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Fasilitasi: Cara 

Memberdayakan Sesama  
 

 

 

 

asilitasi merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh 
pendamping dalam upaya memberdayakan masyarakat. Istilah fasilitasi 
banyak digunakan dikalangan praktisi dan aktivis LSM, ORNOP, dan NGO 

untuk menyatakan suatu bentuk ‘intervensi’ atau dukungan yang diperlukan untuk 
meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan dalam masyarakat. 
Dikalangan bisnis, konsep fasilitasi seringkali digunakan untuk memberikan 
kemudahan bagi pelanggan dalam mengenal kebutuhannya. Dengan ungkapan lain, 
fasilitasi menjadi bagian penting dalam suatu kegiatan, program, atau organisasi 
untuk mempermudah proses belajar.  

Dalam konteks pembangunan, istilah fasilitasi biasa dikaitkan dengan pola 
pendampingan, pedukungan atau bantuan dalam masyarakat. Pengertian ‘fasilitasi’, 
Secara harfiah merujuk pada ‘upaya memberikan kemudahan’, kepada siapa saja 
agar mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah 
yang dihadapinya. Biasanya tindakan ini diikuti dengan pengadaan personil, tenaga 
pendamping, relawan atau pihak lain yang berperan memberikan penyuluhan, 
penerangan, bimbingan, terapi psikologis, penyadaran agar masyarakat yang ‘tidak 
tahu’ menjadi ‘tahu dan sadar untuk berubah’.  

Demikian halnya bagi masyarakat yang mengalami permasalahan sosial atau 
yang terkena dampak krisis akibat konflik maupun bencana dapat terhindar dari 
situasi yang lebih buruk. Tindakan dan kegiatan ini merupakan bagian dari 
‘pendampingan’. Dalam situasi tertentu seringkali masyarakat mengalami kesulitan 
dalam memenuhi kebutuhan pokok, perlindungan keamanan, kesehatan, dan 
menghadapi kondisi alam. Hal ini banyak disebabkan oleh berbagai persoalan yang 
muncul pada saat masyarakat lebih terfokus untuk mencari penghidupan yang lebih 
layak akibat kemiskinan atau situasi yang membutuhkan perlindungan dari konflik 
dan bencana yang sedang atau akan terjadi. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat 
perlu mendapatkan dukungan, bantuan, bimbingan baik secara fisik maupun 
mental. 

F 
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Dalam situasi kritis, peran pendampingan tidak hanya memberikan 
kemudahan terhadap berbagai akses bantuan saja tetapi secara proaktif melakukan 
intervensi langsung kepada korban. Di sisi inilah fasilitator mencoba mengambil 
peran sebagai perantara atau katarsis untuk mempercepat proses belajar dan 
peningkatan kesejahteraan. 

Dalam konteks pembangunan masyarakat (civil society) kegiatan fasilitasi 
dilakukan oleh tenaga khusus yang bertugas; Pertama, membina kelompok 
masyarakat yang terkena krisis sehingga menjadi suatu kebersamaan tujuan dan 
kegiatan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan; Kedua, sebagai 
pemandu atau fasilitator, penghubung dan penggerak (dinamisator) dalam 
pembentukan kelompok masyarakat dan pembimbing pengembangan kegiatan 
kelompok. Dalam upaya mewujudkan otonomi dan kemandirian masyarakat perlu 
bimbingan atau pendampingan. Fasilitator biasanya identik dengan tugas 
pendampingan tersebut.1 

 

Fasilitasi dan Pendampingan 

Fasilitasi seringkali digunakan secara bersamaan dengan pendampingan yang 
merujuk pada bentuk dukungan baik tenaga, dana, peralatan, dan metodologi dalam 
berbagai program pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan. Fasilitasi 
menjadi inti dari kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga khusus untuk 
membantu masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan. Kegiatan 
pendampingan dilakukan dalam upaya mendorong partisipasi dan kemandirian 
masyarakat. Kegiatan pendampingan menjadi salah satu bagian dalam proses 
pemberdayaan masyarakat. Dalam pendampingan dibutuhkan tenaga yang 
memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan, sikap dan perilaku tertentu 
kepada masyarakat. Disamping itu, perlu dukungan dana dan sarana 
pengembangan diri dalam bentuk latihan bagi para pendamping.2 

Di Indonesia, kegiatan pendampingan dilakukan melalui; 

                                                            
1 Gunawan Sumodiningrat menjelaskan; pendampingan ditujukan untuk membantu 
masyarakat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin di desa tertinggal. 
Pada umumnya petugas pendamping diutamakan dari tenaga profesional, penyuluh 
lapangan, tenaga sukarela yang bekerja di wilayah tertentu. Pendamping juga dapat diambil 
dari kader potensial kelompok atau masyarakat dalam suatu hamparan tertentu. 
2 Implementasi program pemberdayaan yang dilakukan dengan bantuan pemerintah pusat 
maupun daerah. Dukungan tersebut terutama diberikan bagi desa-desa tertinggal yang 
belum memiliki fasilitator sebagai tenaga pendamping diusahakan secara bertahap. Pada 
prinsipnya pengadaan fasilitator atau pendamping lapangan yang direkrut khusus sifatnya 
hanya sebagai dukungan untuk menjamin program berjalan sesuai dengan tujuan. 
Pengadaan personil diupaya mendekati kelompok sasaran dan memperhatikan sistem nilai, 
struktur sosial dan budaya local. Diharapkan fasilitator disediakan oleh daerahnya sendiri 
dengan dukungan dana dan inisiatif dari institusi lain, serta tenaga khusus yang 
disediakan atas kerjasama dengan lembaga donor internasional dan institusi yang 
memberikan perhatian terhadap kemiskinan dan krisis. 
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☺ Pendamping lokal yang terdiri dari tokoh masyarakat, kader PKK, aparat desa, 
pemuda, Kader Pembangunan Desa (KPD) dan pihak lain yang peduli 
terhadap persoalan kemiskinan, seperti perguruan tinggi, organisasi 
masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. 

☺ Pendamping teknis yang dipilih dari tenaga penyuluh departemen teknis, 
diantarnya; Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian (Penyuluh 
Pertanian Lapangan atau PPL), dan penyuluh pertanian spesialis atau PPS. 
Departemen Sosial (Petugas Sosial Kecamatan atau PSK) dan Karang Taruna, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Sarjana Penggerak Pembangunan 
Pedesaan atau SP3) dan lainnya. 

☺ Pendamping khusus disediakan bagi masyarakat miskin di desa tertinggal 
dengan pembinaan khusus. Pendamping ini dilaksanakan melalui program 
khusus seperti; Konsultan Pendamping untuk Proyek P3DT Swakelola dengan 
koordinasi Bappenas, Bangda, dan PMD. Penanganan masalah pengungsi 
dapat dikatagorikan dalam pendampingan khusus, seperti pengadaan tenaga 
lapangan atau relawan untuk penanganan konflik, bimbingan khusus 
pengungsi. 

 

Di masa depan kegiatan pendampingan ini, dapat dikembangkan melalui proses 
perencanaan, seleksi, pembinaan dan pemanfaatan secara profesional. Diharapkan 
pula kegiatan pendampingan menjadi salah satu bidang profesi yang diakui oleh 
masyarakat. 

 

Peran dan Fungsi Fasilitator 

ASTD (1998) mengemukakan paling tidak ada empat fungsi utama fasilitator 
kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu ;  

☺ Nara sumber. 

☺ Pelatih,  

☺ Mediator.  

☺ Penggerak.  

Fasilitator sebagai nara sumber (resource person) karena keahliannya berperan 
sebagai sumber informasi sekaligus mengelola, menganalisis dan mendesiminasikan 
dalam berbagai cara atau pendekatan yang dianggap efektif. Fasilitator sebagai 
pelatih (trainer) melakukan tugas pembimbingan, konsultasi, choaching dan 
penyampai materi untuk peningkatan kapasitas dan perubahan perilaku pembelajar. 
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Tugas fasilitator sebagai pelatih sangat menonjol dalam setiap kegiatan training, 
lokakarya, seminar dan diskusi. Penguasaan terhadap pola perubahan perilaku baik 
pengetahuan, keterampilan dan sikap menjadi penting untuk menentukan proses 
(metodologi) dan hasil dari suatu pembelajaran. Peran mediator dilakukan ketika 
terjadi ketegangan dan konflik antarkelompok yang berlawanan, Peran mediasi akan 
dilakukan oleh fasilitator untuk menjembatani perbedaan dan mengoptimalisasikan 
berbagai sumber daya yang mendukung terciptanya perdamaian. Fasilitator sebagai 
penggerak lebih berperan sebagai pihak yang memberikan dorongan atau motivator 
kelompok agar secara swadaya membangun dirinya dan berpartisipasi dalam 
pembangunan. 

Secara khusus fungsi fasilitasi tergambar dalam aspek kegiatan sebagai 
berikut; 

 

Menggali potensi dan kebutuhan 

Upaya pemberdayaan dilakukan melalui proses analisis awal terhadap situasi dan 
kondisi masyarakat melalui observasi dan pengumpulan data. Informasi yang 
dikumpulkan mencerminkan kondisi nyata untuk mengetahui jenis kebutuhan dan 
bentuk dukungan yang diperlukan. Fasilitator akan banyak melibatkan berbagai 
elemen dalam masyarakat dalam menyusun rencana, menetapkan instrumen dan 
langkah-langkah pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat secara 
mandiri mengenal potensi dan kebutuhan nyata yang dihadapinya. Dalam proses 
ini, sebaiknya fasilitator melibatkan peran aktif tokoh masyarakat, pimpinan agama, 
organisasi kepemudaan, unit usaha dan lembaga terkait lainnya. Menggali potensi 
masyarakat dapat dilakukan melalui observasi langsung atau berdialog dengan 
masyarakat setempat untuk mengetahui kapasitas sumber daya manusia dan sumber 
daya alam. Cara lain yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder, 
seperti demografi desa, statistik, status kesehatan dan rencana tata ruang. 

 

Memecahkan Masalah 

Fasilitasi dilakukan untuk memberikan kemudahan belajar kepada masyarakat 
untuk meningkatkan kapasitas berfikir ilmiah dan kemampuan mengantisipasi 
perubahan. Fasilitator bukan sebagai penentu keputusan atas persoalan yang dipilih, 
tetapi lebih pada upaya membantu secara sistematis proses belajar bagi masyarakat 
untuk menemukan sendiri  kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. 
Dengan demikian, masyarakat menjadi subjek sekaligus objek dari proses 
pengenalan masalah itu sendiri. Fasilitator berperan memberikan kesempatan yang 
luas agar masyarakat mampu secara mandiri melakukan identifikasi kebutuhan dan 
analisis situasi, kemudian memetakan untuk kepentingan perencanaan. Hindari 
dominasi fasilitator dalam mengambil solusi, melainkan sebagai penyeimbang dan 
pengarah saja, agar solusi yang diambil efektif. Apabila dalam implementasi 
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program terjadi berbagai masalah, sebaiknya fasllitator selalu melibatkan 
masyarakat melalui musyawarah serta koordinasi dengan pihak terkait. Posisikan 
diri Anda sebagai pihak yang mempermudah masyarakat untuk belajar menemukan 
sendiri jawabannya. 

 

Memposisikan peran dan tindakan 

Pertanyaan penting yang sering muncul dalam proses pendampingan, 
bagaimana memposisikan diri Anda sebagai fasilitator dan masyarakat agar 
mampu mengambil peran dan tindakan sesuai dengan fungsi dan 
kedudukannya?. Pertanyaan ini sangat mendasar, ketika Anda menemukan 
suatu komunitas tidak mampu melindungi dirinya dari berbagai ancaman 
akibat alam atau konflik antarkelompok. Dalam situasi ini, Anda sebagai 
fasilitator akan lebih dominan memimpin dan berada digaris depan. 
Masyarakat banyak membutuhkan ‘instruksi’, arahan, aturan dan 
bimbingan secara langsung. Namun demikian, Anda tetap memberikan 
peran yang cukup kepada masyarakat untuk menentukan keputusan 
penting dan pola tindak yang diperlukan. Pada saat masyarakat mulai 
menunjukkan peningkatan kapasitas dan mampu mengelola beberapa 
aspek penting, maka Anda akan mengambil posisi sebagai mitra atau 
pendamping untuk mempermudah kerja masyarakat. Hal ini dapat 
dilakukan dengan memberikan kemudahan terhadap akses informasi, 
melatih peran, pembagian tugas yang jelas dalam setiap kegiatan, 
menempatkan orang sesuai dengan keahlian. Posisi ini akan berubah sesuai 
kebutuhan dan kondisi masyarakat yang didampinginya. Semakin dewasa 
suatu organisasi, kelompok atau masyarakat, maka semakin kecil intervensi 
atau dukungan pihak luar terhadap persoalan yang dihadapinya. 
Ketergantungan terhadap Anda harus sedini mungkin dikurangi.  

 

Mengajak masyarakat untuk berfikir 

Fasilitasi merupakan proses belajar masyarakat untuk menentukan pilihan 
dan tindakan terukur terhadap perubahan yang dihadapinya. Landasan 
filosofis fasilitasi adalah perubahan paradigma dan proses berfikir logis, 
kreatif dan terstruktur sebagai bentuk respon terhadap lingkungan. Oleh 
karena itu, fasilitasi dilakukan untuk membantu individu, kelompok atau 
organisasi untuk menggunakan daya nalar dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Fasilitasi merupakan suatu proses membangun masyarakat agar 
mampu berfikir kritis dan rasional atau dengan menggunakan tesis Freire 
bahwa pemberdayaan adalah strategi pembebasan dari ‘keterbelengguan’. 
Masyarakat memahami berbagai fenomena hidup dengan mengajak 
masyarakat untuk “berfikir”; mengggunakan daya nalar dan kreativitas untuk 
memecahkan masalah dan menyusun perencanaan ke depan. Mengajak 
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masyarakat berfikir tentang potensi, kebutuhan dan masalah yang 
dihadapinya merupakan agenda penting dalam kegiatan fasilitasi. Cobalah 
Anda mengajak masyarakat untuk melakukan pemetaan konsep, situasi dan 
kondisi secara kritis menggunakan informasi dan sumber lain kemudian 
diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kegiatan nyata. 

 

Memberikan kepercayaan  

Kepercayaan merupakan salah satu kunci keberhasilan Anda sebagai fasilitator dan 
menjadi indikator penting dalam proses pemberdayaan. Sebuah tatanan masyarakat 
madani (civil society) salah satunya dibangun diatas pilar transparansi, dimana 
masyarakat dengan mudah mengakses dan memutuskan berbagai kebijakan 
menyangkut nasib hidupnya. Tranparansi pelaku pembangunan dan distribusi 
kewenangan antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat di tingkat grassroot harus 
jelas dan terbuka. Keterlibatan masyarakat dengan institusi yang ada dalam 
menyusun rencana, melaksanakan sekaligus mengontrol berbagai keputusan yang 
telah dibuat mencerminkan bentuk komunikasi dan interaksi stakeholders yang 
dibangun atas dasar kepercayaan. Membangun kepercayaan kepada masyarakat 
tidak sebatas sosialisasi strategi program saja, tetapi harus melibatkan peran aktif 
masyarakat sebagai pelaku utama. Fasilitasi dilakukan untuk menempatkan 
masyarakat sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan. Fasilitator hendaknya 
memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengambil peran dan 
melaksanakan program sesuai dengan kemampuannya. Pada dasarnya bantuan 
merupakan stimulan untuk merangsang pertumbuhan dan rasa percaya diri bahwa 
masyarakat mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kepercayaan 
diberikan dalam bentuk peran dan pengambilan keputusan. 

 

Kemandirian dan Pengambilan keputusan 

Salah satu indikator keberhasilan dari kegiatan fasilitasi yaitu menumbuhkan 
kemandirian atau otonomi dalam membimbing dan mengarahkan pada upaya 
pencapaian tujuan. UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mencoba 
mengurangi peran pemerintah pusat yang sangat kuat terhadap berbagai kebijakan 
dan eksistensi lokal. Kemandirian menjadi salah satu paradigma pembangunan yang 
mengilhami upaya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Proses ini perlu 
didukung oleh institusi lokal dan masyarakat sipil yang kuat, sehingga tidak 
berakibat pada penyalahgunaan wewenang pemerintahan tetapi lebih meningkatkan 
keterlibatan institusi masyarakat dalam menentukan kebijakan di daerahnya. 
Artinya masyarakat diberikan ruang yang cukup untuk menentukan pilihan atas 
sejumlah alternatif dan menetapkan visi dirinya ke depan. Keputusan sepenuhnya di 
tangan masyarakat sendiri sebagai perencana, pelaksana, pengawas dan evaluator. 
Kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan harus terus dikembangkan. 
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Fasilitasi harus mampu mengurangi bentuk intervensi yang tidak perlu yang dapat 
menghambat kemandirian masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga 
masyarakat benar-benar tahu dan ikut menentukan jenis kebijakan yang dianggap 
tepat tentang dirinya sendiri. 

 

Membangun Jaringan Kerja 

Kegiatan fasilitasi yang dilakukan Anda dan tim harus menyentuh aspek penguatan 
jaringan kerja dari tingkat intitusi nasional hingga masyarakat. Kemandirian dan 
pentingnya penguatan jaringan dalam rangka kelanjutan dan kesiapan masyarakat 
dalam mengantisipasi perkembangan daerah. Jaringan yang dibangun harus 
mengacu pada optimalisasi program, dimana keterlibatan organisasi masyarakat, 
LSM, pemerintah, dan institusi lain berjalan secara sinergis. Berikan peran yang luas 
kepada masyarakat untuk dapat menjalin hubungan--kemitraan dengan pihak 
terkait. Tugas pengembangan jaringan bukan saja menjadi tanggung jawab Anda 
sebagai fasilitator melainkan masyarakat sendiri. Jaringan yang dibangun oleh 
masyarakat secara mandiri akan lebih optimal dan memiliki nilai strategis dalam 
proses pemberdayaan. 

 

Menjadi Pendamping yang Efektif 

Anda sebagai seorang pendamping masyarakat hasus memiliki keseriusan, 
ketekunan disamping pengetahuan yang cukup tentang masalah kemasyarakatan. 
Pada dasarnya tugas pendampingan yang dilakukan berkaitan erat dengan 
bagaimana Anda memotivasi masyarakat dalam untuk melakukan tindakan yang 
dianggap penting dalam memecahkan persoalan dengan mengembangkan 
potensinya secara mandiri. Persoalan besar yang seringkali dihadapi Anda dalam 
melakukan pendekatan dalam masyarakat, menganggap bahwa proses fasilitasi 
seperti hitungan matematis dan mekanistis, manusia bukan mesin atau bangunan 
fisik tetapi sekumpulan individu (manusia) yang memiliki keunikan yang 
berkumpul membentuk suatu komunitas yang disebut masyarakat. Anda harus 
menempatkan mereka dalam konteks yang lebih luas, seperti memperlakukan orang 
sebagaimana diri Anda sendiri. 

Kunci keberhasilan Anda dalam mendampingi masyarakat terletak pada 
persiapan diri untuk terjun dan terlibat dalam berbagai aktivitas masyarakat. Anda 
tidak cukup hanya memiliki wawasan pemberdayaan (empowering) dan keterampilan 
sebagai kader penggerak saja tetapi perlu memiliki penghayatan tentang jatidiri 
manusia dan bagaimana melakukan interaksi insani secara efektif serta siap 
memegang tanggung jawab agar kegiatan fasilitasi yang dilakukan dapat berhasil 
secara efektif.  
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Ada sepuluh hal yang perlu diperhatikan oleh fasilitator agar pendampingan 
berjalan secara efektif, yaitu,  

☺ Menghayati kebutuhan masyarakat 

☺ Menyadari kekutan diri 

☺ Bekerja dengan penuh tanggung jawab 

☺ Menikmati tugas 

☺ Kebanggaan atas kinerja 

☺ Menyesuaikan diri 

☺ Menetapkan prioritas 

☺ Berkolaborasi 

☺ Possitive believing 

☺ Belajar  

 

Menghayati kebutuhan masyarakat 

Penghayatan terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat 
merupakan kunci kesuksesan Anda dalam proses pendampingan. Ketajaman Anda 
menganalisis dan menetapkan aspek penting yang menjadi kebutuhan masyarakat 
sangat menentukan corak bantuan, bimbingan dan pola pengembangan program 
yang akan dilakukan. Beberapa LSM, konsultan dan lembaga internasional telah 
mengembangkan beberapa model pelatihan bagi calon pendamping untuk 
mengembangkan kepribadian dan kemampuan personal dalam menghadapi situasi 
kritis melalui studi lapang, life in, outborn training, achivement motivation, dan lateral 
thinking. Bekal pengetahuan ini diberikan untuk meningkatkan kepekaan terhadap 
situasi yang dihadapi dan menentukan jenis keputusan yang dibutuhkan secara 
cepat dan tepat. Model ini, diadaptasikan dalam berbagai perlatihan berbasis 
masyarakat melalui identifikasi, analisis kebutuhan, dan formulasi tindakan. 
Fasilitator harus benar-benar menghayati apa yang menjadi harapan masyarakat dan 
empati terhadap apa yang menjadi kebutuhannya. 

