok memerlukan kombinasi yang efektif dari berbagai 

ketrampilan fasilitasi seperti; mengamati, menyimak, mendiagnosis, bertanya, memberikan 

umpan balik, membuat model, menyemangati, mengelola perbedaan dan memberikan 

semangat (encouraging).  

Beberapa tips umum antara lain: 

 Mencoba memahmi sebanyak mungkin sifat-sifat dari anggota kelompok  

 Memfasilitasi penyusunan norma kelompok dan selalu menjadikannya sebagai 

rujukan 

 Mencermati sejauh mana tahapan kelompok telah terbangun, dan peranan dari tim, 

dan jika diperlukan mintalah agar kelompok juga mencermati hal yang sama  

 Mengembangkan kepekaan dan berbagi tanggung jawab dengan kelompok  

 Memberikan umpan balik konstruktif kepada kelompok dan anggota mengenai 

prilaku mereka 

 Bentuk aturan dari perilaku yang tepat dan seperti yang diharapkan 

 Bentuk kelompok kecil dengan sangat berhati-hati 

 Minta nasihat atau bantuan dari kelompok dan orang di luar kelompok jika perlu 

Manfaatkan Pendukung Anda. 

Pendamping Desa hendaknya kembali meyakini peran sebagai fasilitator. Pada situasi 

dinamika kelompok yang sulit, fasilitator hendaknya mendorong masyarakat dan atau 

peserta tidak bersengketa dengan fasilitator. Untuk itu, fasilitator memanfaatkan perilaku 

peserta yang konstruktif. Manfaatkan para pendukung Anda untuk mendorong kelompok 

mencapai puncak kinerjanya. 



Berikut ini disenaraikan tipe-tipe atau karakter individu di dalam sebuah kelompok dan cara 

melakukan intervensi bila fasilitator menghadapi karakter peserta seperti berikut ini. 

 

PERILAKU TINDAKAN YANG MUNGKIN DILAKUKAN 

Pendiam Orang pendiam harus dihargai apapun partisipasi mereka. Pada saat di luar ruang 

pertemuan, berikan semangat. Berikan umpan balik pribadi secara tersendiri. 

Berikan kesempatan memperoleh materi sebelumnya agar bisa mempersiapkan 

diri. Luangkan waktu bersama. Bersabarlah. Undang bicara dan cari tahu 

bagaimana pemahamannya atas isi pertemuan. Dorong kelompok membantu ia 

belajar. Bentuklah kelompok diskusi kecil. 

Penghalang  Periksa alasan. Berikan umpan balik. Ingatkan tentang norma belajar dan jika perlu 

disesuaikan bila akan mendorongnya lebih positif. Berikan tanggungjawab pada 

kelompok. Hadapi perilaku jika ia benar-benar menjadi penghalang. Dukung dan 

perkuat perilaku lain didalam kelompok. Berikan kesempatan berbicara diluar 

pertemuan. 

Agresor  

 

Cari penyebabnya dan hilangkan jika memungkinkan. Berikan umpan balik. Ubah 

komposisi kelompok. Ingatkan kelompok tentang norma belajar. Hadapi 

perilakunya ketika terjadi dan perkuat perilaku lain ketika terjadi. Bentuk kelompok 

alternatif non-agresif. Diskusikan akibat perilakunya dengan seluruh anggota 

kelompok. 

Dominator  

 

Luangkan waktu. Berikan umpan balik. Catat tingkat partisipasinya. Buat kelompok 

bagi orang-orang yang bertipe sama. Bisa meminta ia dia beberapa saat. Undang 

agar ikut bertanggung jawab atas peran serta yang lain. Kembangkan sikap asertif 

terhadap orang lain. 

Menarik Diri Periksa alasannya. Berikan peran saat memberikan tugas kepada kelompok. 

Perkuat, berikan semangat, dukung partisipasinya dan berikan tanggung jawab 

khusus. Tempatkan pada kelompok yang mau memberikan dukungan. Terima 

keputusannya dan bersabarlah. Dorong terus partisipasinya. 

Pelawak  

 

Diskusikan didalam kelompok tentang manfaat dan penyalahgunaan humor. 

Hadapi perilakunya. Berikan umpan balik-beri waktu agar bisa berubah. Dukung 

perilaku peserta yang berbeda dengan perilaku orang lain. 

Penyendiri  

 

Tunjukkan sikap menerima. Berikan umpan balik jika sesuai. Berikan dukungan 

khusus. Alokasikan peran atau tanggung jawab khusus. Dukung – ciptakan 

kesempatan untuk meraih pengharagaan. 

 

 

Teknik Menghadapi Situasi Sulit 



 Cek perasaan semua peserta/seluruh kelompok:lemparkan pertanyaan kepada 

seluruh kelompok untuk memperoleh pendapat kelompok tentang masalah yang 

muncul: “Bagaimana menurut yang lain?” 

 Pusatkan kembali perhatian “Ok Lina, saya rasa itu masalah yang berbeda dengan apa 

yang sedang kita bahas–boleh disimpan dulu untuk kemudian kita diskusikan?” 

 Gunakan bahasa tubuh. Berdirilah dan berjalan menuju tengah-tengah ruangan, ajak 

peserta untuk terlibat dengan kontak mata dan mencondongkan badan ke depan. 

 Gunakan humor yang sepantasnya; kalau digunakan dengan pantas, humor akan 

mengurangi ketegangan. Tetapi, kalau bercanda jangan mentertawakan orang lain.  