 

Menyadari kekuatan dan kelemahan diri 

Sebelum terjun secara langsung dalam proses pendampingan, langkah yang perlu 
dilakukan Anda yaitu, mengenali jatidiri, karakter dan kemampuan diri. Hal-hal 
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positif apa yang Anda miliki yang dapat memberikan kontribusi terhadap tugas-
tugas Anda sebagai seorang fasilitator, seperti pengetahuan tentang masyarakat, 
metode dan pendekatan, motivasi, komunikasi, perencanaan dan pengembangan 
program. Kapasitas yang Anda tampilkan dalam bekerja menjadi modal dasar dalam 
berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan kelemahan yang dirasakan dijadikan 
rambu-rambu yang harus dihindari, bahkan sebagai cambuk untuk meningkatkan 
apa saja yang perlu di tingkatkan. Mulailah bertindak dari apa yang Anda miliki. 
Jangan bertindak atas dasar intuisi dan sesuatu yang sulit diprediksi. Bekerja dengan 
masyarakat, sangat tergantung dari apa yang Anda tetapkan dalam rencana awal, 
masyarakat cenderung lebih mudah memahami informasi secara sederhana dan 
menyentuh kebutuhan langsung dirinya. 

 

Bekerja dengan Penuh Tanggung jawab 

Setiap tugas yang dibebankan harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 
Mendampingi masyarakat harus didasarkan pada kapasitas personal yang memadai 
baik pengetahuan dan keterampilan serta dedikasi yang cukup agar setiap Anda 
menghadapi berbagai kendala dalam mendampingi masyarakat situasi batin tetap 
menyenangkan. Tanggung jawab yang Anda terima merupakan kepercayaan yang 
diberikan masyarakat untuk membangun kredibilitas. Seorang fasilitator yang 
bertanggung jawab akan mampu mengambil keputusan dan menetapkan tujuan 
secara tepat. Bekerja sesuai dengan kerangka visi dan misi yang jelas dengan 
memperhatikan etika sebagai pendamping masyarakat. Menerima tanggung jawab 
berarti berani menanggung resiko. Ciri individu yang bertanggung jawab mau 
menerima dan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukannya. 

 

Menikmati tugas 

Lakukan tugas atau pekerjaan sebagai fasilitator dengan sepenuh hati. Dalam 
mendampingi masyarakat ada dua hal yang perlu dihayati, ketika anda bekerja 
bersama masyarakat yaitu profesionalisme dan sukarela. Kedua hal itu berjalan 
seiring dan saling menguatkan. Ketika Anda diminta untuk menjadi pembicara 
utama dalam beberapa sesi pelatihan, maka pada saat seperti itu Anda bertindak 
secara profesional dengan menunjukan kepiawaian Anda dalam bekerja sesuai 
dengan latar belakang atau keahlian khusus. Namun dalam beberapa hal sikap 
sukarela tanpa pamrih, akan lebih menonjol, manakala dituntut untuk membantu 
masyarakat dalam kondisi krisis layaknya seorang pekerja sosial. Dengan kata lain, 
dalam diri Anda melekat dua karakter atau kepribadian sebagai seorang ahli—
profesional sekaligus relawan. Kenikmatan dalam menjalankan tugas akan terasa 
pada saat dirinya mampu memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain, di 
dalam dirinya lebih menonjol nilai kemanusiaan dengan memadukan aspek ilmu 
sebagai dasar pijakan. Buatlah situasi menyenangkan dalam bekerja, berkomunikasi 
dengan masyarakat, fasilitator lain dan siapapun yang terlibat dalam pekerjaan yang 
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Anda hadapi. Rasa senang dan bergairah dalam pekerjaan Anda akan memperoleh 
hasil secara optimal. 

 

Kebanggaan atas kinerja 

Pekerjaan mendampingi masyarakat merupakan tugas mulia. Kebanggaan atas 
kinerja tidak menggambarkan "keakuan" tetapi lebih menggambarkan kesenangan 
dengan penuh kerendahan hati. Setiap fasilitator harus memiliki potret diri terhadap 
pekerjaannya. Setiap langkah yang dilakukan oleh Anda harus didasarkan pada 
standar kinerja yang hendak dicapai. Kinerja berarti standar capaian atau upaya 
peningkatan kualitas Anda dalam bekerja bersama masyarakat. Lakukan tugas 
pendampingan dengan baik dan benar. Kinerja Anda dalam fasilitasi dapat dikenali 
dari tingkat kemandirian masyarakat yang dapat dicapai dalam memecahkan 
masalah. Disamping itu, bagaimana visi Anda dapat menyatu dengan harapan dan 
tujuan masyarakat yang didampingi akan memberikan makna tersendiri terhadap 
prestasi yang dicapai. 

 

Menyesuaikan diri 

Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan merupakan prasyarat yang 
harus dimiliki Anda sebagai fasilitator. Apapun ide kreatif atau gagasan brilian yang 
Anda gulirkan tetpi tidak disertai dengan kemampuan Anda untuk 
mengkomunikasikan ide atau gagasan itu kepada masyarakat, sama saja dengan 
menebar garam di lautan--akan sia-sia, bahkan dalam titik tertentu akan menjadi 
pendulum yang akan menghancurkan karir Anda sebagai seorang aktivis sosial. 
Kemampuan menyesuaikan diri merupakan modal utama sekaligus kunci sukses 
seorang fasilitator. Kemampuan adaptasi atau menyesuaikan diri dalam segala 
situasi secara nyata akan berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat terhadap 
diri Anda. Jadilah diri Anda sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan. 
Posisikan diri, sikap, perilaku dan tindakan Anda sesuai dengan nilai, norma dan 
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 

 

Menetapkan Prioritas 

Kemampuan Anda menyusun urutan kerja atau prioritas program sangat membantu 
dalam menentukan pilihan strategi atau intervensi yang dibutuhkan sesuai dengan 
sumber daya yang tersedia. Menetapkan prioritas berarti, mendahulukan apa yang 
seharusnya dan menangguhkan sesuatu yang belum dapat direalisasikan. Susunlah 
skala prioritas kegiatan pendampingan sesuai dengan tingkat dan bobot masalah 
yang dihadapi oleh warga desa dan fasilitator sendiri. Tetapkan aspek mana saja 
yang penting dan harus dilakukan segera. Kemampuan Anda dalam menyusun dan 
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menetapkan skala prioritas akan menghemat waktu, biaya dan tenaga. Penerapan 
skala prioritas harus memperhatikan dua hal. Pertama, apakah rencana kegiatan yang 
Anda tetapkan sesuai dengan tujuan dan bernilai bagi masyarakat, Kedua, berapa 
lama waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Bermitra 

Fasilitasi juga berarti upaya menjalin hubungan antarindividu, antarainstitusi dan 
antarkelompok yang berbeda. Fasilitator selalu berupaya untuk membangun relasi 
agar mempermudah kerja masyarakat dalam mengakses berbagai sumber informasi 
dan teknologi yang bermanfaat untuk kehidupan mereka. Jalinlah hubungan, 
kedekatan dan kerjasama saling menguntungkan dengan organisasi lokal, 
pemerintah daerah, tokoh dan pemuka masyarakat, perusahaan dan pihak lain. 
Hubungan yang terbangun diarahkan untuk mengembangkan jejaring sosial yang 
secara langsung berdampak pada perubahan masyarakat yang Anda dampingi. 
Tanpa kerangka kemitraan yang benar, upaya yang Anda lakukan tidak akan  
mencapai sasaran secara optimal. Demikian pula, besarnya dukungan masyarakat 
atau pemerintah, dan program sebaik apapun tidak akan berarti sulit berjalan sesuai 
yang diharapkan. Gunakan peta hubungan (networking) dalam setiap kegiatan. 

 

Possitive believing 

Berfikirlah secara positif (positive thinking) dalam menjalankan pekerjaan, karena 
yang dihadapi dalam masyarakat bukan rumus matematis yang pasti, tetapi 
manusia dengan beragam karakter. Berfikir positif sangat membantu kemampuan 
Anda dalam bekerja terutama menyangkut pola pembelajaran dan sistematika dalam 
mengembangkan suatu kegiatan. Sedangkan berkeyakinan positif (positive believing) 
merupakan keyakinan bahwa positive thinking dapat bekerja. Artinya segala sesuatu 
akan terwujud apabila dilakukan dengan keyakinan dan persiapan yang matang. 

 

Belajar 

Seorang fasilitator adalah manusia pembelajar yang dari waktu ke waktu akan terus 
meningkatkan kapasitas pengetahuan dan tanggung jawab profesionalnya. Artinya 
menjadi seorang fasilitator dituntut untuk belajar dan terus berubah. Belajar 
merupakan kunci kesuksesan sebagai seorang fasilitator. Bagi seorang fasilitator, 
belajar sudah menjadi bagian dari tugas hidup dan profesinya. Tuntutan penguasaan 
terhadap berbagai model dan pendekatan dalam pemberdayaan serta kemampuan 
kreatif untuk menemukan cara efektif untuk mencapai tujuan menjadi perhatian 
utama dari seorang fasilitator. Informasi yang terus berkembang dari waktu ke 
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waktu  mendorong fasilitator terus mengembangkan akses dan meningkatkan 
wawasan serta kompetensi yang diperlukan dalam kegiatan fasilitasi. Pelatihan, 
kursus, seminar, lokakarya yang dijalani sangat membantu peningkatan 
profesionalisme terhadap bidang tugas yang ditekuni. Ketajaman dalam melihat 
perubahan dan perilaku yang terjadi dalam masyarakat merupakan proses belajar 
langsung yang berimplikasi terhadap cara dan strategi yang digunakan untuk 
memberdayakan masyarakat . 
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2 
Profesionalisme dan  

Etika Fasilitasi  
 

 

 

 
 

uatu pekerjaan profesional biasanya memiliki sistem nilai yang dipegang teguh 
oleh anggota organisasi yang biasa dinamakan kode etik atau aturan tata laku 
yang mengatur standar perilaku tindakan dari profesi itu. Seperti halnya, 

seseorang yang berprofesi sebagai dokter akan dibatasi oleh standar perilaku 
tertentu yang ditetapkan oleh organisasi profesi dalam bentuk etika kedokteran. 
Kode etik ini tidak hanya untuk melindungi pasien atau konsumen dari kegiatan 
malpraktek, lebih dari itu sebagai alat untuk memelihara dan meningkatkan 
profesionalisme anggotanya. Demikian halnya profesi pengacara atau guru, profesi 
sebagai pendamping masyarakat membutuhkan standar etika untuk menjalankan 
profesinya dalam masyarakat. Meskipun kedengarannya agak janggal, tetapi 
kebutuhan pengembangan profesi pendamping masyarakat (social workers) 
membutuhkan jaringan dan organisasi yang kuat dengan dukungan aturan profesi 
termasuk kode etik untuk menjalankan fungsinya.  

Kode etik tidak akan membatasi diri seorang fasilitator, tetapi sebagai cara 
untuk mengembangkan kemampuan kerja dan pelayanan terhadap masyarakat. 
Kode etik merupakan seperangkat tata nilai atau norma yang disepakati dan diakui 
oleh suatu organisasi dan harus dipelihara oleh fasilitator dalam melaksanakan tugas 
secara profesional. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari wujud 
profesionalisme yang harus ditaati oleh fasilitator. Kode etik merupakan bagian 
integral dari profesi. Kode etik berisi hal-hal yang harus dilaksanakan dan harus  
dihindari oleh fasilitator. Dengan demikian, kode etik profesional (professional code 
ethic) merupakan suatu sistem peraturan, tata nilai atau seperangkat prinsip-prinsip 
perilaku yang telah diterima oleh individu atau kelompok yang tergabung dalam 
himpunan organisasi profesi tertentu. 

Dalam menjalankan tugas pendampingannya, seorang fasilitator tidak hanya 
menunjukkan kinerjanya atau kecakapan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, tetapi 
sekaligus menjaga dan memelihara perilaku serta sikap yang dapat dipertanggung 

S 
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jawabkan. Kode etik menjadi panduan normatif fasilitator dalam mengembangkan 
tugas profesi. Landasan normatif ini dipandang sebagai cara untuk melindungi 
integritas fasilitator serta memberi peluang terhadap tuntutan hukum pihak lain bila 
terjadi pelanggaran yang merugikan masyarakat.  

 

Apa Etika Itu? 

Istilah etika secara etimologi berasal dari kata Yunani “ethos“ dalam bentuk jamak (ta 
etha) berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak 
arti; tempat tinggal yang biasa, padang rumput, adat, kebiasaan, watak—perasaan, 
sikap dan berfikir. Arti pertama yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah 
‘etika’ sudah dipakai oleh filosof besar Yunani Aristoteles (384-322 S.M.) untuk 
menunjukkan filsafat moral. Oleh sebab itu istilah etika identik dengan perkataan 
moral yang berasal dari kata “mos“ dalam bentuk jamaknya “mores“ yang berarti juga 
adat atau cara hidup dan kebiasaan. Istilah moral berasal dari bahasa latin, sedangkan 
etika dari bahasa Yunani. jadi secara etimologi kata “etika” sama dengan etimologi kata 
“moral”, karena keduanya berasal dari istilah yang berarti adat atau kebiasaan.  

 Etika dan moral hampir sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari 
terdapat sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk mengkaji sistem nilai 
yang ada. Istilah lain yang identik dengan etika; susila (sansekerta) yang lebih merujuk 
kepada dasar, prinsip, aturan hidup yang lebih baik. dan akhlak (Arab) moral berarti 
akhlak, etika berarti ilmu Akhlak (A.C Zubir,1987:13-14). Berikut ini disajikan beberapa 
definsi tentang etika yang dikemukakan oleh para ahli. Jika dibatasi pada asal-usul kata 
ini, maka “etika” berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat 
kebiasaan. tetapi menelusuri arti etimologis saja belum cukup untuk mengerti apa yang 
diistilahkan dengan “etika” (Bertens, 1994: 4). 

 Etika adalah standar-standar moral yang mengatur perilaku kita bagaimana kita 
bertindak dan mengharapkan orang lain untuk bertindak (Verderber, 1978). Etika pada 
dasarnya merupakan dialektika antara kebebasan dan tanggung jawab, antara tujuan 
yang hendak dicapai dan cara untuk mencapai tujuan itu. Etika berkaitan dengan 
penilaian perilaku ‘benar’ atau ‘tidak benar’, ‘baik’ atau ‘tidak baik’, ‘pantas’ atau ‘tidak 
pantas’, ‘berguna’ atau ‘tidak berguna’, dan yang harus dilakukan atau tidak boleh 
dilakukan (Dedi Mulyana, 1996). 

 Kata etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya Poerwadarminta (1953), 
etika dijelaskan sebagai: “ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)”. Jadi, 
dalam hal ini, istilah etika berkaitan dengan ilmu. Namun istilah ini, jika dirangkaikan 
dengan kata lain dalam satu kalimat ternyata tidak menunjukkan etika sebagai ilmu, 
oleh karena itu penjelasan dalam kamus lama ini tidak lengkap. Apabila melihat dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen P dan K (1988), 
istilah “etika” dijelaskan dengan tiga arti yang berbeda: (1) Ilmu tentang apa yang baik 
dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); (2) kumpulan nilai 
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yang berkenaan dengan akhlak; dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut 
suatu golongan dalam masyarakat. Bahkan banyak para ahli yang cenderung 
menggunakan arti ketiga yang dirasakan sama dengan makna etika sebenarnya. 
Sehingga K. Bertens (1994:6) cenderung membedakan tiga arti mengenai kata etika ini, 
hanya urutannya terbalik, arti ke-3 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih 
mendasar daripada arti pertama, sehingga sebaiknya ditempatkan di depan. 

 Istilah etika sesuai dengan pengertian pertama dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia dapat dipakai sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi 
pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Seperti 
dijelaskan Max Weber tidak dimaksudkan sebagai ‘ilmu’, melainkan sebagai sistem 
nilai. Etika dapat digunakan sebagai kumpulan ‘asa’ atau nilai moral, yang dimaksud 
ialah kode etik, yang melekat pada profesi tertentu. Misalnya kode etik kedokteran, 
Etika Rumah Sakit Indonesia (1986). Etika dapat berarti sebagai ilmu yang mempunyai 
arti: ilmu tentang baik dan buruk. Jika kemungkinan etis (tentang asas-asas dan nilai-
nilai yang dianggap baik dan buruk) yang diterima oleh masyarakat--disadari atau 
tidak disadari, menjadi bahan kajian suatu penelitian sistematis dan metode ilmiah. 
Etika dalam pengertian ini sama artinya dengan filsafat moral (moral philosophy) yang 
membimbing suatu tindakan, perbuatan atau pekerjaan tertentu. 

  

Fungsi Kode Etik 

Setiap masyarakat mengenal nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi landasan 
perilaku. Dalam situasi masyarakat homogen--tertutup--tradisional, dapat dikatakan 
nilai-nilai atau norma-norma praktis tidak dipersoalkan. Maka secara otomatis orang 
menerima nilai dan norma yang berlaku. Terutama, jika nilai-nilai tersebut bersumber 
dari ajaran agama dengan keyakinan yang tidak bisa diragukan lagi atau sebagai 
sumber nilai yang penting. Disamping itu peran kebudayaan memberikan dorongan 
lain dalam memahami nilai-nilai dalam gejolak dan kontek sosial. 

 Pluralisme masyarakat terutama terjadi sebagai akibat dampak kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, rangsangan media yang semakin hebat, mau tidak mau 
mendorong suatu komunitas akan berhubungan dengan budaya, pemikiran, nilai, 
norma dan adat istiadat bangsa dan negara lain. Perang Dunia II berupaya menutup 
pengaruh penyebaran nilai secara global, namun hal itu, hanya sebagian berhasil. 
Sebab perkembangan industri modern memicu mobilitas secara universal diberbagai 
sektor. Terutama ciri lain yang menandai situasi etis yang mendorong masalah etis 
baru, seperti akibat dari perkembangan ilmu dan teknologi dibidang medis (biomedis). 
Diantara masalah yang terberat dapat disebutkan tentang manipulasi genetis, berkaitan 
dengan gen-gen manusia; apa yang dapat dikemukakan tentang reproduksi artifisial, 
seperti fertilisasi in vitro, baik dengan donor maupun tanpa donor, ibu yang 
“menyewakan” rahimnya atau tidak; apakah masyarakat bisa menerima eksperimen 
dengan jaringan embrio untuk menyembuhkan penyakit Alzheimer, mungkin 
diperoleh melalui abortus yang disengaja atau abortus spontan?. Apakah hal ini 
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dipikirkan dapat merusak tatanan nilai dan norma--lebih jauh fitrah kemanusiaan akan 
hilang?.  

 Pluralisme ini menyebabkan manusia membutuhkan daya tangkal dan penyaring 
norma-norma yang datang baik secara sadar maupun tidak sadar. Situasi moral dalam 
dunia modern mengajak masyarakat untuk mendalami etika dan memperkuat akhlak 
sebagai individu dalam suatu komunitas. harapan besar, studi etika merupakan salah 
satu cara untuk mengatasi kesulitan moral dan degradasi nilai-nilai dasar manusia.  

 Ada lima alasan mengapa etika pada saat sekarang ini diperlukan bagi kelompok 
dan organisasi profesi yaitu ; 

☺ Masyarakat hidup dalam situasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Keduanya memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat 
dan perlu adanya standar etika untuk itu. 

☺ Kehidupan masyarakat yang semakin pluralistik. 

☺ Situasi masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. 

☺ Tidak mengherankan bahwa proses perubahan sosial budaya dan moral yang kita 
alami ini dipergunakan oleh berbagai pihak untuk memancing dalam air keruh. 

☺ Etika juga diperlukan oleh berbagai kalangan, karena suatu tindakan profesional 
tidak terlepas dari tuntutan moral dan perilaku etis berdasarkan landasan benar 
atau salah. 

 Penulis menganggap bahwa kegiatan pemberdayaan (community empowering), 
termasuk fasilitasi merupakan tindakan profesional yang berhubungan dengan 
publik dan memiliki nilai akuntabilitas tersendiri. Oleh karena itu perlu pengaturan 
khusus melalui kode etik, tindakan dan keputusan yang diambil menyangkut 
kepentingan publik dan menjadi bagian dari prinsip profesionalisme.  

Fungsi kode etik bagi fasilitator yaitu; 

☺ Pedoman bagi fasilitator dalam menjalankan tugas sesuai dengan atauran yang 
telah ditetapkan. Menjamin agar tugas-tugas keprofesian dapat berjalan dengan 
baik dan kepentingan semua pihak terlindungi. 

☺ Mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan tugas dan wewenang. 

☺ Sebagai wahana pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pengguna 
jasa. 

☺ Bagian integral dari profesionalisme. 

☺ Bagian integral dari pengembangan karir, pembelajaran, dan pembentukan 
kepribadian dalam menghadapi persoalan dalam masyarakat. 



FASILITATOR GENIUS 
 

Wahyudin Sumpeno 17 

Etika Pendampingan 

Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial atau fasilitator tidak 
semata-mata bernilai sosial atau tanpa penghargaan, tetapi suatu kegiatan yang 
membutuhkan keahlian khusus dan persiapan yang cukup panjang. Penghargaan 
bagi pendamping masyarakat perlu ditetapkan berdasarkan kualifikasi dan 
penerimaan masyarakat terhadap profesi itu. Dalam berbagai proyek pemberdayaan, 
biasanya dialokasikan dana pendamping di luar pembelian material proyek untuk 
mempersiapkan tenaga lapangan dengan insentif dan biaya cukup besar. Oleh 
karena itu, peran fasilitator menjadi kunci keberhasilan suatu program dan 
membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup. Kita 
berharap persoalan bidang pekerja sosial atau pendamping masyarakat di masa 
depan menjadi profesi yang berdiri sendiri dan memiliki mekanisme yang jelas.  

Setiap tugas yang dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat  sebagai pengguna, kepada pihak perusahaan serta kepada Tuhan. Hal-
hal yang perlu dilakukan fasilitator sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Job 
Description. Berikut ini diuraikan beberapa tata laku yang perlu diperhatikan oleh 
fasilitator saat melakukan pendampingan masyarakat. 

☺ Fasilitator sebagai pendamping siap untuk memberikan atau membantu 
menyediakan jasa pelayanan yang dibutuhkan kelompok dalam mengatasi 
segala persoalannya. 

☺ Sebagai pihak yang dipercayai oleh kelompok masyarakat yang didampinginya 
fasilitator berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap kegiatan 
pendampingan sampai pada tahap kelompok dapat mengelola pembangunan 
secara mandiri. 

☺ Fasilitator berupaya untuk mengembangkan hubungan baik dengan anggota 
kelompok yang didampinginya dan mencegah tindakan yang merugikan 
dalam bentuk apapun. 

☺ Fasilitator selalu berupaya untuk mengembangkan suasana demokratis di 
antara anggota kelompok dan mencegah perilaku sewenang-wenang. 

☺ Fasilitator mengupayakan pemahaman, penghayatan, penerampilan dan 
keterlibatan aktif seluruh anggota kelompok sebagai prasyarat peningkatan 
kemandirian individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. 

☺ Fasilitator mendorong secara aktif kepada masyarakat agar berinisiatif dan 
mampu berbicara, bertindak dan bertanggung jawab atas namanya. 

☺ Fasilitator mendorong masyarakat agar mampu mengembangkan potensi atau 
sumber daya agar dapat dikelola secara mandiri. 

☺ Penyelesaian terhadap permasalahan kelompok harus dilakukan dengan 
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kesadaran penuh dari anggota kelompoknya berkaitan dengan masalah, 
peluang, tantangan, serta resiko dari keputusan dan tindakan yang diambil di 
bawah dampingan fasilitator. Penanganan masalah harus didukung informasi 
dan komunikasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat sebagai suatu 
rangkaian proses belajar bersama. 

☺ Fasilitator akan mendorong kelompok yang didampinginya untuk bekerja 
sama menyelesaikan masalah dan memikul resiko serta melaksanakan 
usahanya secara swakelola. 

☺ Fasilitator tidak bekerja untuk mencari keuntungan semata. Imbalan yang 
diterima merupakan jasa pelayanan yang diberikan kepada kelompok atau 
masyarakat yang didampinginya. 

☺ Apabila fasilitator tidak dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan 
kesepakatan, maka dapat diserahkan kepada fasilitator lain atas persetujuan 
anggota kelompok dan asosiasi profesi. 

 

Tanggung Jawab Profesi 

Berikut ini diuraikan pedoman tata laku yang perlu diperhatikan oleh fasilitator 
dalam mengembangkan profesinya. 

☺ Fasilitator membaktikan seluruh kemampuan profesionalnya untuk 
kepentingan kelompok masyarakat yang didampinginya. 

☺ Fasilitator berupaya memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya untuk 
meningkatkan kemandirian masyarakat. 

☺ Fasilitator siap melakukan upaya apapun dilandasi moral dalam upaya 
meningkatkan kemandirian masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara 
terorganisir dan mengambil keputusan teknis, pengelolaan keuangan, dan 
manajemen secara terbuka. 

☺ Ruang lingkup pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator diputuskan oleh 
masyarakat berdasarkan analisis kebutuhan dan memperoleh gambaran yang 
cukup mengenai masalah dan bantuan apa yang dapat diberikan oleh 
fasilitator. 

☺ Dalam cakupan pekerjaan yang ditugaskan masyarakat, fasilitator berhak 
memperoleh imbalan yang wajar menurut ketentuan dan standar yang berlaku. 
Dalam hal keterbatasan kemampuan masyarakat untuk memberikan imbalan, 
fasilitator dapat bermusyawarah dengan kelompok untuk menyepakati cara 
pemberian imbalan. 
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☺ Fasilitator menyediakan diri untuk mendampingi kelompok masyarakat yang 
meminta bantuannya dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang tidak dapat 
dilakukan sendiri oleh masyarakat. Fasilitator memberikan jasa pelayanan 
teknis sejauh diperlukan, Bila kelompok tidak dapat melakukan karena 
keterbatasan kemampuan, fasilitator dapat meminta fasilitator lain atas 
persetujuan kelompok untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. 

☺ Fasilitator sebagai petugas profesional harus memahami dan mengacu pada 
peraturan, perundang-undangan, dan standar teknis yang berlaku. 

☺ Fasilitator secara profesional bertanggung jawab kepada semua pihak yang 
terkait dengan pelaksanaan tugas pendampingan. 

☺ Fasilitator mempertangungjawabkan hasil kegiatan pendampingan kepada 
masyarakat dan secara organisatoris kepada asosiasi profesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KODE ETIK KONSULTAN PEMBANGUNAN 

 
 
1. Konsultan pembangunan Berpihak pada masyarakat 
2. Konsultan pembangunan berorientasi pada kemandirian masyarakat 
3. Konsulan pembangunan menjalankan fungsinya sebagai fasilitator 

atau pendamping kelompok masyarakat 
4. Konsultan pembangunan merangkai berbagai pihak kedalam iklim 

kemitraan 
5. Konsultan pembangunan mengupayakan pemberdayaan masyarakat 

miskin 
6. Konsultan pembangunan bersifat proaktif dan memiliki komitmen 

secara berkesinambungan 
7. Konsultan pembangunan lebih berorientasi pada proses 

pemberdayaan daripada traget fisik semata 
8. Konsulan pembangunan mengupayakan penyelesaian konflik 

mengatasi masalah kelompok masyarakat melalui komunikasi dan 
keterbukaan 

9. Konsultan pembangunan menerapkan pendekatan pembangunan 
bertumpu pada masyarakat yang berdasarkan keadilan dan 
pemerataan 

10. Konsultan pembangunan menganut dan menjunjung tinggi integritas 
profesi, demokrasi, kemandirian, keterbukaan dan pembangunan 
berkelanjutan. 

 
Sumber: Kutipan Anggaran Dasar AKPPI Kode Etik dan Tata Laku KP 
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Memelihara Kode Etik 

Berikut ini diuraikan beberapa pemikiran tentang bagaimana memelihara kode etik 
sebagai panduan bagi fasilitator dalam melakukan tugas pendampingan masyarakat. 

 

Aturan yang tegas dan lugas 

Kegiatan pemberdayaan yang terencana telah menetapkan aturan main pelaksanaan 
bagi masyarakat, pendamping, konsultan, perusahaan, pemerintah daerah, tim 
koordinasi baik pusat maupun daerah dan pihak terkait lainnya. Aturan telah 
ditetapkan dalam manual program sebagai standar kerja dan pembagian tugas serta 
wewenang yang jelas. Semua aturan ini harus menjadi landasan dasar, norma dan 
tata laku suatu tindakan yang harus ditaati bagi fasilitator dan pihak terkait lainnya.  

 

Ketauladanan 

Fasilitator harus menjadi tauladan dan panutan (contoh perilaku) bagi masyarakat, 
sehingga kinerja profesional dan kepercayaan terus meningkat. Fasilitator harus 
bersikap sopan, jujur, terbuka, demokratis dan profesional. Ketauladanan harus 
ditunjukan pula oleh orang atau pihak yang terlibat dalam program, seperti; tenaga 
pendamping, pemerintah dan aparat pemerintah baik daerah hingga pusat. 

 

Kontrol kualitas dan kinerja 

Dalam setiap tahapan pekerjaan fasilitator senantiasa melakukan kontrol yang 
mengacu pada standar ketentuan yang ada dalam manual program, target kualitas 
dan bukan kuantitas. Setiap penyimpangan atau kelemahan sekecil apapun harus 
segera diantisipasi. Proses ini dapat melibatkan masyarakat dan organisasi lokal 
yang ada, fasilitator serta pemerintah secara partisipatif. Kontrol kinerja 
pendampingan dapat dilakukan secara internal oleh fasilitator sendiri dengan 
melatih kesabaran, kejujuran, keterbukaan, dan keikhlasan. Kontrol eksternal 
dilakukan oleh pihak luar, seperti masyarakat, ornop, aparat Pemda, fasilitator dan 
rekan sejawat lain. Disarankan setiap pertemuan yang dilakukan selalu 
mengagendakan evaluasi kinerja masing-masing pelaku. 

 

Saling mengingatkan 

Fasilitatior harus menjadi tim kerja yang solid, sekaligus berperan sebagai sarana 
saling mengevaluasi dan mengingatkan apabila anggota tim melakukan kesalahan 
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atau pelanggaran terhadap kode etik serta menemukan solusi yang terbaik untuk 
memperbaiki perilaku. Menyadari kekurangan dan berupaya untuk meningkatkan 
kapasitas menjadi bagian penting dalam pengembangan diri seorang pendamping 
masyarakat. 

 

Audit dan Pemeriksaan 

Setiap kegiatan pendampingan ditindaklanjuti dengan proses audit dan pemeriksaan 
kegiatan apakan berjalan sesuai rencana dan sejauhmana pencapaian terhadap 
tujuan atau target-target tertentu yang telah ditetapkan. Aktivitas ini menjadi bagian 
dari proses pembinaan profesi disamping untuk menghindari sedini mungkin dari 
penyimpangan. Audit dan pemeriksaan dapat dilakukan oleh fasilitator secara 
mandiri, konsultan atau inspektorat jika melibatkan pihak pemerintah. Proses audit 
dan pemeriksaan harus didasarkan standar kerja, kriteria yang jelas dan crossceck 
terhadap hasil audit. 

 

Sanksi 

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam program 
harus ada sanksi (lisan maupun tulisan) sesuai dengan  pelanggaran yang dilakukan 
ditinjau dari aturan dan kode etik profesi serta nilai-nilai yang berlaku dalam 
masyarakat. Kode etik akan menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi pedoman 
dalam menjalankan tugas profesi. Pemberlakukan sanksi dilakukan secara bertahap 
melalui mekanisme profesi yang ada. Dimulai dari pemberian peringatan 
administratif, catatan hitam (black list) sampai sangsi terberat berupa pemberhentian 
atau penyelesaian jalur hukum (pengadilan).  

 

Pembuktian Pelanggaran dan Rehabilitasi 

Bila fasilitator diduga melakukan pelanggaran sebelum dikenakan sangsi harus 
dibuktikan terlebih dahulu. Bila ternyata tidak terbukti bersalah dapat diperbaiki 
melalui mekanisme organisasi yang melibatkan setiap unsur yang terlibat dalam 
program. Dalam memberikan sangsi kepada fasilitator yang diduga melanggar kode 
etik terlebih dahulu dibuat tim advokasi yang harus membuktikan kebenarannya 
dan harus mendapatkan bukti yang menyatakan yang bersangkutan melanggar kode 
etik. Hindari pemberian sangsi kode etik berdasarkan like or dislike antarpersonal. 
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Pengembangan Organisasi Profesi  

Perlunya fasilitator memiliki organisasi profesi yang ditetapkan secara formal 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap program dan 
pelanggaran terhadap aturan secara efektif dapat diselesaikan. Organisasi profesi 
sebagai wadah untuk menjalankan fungsi kontrol dan wahana pengembangan 
profesionalisme jabatan sebagai pendamping masyarakat. Organisasi profesi akan 
menaungi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh anggota dengan ketentuan yang 
telah disepakati dalam anggaran dasar dan rumah tangga. Pembinaan personil 
profesi pendamping masyarakat akan lebih efektif dan efisien bila dilembagakan 
secara mandiri dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. Berbagai 
persoalan terkait tugas kemasyarakatan akan mudah direspon secara kolektif 
melalui organisasi profesi, sehingga terhindar dari eliminasi terhadap hak individu 
dan ancaman akibat eksistensi dalam menjalankan tugas profesinya. 

 Kebutuhan organisasi profesi pendamping masyarakat dapat muncul atas 
inisiatif, individu, kelompok swadaya, dan lembaga lain yang menjalan fungsi 
pendampingan. Pembentukan organisasi profesi memiliki beberapa manfaat sebagai 
berikut; 

☺ Perencanaan sumber daya manusia bagi anggota profesi mencakup analisis 
kebutuhan, tuntutan masyarakat, perubahan lingkungan sosial serta isu 
strategis yang perlu mendapat respon secara kolektif. 

☺ Pengembangan karir fasilitator untuk meningkatkan kualitas kerja dan 
pengabdian terhadap pembangunan masyarakat. 

☺ Pelatihan dan pengembangan tenaga pendamping masyarakat untuk merespon 
tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 

☺ Pengembangan sistem dan mekanisme penghargaan bagi anggota sesuai 
dengan analisis tugas dan kualifikasi yang dimilikinya. 

☺ Melakukan transparansi terhadap berbagai kebutuhan informasi dan kebijakan 
keuangan yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

☺ Membangun komunikasi internal dan eksternal melalui pola hubungan 
kemitraan dengan lembaga lokal, nasional dan internasional serta jejaring 
informasi pengembangan kinerja. 

☺ Membangun ruang internalisasi nilai dan norma kerja profesi yang diwujudkan 
dalam sistem aturan, anggaran dasar dan rumah tangga serta mekanisme 
pelaksanaan kode etik bagi anggota. 

☺ Mengelola proses penyelesaian konflik dan permasalahan yang berhubungan 
dengan kinerja pendampingan serta hubungan dengan institusi di luar 
organisasi. 
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Pelatihan dan Pengembangan 

Salah satu pertimbangan mengapa organisasi membutuhkan program pelatihan dan 
pengembangan personil pendamping untuk mengantisipasi tuntutan dan kebutuhan 
masyarakat terhadap berbagai isu strategis yang muncul dan perlu disiapkan oleh 
organisasi profesi. Disamping itu sebagai bagian keputusan penting organisasi 
sebagai upaya capacity building bagi personil dan kesiapan melakukan kerjasama 
dengan pihak luar. Pelatihan dan pengembangan diperlukan untuk mendukung 
tujuan organisasi. Alasan lain dari kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi 
pendamping sebagai berikut; 

☺ Adanya kebutuhan tenaga pendamping baru. Personil baru membutuhkan  
kesempatan yang cukup untuk belajar menyesuaikan dengan tugas-tugas 
barunya. Orientasi perlu dilakukan agar pendamping memahami tujuan, 
peraturan, kode etik, dan pedoman kerja dalam organisasi. Demikian pula 
mereka perlu memahami kewajiban, hak dan tugas sesuai dengan jobnya. 

☺ Adanya temuan baru. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern 
banyak mempengaruhi pola hidup masyarakat. Contoh sederhana, bagaimana 
suatu masyarakat yang terbiasa dengan cara bertani tradisional hingga 
menggunakan teknologi baru perlu sosialisasi, sehingga pendamping secara 
cepat mampu melakukan tranfer of knowladge dan transfer of technology kepada 
masyarakat. Organisasi profesi berperan penting untuk merespon kebutuhan 
ini dan mendiseminasikan kepada anggota secara berkesinambungan. 

☺ Terjadinya perubahan sosial akibat globalisasi dan dinamika politik lokal yang 
berpengaruh terhadap kebijakan dan penanganan persoalan kemiskinan dan 
peran masyarakat dalam suatu negara. Peran organisasi profesi sebagai bagian 
dari institusi publik akan menentukan rencana dan strategi penanganan 
berbagai persoalan di daerah terutama akibat distribusi barang dan jasa dan 
perubahan mekanisme pasar yang mempengaruhi keseimbangan dan akses 
masyarakat lokal terhadap perekonomian yang lebih luas. 

 

Kinerja dan Pengembangan Karir 

Pengembangan karir fasilitator atau pendamping masyarakat merupakan sebuah 
tuntutan bagi perencanaan organisasi profesi, dimana anggota memiliki hubungan 
terhadap berkembangnya tuntutan karir, kesejahteraan dan pendidikan yang 
dibutuhkan. Kinerja dan karir suatu profesi akan mudah dibangun jika anggota 
benar-benar menjadikan tugas membimbing dan memfasilitasi masyarakat sebagai 
bagian dari hidupnya. Oleh karena itu, perlu dipikirkan suatu strategi 
pengembangan karir yang dapat memperkuat tugas profesi. Pengembangan karir 
merupakan bagian integral dari sistem pengembangan organisasi dan manajemen 
untuk mencapai tingkat kinerja dan kontrol kualitas.  
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Dubrin (1982) menegaskan pentingnya pengambangan karir untuk membantu 
organisasi dan personil merencanakan kebutuhan karir di masa depan dengan hasil 
yang maksimum. Dengan mengadaptasi pendapat Dubrin, tujuan dari 
pengembangan karir sebagai berikut; 

☺ Mendukung dalam pencapaian tujuan individu dan organisasi. 

☺ Menunjukkan tingkat kinerja organisasi dan personil. 

☺ Menunjukkan tingkat kesejahteraan anggota atau pendamping. 

☺ Membantu anggota memahami kebutuhan pengembangan dan potensi mereka. 
Hal ini mempermudah penempatan fasilitator dengan tugas khusus sesuai 
dengan keahlian dan mengintegrasikan dalam sistem dan struktur program 
tertentu. 

☺ Menyadari pentingnya landasan etika dalam menjalankan tugas 
pendampingan. 

☺ Memperkuat hubungan individu dengan profesi yang diembannya serta 
organisasi yang menaunginya. 

☺ Membuktikan tanggung jawab sosial. 

☺ Memelihara kecintaan terhadap profesi dan manajerial. 

☺ Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan peningkatakan kapasitas anggota 
profesi dengan kebutuhan pengembangan tugas dalam masyarakat. 

☺ Menggiatkan ancangan kegiatan yang diletakkan dalam jangka panjang dan 
bersifat strategis . 
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3 
Membangun Kemitraaan 

antar ’stakeholders’ 
  

 

 

 

ubungan kemitraan dalam berbagai organisasi masyarakat dewasa ini 
merupakan salah satu bentuk dinamika kelompok yang menggambarkan 
kekuatan, keterikatan dan jalinan interaksi saling menguntungkan untuk 

mencapai harapan bersama. Membangun model kerjasama kemitraan merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Disamping itu, konsep ini digunakan oleh berbagai elemen masyarakat dan 
organisasi lainnya untuk menggerakkan dan memobilisasi sumber daya, 
kelembagaan masyarakat, mendorong kompetisi berprestasi, mengurangi 
ketergantungan dan penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Kemampuan 
masyarakat dalam mengorganisasikan diri serta kapasitas kelembagaan yang 
memadai mendorong pula percepatan pembangunan dengan melihat potensi dan 
suber daya lokal. 

 Kerjasama dua-tiga atau lebih kelompok akan lebih bermanfaat bagi anggota 
atau pihak-pihak yang terlibat karena interaksi yang terjadi akan memberikan 
motivasi terhadap kemajuan perilaku dan kinerja anggotanya (Jack Mezirow, 1972). 
Disamping itu, hubungan ini  akan membantu mengurangi dampak negatif atau 
‘Social Cost’ yang cukup tinggi akibat perubahan dan diferensiasi kepentingan. Pola 
hubungan yang akan dipilih akan menentukan bentuk kegiatan dan distribusi 
sumber daya yang paling optimal dapat diperoleh. 

 Persoalan sinergisitas koordinasi antar lembaga atau kelompok masyarakat 
dalam berbagai tingkatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan 
hasil dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa koordinasi dan 
sinergisitas setiap pelaku yang terlibat sulit melakukan tindakan secara terencana, 
dan optimalisasi sulit dicapai, bahkan akan mengalami kegagalan.  

H 
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Prinsip-Prinsip Kemitraan 

Istilah kemitraan atau partnership merujuk pada pola hubungan timbal balik--
mutualisma antarindividu, kelompok atau organisasi masyarakat dalam upaya 
mencapai tujuan yang diharapkan. Setiap kelompok atau organisasi memiliki cara 
dalam menentukan bentuk hubungan baik didasarkan atas kepentingan sosial, 
ekonomi, politik dan agama. Kesamaan visi dan nilai-nilai bagi individu dalam 
organisasi, kelompok atau antara lembaga akan menentukan model kerjasama, 
sistem, proses yang dibangun dan tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, 
kemitraan akan ditentukan oleh kesamaan pandangan tentang suatu kondisi sosial. 
Oleh karena itu, hubungan kemitraan akan kokoh bilamana masing-masing memiliki 
persamaan dan memahami perbedaan dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya. 