 Ingatkan akan norma kelompok, ”Satu hal yang kita sepakati pada awal pertemuan 

adalah jangan ada diskusi swasta. Bisakah kita mentaati norma ini?”  

 Alihkan perhatian, “Bisa minta waktu 2 menit lagi sebelum kita lanjutkan ke 

kesimpulan?”  

Menghadapi Resistensi 

Apa itu resistensi? 

Resistensi adalah salah satu situasi sulit yang paling nyata dan bisa berbentuk tidak 

bersemangatnya kelompok dalam mengikuti proses atau membuat kesepakatan sampai 

menolak untuk kerjasama. Sebagai contoh, kelompok yang Anda fasilitasi mungkin tidak 

terlalu berminat untuk mencoba sebuah format baru atau mengikuti metode-metode 

baru dalam pertemuan dan kegiatan-kegiatan kelompok yang Anda pandu. Mereka 

mungkin masih tetap menginginkan pertemuan yang dipimpin oleh seorang pemimpin 

rapat, bukan seorang fasilitator! Kadang-kadang kita menciptakan sendiri resistensi 

terhadap kita dan biasanya mereka yang melawan atau menolak untuk mengubah 

pikiran akan semakin kuat melawan ketika orang-orang disekelilingnya mendukung 

pendapat mereka. 

Mengapa orang bersikap resisten? 

Agar bisa mencari strategi efektif menghadapi resistensi, Anda harus mengenal alasan 

dibalik resistensi itu. efektif menghadapi resistensi, Anda harus mengenal alasan dibalik 

resistensi itu. Perilaku peserta yang resisten belum tentu berkaitan langsung dengan 

Anda maupun proses yang ditawarkan. Tetapi, mungkin ada hal-hal yang Anda lakukan 

atau tidak lakukan yang mengakibatkan adanya penolakan atau perilaku melawan. 

Beberapa penyebab resistensi antara lain: 

1) Berkaitan langsung dengan pertemuan 

 Proses – persiapan fasilitator yang kurang matang atau perencanaan yang tidak 

disesuaikan dengan kelompok bisa membuat peserta merasa jengkel dan tidak 

sabar. 

 Sikap dan perilaku fasilitator – jika anda bersikap arogan, malas, atau kurang 

bersemangat, peserta juga akan menjadi kehilangan semangat dan menjadi 

enggan berpartisipasi bahkan resisten. 

 Lingkungan belajar – suasana atau lingkungan belajar sangat berpengaruh pada 

kenyamanan peserta dan energi serta dinamika kelompok. Ruangan yang kurang 



cahaya, kurang udara segar, juga kurang warna bisa membuat peserta terasa 

tertekan. 

 Penguasaan materi – Meskipun fasilitator dituntut agar netral pada isi, Anda 

harus tetap menguasai materi yang akan dibahas tanpa harus menjadi tenaga 

ahli. Peserta harus bisa yakin pada kemampuan Anda. 

2) Faktor external 

 Ekspektasi sebelum pertemuan- Kebanyakan peserta akan mempunyai 

ekspektasi atau harapan yang sudah ada sebelumnya dan dibawa kepertemuan. 

Jika ekspektasi itu tidak dipenuhi, maka mereka bisa menjadi resisten. 

 Partisipaksa – Seringkali ada peserta yang hadir karena disuruh, bukan karena 

kemauanya sendiri. 

 Perbedaan persepsi – Ada juga peserta yang datang dengan persepsi tertentu 

tentang isi pertemuan, tetapi kemudian menyadari bahwa persepsi berbeda 

dengan apa yang akan dibahas. 

 Pengalaman masa lalu – Pengalaman peserta mengikuti pertemuan-pertemuan 

sebelumnya bisa juga mempengaruhi sikap mereka terhadap pertemuan yang 

Anda fasilitasi. Bisa jadi mereka pernah dikecewakan atau sebaliknya pernah 

sangat puas. Ini bisa berdampak pada harapan mereka terhadap proses yang 

Anda fasilitasi. 

 Isu personal atau profesional – Masalah pribadi atau yang berkaitan dengan 

pekerjaan bisa berdampak pada keterlibatannya dalam pertemuan dan sikapnya 

selama pertemuan. 

Bagaimana mengenal resistensi? 

Resistensi bisa muncul dalam berbagai bentuk  tergantung dari lingkungan budaya 

tempat  Anda sedang bekerja dan kelompok yang  Anda fasilitasi. Dalam beberapa 

budaya, resistensi bisa dapat diekspresikan dengan  sangat jelas, tetapi dalam budaya 

lain bisa saja resistensinya sama kuat tetapi diungkapkan dengan cara yang lebih halus. 

Keterampilan terpenting dalam mendeteksi resistensi pada tahap awal adalah melalui 

pengamatan atau observasi perilaku orang dan dinamika kelompok 

Bagaimana menghadapi resistensi? 

Sebagai seorang Pendamping Desa, banyak strategi untuk melakukan intervensi dan 

menghadapi resistensi. Tetapi, strategi yang berbeda akan mempunyai implikasi berbeda 

juga. Ketika menghadapi resistensi, seorang Pendamping Desa perlu dengan cepat 

memutuskan bagaimana menanganinya. Ini hanya dapat Anda lakukan ketika Anda bisa 

mengesampingkan perasaan Anda, karena perasaan itu akan mempengaruhi bagaimana 

reaksi Anda. Misalnya, jika Anda marah terhadap peserta musyawarah yang dominan, 

bisa jadi suasana menjadi sangat tegang. Akan tetapi, jika Anda mengambil waktu untuk 



mengesampingkan perasaan maka Anda akan bisa menangani perasaan anggota 

kelompok musyawarah yang resisten dan tidak terbawa oleh perasaan sendiri. 