 Berikut ini diuraikan beberapa prinsip kemitraan yang dirangkum dalam istilah 
PARTNERSHIP. 

 

  P articipation of communities (Keterlibatan Masyarakat) 

Kerjasama antarkelompok dan organisasi yang tumbuh dalam masyarakat harus 
ditinjang oleh keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan berbagai 
kegiatan pengembangan. Pembangunan dan upaya perubahan suatu bangsa akan 
sulit dicapai tanpa keterlibatan aktif dari seluruh unsur yang ada dalam masyarakat. 
Masing-masing memberikan kontribusinya dalam bentuk dan cara yang sesuai dan 
mengukur kemampuan yang dimilikinya. Tingkat partisipasi yang diharapkan, 
bagaimana masyarakat dapat mengontrol dirinya dan aktif menentukan kebijakan 
atau pengambilan keputusan dalam suatu wilayah pembangunan. Keterlibatan 
masyarakat akan dibangun manakala terjalin rasa memiliki—ownership yang akan 
menentukan arah kemitraan. Dalam kaitan ini kemitraan merupakan suatu proses 
belajar masyarakat untuk menentukan viisi, misi, tujuan, strategi dan pelaksanaan 
pembangunan. 

 

 Autonomy and Mutuality (Otonomi dan Saling Menguntungkan) 

Hubungan kemitraan perlu ditopang oleh nilai-nilai kemandirian yang memberikan 
ruang yang cukup bagi kelompok atau organisasi tertentu untuk menentukan 
keputusan dan mengatur sumber dayanya sendiri. Artinya setiap lembaga memiliki 
otoritas tersendiri, tetapi otoritas yang dimilikinya memberikan manfaat bagi 
lembaga atau kelompok lainnya. Kemitraan tidak diartikan untuk membuka atau 
bahkan membuang independensinya sebagai sebuah organisasi tetapi mendorong 
untuk meningkatkan keterampilan, potensi, pengetahuan dan kapasitas yang 
dibutuhkan bersama. 
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 R esponsibility (Pertanggungjawaban) 

Hubungan kemitraan antarkelompok atau organisasi didasari oleh pembagian tugas 
dan wewenang yang jelas, sehingga setiap unsur yang terlibat memiliki 
tanggungjawab terhadap keputusan yang diambil. Tanggung jawab ini ditetapkan 
dan disepakati dalam bentuk uraian tugas yang jelas “siapa melakukan apa” dan 
“dimana”. Keputusan yang diambil sedekat mungkin dapat melibatkan masyarakat 
sehingga dalam keadaan tertentu kemitraan akan mendorong dan memobilisasi 
masyarakat untuk menerapkan rencana dan aksi pengembangan sesuai proporsi 
yang telah ditetapkan. 

 

 T ransparancy (Keterbukaan) 

Transparansi atau keterbukaan menjadi salah satu prinsip yang harus disepakati 
dalam hubngan kemitraan. Setiap individu, kelompok atau lembaga yang terlibat 
dalam forum kemitraan harus mampu mambangun sistem dan prosedur yang 
mudah dan terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan. Bentuk layanan informasi 
tentang deskripsi rencana, sumber daya manajemen dan keuangan perlu diketahui 
oleh khalayak agar dapat terjamin akuntabilitasnya. Masing-maing kelompok 
mampu mendorong mutual transparansi berkaitan dengan informasi, kapasitas, 
masalah dan sumber daya lainnya.  

 

 N eeds (Kebutuhan) 

Kemitraan dibangun atas dasar adanya kebutuhan dan belajar bersama melalui 
berbagai kegiatan pengembangan. Organisasi—kelompok bersama masyarakat 
melakukan identifikasi kebutuhan terkait dengan perlunya peningkatan kapasitas, 
pengetahuan, keterampilan, teknologi, serta perlunya mengakomodasi kebutuhan 
lokal. Secara strategis kerjasama atau relasi yang terbangun didasarkan kepada 
analisis kebutuhan dan target capaian yang jelas dan ‘membumi’ bukan sesuatu 
yang utopis. Proses analisis akan membantu memahami kekuatan, potensi, 
kelemahan dan pengembangan kapasitas yang sesuai melalui suatu proses belajar 
berkelanjutan. 

 

 E quality (kesetaraan) 

Dalam kemitraan masing-masing pihak memiliki kedudukan yang sama atau setara 
terhadap akses manajemen, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Keanggotaan yang 
dibangun atas dasar kesamaan visi, tujuan dan potensi yang dimiliki agar  
mempermudah pembagian peran serta membuat kesepakatan yang dipandang 
penting. Keputusan yang diambil didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan 
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semua pihak yang bermitra dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  
Tidak ada yang berbeda antarsatu dengan anggota lainnya, semua memiliki peluang 
dan kesempatan yang sama. Tidak ada pembangian kelas, kaya-miskin, pria-wanita, 
kota-desa, petani-pengusaha, pemerintah-swasta, dan perbedaan lainnya. Penerapan 
prinsip kesataraan dalam berbagai kegiatan sosial akan mendorong alih kapasitas 
dari pihak yang memiliki kelebihan atau kekuatan kepada yang lain baik 
pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. 

 

 Relationship and Respect (Membangun Hubungan dan Saling 
Menghormati) 

Kemitraan dalam aplikasinya merupakan deskripsi terhadap pola hubungan sosial 
yang saling mempengaruhi dan sinergis. Kemitraan diharapkan dapat mempererat 
hubungan antara kelompok atau organisasi sosial yang ada dengan masyarakat yang 
dilayaninya. Hubungan yang dibangun oleh berbagai pihak yang bermitra perlu 
didukung oleh berbagai pendekatan (multy-approach) partisipasi dan penguatan 
masyarakat (community empowering). Hubungan ini, memberikan kemungkinan bagi 
pihak yang bermitra atau masyarakat yang didampinginya mampu mengidentifikasi 
dan mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi serta menerapkan dalam 
lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, kemitraan yang dibangun oleh 
berbagai institusi yang tumbuh dimasyarakat dapat mendorong proses belajar 
bersama melalui pengenalan terhadap nilai-nilai dan lingkungan. Oleh karena itu, 
jejaring sosial ekonomi dan budaya menjadi cara yang efektif dalam membangun 
keselarasan dan keseimbangan melalui penghormatan dan penghargaan terhadap 
hak dan tanggung jawab pihak lain yang terlibat. 

 

 S hared Vision and Information (Berbagi Visi dan informasi) 

Salah satu manfaat dari kemitraan, terjadinya distribusi terhadap pemahaman visi, 
misi, tujuan dan strategi bersama. Setiap anggota kemitraan harus memiliki akses 
yang sama terhadap sumber informasi dalam upaya memperkuat jejaring dan 
pengambilan keputusan. Setiap kelompok atau organisasi masyarakat memiliki visi, 
misi dan informasi pendukung yang bermanfaat bagi masyarakat. Kerjasama 
kemitraan memiliki fungsi sebagai wahana alih pengetahuan dan keterampilan 
melalui proses berbagi pengalaman, mengidentifikasi potensi dan jejaring sosial, 
pengumpulan data, analisis dan pengambilan keputusan untuk kepentingan 
bersama. Diskusi dan dialog yang dibangun antar individu, kelompok dan 
kelembagaan yang lebih luas menjadi forum yang cukup efektif untuk 
mendesiminasikan ide, gagasan atau strategi pembangunan masyarakat. 
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 Help Strengthen Civil Society (Mendukung Penguatan Mayarakat 
Madani) 

Hubungan kemitraan bukan hanya bermanfaat bagi pihak-pihak yang secara 
langsung terlibat di dalamnya, tetapi memberikan dampak terhadap pencapaian 
tujuan masyarakat yang dicita-citakan. Pola kemitraan mulai popular diterapkan 
terutama dalam upaya meningkatkan partisipasi, demokratisasi dan pengembangan 
masyarakat. Kemitraan pada hakekatnya merupakan suatu cara atau pendekatan 
yang digunakan oleh kelompok atau organisasi masyarakat dalam membantu 
terciptanya masyarakat yang mandiri, mampu memecahkan permasalahan yang 
dihadapinya, dan mendorong peningkatan kesejahteraan baik lahir maupun batin. 
Kemitraan pada hakekatnya memberikan inspirasi terhadap pembentukan 
masyarakat madani.  

 

 I nstitutional Development (Penguatan Kelembagaan Masyarakat) 

Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat merupakan salah satu nilai yang 
dikembangkan melalui pendekatan kemitraan. Masing-masing pihak yang terlibat 
secara bersama-sama berupaya meningkatkan kemampuan dalam perencanaan, 
pengorganisasian, manajemen SDM, pendelegasian tugas dan evaluasi. 
Pengembangan struktur dan manajemen organisasi yang efektif menjadi sasaran 
utama dalam meningkatkan kinerja dan perannya dalam masyarakat. Upaya 
pengembangan organisasi dan personil dilakukan dalam suatu perencanaan jangka 
panjang melalui analisi tugas, pelatihan, on the job training, pengembangan staf dan 
upaya lain secara berkesinambungan.  

 

 P rofesionalisme 

Peningakatan kemampuan kelompok dan kelembagaan dalam berbagai bidang yang 
dibutuhkan diarahkan untuk membentuk profesionalitas para pelaku agar mampu 
bekerja, bertindak dan mengambil keputusan secara efektif dan efisien. Kemitraan 
harus dibangun atas dasar profesionalisme dengan menempatkan individu atau 
kelompok sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing yang dipadukan 
dengan rencana pengembangan kedepan. Kemitraan tidak hanya dilakukan untuk 
menambah atau meningkatkan status ekonomi saja, melainkan menumbuhkan 
semangat untuk berubah dan belajar secara sistematis melalui kaidah-kaidah profesi.  

 

Kemitraan dan Perubahan  

Dinamika organisasi merupakan suatu upaya penelusuran kekuatan atau 
kemampuan kelompok atau organisasi mencakup; apa dan bagaimana bentuk dari 
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kekuatan itu, unsur-unsur yang mendukung terjadinya kekuatan kelompok, 
bagaimana kelompok membina diri, menyusun dan mengembangkan kreativitas 
serta menerima perubahan, bagaimana peran stakeholders dalam kelompok, pada 
situasi bagaimana dapat mengetahui ataupun menyatakan adanya dinamika 
kekuatan dalam setiap kelompok atau organisasi yang sepakat melakukan jalinan 
kemitraan. 

 Hal yang terpenting dalam dinamika organisasi menurut Cartwright, 
bagaimana suatu kelompok atau organisasi sosial mampu mengelola dan 
mendorong perubahan: Pertama, keberadaan kelompok dipahami sebagai sumber 
yang mempengaruhi anggotanya. Demikian pula hubungan antar kelompok atau 
organisasi dapat mendorong terciptanya perubahan yang didukung atau 
dikendalikan secara fungsional. Dalam konteks sosial tujuan konstruktif, dan 
kesepakatan antara kelompok dapat dimanfaatkan sebagai medium perubahan. 

 Kedua, kerjasama kelompok dapat dipandang sebagai target perubahan. 
Perubahan yang terjadi dalam bentuk mekanisme, aturan dan norma, gaya 
kepemimpinan, iklim kerjasama. Meskipun tujuan perubahan adalah pemahaman, 
sikap dan perilaku menjadi salah satu dalam target perubahan kelompok. 

  Ketiga, suatu perilaku akan mengalami perubahan apabila dilakukan dengan 
usaha terorganisir oleh kelompok atau antar organisasi sejenis sebagai kekuatan 
perubah. Persaingan untuk mencapai tujuan dengan motif prestasi yang tinggi akan 
mempengaruhi kinerja organisasi, self evaluation, kehidupan sosial-ekonomi, 
merangsang anggota berfikir dan pertukaran ide dalam kelompok sekaligus 
berperan sebagai mekanisme pembelajaran dan perubahan organisasi ke depan.   

 

Berbagi Peran dan Tindakan 

Hubungan kemitran memiliki nilai-nilai strategis yang perlu dikembangkan oleh 
setiap kelompok atau organisasi yang bersepakat untuk menjadi kemitraan. Hal-hal 
pokok yang perlu diperhatikan dalam merekatkan hubungan tersebut dapat ditinjau 
dari berbagai indikator perubahan dan pola kepemimpinan atau gaya manajemen 
yang dibangun.   

 

Tanggung Jawab Yang Jelas 

Setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan masyarakat memiliki tugas dan 
kewenangan masing-masing. Pembagian tugas dan posisi kerjasama yang jelas bagi 
masyarakat, dan lembaga masyarakat akan mengurangi kesimpangsiuran dan 
tumpang tindih (overlap) wewenang dan tanggung jawab. Masing-masing pihak 
memiliki otoritas dan kewenangan dalam pengambilan keputusan dan distribusi 
kerja antarkelompok.  
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Berfokus pada tujuan 

Seluruh kegiatan kemitraan yang dilaksanakan harus berorientasi pada pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan. Masing-masing anggota atau kelompok masyarakat 
harus memahami dan menyadari pentingnya tujuan yang hendak dicapai. Tujuan 
menjadi acuan dan kontrol dalam setiap pelaksanaan pekerjaan dan masing-masing 
harus bertanggung jawab serta memberikan perhatian pada pencapaian tujuan itu. 
Setiap diskusi dan pembahasan berbagai masalah sosial perlu dijelaskan tentang 
pencapaian harapan atau tujuan dari pembangunan agar masing-masing yang 
berkepentingan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 

 

Koordinasi Kerja 

dasar perekat dari kerjasama dan kemitraan dalam berbagai aktivitas 
kemasyarakatan terletak pada koordinasi dan pembagian peran masing-masing 
pelaku. Setiap elemen yang terlibat akan mendasari tindakannya terhadap 
mekanisme kemitraan dan tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan aturan 
main yang disepakati. Seluruh pekerjaaan atau kegiatan yang didistribusikan kepada 
elemen masyarakat dan pihak-pihak terkait harus menunjukkan hubungan yang 
jelas. Dalam setiap kegiatan pembangunan akan selalu membutuhkan meknisme 
jalinan kerja—hubungan, komunikasi (melakukan koordinasi) baik secara internal 
maupun eksternal dengan organisasi masyarakat, dan institusi lain. Dengan kata 
lain, setiap komponen masyarakat (lembaga, pemerintah, warga, dan tokoh 
masyarakat) bekerja dalam satu kesatuan yang saling berhubungan. Hubungan yang 
perlu dibangun antarberbagai komponen menunjukkan kesetaraan dan 
kebersamaan, hindari hubungan otoritas atasan-bawahan yang cenderung “kaku”, 
mengikat dan kurang demokratis. 

 

Membangun Kepercayaan dan Toleransi 

Hubungan antara organisasi dan kelompok masyarakat harus dibangun atas dasar 
keterbukaan dan sikap saling mempercayai (trust) dan tenggang rasa dalam 
memecahkan masalah yang dihadapi. Kepercayaan menjadi dasar dalam rangka 
mempererat hubugan kemitraan. Perbaikan sistem dan meknisme hubungan akan 
memiliki nilai relevansi dan akuntabilitasnya apabila setiap pelaku yang terlibat 
mampu memberikan masukan secara terbuka dalam keseluruhan proses aksi 
kemitraan. Masing-masing organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan, perbedaan 
yang ada bila diintegrasikan secara sinergis akan menghasilkan pencapaian tujuan 
secara efektif dan efisien. Demikian pula kepada pihak terkait perlu dikembangkan 
iklim kebersamaan, saling percaya dan toleransi. Hindari sikap curiga dan ragu 
terhadap potensi dan kemampuan orang atau pihak lain yang terlibat dalam 
program. 
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Berbagi informasi 

Kemitran mendorong setiap anggota untuk melakukan upaya pembelajaran melalu 
tranfer of capacity antaranggota. Hal ini dimungkinkan melalui berbagai diskusi dan 
proses pembelajaran lain dengan membuka akses terhadap berbagai informasi, 
jaringan kerja, mekanisme manajemen dan sumber daya. Setiap organisasi 
diharapkan dapat memberikan informasi secara cepat, akurat dan merata kepada 
masyarakat dan pihak terkait lainnya. Perlu dikembangkan pula sistem informasi 
manajemen yang memungkinkan setiap individu atau kelompok masyarakat dapat 
berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan mengetahui perkembangan pembangunan 
secara transparan. 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Hubungan 
Kemitraan 

Berikut ini diuraikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kualitas kemitraan 
dan relasi penting lainnnya dalam membangun kapasitas masyarakat. 

 

Tujuan Setiap Organisasi/Kelompok Masyarakat 

Setiap kelompok atau organisasi dalam masyarakat mempunyai tujuan dan harapan, 
serta nilai-nilai apa yang hendak direalisasikan oleh semua anggotanya. Dalam 
hubungan kemitraan, tujuan masing-masing organisasi akan melebur dalam visi dan 
misi yang sama. Kesepakatan yang terjadi antaranggota organisasi akan menentukan 
tujuan dan harapan yang hendak dicapai. Kepentingan kelompok akan tereliminasi 
secara drastis melalui kolaborasi dan sinergisitas antara kelompok yang terlibat 
dalam kerjsama tersebut. Mekanisme sosial yang terbangun sejak lama berupa nilai-
nilai, adat istiadat, norma dan religi akan mewarnai proses kesepakatan, penetapan 
tujuan dan pola kerjasama kemitraan. Hal ini akan mempengaruhi pula tingkat 
partisipasi dan mobilisasi masyarakat. Tujuan kemitraan harus dirumuskan dengan 
jelas, tegas dan diketahui oleh semua pihak agar seluruh satuan yang anda memiliki 
arah dan strategi yang disepakati bersama.  

 

Interaksi dan Pola Hubungan  

Stores memperkenalkan empat jenis pola interaksi yang terjadi di masyarakat, yaitu: 
(1) acting, (2) co-acting, (3) interacting dan (4) counter acting. Acting merupakan 
serangkaian tindakan terencana dengan distribusi tugas kepada setiap kelompok 
secara spesifik untuk mencapai tujuan bersama. Interacting, adanya pola hubungan 
yang didasarkan pada proses dialogis dan koherensi antara satu dengan yang 
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lainnya. Masing-masing kelompok akan memberikan perlakuan yang wajar dan adil. 
Kerjasama seperti itu diperlukan rasa persatuan, solidaritas dan rasa senasib 
sepenanggungan diantara anggota kelompok. Mekanisme atau pola hubungan ini 
diperlukan seorang figur--pemimpin kolegial yang bersifat koordinatif yang mampu 
mempersatukan seluruh kelompok atau organisasi yang ada dalam mencapai 
tujuannya. Co-acting mengandung pengertian bahwa masing-masing individu 
dalam kelompok itu terdapat kerjasama yang erat dalam mencapai atau 
mewujudkan suatu pekerjaan. Counter acting, terjadinya persaingan antarkelompok 
yang dilakukan melalui pembagian otoritas kegiatan dan spesifikasi yang diperlukan 
dengan mengupayakan motivasi, interaksi dan optimalisasi. Masing-masing 
kelompok lebih mengikatkan diri pada common value atau aturan main yang 
disepakati bersama. Dalam proses interaksi ini juga tersimpan tujuan dari anggota 
kelompok untuk mencapai prestasi dengan mendidik anggota terpilih mewakili 
kelompoknya. 

 

Norma dan Nilai  

Norma dan nilai merupakan landasan kerja dan kesepakatan antar kelompok atau 
organisasi masyarakat. Norma dan nilai akan mengatur etika komunikasi, inetraksi, 
perubahan kemitraan dan fungsi kolateral antarkelompok dan organisasi 
masyarakat. Norma dan nilai akan menjadi perekat kemitraan yang mendasari tata 
interaksi yang disepakati bersama yang mengatur sikap dan perilaku anggota dan 
kemitraan yang dibangun. Demikian pula pada kelompok masyarakat terdapat 
sejumlah norma dan nilai yang dianut dan dipahami dalam kehidupan 
bermasyarakat, Misalnya, apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan anggota 
dan konsekuensinya akan diberlakukan sama bagi anggota yang melanggarnya. 