Langkah berikutnya yang harus diambil pada waktu menghadapi dengan perlawanan 

adalah bertanya  pada diri sendiri, mengapa mereka resisten?  Meskipun tehnik observasi 

yang baik dapat membantu Anda mendeteksi apakah ada sesuatu  yang mulai bergolak, 

melakuakan verifikasi atas pengamatan Anda itu sangat penting karena  orang 

mempunyai prilaku berbeda-beda untuk  alasan yang berbeda –beda juga. 

Tips Umum Menghadapi Resistensi 

Periksalah perasaan seluruh kelompok 

Bertanyalah kepada kelompok untuk mendapatkan opini kelompok tentang isu yang 

diangkat: “Bagaimana menurut yang lain?” 

Pusatkan perhatian kembali kepada Anda. “Baik, Murni. Nampaknya isu itu berbeda 

dengan yang sedang kita bahas – apakah bisa kita tunda dulu pembahasannya untuk 

nanti?” 

Gunakan bahasa tubuh Anda. Misalnya Anda bisa berdiri, berjalan ketengah-tengah 

ruangan, menggunakan kontak mata, atau mencondongkan badan kedepan. 

Gunakan humor yang sesuai. Menggunakan humor yang sesuai akan selalu 

menurunkan ketegangan dalam sebuah situasi. Akan tetapi, jangan sekali-kali membuat 

lelucon yang mentertawakan orang lain. 

Ingatkan kelompok akan norma/ aturan main. “Satu hal yang kita sepakati bersama 

pada awal pertemuan adalah untuk menjaga agar tidak ada diskusi kecil yang tidak pada 

tepatnya. 

Menunda. “Bagaimana kalau kita dengarkan dulu masukan dari semua peserta baru 

nanti memberikan tanggapan?” 

Jangan menghindar atau  mengabaikan resistensi. Sangat sulit untuk memutuskan 

bagaimana menghadapi resistensi setelah Anda merasakannya. Meskipun demikian, 

Anda harus menyadari bahwa kalau resistensi itu dihindari atau diabaikan, situasi dapat 

dipastikan akan memburuk. 

Beberapa Taktik Menghadapi Peserta Resisten 

Perilaku peserta Taktik 

Diskusi Swasta 

Peserta yang sibuk 

diskusi swasta 

dengan peserta lain 

  Komunikasi non-verbal – misalnya dengan berdiri mendekat untuk 

menarik kembali perhatiannya 

 Pisahkan dari peserta yang diajak diskusi swasta – misalnya dengan 

energizer atau memberi tugas kelompok kecil 

 Ajukan pertanyaan umum kepada seluruh kelompok lalu minta agar 

peserta tertentu menjawab, atau dekati diluar sesi 

Dominator  Kuasai kembali proses dengan “memotong” pembicara dengan halus – 



Perilaku peserta Taktik 

Peserta yang kalau 

sudah mulai bicara 

tidak berhenti dan 

selalu ingin di dengar 

misalnya “Menarik sekali yang disampaikanDani. Saya potong sebentar 

ya, supaya kita bisa mendengar pendapat yang lain juga  

 Kalau sudah mulai keluar dari topik bahasan, bisa diinterupsi dengan, 

“Menarik yang anda sampaikan, tetapi nampaknya sudah keluar dari 

topik bahasan. Bisa kita bahas nanti saat break?’ 

 Gunakan pertanyaan tertutup, lalu minta peserta lain. Misalnya, “Apakah 

itu sering terjadi? Bagimana menurut yang lain?” 

Arogan 

Peserta yang merasa 

lebih tahu dari yang 

lain 

 Dengarkan pendapatnya lalu minta pendapat peserta lain. 

 Usahakan mengenal peserta “ahli” sebelumnya, dan dekati untuk 

berkenalan. Tanyakan apakah dia bersedia dimintai pendapatnya 

sesekali dalam pertemuan 

 Berikan peran dalam kelompok kecil, dengan menekankan harapan Anda 

agar dia mendukung peserta lain 

Pesimis  

Peserta yg selalu 

mempunyai jawaban 

pesimis terhadap 

pendapat orang lain. 

 Tanyakan mengapa dia berpendapat seperti itu, lalu tawarkan kepada 

kelompok untuk memberi tanggapan 

 Minta usulan alternatif, “Mungkin Anda bisa menyampaikan gagasan 

atau usulan alternatif?” 

Agitator  

Peserta yang selalu 

mencari perhatian 

dan terkadang 

menyerang peserta 

lain.  

 bersikap tegas tetapi tetap sopan, dan kuasai situasi, tanggapi dengan “ 

Mungkin itu pendapat anda, tetapi kita juga harus mendengar pendapat 

yang lain.” Lalu langsung mintalah peserta lain berkontribusi. 

 Lakukan “Matching” terhadap apa yang anda setujui dari pendapatnya. 

Misalnya ‘ya, betul yang anda sampaikan. Tetapi, ada juga cara pandang 

berbeda, misalnya…”berikan contoh pandangan lain atau minta peserta 

lain memberi pandangannya. 

 Terima saja apa yang dikatakannya, lalu langsung lanjutkan proses. 