 

Perasaan In-Group 

Rasa kebersamaan dan saling memiliki antarkelompok dalam konteks kemitraan 
menjadi modal dalam menggerakkan dan mempercepat proses pembelajaran, 
Jaringan akan membantu dan menemukan jalan keluar tentang masalah yang 
dihadapi oleh masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma kelompok yang menjadi 
pedoman dan ikatan rasa kebersamaan yang mendalam dan kesatuan akhirnya 
menumbuhkan rasa in-group yang kuat. Kondisi ini akan semakin kuat apabila ada 
tantangan atau persaingan yang sehat dari pihak lain, maka kelompok itu secara 
langsung akan meningkatkan perasaan in-group. Dinamika yang ditimbulkan oleh 
rasa kebersamaam ini mendorong adanya solidaritas yang tinggi dan rasa senasib 
sepenanggungan diantara anggota dalam mencapai tujuan kelompok. 
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Kepemimpinan dan Semangat Kolegialitas 

Setiap kelompok memiliki ciri dan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Pola 
kepemimpinan akan menentukan arah dan bentuk kemitraan yang dihasilkan. 
Dalam berbagai kasus kerjama antarinstitusi ditemukan kecenderungan gaya 
kepemimpinan yang berfungsi mengakomodasikan berbagai kepentingan yang 
berbeda. Pola dasar ini membentuk sikap dan perilaku kolegialitas kelompok yang 
tidak terpusat pada satu orang tokoh atau figur pemimpin yang kuat saja tetapi 
menumbuhkan kepemimpinan lainnya secara dinamis. Semangat kebersamaan akan 
mengontrol otoritarianisme yang umumnya berkembang dalam situasi kelompok 
yang homogen dan cenderung terpusat. Pola kemitraan mendorong individu dan 
kelompok pembelajar yang tumbuh secara alamiah melalui proses adaptasi, 
koherenisasi dan akomodasi berbagai kepentingan. Fungsi pemimpin tidak lepas 
dari bentuk, sifat atau ciri-ciri kelompok atau organisasi yang dipimpinnya. Secara 
operasional kepemimpinan yang berkembang dalam konteks kemitraan mempunyai 
kewajiban untuk memajukan kelompok atau organisasinya serta menggerakan 
anggota mencapai tujuan, mengaktifkan dan memperhatikan kesejahteraan 
anggotanya. 

 Kepemimpinan akan membentuk karakter, budaya dan sistem manajemen 
organisasi, semakin besar membuka peluang bagi anggota untuk terlibat dalam 
pengambilan keputusan penting, maka semakin demokratis organisasi itu. Seorang 
pemimpin yang diterima ditunjukan dari sejauhmana respon positif yang diberikan 
dari anggotanya, apakah dia seorang pemimpin yang dinamis, aktif, cakap, bijaksana 
atau sebaliknya. Mutu dan penilaian yang diberikan kepada kelompok akhirnya 
tergantung pada mutu pemimpinnya. Dengan kata lain, dinamika dari suatu 
kelompok bersumber dari gaya kepemimpinan dalam menjalankan fungsi 
manajemen. Oleh karena itu, salah satu cara untuk melihat kemajuan kelompok 
diukur dari prestasi dan keberhasilan seorang pemimpin membawa anggotanya 
dalam mencapai tujuan, artinya semakin berhasil pemimpin memenuhi kebutuhan 
anggotanya . 
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4 
Partisipasi dalam 

Pengambilan Keputusan 
  

 

 

 

 

 

eberadaan Anda dalam masyarakat tidak terlepas dari kemampuan dan 
keterlibatan Anda di setiap aktivitas pengambilan keputusan. Dalam setiap 
tahapan tugas, seorang fasilitator selalu dihadapkan pada situasi sulit yang 

menuntut pengambilan keputusan secara cepat, tepat dan efektif.  Suatu keputusan 
akan diambil sangat tergantung pada masalah dan tujuan yang akan dicapai dan 
bagaimana mencapainya. Oleh karena itu, Anda sebagai pendamping dituntut 
memiliki kemampuan menganalisis masalah, situasi-kondisi, memahami kondisi 
internal dan eksternal kelompok yang Anda dampingi dan pada saat mana segera 
mengambil keputusan secara efektif. Kemampuan ini sebagai bagian dari kinerja 
kepemimpinan (leadership Performance).  

Berbagai kajian teori dan pengalaman para praktisi dan pemimpin sukses 
tentang pengambilan keputusan akan banyak membantu Anda meningkatkan 
kemampuan kepribadian sebagai seorang pemimpin sekaligus mampu berfikir 
secara praktis, realistis, komprehensif, kemampuan mengenali, merumuskan 
sekaligus menganalisis masalah nyata dan memecahkan masalah tersebut secara 
efektif.  

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat pengambilan keputusan 
berlangsung dalam suatu sistem masyarakat dengan berbagai ciri dan 
karakteristiknya. Sistem masyarakat tersebut terdiri dari berbagai unsur atau 
komponen, yaitu; (a) Pengambilan keputusan; (b) Organisasi masyarakat dengan 
berbagai sifat dan ciri-ciri tertentu; (c) Misi organisasi yang menentukan fungsi dan 
kegiatan masyarakat; (d) Situasi, yaitu keseluruhan dari faktor-faktor yang sesuai 
dengan kehidupan masyarakat setempat; (e) Lingkungan sosial budaya masyarakat; 

K 
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(f) Rencana organisasi; (g) Program organisasi; (h) Masyarakat penanggap atau 
pengguna keputusan, dan (i) pelaksana keputusan. 

  

Masalah dalam Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan (decisions making) merupakan suatu proses yang 
berlangsung dalam suatu sistem masyarakat untuk menetapkan kebijakan, 
pemecahan masalah dan pencapaian tujuan yang diharapkan. Unsur yang terpenting 
dalam pengambilan keputusan adalah masalah dan tujuan itu sendiri. Fungsi 
keputusan pada intinya, yaitu;  

 

☺ Keputusan merupakan pangkal dari semua aktivitas masyarakat yang 
dilakukan secara sadar dan terarah baik secara individual, kelompok, dan 
kelembagaan.  

☺ Keputusan bersifat futuristik (melihat kedepan), artinya alternatif yang 
ditetapkan merangkum tindakan dan kemungkinan hari depan, efek dan 
akibatnya secara berkelanjutan. 

☺ Keputusan sering dihadapkan pada situasi ketidakpastian (uncertainties). 
Dengan demikian kegiatan pengambilan keputusan merupakan seni (art). 

☺ Keputusan yang diambil dapat bersifat perorangan (individual) dan kolektif 
(kelompok). 

 

 Berbagai masalah yang muncul perlu dilakukan klasifikasi dan menetapkan 
alternatif keputusan, Anda harus mampu lebih cepat dalam menentukan;  

☺ Masalah mana yang sangat relevan untuk dipecahkan. 

☺ Masalah mana yang paling penting untuk di atasi. 

☺ Keputusan apa saja yang harus diambil sendiri sesuai dengan profesi, dan 
keputusan yang dapat didelegasikan kepada orang lain atau dikolektifkan 
secara partisipatif. 

☺ Keputusan mana yang dapat ditanggulangi secara benar dan tepat sesuai 
dengan (pedoman kerja program), secara konvensional dan secara teknis, 
matematis, operasional.  
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Analisis Masalah dan Klasifikasi Keputusan 

Dalam situasi masyarakat akan ditemukan beberapa tingkatan atau klasifikasi dalam 
pengambilan keputusan. Pemahaman hal ini akan membantu Anda dalam 
menjalankan tugas fasilitasi dalam masyarakat. Setiap level atau tingkatan 
menghendaki pendekatan dan keputusan yang berbeda-beda, tergantung dari aspek, 
kriteria dan sifat organisasi bersangkutan.  

Adapun kriteria yang dapat digunakan yaitu;  

 

☺ Tingkatan manajemen atau organisasi dalam masyarakat, seperti Lurah, 
Sekdes, Juru tulis, BPD, OMS, dan struktur lainnya. 

☺ Frekuensi atau banyaknya keputusan yang diambil.  

☺ Kualitas atau validitas keputusan yang diarahkan untuk kepentingan 
pencapaian tujuan bersama. 

☺ Dampak atau akibat dari keputusan yang diambil.  

☺ Prioritas masalah dan urgensi pemecahan yang akan diambil.  

☺ Materi atau "isi" dari keputusan. 

 

Berdasarkan tingkat atau jenjang kepemimpinan organisasi masyarakat, kriteria 
keputusan dapat dibedakan sebagai berikut; 

  

☺ Keputusan administratif untuk menetapkan strategi, peraturan rencana 
kebijakan umum, anggaran kerja, sistem kerja dan program.  

☺ Keputusan eksekutif bertujuan memelihara, mengkoordinasikan efektivitas 
kebijakan. Keputusan ini dapat menetapkan interpretasi kebijakan umum 
program, menyelesaikan konflik-miscommunication, dan koreksi terhadap 
penyelewengan hukum-aturan.  

☺ Keputusan operasional untuk menetapkan operation plan, menggerakan 
schedule, waktu, tempat dan biaya.  

☺ Keputusan pengamatan (supervisory) bertujuan menjaga mutu kerja dan hasil 
serta mengoreksi penyelewengan metode, penyimpangan standar dan 
kecepatan kerja.  
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Analisis Situasi dan Kondisi Masyarakat 

Situasi merupakan komposisi atau keseluruhan dari faktor atau unsur-unsur yang 
langsung atau tidak langsung mempengaruhi gerak-gerik kehidupan masyarakat 
dan berpengaruih pula pada jenis keputusan yang akan diambil. Situasi dan kondisi 
akan mengarahkan pendamping untuk menelaah dan mengkaji kembali masalah, 
kebututuhan nyata  dan potensi yang dapat didayagunakan, sehingga keputusan 
yang diambil bersifat adaptif sesuai dengan dinamika masyarakat. Seninya, adalah 
untuk melihat atau mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang ada dalam 
masyarakat setempat baik berupa aturan, nilai, norma, adat istiadat, bahasa, pola 
komunikasi, pola organisasi, kehidupan keagamaan, dan status sosial-ekonomi, 
Kemampuan melihat ini sangat bergantung pada daya nalar, pengalaman, 
pendidikan dan latihan yang telah Anda alami. 

Keseluruhan faktor-faktor yang secara langsung menjadi pembatas (constraint) 
sangat menentukan gerak-gerik perilaku dan keputusan yang diambil disebut 
kondisi, misalnya, suhu, turun hujan, musim panen, hama, wabah, banjir, 
masyarakat, kebudayaan, tokoh-tokoh sosial dan peraturan. Kedua unsur tersebut 
mewarnai pola kepemimpinan Anda dalam pengambilan keputusan. Ketajaman 
analisis dan kemampuan menetapkan sejumlah alternatif keputusan dan perkiraaan 
(forcasting) menjadi bekal dalam upaya pencapaian tujuan pemberdayaan. 

 

Analisis Partisipatif 

Dalam proses pemberdayaan, masyarakat menjadi faktor utama dan penentu 
keputusan. Masalah yang dihadapi serta tujuan yang telah ditetapkan menjadi 
panduan pendamping dalam melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk 
menetapkan alternatif, perkiraan dan pengambilan keputusan. Cara yang sangat 
efektif untuk mendekati masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan 
dengan melibatkannya dalam menentukan pilihan dan keputusan untuk dirinya 
sendiri. Dimensi yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan secara 
partisipatif diantaranya;  

 

☺ Kebijakan atau peraturan, misi pokok organisasi, struktur organisasi, distribusi 
kepemilikan, perkembangan karir, hak dan kewajiban, insentif dsb; (b) 
siapakah yang mempunyai informasi;  

☺ sejauhmanakah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan; (d) berapakah 
kemungkinan masyarakat mampu menanggung resiko atas keputusannya;  

☺ Tingkat kewenangan komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

 



FASILITATOR GENIUS 
 

Wahyudin Sumpeno 39 

Menindaklanjuti Keputusan yang dipilih 

Proses menindaklanjuti keputusan yang diambil dapat dibagi menjadi lima tahapan 
yaitu,  

1. Pengenalan dan pengakuan (recognition) dari situasi dan kondisi  masalah yang 
menghendaki adanya keputusan tentang apa yang harus diperbuat.  

2. Identifikasi dan pengembangan alternatif tindakan yang harus dilakukan oleh 
masyarakat. 

3. Pertimbangan dan landasan dari setiap alternatif keputusan yang diambil. 

4. Mengutamakan makanisme program dan kesepakatan masyarakat dalam 
menjatuhkan pilihan (keputusan).  

5. Implementasi atau penyelenggaraan dari keputusan yang ditetapkan secara 
bersama.  

6. Melakukan supervisi atau pengawasan partisipatif terhadap keputusan yang 
sedang dijalankan oleh masyarakat. 

 

Dalam menindaklanjuti keputusan hasil musyawarah yang dilakukan oleh 
seluruh komponen masyarakat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; 

☺ Situasi dan kondisi masyarakat dalam menerima keputusan itu.  

☺ Informasi pendukung yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
kegiatan. 

☺ Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperlancar proses pencapaian  

☺ Bersikap antisipatif dan adaptif terhadap perubahan dan dinamika masyarakat. 

☺ Ketegasan dan konsistensi dalam melaksanakan keputusan bersama. Hindari  
penyimpangan terhadap aturan main dan keputusan yang telah disepakati. 

 

Langkah-Langkah Pengambilan Keputusan 

Beberapa keputusan kerapkali sangat sulit dibuat. Tidak jarang, sulitlah menilai 
seseorang benar atau salah dalam memutuskan sesuatu. Barangkali memang 
situasinya tidak sangat jelas, atau informasi yang diperoleh kurang memadai, dan 
tersedia beberapa alternatif dengan nilai masing-masing. Mungkin cukup sukar 
menghadapi masalah-masalah yang memiliki akibat lebih jauh, seperti yang 
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menyangkut mutu suatu produk, biaya, jadual, jaringan pasa atau hubungan 
antaranggota.  

Tidak ada orang yang terlahir sebagai pembuat keputusan (decision maker). Para 
pembuat keputusan yang paling sukses sekalipun mengikuti serangkaian petunjuk 
yang membantu dalam memilih alternatif paling baik dalam situasi yang dihadapi. 
Berikut ini diberikan prosedur yang cukup mendasar dalam pembuatan keputusan. 
Prosedur ini mencakup enam langkah. Marilah kita lihat satu persatu secara lebih 
terperinci.  

 

Melihat sesuatu yang nampak  

Lihat dan amatilah apa yang nampak dalam situasi yang anda hadapi. Kata 
‘nampak’ sengaja digunakan di sini, sebab apa yang nampak dalam suatu situasi 
seringkali menutupi masalah yang sesungguhnya. Inilah contoh-contoh masalah 
yang nampak. Mereka bingung dalam hal akuntansi dapatkah anda menjelaskan ? 
Kami mempunyai masalah moral. Apa yang akan anda buat terhadap konflik yang 
terjadi antara Jono dan Roni ?  

 Manakah yang menjadi perhatian anda, gejala-gejala ataukah sebab-sebabnya ? 
Benarkah yang dianggap sebagai masalah moral itu merupakan masalah 
sesungguhnya yang harus anda tangani ataukah sekedar gejala dari persoalan lain ? 
Bisa terjadi, misalnya, masalah moral itu merupakan akibat struktur organisasi yang 
rusak, penyelia yang tidak becus, atau hanya kurangnya pengertian mengenai apa 
yang sesungguhnya terjadi.  

 

Mengumpulkan fakta 

Pada langkah ini, kumpulkanlah semua fakta yang anda anggap perlu untuk 
tercapainya suatu keputusan. Kerapkali terjadi, dalam menghadapi suatu masalah, 
seorang penyelia mengira telah memiliki banyak fakta yang dibutuhkan. Sebabnya 
ialah karena ia merasa mengalami sendiri situasinya dan tahu lebih banyak daripada 
orang-orang lain. Namun, pada umumnya berada dalam situasi itu menyebabkan 
dia justru tidak mampu melihat masalah yang sesungguhnya. Maka cukup 
bijaksanalah mencari sumber informasi lain dan mencoba mendapatkan pandangan-
pandangan orang lain. Buatlah daftar orang-orang yang mungkin dapat membantu 
anda mengumpulkan fakta.  

Pada langkah ini, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan berikut:  

√ Fakta apakah yang sungguh-sungguh tersedia?  

√ Berapa banyak fakta yang dibutuhkan ?  
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√ Di manakah saya dapat mendapatkan fakta yang saya butuhkan itu ?  

√ Siapa saja yang terlibat ?  

 

Dalam mengumpulkan fakta, Anda dapat melihat banyak informasi, kejadian, 
peristiwa yang mengikutinya serta sumber lain yang dibutuhkan. Jumlah dan mutu 
fakta yang Anda kumpulkan akan sangat mewarnai keputusan yang Anda buat. 
Semakin baik pangkalan datanya, semakin baik pula peluang untuk membuat 
keputusan dengan benar. 

 

Mengatur Fakta 

Setelah semua fakta terkumpul, Anda harus mengatur serta menilainya. Lakukan 
pengelompokan informasi data, peristiwa dan fakta yang ada. Misalnya 
pengelompokan itu mencakup soal biaya, prosedur, batas waktu atau catatan-catatan 
perkembangan, data barang, pola pasar, cara menyelesaikan masalah, mutu produk 
dan sebagainya. Penggolongan semacam ini, membantu Anda dalam mengetahui 
kecenderungan yang terjadi. Juga akan nampak bahwa beberapa fakta tertentu lebih 
penting dari yang lain dan memerlukan pertimbangan khusus. Masalah selanjutnya, 
apakah kelemahan fakta yang anda kumpulkan, sampai di manakah fakta itu dapat 
diandalkan, berapa banyak waktu yang tersedia, dan apakah  persoalan ini terjadi 
berulang-ulang ataukah hanya sekali saja ?.  

 

Menunjukkan masalah sesungguhnya secara tepat 

Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah menetapkan masalah yang 
sesungguhnya Anda hadapi, sekaligus bagaimana cara yang harus Anda tangani. 
Sebagai contoh, tahukah Anda bahwa benar-benar ada masalah atau hanya 
kesalahpahaman saja. Apakah masalah yang semula nampak merupakan masalah 
sesungguhnya atau gejala saja. Barangkali akan terlihat juga bahwa anda sebenarnya 
menghadapi beberapa masalah. Bagaimanapun situasinya, rumuskanlah secara 
sederhana dan jelas. Tulislah !.  

Bila Anda mengabaikan langkah di atas, sangat mungkin waktu Anda terbuang 
percuma untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat. Mungkin yang terungkap 
hanya gejala-gejala, atau mungkin Anda hanya akan menyelesaikan masalah yang 
bukan masalah sesungguhnya. Lebih dari itu, mungkin Anda tidak mendapatkan 
fakta yang tepat untuk memecahkan masalahnya.  
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Mengembangkan Alternatif Pemecahan 

Setelah menemukan masalah secara tepat, langkah selanjutnya Anda mulai 
menelusuri berbagai alternatif pemecahan. Pengembangan alternatif pemecahan 
cenderung pada banyaknya cara atau solusi yang dapat diidentifikasi, bukan pada 
kualitas solusi. Pada umumnya, semakin banyak alternatifnya semakin besar 
peluang anda untuk sampai pada alternatif terbaik barangkali dengan mengubah 
atau mengkombinasikan dua atau lebih alternatif, Anda dapat menemukan 
formulasi yang tepat tentang keputusan yang seharusnya diambil.  

Alternatif yang ditemukan dapat dianalisis oleh Anda bersama masyarakat 
dalam berbagai situasi dan kesempatan. Berikan kepercayaan kepada masyarakat 
untuk mengungkapkan pandangannya tentang masalah dan bersikap terbuka. 
Hindari kritik terhadap saran yang diajukan, karena dapat memasung kreativitas 
dan gagasan-gagasan baru. 

  Banyaknya alternatif yang dapat dikembangkan tergantung dari waktu yang 
tersedia untuk mengembangkannya. Dengan waktu yang tersedia, kembangkanlah 
sebanyak mungkin alternatif. Pikirkanlah bagaimana Anda dapat mengubah 
ataupun mengkombinasikan alternatif-alternatif sebelumnya untuk mencapai 
keputusan yang terbaik.  

 

Memilih Alternatif Terbaik  

Langkah ini membawa Anda kepada situasi yang sangat penting, memilih alternatif 
yang paling baik. Pada langkah ini, Anda harus bersikap kritis, menilai secara 
mantap, mengevaluasi keefektifan suatu peristiwa dan fakta seobyektif mungkin. 
Misalnya Anda mesti sungguh-sungguh menguji dan meneliti secara cermat biaya, 
bisa tidaknya program dilaksanakan dilihat dari segi waktu, bisa tidaknya diterima 
oleh semua pihak. Mungkinkah alternatif itu dilaksanakan, bila ada pengaruhnya 
terhadap pelanggan (Customers) bagaimanakah kiranya reaksi mereka, apakah 
bawahan Anda cukup terampil untuk melaksanakannya dan dapat menyetujuinya.  

Pertimbangkanlah semua faktor yang Anda dapat diterapkan. Tulislah segala 
konsekuensi lebih lanjut dari masing-masing alternatif. Tulislah juga pro dan 
kontranya. Berilah bobot untuk masing-masing konsekuensi supaya Anda dapat 
membuat tingkatan pentingnya setiap konsekuensi. Gunakanlah angka untuk 
menilai bobot ini, misalnya saja angka 1 sampai dengan 10. Konsekuensi dengan 
angka 1 mempunyai bobot yang kurang, sedang yang berangka 10 mempunyai 
bobot paling besar. Namun di samping itu semua, tentu saja Anda perlu 
mempertimbangkan hal-hal lain, seperti misalnya intuisi. Nah, akhirnya anda siap 
untuk membuat keputusan.  