 Akui adanya perbedaan, lalu lanjutkan proses. “Kelihatannya ada 

perbedaan pendapat tentang isu ini. Apakah kita bisa sepakat untuk 

tidak sepakat pada saat ini, lalu kita bisa bicarakan lebih lanjut saat break 

nanti?” 

Revolusioner  

Peserta yang datang 

dengan agenda sendiri 

yang ingin 

diperjuangkan 

 Minta pendapat anggota kelompok lain secara cepat. Jika mayoritas 

setuju topik yang diangkat patut dibahas, lakukan penyesuaian jadwal. 

 Gunakan “tempat parkir” untuk menangkap isu yang diangkat lalu 

sampaikan bahwa isu itu akan dibahas pada sesi yang sesuai. 

Pelawak  

Peserta yang suka 

becanda lewat 

perbuatan maupun 

kata-kata 

 Jangan langsung memberikan perhatian karena bisa dianggap sebagai 

dukungan. 

 Usahakan mendapat masukan serius darinya dengan langsung bertanya 

tentang topik bahasan. 

 Lakukan pembagian kelompok untuk memisahkannya dari peserta lain 

yang mungkin mulai terbawa atau mendukungnya. 
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KOMUNIKASI DAN MEMBANGUN JARINGAN KEMITRAAN 

I. KOMUNIKASI YANG MEMBERDAYAKAN 

 “Cara kita memfasilitasi pemberdayaan ditentukan oleh teori yang 

ada dalam kepala kita. Menggunakan teori komunikasi 

konvensional, maka masyarakat akan menjadi OBJEK yang 

diperlakukan sebagai penerima informasi dari fihak luar. Kalau kita 

menggunakan teori komunikasi pemberdayaan partisipatif, maka 

masyarakat adalah SUBYEK, dan proses yang dikembangkan 

Pendampingan Desa adalah DIALOG dan pertukaran pengetahuan 

atau informasi”. 

 

A. Konsep Komunikasi yang Efektif 

 

Istilah “komunikasi” atau dalam bahasa Inggris yaitu “communication”, berasal dari bahasa 

latin “communis” yang berarti sama,communico, communication, atau communicare yang 

berarti membuat sama “to make common” (Dedy Mulyana, 2005:41). Definisi dari segi bahasa 

ini menyatakan bahwa suatu komunikasi yang efektif hanya dapat tercapai apabila terjadi 

kesamaan makna antara komunikator dengan komunikan. 

 

Dari definisi tersebut, jelas bahwa orang yang menyampaikan dan orang yang menerima 

pesan diharapkan mempunyai persepsi yang sama tentang apa yang disampaikan, atau 

dengan kata lain maksudnya adalah “sama makna”. Jadi apabila ada dua orang yang sedang 

terlibat dalam percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada 

kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Percakapan kedua orang tersebut 



dapat dikatakan komunikatif, apabila keduanya selain mengerti bahasa yang dipergunakan 

juga mengerti makna dari bahasa yang dipercakapkan. 

 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan (ide, gagasan) dari satu pihak kepada 

pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. Pada umumnya, komunikasi 

dilakukan dengan menggunakan kata-kata (lisan) yang dapat dimengerti oleh kedua belah 

pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi 

masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap 

tertentu, cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal. 

 

Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Melalui komunikasi, 

sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan 

tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan 

sama oleh penerima pesan tersebut. 

 

Terkait dengan pendampingan desa, komunikasi itu pada dasarnya adalah upaya 

bagaimana pendamping desa (komunikator) meraih perhatian, cinta kasih, minat, 

kepedulian, simpati, tanggapan, maupun respon positif dari masyarakat dan 

pemerintah desa (komunikan). Komunikasi dapat efektif apabila terjadi saling memberi 

respon antara pendamping desa dan masyarakat desa secara timbal balik, sehingga apa 

yang dipesankan oleh pendamping desa selaku komunikator, dapat dipahami oleh 

masyarakat selaku komunikan secara utuh dan sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu, 

menjadi hal penting bagi pendamping desa untuk mengetahui karakteristik dari komunikasi 

efektif. 

 

Komunikasi yang efektif bagi pendamping desa adalah komunikasi yang berhasil mencapai 

tujuan, mengesankan dan mampu menghasilkan perubahan sikap pada masyarakat juga 

pemerintah desa sebagai komunikan. Kata efektif (effective) sering diartikan dengan 

mencapai hasil yang diinginkan (producing desired result) dan menyenangkan (having a 

pleasing effect). 

 

B.  Karakteristik Komunikasi Efektif 

(1) Sebagai sebuah proses, komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa 

yang terjadi secara berurutan serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu 

tertentu, bersifat dinamis, akan selalu mengalami perubahan dan berlangsung terus-

menerus. 



(2) Sebagai upaya yang disengaja dan mempunyai tujuan, komunikasi yang 

dilakukan memang sesuai dengan kemauan dari pelakunya dengan tujuan 

menunjuk pada hasil atau akibat yang ingin dicapai. 

(3) Menuntut adanya partisipasi dan kerja sama dari para pelaku yang terlibat. 

(4) Bersifat simbolis, menggunakan simbol verbal dan non-verbal. 

(5) Bersifat transaksional (pertukaran pesan dan makna). 

(6) Menembus faktor ruang dan waktu. 

 

 

Dalam melakukan komunikasi, karakteristik masyarakat dan pemerintah desa selaku 

komunikan merupakan unsur utama dan unsur aktif yang mengendalikan proses 

komunikasi. Untuk itu, seorang pendamping desa dituntut untuk mengetahui 

karakteristik komunikan, sehingga seorang pendamping dapat mengatur strategi 

komunikasi yang baik dengan karakteristik komunikan yang berbeda. 

 

Jika pendamping desa dapat mengembangkan teknik komunikasi dengan baik, maka secara 

otomatis akan meningkatkan kemampuan pendamping untuk berhubungan dengan orang 

dari semua lapisan masyarakat. Luangkan waktu untuk mengamati orang dalam kehidupan 

bermasyarakat, dan kita akan melihat banyak metode komunikasi yang dapat diaplikasikan 

dalam proses pendampingan. Mereka tidak melakukan dengan cara yang kaku, mereka 

melakukannya secara alami dan dengan cara yang cocok dengan situasi saat itu. 

 

 

INGAT & CAMKAN...!!! 

Pegangan bagi Pendamping Desa agar komunikasi berjalan efektif 

 

5 Hukum 

Komunikasi 

Efektif 

R E A C H 

 Respect 

(Menghormati) 

Pendamping desa selalu menghargai tiap individu yang 

jadi sasaran pesan yang disampaikan. 

 Empathy 

(Empati) 

 

Kemampuan pendamping desa untuk menempatkan diri 

pada situasi atau kondisi yang dihadapi masyarakat desa. 

 Audible 

(Didengar) 

Pesan yang disampaikan oleh pendamping desa harus 

dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik oleh 



masyarakat desa. 

 

 Clarity 

(Kejelasan) 

 

Pesan harus jelas. Tidak menimbulkan multi interpretasi 

atau penafsiran yang berlainan. 

 Humble 

(Rendah Hati) 

Pendamping desa harus membangun komunikasi dengan 

sikap rendah hati, menggunakan bahasa yang dimengerti 

oleh masyarakat desa 

 

B. Kemampuan Komunikasi yang Efektif 

(Tips bagi Pendamping Desa) 

 

1. Berikan kesan bahwa anda antusias berbicara dengan mereka! 

Beri mereka kesan bahwa kita lebih suka berbicara dengan mereka daripada orang lain di 

muka bumi ini. Ketika kita memberi mereka kesan bahwa kita sangat antusias berbicara dan 

peduli kepada mereka, kita akan membuat perasaan mereka lebih positif dan percaya diri. 

Mereka akan lebih terbuka kepada kita dan sangat mungkin memiliki percakapan yang 

mendalam dengan kita. 

 

2. Ajukan pertanyaan tentang minat mereka! 

Ajukan pertanyaan terbuka yang akan membuat mereka berbicara tentang minat dan 

kehidupan mereka. Gali sedetail mungkin sehingga akan membantu mereka memperoleh 

perspektif baru tentang diri mereka sendiri dan tujuan hidupnya. 

 

3. Beradaptasi dengan bahasa tubuh dan perasaan mereka! 

Rasakan bagaimana perasaan mereka pada saat ini dengan mengamati bahasa tubuh dan 

nada suara. Dari sudut pandang ini, kita dapat menyesuaikan kata-kata, bahasa tubuh, dan 

nada suara kita sehingga mereka akan merespon lebih positif. 

 

4. Tunjukkan rasa persetujuan! 

Katakan kepada mereka apa yang kita kagumi tentang mereka dan mengapa? Salah 

satu cara terbaik untuk segera berhubungan dengan orang adalah dengan menjadi jujur dan 

memberitahu mereka mengapa kita menyukai atau mengagumi mereka. Jika menyatakan 

http://www.akuinginsukses.com/9-langkah-menuju-sikap-mental-positif/
http://www.akuinginsukses.com/16-cara-menggunakan-bahasa-tubuh-yang-baik/


secara langsung dirasakan kurang tepat, cobalah dengan pernyataan tidak langsung. Kedua 

pendekatan tersebut bisa sama-sama efektif. 

 

5. Dengarkan dengan penuh perhatian semua yang mereka katakan! 

Jangan terlalu berfokus pada apa yang akan kita katakan selanjutnya selagi mereka 

berbicara. Sebaliknya, dengarkan setiap kata yang mereka katakan dan responlah serelevan 

mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan apa yang mereka 

katakan dan sepenuhnya terlibat di dalam suasana bersama dengan mereka. 

Juga pastikan untuk bertanya setiap kali ada sesuatu yang tidak mengerti pada hal-hal yang 

mereka katakan. Kita tentu saja ingin menghindari semua penyimpangan yang mungkin 

terjadi dalam komunikasi jika kita ingin mengembangkan hubungan yang sepenuhnya 

dengan orang tersebut. 

 

6. Beri mereka kontak mata yang lama! 

Kontak mata yang kuat mengkomunikasikan kepada orang lain bahwa kita tidak hanya 

terpikat oleh mereka dan apa yang mereka katakan tetapi juga menunjukkan bahwa kita 

dapat dipercaya. Ketika dilakukan dengan tidak berlebihan, mereka juga akan menganggap 

kita yakin pada diri sendiri karena kesediaan kita untuk bertemu mereka secara langsung. 

Akibatnya, orang secara alami akan lebih memperhatikan kita dan apa yang anda katakan. 