Bagi para pengambil keputusan diperlukan sikap positif untuk dapat 
menghasilkan keputusan yang berguna.  
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☺ Jangan terburu-buru mengambil keputusan, pelajari dahulu segala aspeknya.  

☺ Mampu menganalisis masalah yang dihadapi dan dapat membedakan antara 
masalah primer dan masalah sekunder, masalah sederhana atau masalah yang 
rumit, serta mampu menentukan kebijakan dalam menilai bobot masalah dan 
prioritas pemecahannya.  

☺ Dapat memilih alternatif pemecahan yang terbaik, yaitu yang dapat 
mendatangkan kebaikan, untuk jangka panjang maupun pendek dan kriteria: 
ekonomis biayanya, mudah pelaksanaannya, cepat waktu penyelesaiannya, 
ringan tenaganya, serta efisien.  

 

Keputusan yang diambil akan dapat diasumsikan baik bila telah memenuhi 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut,  

 

☺ Keputusan diambil sebagai pemecahan masalah yang dihadapi.  

☺ Sedapat mungkin cepat dan tepat.  

☺ Bersifat rasional, artinya dapat diterima akal sehat terutama bagi para 
pelaksana yang nantinya bertanggung jawab atas keputusan tersebut.  

☺ Bersifat praktis dan pragmatis, artinya dapat dilaksanakan dengan kemampuan 
yang ada.  

☺ Berdampak negatif seminim mungkin.  

☺ Menguntungkan banyak pihak demi kelancaran kerja dan arah tujuan yang 
hendak dicapai.  

☺ Keputusan yang diambil dapat dievaluasi untuk masa yang akan datang.  

 

Pengambilan keputusan memang membutuhkan ketelitian, pengalaman dan 
pertimbangan yang mendalam. Sebab keputusan yang diambil pada dasarnya 
mencerminkan informasi yang disusun secara sistematis. Untuk itu, sebelum 
masyarakat mengambil keputusan diperlukan adanya data lengkap yang dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya, informasi lengkap mengenai data yang telah 
terkumpul, adanya dasar kejiwaan serta yuridis yang kuat.  
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Tata Cara Pengambilan Keputusan 

Keputusan perseorangan (otokratik)  

Keputusan yang diambil oleh seseorang yang memiliki otoritas tertentu. Pada 
umumnya pola pengambilan keputusan ini terjadi pada struktur organisasi hirarkis 
seperti di militer. Keputusan dapat diambil oleh ketua atau seorang ahli (profesional) 
atau seorang yang bertanggung jawab terhadap konsekuensi keputusan tersebut. 
Dalam beberapa hal keputusan ini membutuhkan kemampuan personal yang tinggi 
dan penguasaan terhadap masalah yang dihadapi. 

 

Musyawarah-Demokratis 

Dalam masyarakat yang pluralistis biasanya diambil berdasarkan kesepakatan atau 
suara terbanyak. Keputusan diambil dengan mufakat, semua orang dilibatkan dan 
menjadi keputusan bersama. Proses ini membutuhkan waktu cukup lama dan tidak 
sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Kelemahannya bahwa proses keputusan dapat 
dihalangi oleh pihak yang merasa pendapatnya tidak diikut sertakan  

 

Minoritas 

Keputusan diambil oleh sejumlah kecil anggota atau kelompok yang mempunyai 
kepentingan dan pengaruh yang kuat terhadap jalannya suatu organisasi. Biasanya 
kekuatan yang dikembangkan oleh kelompok minoritas sangat berpengaruh 
terhadap kepentingan orang banyak. Dalam dunia korporasi pembagian keputusan 
didasarkan pada akses, dan besarnya modal yang ditanamkan. Keputusan ini 
diambil menyangkut kepentingan sekelompok atau segelintir orang saja. Terkadang 
dalam situasi masyarakat, cara ini dianggap kurang demokratis dan lebih mengarah 
pada keputusan elitis. 

 

Aklamasi 

Aklamasi merupakan cara pengambilan keputusan berdasarkan persetujuan anggota 
yang hadir. Biasanya setengah lebih satu atau dua pertiga dari anggota yang hadir 
keputusan itu dapat diambil. Terkadang keputusan yang diambil kurang 
mempertimbangkan aspek teknis dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, tetapi 
untuk mencoba keluar dari situasi yang sulit (deadlock) dalam menemukan 
kesepakatan. Semua yang hadir setuju. Dalam pola ini, dibutuhkan figur yang kuat 
dan karismatik yang diakui kepemimpinannya. 
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Bagaimana Keputusan Diambil 

Sekurang-kurangnya ada  enam cara bagaimana keputusan itu diambil yaitu :  

 

1. Keputusan diambil tanpa menghiraukan saran-saran yang masuk dari pihak 
lain (block decision).  

2. Keputusan diambil dengan menggunakan kekuasaan atau kewibawa-an 
pemimpin (decision by authority). 

3. Keputusan diambil oleh kelompok minoritas (decision by minority).  

4. Keputusan diambil menurut suara terbanyak (decision by mayority).  

5. Keputusan diambil melalui kesepakatan atau musyawarah (consensus decision).  

6. Keputusan benar-benar atas persetujuan setiap anggota kelompok (unanimous 
decision). 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan bila menggunakan cara kesepakatan (consensus 
decision)  

☺ Hindarkan pemakaian pendapat Anda, meskipun memiliki kesempatan untuk 
melakukannya.  

☺ Jangan menganggap seseorang harus menang dan seseorang harus kalah  

☺ Jangan cepat merubah pikiran Anda demi menghindarkan konflik dan 
tercapainya persetujuan dan keharmonisan.  

☺ Pengambilan keputusan adalah bagaimana belajar dan memahami keputusan 
itu bukan sekedar cara keputusan itu diambil. 

☺ Hindarkan teknik-teknik yang akan mengurangi konflik, seperti: pungutan 
suara, mengambil rata-rata, tawar-menawar, mencampur mata uang dan 
sebagainya. Beda pendapat adalah wajar dan diharapkan, usahakan setiap 
orang terlibat di dalamnya memberikan gagasan dan penjelasan secara terbuka 
tentang keputusan yang diambil . 
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5 
Memahami Kepemimpinan 

dalam Masyarakat 
  

 

 

 

 

alam kehidupan masyarakat, hubungan manusia dengan sesamanya 
tercermin dalam pola kepemimpinan tertentu. Setiap kelompok masyarakat 
memiliki ciri dan keunikan tersendiri dalam mengembangkan perannya, 

termasuk munculnya pemimpin yang berpengaruh. Salah satu kemampuan yang 
perlu Anda kuasai sebagai fasilitator bagaimana memahami situasi kepemimpinan 
yang ada dalam masyarakat. Umumnya, kendali dan pengaruh kepemimpinan 
dalam kehidupan kelompok atau masyarakat sangat ditentukan oleh beberapa orang 
saja. Dalam masyarakat tradisional, kepala suku, tokoh adat, ulama, atau kepala 
dusun sangat berpengaruh terhadap keputusan penting menyangkut kepentingan 
orang banyak. Terkadang Anda harus benar-benar memahami situasi ini agar ide 
dan gagasan yang dilontarkan dapat diterima mungkin tidak oleh semua penduduk 
atau warga yang ada di wilayah itu, yang tentunya sulit Anda jangkau tetapi cukup 
mengetahui dengan siapa Anda berhubungan terutama dengan tokoh masyarakat-
informal leaders yang berpengaruh. Hal ini cukup banyak membantu 
mensosialisasikan tugas-tugas Anda pada tahap awal.  

Kepemimpinan dalam masyarakat yang teramati menjadi indikator penting 
bagi Anda untuk menentukan rencana dan strategi komunikasi yang akan dibangun. 
Kepemimpinan masyarakat pada hakekatnya menggambarkan pola hubungan 
antara individu, kelompok dan nilai-nilai yang berlaku serta mekanime pengambilan 
keputusan. Persiapan diri yang cukup, dengan memahami sistem komunikasi, relasi 
sosial dan kepemimpinan yang terjalin dalam masyarakat di wilayah dampingan 
Anda akan memudahkan menentukan hal-hal yang dianggap kritis dalam 
merancang strategi fasilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama yang 
baik dengan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat sebagai keseluruhan 

D 
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rangkaian hubungan, baik formal maupun informal, antara pemimpin (orang yang 
mempengaruhi) dan pihak yang dipimpin (dipengaruhi).  

Hubungan antarinsani yang terjalin dalam situasi masyarakat merupakan 
gambaran kerjasama dalam satu kesatuan tindakan. Kepemimpinan harus 
menumbuhkan suasana kerja yang dinamis dan serasi, serta terwujudnya partisipasi 
yang tinggi dalam melakukan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan. Dengan demikian, arah pembinaan hubungan itu berupa penciptaan 
suasana yang kondusif, interaktif dan demokratis agar terbangun komunikasi dan 
relasi yang baik dab efektif untuk melaksanakan kegiatan.  

Dalam pelaksanaan di lapangan, upaya mempengaruhi tingkah laku 
perorangan relatif lebih mudah dibandingkan dengan upaya mempengaruhi tingkah 
laku kelompok. Keberhasilan membangun perilaku seseorang terhadap suatu 
gagasan baru dengan sendirinya belum menjamin keberhasilan mempengaruhi 
tingkah laku kelompok. Sebabnya ialah tingkah laku kelompok bukan merupakan 
penggabungan dari tingkah laku perorangan. Tingkah laku perorangan akan 
menjadi bagian dari tingkah laku kelompok apabila orang-orang yang terlibat dalam 
suatu kelompok memiliki kesamaan baik visi, misi, tujuan, kepentingan, merasa 
memiliki dan bertanggung jawab terhadap norma-norma atau aturan yang menjadi 
pedoman dalam hubungan anggota dalam kelompok. Lebih jauh dapat 
dikemukakan bahwa hubungan kemanusiaan menjadi inti dalam interaksi antara 
pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin.  

Dengan demikian kepemimpinan dalam masyarakat merupakan suatu proses 
interaksi dan kerjasama tokoh, kelompok, lembaga masyarakat dalam mencapai 
tujuan bersama.  

 

Makna Kepemimpinan 

Pemimpin adalah seseorang yang dapat menggerakkan, membimbing, memimpin, 
memberi kemudahan, contoh teladan kepada individu, kelompok, dan masyarakat 
yang ada disekelilingnya. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi seseorang 
atau kelompok dalam usaha mengarahkan tingkah laku orang lain atau kelompok 
untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Sedangkan kepemimpinan 
masyarakat merupakan pola hubungan atau relasi sosial yang terbangun dan saling 
mempengaruhi atas dasar nilai-nilai yang terbangun cukup lama dan menentukan 
orientasi atau kepentingan bersama atau kelompok yang ada dalam suatu 
komunitas. Munculnya pemimpin atau pemuka dalam masyarakat bukan sesuatu 
yang instan tetapi suatu proses yang panjang, dimana seorang pemimpian lahir 
melalui mekanisme sosial yang disepakati oleh seluruh elemen masyarakat dan 
umumnya berlangsung secara alamiah. 
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Tipe-Tipe Kepemimpinan 

Secara sederhana, tipe kepemimpinan dalam masyarakat dapat dibagi dalam tiga 
tipe sebagai berikut; 

 

Demokratis 

Kepemimpinan demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang lebih berorientasi 
kepada partisipasi aktif anggota atau kelompok yang dipimpinnya dengan 
memberikan peluang yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Cara 
pelaksanaan kepemimpinannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut;  

  

☺ Kepemimpinannya bersifat partisipatif.  

☺ Memberi kebebasan mengeluarkan pendapat.  

☺ Mengkoordinasi proses pengambilan keputusan. 

☺ Membuka kesempatan untuk mengembangkan kapasitas anggota organisasi 
yang dipimpinnya. 

☺ Membangun komunikasi yang kritis. 

☺ Mudah menerima perubahan.  

 

Otoriter  

Kepemimpinan otoriter adalah pola atau gaya kepemimpinan yang cara pelaksanaan 
sangat dipengaruhi oleh kewibawaan, otoritas dan kekuasaan. Ciri-cirinya :  

☺ Kekuasaan  yang diambil bersifat sentralistik dan kaku. 

☺ Menganggap dirinya mengetahui segala hal.  

☺ Kebijakan tidak dapat di bantah. 

☺ Tujuan yang dicapai mengacu pada tujuan atau kepentingan pimpinan. 

☺ Sulit untuk menerima perubahan. 

☺ Pemimpin cenderung bersikap depensif dan reaktif. 
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Masa Bodoh  

Kepemimpinan masa bodoh ialah pola atau gaya kepemimpinan yang cara 
melaksanakan hubungannya tanpa pengarahan, rencana atau kontrol lebih lanjut, 
ciri kepemimpinan ini diantaranya :  

☺ Bersifat pasif.  

☺ Penentuan tujuan sepenuhnya oleh bawahan.  

☺ Memberikan kebebasan penuh kepada orang lain. 

☺ Kurang memperhatikan ketercapaian tujuan dan sasaran. 

☺ Tidak memiliki tolak ukur yang jelas dalam menjalankan kepemimpinannya. 

 

Ciri-ciri pemimpin yang baik 

Dalam melaksanakan tugas di lapangan, fasilitator perlu mengidentifikasi ciri 
kepemimpinan yang ada dalam masyarakat. Pemahaman yang benar terhadap figur 
atau tokoh yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat, akan memberikan 
gambaran tentang sosok pemimpin yang perlu dikembangkan. Secara umum ciri 
pemimpin yang baik digambarkan dalam perilaku sebagai berikut; 

☺ Berwibawa.  

☺ Jujur. 

☺ Dapat dipercaya,  

☺ Bijaksana.  

☺ Mengayomi,  

☺ Berani dan mawas diri.  

☺ Mampu melihat jauh ke depan.  

☺ Berani dan mampu menghadapi kesulitan.   

☺ Bersikap wajar dan sederhana dalam bertindak.  

☺ Penuh pengabdian kepada tugas.  

☺ Dinamis dan Kreatif. 

☺ Manusia pembelajar. 
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Upaya perbaikan kepemimpinan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan 
memberikan peluang kepada masyarakat untuk;  

☺ Menambah pengetahuan melalui latihan kepemimpinan.  

☺ Belajar sendiri dengan banyak membaca buku.  

☺ Banyak menimba atau mempelajari pengalaman dari luar.  

☺ Tanggap terhadap perubahan yang terjadi. 

☺ Menjabarkan ide-ide, konsep dan kebijakan.  

☺ Melatih diri berpikir secara kreatif, berpikir orisinil dan berpikir ke depan. 

☺ Tahan dan berjiwa besar menerima kritikan dari luar  

 

Fungsi Kepemimpinan 

Fungsi kepemimpinan dalam masyarakat dibagi sebagai berikut : 

 

Motivasi (menggerakkan) 

Salah satu fungsi pemimpin adalah mempengaruhi dengan kemampuan yang ada 
pada dirinya, sehingga seseorang mau melakukan apa yang menjadi tugasnya 
dengan penuh tanggung jawab. Kemampuan mempengaruhi terkait dengan 
bagaimana Anda memotivasi orang lain atau seorang pemimpin mendorong 
anggotanya agar selalu melakukan kegiatan dengan semangat yang tinggi dalam 
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemberian motivasi juga diarahkan 
pada upaya membangun kemandirian anggota dalam pelaksanaan tugas yang 
dipercayakan kepadanya. Ada beberapa cara untuk memotivasi anggota kelompok 
antara lain : 

 

Melalui Paksaan 

Pemimpin lebih menekankan wewenang yang dimiliki dengan cara-cara :  

☺ Memaksa orang untuk bekerja dengan ancaman sanksi. 

☺ Pemimpin memberi instruksi sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya. 

☺ Pemimpin hanya memberikan kebebasan yang sangat kecil kepada anggota 
yang dipimpinnya. 
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Kelemahan mendasar dari cara ini diantaranya : 

☺ Tidak memberikan rangsangan bekerja lebih baik. 

☺ Pekerjaan dilakukan sekedar menghindari hukuman. 

☺ Tekanan terlalu banyak akan mengakibatkan anggota atau bawahan akan 
melawan. 

☺ Untuk menghindari tekanan, para anggota dapat membentuk kelompok atau 
organisasi yang baru. 

☺ Menimbulkan kekecewaan anggota kelompok. 

 

Bersikap Baik 

Pemimpin berusaha meningkatkan semangat anggota dengan memberikan kondisi 
kerja yang kondisif.  

 

Melalui Kompetisi 

Kompetisi merupakan sumber motivasi yang cukup baik karena setiap orang akan 
mencoba tidak tergantung kepada orang lain dan berusaha sendiri untuk 
melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Kelemahan cara ini yaitu: 

☺ Tidak semua anggota mempunyai ambisi yang sama. 

☺ Persaingan yang berlebihan dapat merusak kelompok 

☺ Usaha-usaha untuk mendorong persaigan sering dianggap sebagai penekanan 

Bagi seorang pemimpin memotivasi anggota kelompok sangat penting. Ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pemimpin dalam memotivasi 
anggota kelompoknya antara lain : 

☺ Pemimpin harus berusaha memahami perilaku para anggota yang 
dipimpinnya. 

☺ Dalam memotivasi anggota, seorang pemimpin harus berorientasi kepada 
orang yang dipimpinnya, artinya motivasi yang diberikan memungkinkan 
mereka untuk berperilaku dan berbuat sesuai dengan kebutuhan yang 
diharapkan. 
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☺ Tidak ada orang yang persis sama, oleh karena itu seorang pemimpin harus 
tahu bahwa motif yang sama akan dapat menimbulkan reaksi atau tindakan 
yang tidak sama. 

☺ Setiap pemimpin harus memberikan keteladanan dan contoh-contoh perilaku 
yang dapat diterima oleh anggotanya. 

☺ Pemimpin harus mampu mempergunakan keahliannya dalam mengelola 
situasi, antara lain: (a) menciptakan suasana kerja yang baik, (b) memberikan 
penghargaan, (c) bersikap adil, (d) berusaha akrab dengan para anggota 
kelompok (e) terbuka, dan (f) membangun mekanisme belajar bagi seluruh 
komponen organisasi. 

☺ Pemimpin harus bersikap realistis atau bertindak sesuai dengan kemampuan 
yang ada, artinya tidak ada seorang pemimpin yang selalu dapat memenuhi 
keinginan setiap bawahan atau anggota kelompoknya. 

 

Membimbing  

Pemimpin berperan sebagai pembimbing kearah kemandirian individu, kelompok 
dan masyarakat, Pembimbing yang baik ialah orang yang memahami kebutuhan 
anggota yang dipimpinnya dan pengembangan pribadi (personal carier). 
Mengarahkan pekerjaan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk 
mencapai tujuan. Pemimpin dalam masyarakat tidak hanya memiliki otoritas dan 
kewibawaan—sebagai orang yang dihormati atau ditokohkan, tetapi lebih banyak 
mengambil peranan sebagai seorang pendidik atau pembimbing yang memandu 
masyarakat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, menghargai kemampuan 
anggota untuk siap beraktualisasi dalam mencapai hasil yang lebih tinggi dan selalu 
memperhatikan proses untuk mencapainya . 
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7 
Motivasi 

  

 

 

 

 

ahasia motivasi merupakan dambaan bagi pemimpin yang berusaha 
melipatkgandakan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan dan bisnis. 
Istilah motivasi menjadi sangat penting untuk dipahami agar segala sesuatu 

yang telah direncanakan dapat menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi orang 
lain. Setiap tindakan seseorang akan dipengaruhi oleh harapan yang ada dalam 
dirinya. Hanya sedikit para pemimpin dan manajer profesional yang meragukan 
pentingnya motivasi dalam mengarahkan dan mencapai keberhasilan. Motivasi 
menjadi bahan kajian yang menarik dalam berbagai pelatihan dan lokakarya 
pengembangan yang diselenggarakan ditingkat lokal, nasional dan internasional. 
Banyak konsultan yang mengkhususkan dirinya dalam mengembangkan model 
pengembangan kepribadian, manajemen dan SDM dilandasi oleh kerangka teori 
motivasi.  

 Dalam pemberdayaan masyarakat, kemampuan mempengaruhi dan 
membangun motivasi kerja menjadi perekat yang cukup efektif untuk mengenal 
perilaku, kebiasaan, pola tindak dan interaksi kelompok. Penyadaran individu atau 
kelompok untuk melakukan tindakan dan upaya pengembangan diri sangat 
dipengaruhi oleh dorongan yang muncul secara internal maupun pengaruh yang 
datang dari luar. Kedua hal ini akan menentukan bentuk perlakukan terhadap 
kelompok agar secara mandiri melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan dan 
harapannya. Motivasi diibaratkan seperti energi pendorong yang membantu 
masyarakat untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuan secara optimal dan 
penuh kesadaran. 

 Hasil riset secara konsisten memperlihatkan bahwa motivasi sangat 
berpengaruh pada kinerja dan prestasi individu dan organisasi. Teori motivasi dan 
berbagai kasus dalam praktek kepemimpinan dan bisnis memperlihatkan hubungan 
yang sangat nyata terhadap kebutuhan, dinamika kerja dan tingkat kepuasan. 