 

7. Ungkapkan diri kita sebanyak mungkin! 

Salah satu cara terbaik untuk mendapatkan kepercayaan seseorang adalah dengan 

mengungkapkan diri seterbuka mungkin. Bercerita tentang kejadian yang menarik dari hidup 

kita atau hanya menggambarkan contoh lucu dari kehidupan normal sehari-hari. Ketika kita 

bercerita tentang diri kita, pastikan untuk tidak menyebutkan hal-hal yang menyimpang 

terlalu jauh dari minat mereka atau bahkan berlebihan. Kita dapat membiarkan mereka 

mengetahui lebih jauh tentang diri kita seiring berjalannya waktu. 

 

8. Berikan kesan bahwa kita berdua berada di tim yang sama! 

Gunakan kata-kata seperti “kami, kita ” untuk segera membangun sebuah ikatan. Bila kita 

menggunakan kata tersebut, kita membuatnya berada di tim yang sama, sementara orang 

lain berada di tim yang berbeda. 

 

9. Berikan mereka senyuman terbaik kita! 
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Ketika kitatersenyum pada orang, maka kita menyampaikan pesan bahwa kita menyukai 

mereka dan kehadiran mereka membawa kebahagiaan. Tersenyum pada mereka akan 

menyebabkan mereka sadar ingin tersenyum kembali, secara langsung akan membangun 

hubungan antara kita. 

 

 

10. Menawarkan saran yang bermanfaat!  

Kenalkan desa atau daerah yang pernah kita kunjungi, kejadian yang dialami, orang-orang 

yang ditemui, buku yang dibaca, peluang kemajuan desa, atau apa pun yang terpikirkan. 

Jelaskan apa yang menarik dari orang, tempat atau hal tersebut. Jika kita memberi ide yang 

cukup menarik perhatian, mereka akan mencari kita saat mereka memerlukan seseorang 

untuk membantu membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. 

 

11. Beri mereka motivasi! 

Jika orang yang kita hadapi lebih muda atau dalam posisi yang lebih sulit dari kita, mereka 

mungkin ingin mendengar beberapa kata motivasi dari kita karena kita dinilai lebih 

berpengalaman. Yakinkan, bahwa mereka dapat melampaui masalah dan keterbatasannya, 

sehingga mereka akan berharap menjadikan kita sebagai teman bicara. 

 

12. Tampil dengan enerjik! 

 Umumnya, orang ingin berada di sekitar orang yang akan mengangkat mereka, bukannya 

membawa mereka ke bawah. Jika kita secara konsisten memiliki tingkat energi yang lebih 

rendah daripada orang lain, mereka secara alami akan menjauhi kita menuju seseorang yang 

lebih energik. Untuk mencegah hal ini terjadi, secara konsisten tunjukkan dengan suara dan 

bahasa tubuh, bahwa kita memiliki tingkat energi yang sedikit lebih tinggi sehingga mereka 

akan merasa lebih bersemangat dan positif berada di sekitar kita. 

 

13. Sebut nama mereka dengan cara yang menyenangkan! 

Nama adalah salah satu kata yang memiliki emosional yang sangat kuat. Tapi hal itu belum 

tentu seberapa sering kita katakan nama seseorang, namun lebih pada bagaimana 

mengatakannya. Hal ini dapat terbantu dengan cara berlatih mengatakan nama seseorang 

sampai merasakan adanya emosional yang kuat. Ketika menyebutkan nama, mereka lebih 

menyentuh dibanding orang lain yang mereka kenal, mereka akan menemukan bahwa kita 

lah yang paling berkesan. 
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14. Tawarkan untuk menjalani hubungan selangkah lebih maju! 

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memajukan persahabatan dengan seseorang: 

tawaran untuk makan dengan mereka, berbicara sambil minum kopi, melihat pertandingan 

olahraga, dll. Meski orang tersebut tidak menerima tawaran, mereka akan tetap tersanjung 

bahwa kitaingin mereka menjalani persahabatan ke tingkat yang lebih dalam. Di satu sisi, 

mereka akan memandang kitakarena memiliki keberanian untuk membangun persahabatan, 

bukan persahabatan yang instan. 

 

 

C.  Konsep Komunikasi Dialogis 

 

Komunikasi dialogis adalah komunikasi yang terjadi secara timbal-balik (dua-arah) antar 

komunikator dan komunikan untuk melakukan pertukaran informasi dan respon, sehingga isi 

materi yang dibicarakan saling dipahami. Jadi dalam komunikasi dialogis, komunikator 

(dalam hal ini pendamping desa) harus menyampaikan informasi untuk dipahami oleh 

masyarakat dengan tidak ada perbedaan makna. Untuk itu keaktifan pendamping dan 

masyarakat dalam mendengarkan dan berusaha memahami isi pembicaraan sangat  

diperlukan. Bila diperlukan komunikan perlu (seolah-olah) memposisikan diri sebagai 

komunikator agar lebih mudah memahami apa yang dibicarakan. 

 

Namun demikian, ada beberapa kendala yang sering menghambat tercapainya 

komunikasi dialogis, diantaranya: 

(1) Perlindungan (protectiveness), menjaga informasi tertentu yang mengandung risiko 

bila disampaikan. 

(2) Pertahanan (defensiveness), seseorang yang diajak bicara pun bisa jadi tidak mau 

menerima informasi (menolak untuk mendengar informasi yang disampaikan). 

(3) Kecenderungan untuk meng-evaluasi (tendency to evaluate), seseorang yang 

menerima informasi cenderung untuk melakukan evaluasi atas informasi yang 

diperolehnya. 

(4) Tidak cocok dengan harapan (mismatched expections), pikiran manusia seringkali 

hanya membatasi informasi yang cocok dengan harapannya. 

(5) Waktu sempit (insufficient time), keterbatasan waktu untuk menyampaikan informasi 

secara menyeluruh. 
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Sebagai seorang pendamping desa, beberapa kendala tersebut di atas akan sangat nyata 

dirasakan di lapangan, ketika mendampingi pemerintah dan masyarakat desa. Untuk itu, 

pendamping desa mesti memahami beberapa strategi yang harus dikuasai untuk 

mengembangkan komunikasi dialogis, yaitu: 

(1) Meningkatkan keterampilan mendengarkan. 

(2) Membangun keterbukaan dengan masyarakat. 

(3) Memberikan kesempatan komunikasi empat mata bagi masyarakat. 

(4) Membangun komunikasi yang menyentuh perasaan, baik menyangkut hal yang 

bersifat pribadi, menyampaikan secara berulang-ulang, maupun memberikan contoh 

konkrit. 

 

Ingat & Camkan! 

 

Membangun komunikasi dialogis dalam proses pemberdayaan, berbeda dengan mengobrol 

atau berbincang tanpa arah. Di dalam praktek pendampingan desa, seorang pendamping 

perlu keterampilan berkomunikasi untuk mengoperasionalkan dan menyampaikan pesan 

kepada masyarakat. 

 

Partisipasi tanpa keterampilan komunikasi hanya akan menjadi jargon belaka, 

karena tidak dapat dijalankan dalam kehidupan nyata. Keahlian atau seni memfasilitasi 

komunikasi tidaklah sama dengan jenis keterampilan lainnya. Ada perpaduan antara 

penguasaan teknik dengan unsur kreativitas, improvisasi, hubungan antar manusia 

(human relationship), dan juga keunikan atau karakteristik setiap pendamping desa. 

 

D. Proses Memfasilitasi untuk Membangun Komunikasi Dialogis 

 

Apabila Pendamping Desa menggunakan idiom komunikasi, maka proses komunikasi 

partisipatif (komunikasi multi-arah) merupakan sebuah kemutlakan. Pada intinya, proses 

komunikasi partisipatif berusaha membangun sebuah dialog di antara anggota 

masyarakat dalam sebuah hubungan kesetaraan. 

 

Tidak salah bila satu pihak yang dianggap sebagai narasumber atau memiliki otoritas dalam 

penentuan baik dan benarnya suatu pemikiran yang digali dari realita kehidupan desa. 



Karena itu, beberapa konsep penting perlu dikenal Pendamping Desa dalam menggunakan 

komunikasi sebagai sebuah pendekatan, yaitu: Persepsi (Citra Diri dan Citra Pihak Lain); 

Sikap-nilai; Sikap-perilaku; dan Pendapat (Opini). Beberapa istilah ini digunakan bagi 

pendamping desa untuk memahami cara membangun komunikasi yang efektif dan posistif. 

 

Komunikasi partisipatif menempatkan masyarakat sebagai aktor (subyek) dalam 

sebuah kemitraan (partnership). Masyarakat bukanlah hanya sasaran atau penerima 

manfaat program saja. Oleh karena itu, seorang pendamping desa memiliki peran utama, 

yakni: 

 

(1) Sebagai salah satu pelaku komunikasi di dalam suatu komunitas, sedangkan pelaku 

lainnya adalah pemangku kepentingan (steakholders) lainnya yang ada dalam 

masyarakat desa tersebut. 

(2) Mendampingi proses komunikasi partisipatif yang bertugas membangun dialog, 

kerjasama, dan keterlibatan diantara berbagai pemangku kepentingan. 

 

Seluruh kegiatan yang dilakukan seorang Pendamping Desa dalam menjalankan perannya 

sebagai pelaku komunikasi dan fasilitator proses partisipatif pendampingan desa, dapat 

disebut sebagai tugas membelajarkan masyarakat dengan menekankan pada aspek 

penggunaan pengetahuan atau informasi. Adapun sumber belajar bagi para pendamping 

desa untuk menjalankan perannya tersebut berasal dari beragam pendekatan, bidang studi, 

dan ideologi, antara lain: pendidikan orang dewasa, advokasi, pemasaran sosial (social 

marketing), penelitian partisipatif (seperti PRA/PLA), bahkan juga program komunikasi-

informasi-edukasi dan penyuluhan partisipatif. 

 

Ingat:Tugas pendamping desa bukanlah untuk mentransfer atau menyebarluaskan 

informasi, melainkan menggunakan komunikasi-informasi untuk 

meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa.  

 

Tidak ada cara untuk menjadi seorang pendamping desa yang handal, kecuali dengan 

“belajar sambil bekerja secara terus-menerus”. Tapi, belajar dari pengalaman akan terasa 

lebih bermakna apabila pendamping desa juga belajar dari berbagai sumber yang 

menyumbang pada pengembangan pendekatan partisipatif. 

 

Ada tiga hal yang selalu saling berkaitan dalam praktek atau cara kerja pendamping desa, 

yaitu: paradigma dan teori/filosofi pembelajaran yang digunakan, metodologi (mencakup 



pemilihan metode/teknik), serta insrumen (yang mencakup penggunaan media). Seorang 

pendamping, harus mempelajari, minimal tahu dari ketiganya. 

 

Pendamping desa juga jangan menjadi seorang penganut teori tertentu yang ‘fanatik’, 

karena ilmu yang paling relevan dalam menjalankan tugas pendampingan adalah 

lapangan itu sendiri: masyarakat desa dan lingkungannya. Ingat dan Camkan itu! 