R 
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Demikian halnya dalam kegiatan fasilitasi, pemahaman tentang konsep motivasi 
yang sangat membantu dalam menentukan bentuk kegiatan, komunikasi dan 
strategi yang akan digunakan agar masyarakat terdorong untuk belajar sesuai 
dengan harapannya. 

  

Apa Motivasi itu ? 

Abraham Sperling (1987) mengemukakan bahwa motivasi didefinisikan sebagai 
suatu kecenderungan untuk beraktivitas yang dimulai dari dalam diri (drive) yang 
diakhiri dengan proses penyesuaian diri untuk memuaskan motif. Filmore Stanford 
(1969) mendefinisikan motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia 
ke arah tujuan tertentu. William J. Stanton (1981) menjelaskan motivasi merupakan 
kebutuhan yang distimulasi berorientasi kepada tujuan individu dalam mencapai 
kepuasan. A.A Prabu Mangkunegara (2000) menyimpulkan bahwa motif merupakan 
dorongan kebutuhan dalam diri seseorang agar dapat menyesuikan diri dengan 
lingkungannya, sedangkan motivasi adalah kondisi yang menggerakkan seseorang 
untuk mencapai tujuan itu. Pandangan ini sejalan dengan Baron et.al., (1980) dan 
McCommick (1985) yang menjelaskan bahwa motivasi merupakan kondisi yang 
berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang 
berhubungan dengan lingkungan. 

 

Maslow; Hirarki Kebutuhan 

Dalam tahun 1950-an seorang psikolog terkemuka Amerika, Abraham Maslow 
melakukan penelitian terhadap patologi untuk memahami sifat-sifat dasar manusia. 
Maslow menyimpulkan hasil penelitiannya dalam bentuk hirarki kebutuhan 
manusia. Teori ini sangat terkenal dan berpengaruh dalam lingkungan bisnis dan 
merambah dalam aspek sosial lainnya. Model ini menyatakan bahwa kebutuhan 
manusia yang paling dasar adalah makanan dan air yang pemenuhannya terus 
berkembang hingga sampai pada taraf tertinggi yaitu aktualisasi diri. 

 Tingkatan tertinggi dari hirarki kebutuhan Maslow yaitu aktualisasi diri yang 
muncul ketika kedua kebutuhan akan penghargaan itu terpenuhi dan individu tidak 
lagi didorong oleh kebutuhan untuk membuktikan diri sendiri, baik kepada dirinya 
maupun kepada orang lain. Kebutuhan yang berhubungan dengan orang yang 
mengaktualisasikan diri adalah kebutuhan akan makna dan tujuan hidup dirinya. 
Mereka berharap agar pekerjaan, aktivitas, dan keberadaan dirinya memiliki nilai 
dan memberikan kontribusi kepada orang lain. Hubungannya dengan motivasi, 
orang akan berusaha untuk terlibat dalam berbagai aktivitas untuk membantu 
memenuhi kebutuhannya. Mungkin mereka hanya menyadari sebagian dari proses 
ini berkembang secara alamiah, akan tetapi dalam sistem motivasi disesuaikan 
dengan tingkat (level) kebutuhan yang akan dimotivasi. Pekerjaan lain seperti, 
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mempersatukan orang dalam komunitas kerja, promosi, dan upah berjenjang 
memiliki kesamaan dalam memberikan dukungan terhadap kebutuhan dasar. 
Motivator normal yang digunakan dalam bekerja, diganjar dalam bentuk uang, 
sejalan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk memiliki, dan kebutuhan 
penghargaan. 

 Kebutuhan selanjutnya mulai diarahkan dalam masyarakat modern dalam 
bentuk kebutuhan akan harga diri. Metode bisnis dan manajemen tradisional sangat 
kurang untuk dapat memenuhi kebutuhan itu (Whithmore, 2000). Krisis ekonomi 
mutakhir berakibat terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja, ketidakamanan 
pekerjaan, upah yang rendah dan meningkatnya harga kebutuhan dasar, telah 
membawa masyarakat turun dari hirarki itu. Oleh karenanya, spektrum kebutuhan 
yang predominan menjadi lebih luas, yang lebih sulit banyak kegiatan usaha yang 
tidak mampu lagi menyediakan ganjaran yang sesuai dengan standar hidup tertentu, 
Jadi bagaimana suatu usaha akan memotivasi orang-orang untuk bekerja lebih baik?. 
Pembangunan sektor ekonomi dan publik harus terus memenuhi kebutuhan dasar, 
sementara membuat perubahan fundamental yang terjadi sebagai konsekuensi dari 
upaya meningkatkan kinerja akan menimbulkan harapan dan kebutuhan lain yang 
lebih tinggi dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. 
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(Doing your thing)
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 Pekerjaan memenuhi kebutuhan dasar orang dengan memberikan penghasilan 
atau bantuan kepada orang lain, sehingga mereka mampu menyediakan makanan, 
minuman, pakaian dan rumah untuk tempat tinggal. Secara rinci hirarki kebutuhan 
diuraikan sebagai berikut; 

☺ Kebutuhan fisiologi berupa makan, minum perlindungan fisik, bernafas, dan 
seksual. Kebutuhan ini, tingkat terendah atau disebut kebutuhan dasar. 

☺ Kebutuhan rasa aman berupa perlindungan dari ancaman, bahaya, konflik dan 
lingkungan hidup. 

☺ Kebutusan rasa memiliki yaitu kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, 
berafiliasi, berinteraksi dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai. 

☺ Kebutuhan akan harga diri yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh 
orang lain. 

☺ Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, berupa pengakuan terhadap 
kapasitas pengetahuan, keterampilan dan potensi yang dimilikinya. Kebutuhan 
untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide, gagasan, penilaian dan 
kritik terhadap sesuatu. 

Menurut Maslow orang dewasa secara normal memuaskan kira-kira 85% 
kebutuhan fisiologis, 70% kebutuhan rasa aman, 50% kebutuhan untuk memiliki dan 
mencintai, 40% kebutuhan harga diri serta 10% dari kebutuhan aktualisasi diri. Studi 
motivasi yang cukup terkenal dilakukan oleh David McClelland (1961) menjelaskan 
tiga bentuk kebutuhan manusia, yaitu 

☺ Need for Achievment, yaitu kebutuhan untuk berprestasi sebagai refleksi dari 
dorongan akan tanggung jawab untuk memecahkan masalah. Seseorang yang 
memiliki kebutuhan berprestasi tinggi cenderung untuk bertindak dan 
mengambil keputusan dengan penuh resiko. Kebutuhan berprestasi 
merupakan dorongan untuk melakukan tindakan atau pekerjaan lebih baik 
daripada sebelumnya dan selalu berkeinginan mencapai prestasi yang lebih 
tinggi. 

☺ Need for Affiliation, yaitu dorongan untuk berafiliasi atau berinteraksi dengan 
orang lain. Tidak mau melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. 

☺ Need for Power yaitu dorongan untuk berkuasa sebagai refleksi dari keinginan 
untuk mencapai otoritas dan memiliki pengaruh terhadap orang lain. 

Studi lain yang berkaitan dengan motivasi dikembangkan oleh Alderfer 
(McCormick, 1985) yaitu teori ERG (Existance, Relatedness, Growth). Teori ini 
menjelaskan tiga kebutuhan dasar, yaitu; 
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☺ Existance needs. Kebutuhan yang berkaitan dengan fisik manusia, yaitu, makan, 
minum, pakaian, bernafas, rumah, keamanan dan kondisi kerja. 

☺ Relatedness needs. Kebutuhan interpersonal dalam bentuk kepuasan dalam 
berinteraksi dengan lingkungan kerja. 

☺ Growth needs. Kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi. 
Hal ini berkaitan dengan kemampuan dan kecapakan seseorang dalam bekerja. 

Perbandingan antara teori kebutuhan Maslow dan Alderfer menjelaskan 
McCormick (1985) digambarkan sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa alasan yang dikemukakan tentang dua teori ini, bahwa konsep ERG 
kurang menekankan pada susunan hirarki. Seseorang dapat memuaskan lebih dari 
satu kebutuhan dalam waktu yang bersamaan. Kepuasan terhadap suatu kebutuhan 
dapat menggambarkan peningkatan terhadap kebutuhan yang lebih tinggi. 
Perubahan orientasi merupakan kegagalan dari kebutuhan yang lebih tinggi dapat 
menunjukkan regresi dengan penambahan pada tingkat kebutuhan yang lebih 
rendah. 

 

Prinsip-Prinsip Motivasi 

Memotivasi masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan berupaya 
memecahkan masalah akan berkaitan dengan kemampuan, perhatian, dan kesiapan 
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untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Terdapat beberapa prinsip yang perlu 
diperhatikan dalam memotivasi masyarakat. 

1. Prinsip partisipasi, yaitu upaya sistematis untuk mempengaruhi stakeholder 
untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan menentukan tujuan yang 
akan dicapai oleh organisasi. Partisipasi menjadi salah satu prinsip penting 
dalam upaya mendorong pertumbuhan suatu komunitas dan penguatan 
jaringan kerja. Prinsip ini akan mendekatkan dua atu lebih pihak yang terlibat 
untuk menyepakati tugas, pembagian peran, distribusi sumber dan rencana 
aksi yang akan dilaksanakan secara bersama. Motivasi akan terwujud dalam 
bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, 
penyelesaian konflik, analisis tugas dan pembentukan tim.  

2. Prinsip komunikasi, yaitu upaya mempengaruhi melalui simbol, bahasa dan 
media yang sesuai untuk menjelaskan gagasan penting yang berhubungan 
dengan tugas dan informasi yang dibutuhkan. 

3. Prinsip pengakuan, yaitu fasilitator atau orang yang ditunjuk menjadi mediator 
mengakui peran, usaha  dan kontribusi masyarakat dalam mengelola kegiatan 
pemberdayaan. Pengakuan yang diberikan akan mendorong masyarakat untuk 
bekerja dan bertindak secara sukarela dan penuh tanggung jawab. 

4. Prinsip pendelegasian wewenang. Prinsip ini berkaitan dengan pembagian 
peran antara pimpinan, tokoh atau pemuka masyarakat, petani, pedagang, 
organisasi perempuan, dan pemerintah lokal. Bentuk pembagian peran 
diberikan dalam bentuk batas otoritas kepada masing-masing stakeholder sesuai 
dengan fungsi dan kemampuannya. Fasilitator sewaktu-waktu dapat 
mengambil keputusan terhadap suatu pekerjaan yang sulit dilakukan oleh 
kelompok. Atau sebaliknya, memberikan kesempatan yang cukup bagi 
kelompok dampingan untuk mengambil keputusan terhadap kesepakatan yang 
dibuatnya sendiri, hal ini akan membuat yang bersangkutan termotivasi untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan bersama. 

5. Prinsip memberi perhatian. Prinsip ini biasanya dilakukan oleh fasilitator 
untuk memotivasi kepada kelompok dampingan agar meningkatkan prestasi 
dan pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Perhatian yang 
diberikan dapat dilakukan fasilitator dengan cara memberikan reward terhadap 
orang atau kelompok yang mencapai tingkat tertinggi dari persyaratan 
tertentu.  
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Teknik Motivasi 

Beberapa teknik yang dapat digunakan oleh fasilitator atau pendamping lapangan 
dalam memotivasi kelompok sebagai berikut; 

 

Teknik Pemenuhan Kebutuhan 

Pemenuhan kebutuhan masyarakat dampingan merupakan aspek pokok yang 
mendasari perilaku dan kinerja. Anda tidak mungkin memotivasi kelompok tanpa 
memperhatikan apa yang dibutuhkannya. Upaya memenuhi kebutuhan bukan 
menjadi tanggungjawab penuh dari Anda sebagai fasilitator atau pendamping tetapi 
mempertemukan apa yang menjadi prioritas dikaitkan dengan potensi dan sumber 
daya yang tersedia. Anda harus jeli dalam mengidentifikasi kebutuhan yang 
diungkapkan oleh masyarakat, kebutuhan itu secara umum digambarkan oleh 
Maslow. Paling tidak kebutuhan dasar masyarakat diupayakan dipenuhi, Jika tidak 
Anda akan mengalami hambatan dan konflik internal antarpelaku atau kelompok. 
Berikut ini beberapa panduan yang dapat digunakan dalam menggunakan teknik 
pemenuhan kebutuhan. 

☺ Identifikasi secara mendalam tentang permasalahan dan kebutuhan yang 
menjadi prioritas masyarakat untuk dipenuhi. Pada saat melakukan identifikasi 
gunakan indikator atau alat telusur yang memudahkan masyarakat untuk 
mendefinisikannya. 

☺ Identifikasi pula peluang kedepan dan sumber daya yang dimiliki oleh 
kelompok untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

☺ Tetapkan beberapa aspek utama yang perlu mendapat perhatian bersama 
dengan memilih alternatif dan tujuan yang realistis dapat dicapai. keterbatasan 
kapasitas dan sumber daya kelompok menjadi aspek yang perlu 
dipertimbangkan. 

☺ Pastikan seluruh peserta memahami dan menyadari tanggung jawab untuk 
mencapai tujuan dan harapan yang telah ditetapkan. Pemenuhan kebutuhan 
diletakkan berdasarkan tujuan dan jangka waktu pemenuhan. 

☺ Susun langkah-langkah taktis dan strategis tentang rencana dan kebutuhan apa 
saja yang dapat dicapai dan yang akan diupayakan pada masa yang akan 
datang. 
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Teknik Komunikasi Persuasif 

Komunikasi persuasif merupakan cara yang banyak dilakukan oleh pemimpin untuk 
mempengaruhi bawahannya atau mendongkrak kinerja tim. Cara ini cukup efektif 
untuk mempengaruhi persepsi dan tindakan orang untuk mencapai harapan dan 
tujuan bersama. Namun cara ini membutuhkan gaya dan kepribadian yang unik 
untuk mengkomunikasikan dan mempengaruhi perasaan seseorang. Kemampuan 
analisis dan berbicara secara sistematis saja tidak cukup untuk memotivasi orang 
lain, tetapi perlu melibatkan kematangan emosional (EQ) dalam mengungkap-
kannya. Komunikasi persuasif biasanya dikembangkan untuk membangun 
kebersamaan, minat, rasa saling memiliki dan tanggung jawab kolektif. 
Kecenderungan kepuasan dan dorongan yang muncul sangat dipengaruhi oleh 
kepribadian seorang komunikator. 

 

Fasilitasi dan Motif Berprestasi 

Mempengaruhi dan mendorong masyarakat merupakan pekerjaan yang 
mensyaratkan tingkat keterampilan, kredibilitas dan penerimaan yang memadai. 
McClelland (1961) dalam teori motivasinya mengemukakan bahwa produktifitas 
seseorang sangat ditentukan oleh virus mental yang ada dalam dirinya. Virus mental 
adalah kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk mencapai prestasi secara 
maksimal. Salah satu virus mental itu ialah kebutuhan berprestasi (Need for 
Achievement). Virus ini sangat penting dibina dan dikelola oleh para pemimpin, 
manajer, pelatih dan fasilitator dengan cara mengembangkan potensi melalui 
lingkungan kerja oragnisasi yang efektif mewujudkan produktivitas dan kualitas 
yang tinggi. 

 Motif berprestasi merupakan suatu dorongan yang dimiliki oleh seseorang 
untuk melakukan tindakan atau tugas sebaik-baiknya agar mencapai prestasi 
dengan predikat terpuji. McClelland (1961) mengemukakan karekeristik yaitu; 

☺ Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi. 

☺ Berani mengambil dan memikul resiko. 

☺ Memiliki tujuan yang realistik. 

☺ Memiliki rencana kerja yang jelas dan menyeluruh serta berupaya untuk 
merealisasikan tujuan. 

☺ Memanfaatkan umpan balik yang konkret dalam semua kegiatan yang 
dilakukan.  

☺ Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. 
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Merujuk pada pandangan McClelland karakteristik seorang fasilitator yang 
memiliki motivasi berprestasi antara lain; 

 

☺ Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. 

☺ Mencintai tugas dan selalu meningkatkan wawasan, keterampilan dan sikap. 

☺ Memiliki program kerja berdasarkan tujuan dan rencana yang realistik serta 
berupaya keras untuk mencapainya. 

☺ Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan berani mengambil 
resiko. 

☺ Melakukan pekerjaan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat 
binaan dan menyelesaikannya dengan hasil yang memuaskan. 

☺ Memiliki keinginan menjadi orang yang menguasai dibidang tertentu. 

☺ Memiliki kemampuan mengkomunikasikan dengan masyarakat agar mau 
terlibat dan mencapai tujuan secara bersama. 

 

Berdasarkan hasil penelitian McClelland (1961), Murray (1957), Miller dan 
Gordon (1970) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang berarti antara 
motivasi berprestasi dengan pencapaian prestasi. Artinya, seorang pemimpin, 
manajer, trainer atau fasilitator mempunyai motif berprestasi tinggi cenderung 
memiliki kinerja yang tinggi, dan sebaliknya bagi yang berprestasi kerja rendah 
dimungkinkan kinerja yang dihasikannya rendah. Terdapat beberapa faktor yang 
sangat mempengaruhi motivasi dan pencapaian prestasi, yaitu tingkat kecerdasan 
(IQ) dan kepribadian. Orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, jika memiliki 
kecerdasan yang memadai dan ditunjang oleh kepribadian yang matang akan 
mampu mencapai prestasi yang maksimal. Hal ini dapat dijelaskan bahwa IQ 
merupakan potensi yang dimiliki seseorang dan kepribadian merupakan 
kemampuan untuk mengintegrasikan fungsi psikofisik yang sangat menentukan 
dirinya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan . 
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8 
Menjalin Komunikasi 

Interpersonal 
 

 

 

 

omunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemikiran, 
perasaan dan kepentingan fasilitator untuk menjalin relasi dengan orang lain. 
Lebih dari itu komunikasi digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

Kegiatan pendampingan yang dilakukan melalui konsultasi, bimbingan dan bantuan 
lain kepada individu, kelompok atau masyarakat tidak terlepas dari komunikasi. 
Keberhasilan suatu rencana yang disusun, strategi yang digunakan serta penerimaan 
orang terhadap suatu informasi atau program sangat tergantung pola hubungan 
yang dijalin secara emosional. Dengan ungkapan lain, penerimaan orang atau pihak-
pihak yang terlibat dalam pembangunan sangat tergantung komunikasi dan 
hubungan personal yang dijalin.  

Dalam situasi tertentu fasilitator sering dihadapkan pada persoalan, bagaimana 
agar program tersosialisasikan secara efektif?, dapat diterima dan mengurangi 
dampak negatif. Pertanyaan ini lebih mengarah pada keterampilan komunikasi dan 
jalinan hubungan yang dibangun secara efektif dan saling menguntungkan. 
Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa hampir setiap kegiatan 
pendampingan banyak didukung oleh kemampuan komunikasi dan jalinan 
interpersonal yang mempengaruhi bentuk persepsi dan respon orang-orang atau 
institusi untuk terhadap pokok persoalan yang dihadapi.  

Kemampuan komunikasi tidak hanya terletak pada kefasihan menggunakan 
bahasa lokal tetapi perlu didukung oleh keterlibatan emosional. Proses ini 
membutuhkan latihan dan praktek lapangan yang cukup lama bagi fasilitator. 
Biasanya setelah dibekali dengan beberapa sesi tentang fasilitasi atau komunikasi 
dalam pelatihan atau lokakarya, fasilitator akan lebih efektif untuk terjun langsung 
dalam suatu komunitas untuk mengasah kemampuan berbicara, berbahasa dan 

K 
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mempengaruhi orang lain secara alamiah. Kemampuan komunikasi interpersonal 
dalam masyarakat tidak cukup dibentuk melalui sikap percaya diri, laboraturium 
bahasa, menghafal sejumlah glosary, tanpa didukung penghatan dan pemaknaan 
nilai-nilai sosial yang ada. 

  

Mengapa Komunikasi Interpersonal 

Dalam sebuah penelitian diungkapkan bahwa 70 % dari kesalahan di tempat kerja 
atau tugas sepenuhnya akibat komunikasi yang tidak efektif (Cole, 1997). Mengapa 
dalam proses pendampingan membutuhkan jalinan komunikasi interpersonal. Hal 
ini disebabkan segala dasar tindakan yang dilakukan oleh fasilitator merupakan 
komunikasi, cara pesan yang disampaikan selalu mempengaruhi bagaimana pesan 
diterima; cara memulai pesan seringkali menentukan hasil yang diharapkan, 
keberhasilan dan kesepakatan terhadap suatu pekerjaan sangat tergantung 
hubungan dan kedekatan antarpribadi (personal). 

Memahami proses komunikasi interpersonal menuntut pemahaman hubungan 
simbiotis antara komunikasi dengan perkembangan relasional (hubungan). 
Komunikasi mempengaruhi perkembangan relasional, dan pada gilirannya (secara 
serentak), perkembangan relasional mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak-
pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut (Miller,1976).  