 

II. MEMBANGUN JARINGAN DAN KEMITRAAN 

a. Pendahaluan 

Salah  satu  tugas  pokok  pendamping  desa  sebagaimana  ditetapkan dalam  Pedoman  

Penampingan  Desa adalah  fasilitasi  kerjasama  desa  serta  memfasilitasi pembentukan dan  

pengembangan jejaring sosial dan kemitraan. Langkah  kerja  yang  dilakukan  dalam  

memfasilitasi  kerjasama  desa adalah  (a) identifikasi pihak ketiga (LSM, Perusahaan swasta, 

perguruan tinggi, dll) yang potensial untuk diajak bekerjasama oleh desa, (b) fasilitasi 

pembentukan kerjasama desa dengan pihak ketiga, (c) fasilitasi program dan kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola melalui mekanisme 

kerjasama desa dengan pihak ketiga.  Output  yang  diharapkan  dari  tugas  tersebut  adalah  

(a) adanya data pihak ketiga yang potensial untuk diajak bekerjasama oleh desa, (b) adanya 

perjanjian kerjasama desa dengan pihak ketiga, (c) adanya program dan kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola melalui mekanisme 

kerjasama desa dengan pihak ketiga. 

b. Kerjasama Desa 

Kerjasama  desa   diatur  dalam  Peraturan  Menteri Dalam Negeri No.38 Tahun 2007 tentang 

Kerjasama  Desa. 

c. Ruang Lingkup Kerjasama Desa 

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi: (a).  Kerja sama Antar Desa; dan (b) kerja sama Desa 

dengan pihak ketiga.  Ruang lingkup kerjasama antar desa meliputi bidang pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang: peningkatan perekonomian 

masyarakat desa, peningkatanpelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman 

dan ketertiban, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan, tenaga kerja, pekerjaan umum, batas desa, dan lain-

lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa. 

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara: (1) Desa dengan Desa dalam 1 (satu) 

Kecamatan; dan (2) Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.  

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama 

maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.  Kerjasama Desa dengan pihak 

ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai 



dengan obyek yang dikerjasamakan. Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan 

Bersama.  Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama. 

Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang 

berlaku.  Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama antara lain memuat: ruang 

lingkup keIjasama; bidang kerjasama,  tata cara dan ketentuan pelaksanaan keIjasama;Jangka 

waktu; hak dan kewajiban; pembiayaan; tata cara perubahan, penundaan dan 

pembatalan;Penyelesaian perselisihan; dan Lain-lain ketentuan yang diperlukan. 

d. Maksud Dan Tujuan 

Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa.  Kerjasama  tersebut   berorientasi pada 

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. 

e. Tugas  dan  Tanggung  Jawab  

Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas 

memimpin pelaksanaan kerjasama  desa. Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan 

penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif. Kepala Desa wajib memberikan laporan 

keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui 

BPD. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas : (a) Menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang 

dikerjasamakan; (b)  Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian; (c)  memberikan 

informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa 

kepada masyarakat. 

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban: (a) meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, (b) melaksanakan 

kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan, (c) memberdayakan masyarakat 

desa;, (d) mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup. 

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban: (a) mentaati 

segala ketentuan yang telah disepakati bersama, (b) memberdayakan masyarakat lokal, (c) 

mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (d) mengembangkan potensi 

obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 

f. Badan Kerjasama Desa 

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa,  dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa. 

Pengurus Badan Kerjasama Desa  terdiri dari unsur: (a) Pemerintah Desa, (b) Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa, (c) Lembaga Kemasyarakatan, (d) Lembaga lainnya yang ada di desa; 

dan tokoh masyarakat. 



Pembentukan Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama. 

Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Badan 

Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 

g. Tata  Cara  Kerjasama 

Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung 

oleh Kepala Desa.  Rencana Kerjasama Desa membahas antara lain: (a) ruang lingkup 

kerjasama, (b)  Bidang Kerjasama, (c) Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama,  (d) 

jangka waktu; (e) Hak dan kewajiban; (f) Pembiayaan; (g) Penyelesaian perselisihan; (h)Lain-

lain ketentuan yang diperlukan. 

Hasil pembahasan Kerjasama Desa menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan 

Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.  Hasil pembahasan Rencana Kerjasama 

Desa dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama 

desa.  Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa memuat antara lain: (a) Ruang lingkup 

kerjasama;(b) Bidang Kerjasama; (c) Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; (d) 

Jangka waktu; (e) Hak dan kewajiban; (f) Pembiayaan; (g) Penyelesaian perselisihan; (h) Lain-

lain ketentuan yang diperlukann.  Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa ditetapkan 

dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa. 

h. Pembiayaan  

Kerjasama yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.  

Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa wajib dituangkan dalam APBDesa.  

Pembiayaan dalam rangka KeIjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan 

keIjasama; 

i. Penyelesaian Perselisihan 

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus diselesaikan secara 

musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.  Perselisihan 

Kerjasama Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat. Perselisihan 

Kerjasama antar  desa  pada  kecamatan  yang  berbeda  tetapi   pada satu Kabupaten/Kota 

difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota.  Perselisihan Kerjasama  antar  desa   yang  

terletak  pada  lain Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi difasilitasi,  diselesaikan oleh 

Gubernur.  Penyelesaian perselisihan tersebut,  bersifat final dan ditetapkan dalam suatu 

keputusan. 

 