Beberapa alasan mengapa seorang fasilitator atau pendamping lapangan harus 
memiliki kemampuan menjalin hubungan personal. 

☺ Komunikasi merupakan upaya membangun hubungan antara orang atau 
individu yang berkepentingan terhadap proses pemberdayaan masyarakat. 

☺ Informasi lebih mudah ditanggapi bila dilakukan secara persuasif. 

☺ Sikap, tanggapan dan pandangan orang lain terhadap pesan akan berbeda-beda 
secara individu. 

☺ Pola hubungan komunikasi lebih mengarah pada cara pandang individu. 

☺ Partispasi masyarakat pada hakekatnya keterlibatan individu secara emosional 
dalam suatu kerjasama. 

☺ Membangun kesamaan pandangan terhadap pesan dimulai dari individu. 

☺ Komunikasi dan jalinan personal sebagai jembatan fasilitator untuk 
mempengaruhi dan memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan seperti 
yang diharapkan. 

☺ Siklus kegiatan pendampingan, seorang fasilitator membutuhkan penerimaan 
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melalui kemampuan beradaptasi dan menggunakan pengaruh orang lain untuk 
menyampaikan pesan.  

 

 

 

 

 

Fungsi dan Peran Komunikasi dalam hubungan 
Interpersonal 

Fungsi komunikasi pada dasarnya untuk menjembatani kebutuhan antara 
pendamping dan para pelaku dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan pribadi 
secara rinci fungsi dan peran komunikasi diantaranya; 

☺ Menyampaikan informasi atau pesan yang bermanfaat bagi orang lain. 

☺ Memperkuat pembentukan persepsi dan cara pandang seseorang. 

☺ Menciptakan penerimaan dan tanggapan positif terhadap masalah dan 
pengalaman baru. 

☺ Merangsang emosional.  

☺ Membentuk, merubah dan mempertahankan kesan. 

☺ Mempererat hubungan interpersonal untuk saling bekerja sama. 

☺ Mendorong partisipasi individu. 
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Membangun Jalinan Personal 

Membangun jalinan atau komunikasi personal sangat dipengaruhi oleh berbagai 
situasi yang terjadi diantara dua pihak yang berkomunikasi. Berikut ini diuraikan 
beberapa cara yang dapat ditempuh oleh fasilitator dalam menjalin hubungan 
interpersonal. 

 

Menggunakan Persepsi Orang Lain 

Persepsi merupakan pengalaman tetang objek, peristiwa atau hubungan yang 
diperoleh dengan menyimpulkan informasi atau pesan yang diterima. Persepsi 
sangat tergantung bagaimana memberikan makna pada stimuli indrawi termasuk 
didalamnya kepentingan atau motivasi seseorang untuk memperoleh sesuatu. 
Tujuan atau program yang akan dikomunikasikan hendaknya dimulai dari cara 
pandang atau persepsi orang untuk menerima gagasan. Bukan dimulai dari 
bagaimana gagasan itu keluar dari cara pandang atau persepsi Anda. Seorang petani 
mempersoalkan sulitnya membuat laporan kerja kelompok, maka fasilitator bukan 
memberikan petunjuk atau sejumlah bahan bacaan kepada mereka untuk diikuti, 
melainkan mulailah dengan petunjuk pekerjaan dan cara petani itu memulai 
mengumpulkan informasi dan membuat suatu tulisan tentang kegiatan yang 
dilakukannya. Dengan demikian, sosialisasi program dilakukan berdasarkan 
motivasi individu terhadap apa yang ingin dicapainya, sehingga informasi itu 
mudah dan bermakna bagi dirinya. 

 

Berikan Perhatian yang Cukup 

Perhatian lebih mengarah kepada proses mental ketika pesan atau informasi yang 
diterima mulai melemah, sehingga perlu penonjolan atau penekanan pesan pada 
satu aspek dari yang lainnya. Dalam setiap pertemuan kelompompok fasilitator 
banyak menggunakan cara memfokuskan perhatian dengan intonasi bicara, cara 
bertanya, gerakan tubuh atau melalui teknik permainan yang menarik. Berikan 
kepada penerima pesan perhatian melalui media atau objek pesan yang menarik 
minat. Tonjolkan pada satu informasi khasus yang penting disampaikan. Berikan 
tekanan terhadap kepentingan dan keterlibatan penerima pesan. Perhatikan 
kebiasaan yang menarik dan menentukan kecenderungan potensial. Dalam proses 
ini diperlukan pengulangan, perubahan dan variasi pesan 
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Berikan Tanggapan yang Bermakna  

Setiap respon yang dimunculkan oleh yang penerima pesan perlu ditanggapi secara 
memadai. Tanggapan dapat diberikan oleh fasilitator dalam berbagai macam cara 
seperti memberikan fakta secara langsung, menyajikan pengalaman yang 
mendukung, sikap simpatik dan yang penting buatlah orang yang diajak bicara 
merasa senang melihat penampilan Anda. Berikan informasi tambahan yang mampu 
mendorong orang lain untuk melakukan tindakan lebih lanjut atas dasar 
kebutuhannya. Dalam komunikasi interpersonal antara fasilitator, kelompok, aparat 
dan tokoh masyarakat dibutuhkan keterampilan mendengar aktif dengan 
menjabarkan kembali pemahaman dan penyimpulan informasi yang bermakna bagi 
orang yang diajak bicara. Dalam memberikan tanggapan, diperlukan tanggapan 
yang sesuai dengan penerima pesan dengan cara mengembangkan, memperluas, 
menjelaskan atau menjernihkan pesan. 

 

Kemampuan diri merupakan indikator jalinan 

Penerimaan orang lain terhadap pesan atau informasi yang disampaikan sangat 
tergantung, orang atau kemampuan individu sebagai komunikator. Artinya persepsi 
orang lain sangat tergantung penampilan, fokus pembicaraan dan kebiasaan dirinya. 
Orang akan percaya untuk memaknai dan mengikuti pesan tergantung kepribadian 
penyampai pesan. Hal ini menjadi dasar mengukur kemampuan dan potensi diri 
dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Identifikasi kelebihan cara dan 
kemampuan berkomunikasi Anda sebagai dasar untuk menjalin hubungan dengan 
orang lain. Tingkatkan kemampuan Anda melalui latihan dan contoh praktis untuk 
menutupi kekurangan atau kelemahan agar terhindar dari tanggapan negatif yang 
akan merusak jalinan yang sedang Anda bangun. 

 

Perhitungkan kesan pertama 

Diakui atau tidak, kesan pertama sangat menentukan penerimaan dan tanggapan 
orang lain. Kesan pertama sering meninggalkan bekas yang tidak akan pudar. Kesan 
pertama menjadi awal yang baik atau bahkan menjadi sumber segala masalah di 
masa yang akan datang. Seorang pendamping harus meninggalkan kesan dan 
penampilan yang bermakna bagi masyarakat. Tampilan akan sangat menentukan 
kesan. Penampilan pertama seseorang 99% sangat menentukan bagaimana kesan itu 
dibentuk. Perhatian yang diberikan, asesoris pribadi yang digunakan; cara berbicara, 
berpakaian, cara makan dan faktor lain akan menentukan penerimaan orang lain. 

 



FASILITATOR GENIUS 
 
 

Wahyudin Sumpeno 76 

Mulai dari Pengalaman 

Pengalaman merupakan landasan seseorang untuk berfikir, menentukan pilihan dan 
penerimaan terhadap pesan. Pengalaman individu dalam masyarakat sangat 
mempengaruhi kecermatan dan analisis terhadap informasi yang diterima. 
Hubungan personal dijalin dalam kerangka peleburan pengalaman kedua belah 
pihak yang berkomunikasi, sehingga pendamping segera akan menanggapi 
permasalahan dilihat dari kacamata analisis pengalaman orang lain. Padukanlah apa 
yang menjadi persepsi kebutuhan masyarakat dengan peran Anda sebagai 
pendamping. Mulai dari pemaparan kisah keberhasilan atau kesulitan yang 
dihadapi oleh individu atau kelompok dengan mencatat hal-hal yang menarik dan 
perlu dikembangkan. Seseorang akan lebih mudah menerima suatu gagasan atau 
pandangan tertentu bila di dasarkan atas fakta dan kenyataan yang dialami bukan 
dari asumsi dan kerangka teopritis yang kurang membumi dan sulit untuk 
dipahami. 

 

Konsep diri dan Membuka diri 

Pengetahuan dan pengalaman tentang diri akan meningkatkan kualitas komunikasi 
dan hubungan. Pada saat yang sama, berkomunikasi dengan orang akan 
meningkatkan pengetahuan tentang diri kita. Bila konsep diri sesuai dengan 
pengalaman orang lain, akan terjadi keterbukaan pada kedua pihak untuk saling 
memberi dan menerima pengalaman atau gagasan baru. Hal ini akan cenderung 
menghindari sikap defensif dan lebih cermat memandang tindakan dan keputusan 
orang lain dalam koridor yang cukup. 
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 Gabriel Marcel seorang filusuf mencoba mengungkapkan suatu pepatah “Kita 
mengenal diri kita dengan mengenal orang lain lebih dahulu“ Bagaimana menilai 
diri sendiri akan membentuk konsep diri seseorang. Jika fasilitator dapat diterima 
orang lain, dihormati dan disenangi karena keadaan dirinya, maka orang lain akan 
cenderung bersikap menghomati dan menerimanya. 

 

Saling Percaya 

Jalinan kerjasama yang dibangun atas dasar saling memahami dan menerima 
kelebihan dan kelemahan merupakan kunci keberhasilan komunikasi Anda. 
Kepercayaan menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi orang lain untuk berfikir 
kreatif dan bekerja lebih baik. Kerjasama akan terbangun dengan kepercayaan. 
Dalam komunikasi interpersonal. Kepercayaan sangat menentukan keterbukaan, 
penerimaan peran, pola kepemimpinan dan keikhlasan untuk mencapai tujuan yang 
ditetapkan bersama. Kepercayaan yang dibangun atas dasar pemahaman terhadap 
fungsi dan peran masing-masing stakeholder menjadi dasar untuk menentukan 
tingkat dukungan masyarakat terhadap pencapaian harapan serta terbangunnya 
jalinan positif antara fasilitator dan masyarakat. 

 

Faktor-Faktor Yang Menentukan Hubungan 
Interpersonal 

Beberapa faktor yang menentukan hubungan interpersonal diantaranya: 

 

Efektivitas Komunikasi 

Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan antara stakeholder 
terbangun dalam situasi komunikatif—interaktif dan menyenangkan. Efektivitas 
komunikasi sangat ditentukan oleh validitas informasi yang disampaikan dan 
keterlibatan dalam memformulasikan ide atau gagasan secara bersama. Bila 
berkumpul dalam satu kelompok yang memiliki kesamaan pandangan akan 
membuat gembira, suka dan nyaman. Sebaliknya bila berkumpul dengan orang atau 
kelompok yang benci akan membuat tegang, resah dan tidak enak. 

 

Petunjuk Wajah 

Petunjuk wajah menimbulkan kesan dan persepsi yang sangat menentukan 
penerimaan individu atau kelompok. Senyuman yang dilontarkan akan 
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menunjukkan ungkapan bahagia, mata melotot sebagai kemarahan dan seterusnya. 
Wajah telah lama menjadi sumber informasi dalam komunikasi interpersonal. Wajah 
merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam menyampaikan makna 
dalam beberapa detik raut wajah akan menentukan dan menggerakkan keputusan 
yang diambil.  

Dalam situasi tertentu akan ditemukan cara tanggapan yang beragam tentang 
wajah yang ditunjukkan. Kepekaan menangkap emosi wajah sangat menentukan 
kecermatan tindakan yang akan diambil. 

 

 

☺                            
Senang             Santai               Sedih 

 

 

Kepribadian 

Kepribadian sangat menentukan bentuk hubungan yang akan terjalin. Kepribadian 
mengekspresikan pengalaman subjektif  seperti kebiasaan, karakter dan perilaku. 
Faktor kepribadian lebih mengarah pada bagaimana tanggapan dan respon yang 
akan diberikan sehingga terjadi hubungan. Tindakan dan tanggapan terhadap pesan 
sangat tergantung pada pola hubungan pribadi dan karakteritik atau sifat yang 
dibawanya.  

 

Stereotyping 

Fasilitator akan merespon pengalaman atau memperlakukan anggota masyarakat 
secara berbeda atau cenderung melakukan pengelompokan menurut jenis kelamin, 
cerdas, bodoh, rajin, atau malas. Penggunaan cara ini untuk menyederhanakan 
begitu banyak stimuli yang diterimanya. Begitu diri Anda, individu atau kelompok 
masyarakat diberi katagori akomodatif, terdidik, konsisten, “supel“, partisipatif, 
semua sifat yang dikenakan tersebut merupakan pengkatagorian pengalaman untuk 
memperoleh informasi tambahan dengan segera. 
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Kelompok rujukan 

Dalam pergaulan masyarakat, konsultan, pendamping kepala rumah tangga, RT, 
RW, kepala desa, BPD, dan pekerja akan menjadi anggota organisasi atau kelompok 
dimana di dalamnya dapat mengaktulisaikan dirinya. Setiap kelompok memiliki 
norma, nilai dan aturan main tertentu. Ada kelompok yang secara emosional 
mengikat diri kita, dan berpengaruh terhadap posisi dan peran kita. Dengan melihat 
pada kelompok yang telah diakui kemampuan dan profesionalitasnya, maka orang 
akan cenderung merujuk kelompok itu untuk menentukan makna dan kesan yang 
ditanggapinya. 

 

Kesamaan  karakteristik personal 

Manusia selalu berusaha mencapai konsistensi dalam sikap dan perilakunya atau 
kita cenderung menyukai orang lain, kita ingin mereka memilih sikap yang sama 
dengan kita, dan jika menyukai orang, kita ingin memilih sikap mereka yang sama. 
Orang-orang yang memiliki kesamaan dalam nilai-nilai, norma, aturan, kebiasaan, 
sikap, keyakinan, tingkat sosial ekonomi, budaya, agama, ideologis, cenderung 
saling menyukai dan menerima keberadaan masing-masing. Bila percakapan yang 
dilakukan dengan rekan kerja atau masyarakat menunjukkan rasa senang, dan 
percaya hal ini diakibatkan kesesuaian terhadap sesuatu yang diketahui atau tidak. 
Oleh karena itu perlu ditemukan apa yang menjadi persamaan dan kepentingan 
yang harus dikomunikasikan. 

 

Daya tarik personal 

Orang pintar, pandai bergaul, ganteng atau cantik akan cenderung ditanggapi dan 
dinilai dengan cara yang menyenangkan dan dianggap memiliki sifat yang baik. 
Meskipun apa yang disebut gagah, cantik atau pandai bergaul belum disepakati, 
namun sebagian relatif menerima orang sebagai pandai cantik atau gagah. Beberapa 
penelitian mengungkapkan bahwa daya tarik seseorang baik fisik maupun karakter 
sering menjadi penyebab tanggapan dan penerimaan personal. Orang-orang yang 
memiliki daya tarik cederung akan disikapi dan diperlakukan lebih baik, sopan dan 
efektif untuk mempengaruhi pendapat orang lain. 

 

Ganjaran 

Seseorang akan menyenangi orang lain yang memberi penghargaan atau ganjaran 
berupa pujian, bantuan, dorongan moral, Kita akan menyukai orang yang menyukai 
dan memuji kita. Interaksi sosial ibaratnya transaksi dagang, dimana seseorang akan 
melanjutkan interaksi bila laba lebih banyak dari biaya. Bila pergaulan seorang 
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pendamping masyarakat dengan orang-orang disekitarnya sangat menyenangkan, 
maka akan sangat menguntungkan ditinjau dari keberhasilan program, 
menguntungkan secara ekonomis, psikologis dan sosial. Berikan ganjaran dan 
penghargaan yang wajar kepada individu dan kelompok yang berprestasi untuk 
meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program.  

 

Familiarity 

Seseorang yang sering dikenal atau banyak diberitakan dan menjadi buah bibir 
masyarakat cenderung disenangi dan akan didekati. Prinsip ini sama dengan “Kalau 
tak kenal, maka tak sayang“. Dalam komunikasi personal, makin sering melihat dan 
bertemu dalam berbagai kesempatan masyarakat akan cenderung mengenal dan 
tertarik untuk menyenanginya. 

 

Kedekatan 

Seorang fasilitator perlu secara erat menjalin kedekatan baik dari sisi kepribadian, 
kebiasaan, persahabatan, persaudaraan atau hubangan baik dalam bertetangga atau 
bahkan tempat tinggal. Kedekatan akan mudah tumbuh di antara orang-orang yang 
berdekatan secara sosiologi atau psikologis. 

 

Kemampuan (competence) 

Seseorang cenderung menyenangi orang lain yang memiliki kemampuan lebih 
tinggi. Dalam situasi ini, Anda perlu meningkatkan kemampuan profesionalnya atau 
menunjukkan sesuatu yang lebih dari orang disekitarnya. Masyarakat akan 
cenderung menanggapi informasi dan pesan pada orang-orang yang cenderung 
memiliki sikap dan kemampuan yang menonjol. Dalam berbagai situasi kemampuan 
lebih banyak berperan dalam menumbuhkan kerjasama dan penyelesaian terhadap 
tugas yang disepakati bersama. 

 

Etika Komunikasi Interpersonal 

Berikut ini dikemukakan batasan etis berkaitan dengan komunikasi yang diadaptasi 
dari Halbert Gulley (Johannesen,1990) dalam bukunya Discussion, Conference and 
Group Process, mengemukakan etika komunikasi yaitu; 

☺ Komunikator bertanggung jawab dan mempertimbangan untuk 
mempertahankan keputusan dan kebijaksanaan kelompok dan masyarakat, 
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Jika tidak mampu, harus dengan tegas menolak mendukungnya pada waktu 
keputusan itu dicapai 

☺ Komunikator bertanggungjawab untuk memiliki informasi yang baik dan 
akurat. 

☺ Komunikator bertanggung jawab dalam mendorong secara aktif kementar 
orang lain dan mencari sudut pandang termasuk yang tidak popular. 

☺ Komunikator secara terbuka harus menyatakan bias-bias dan harus 
menjelaskan sumber informasi dari setiap prasangka terhadap sumber tersebut. 

☺ "Kebohongan yang disengaja, perekayasa bukti, pemalsuan sumber, sengaja 
salah mengutip dan pemalsuan fakta adalah praktik-praktik tidak jujur yang 
nyata" 

☺ Anggota kelompok tidak berupaya untuk memanipulasi pembicaraan dengan 
cara tidak wajar agar tujuannya sendiri terlayani dan harapan orang lain atau 
kelompok gagal. 

☺ Komunikator menghindari penggunaan taktik dengan sengaja mengaburkan 
analisis; mengejek bahasa yang sarat emosi, kesalahan, disebabkan asosiasi, 
generalisasi yang tergesa-gesa, mengubah definisi dan terlalu menyederhana-
kan alternatif pemecahan masalah "kalau tidak ini berarti itu". 

Selanjutnya John Makaya dan William Brown mendaftarkan sepuluh kondisi 
sikap dialogis dalam etika komunikasi interpersonal; 

☺ Keterlibatan manusia dari kebutuhan yang dirasakan untuk berkomunikasi. 

☺ Suasana keterbukaan, kebebasan dan pertanggungjawaban. 

☺ Berurusan dengan isu dan ide nyata yang relevan dengan komunikator. 

☺ Apresiasi terhadap perbedaan dan keunikan individual. 

☺ Penerimaan terhadap ketidaksetujuan dan konflik dengan keinginan untuk 
menyelesaikan. 

☺ Umpan balik yang efektif dan penggunaan umpan balik. 

☺ Saling menghargai dan mempercayai. 

☺ Ketulusan hati dan kejujuran dalam sikap terhadap komunikasi. 

☺ Sikap positif untuk pemahaman dan belajar. 

☺ Kemauan menerima kesalahan dan membiarkan persuasi. 
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9 
Berbicara Efektif dalam 

Masyarakat 
 

 

 

 

 

emampuan berkomunikasi dan berbicara efektif merupakan salah satu 
prasyarat utama seorang fasilitator. Kemampuan mengkomunikasikan ide, 
gagasan, inovasi, strategi dan solusi kepada masyarakat secara tepat dan 

wajar menjadi titik awal untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Seorang 
fasilitator dituntut mampu berbicara efektif dalam berbagai situasi baik dalam 
kelompok, memimpin pertemuan, pelatihan, diskusi dan menjalin hubungan dengan 
lembaga terkait lainnya.  

 Fasilitator harus mampu mengungkapkan gagasannya secara sistematis 
sehingga mudah dipahami orang lain. Pesan yang disampaikan secara baik akan 
mendorong respon dan kesan positif agar orang mau mencermati dan memahami 
apa yang disampaikan. Kemampuan berbicara secara efektif dalam masyarakat akan 
mempermudah fasilitator untuk mempengaruhi dan mengajak pihak lain untuk 
merespon apa yang diharapkan. Disamping itu, keterampilan berbicara secara efektif 
akan membantu memperluas jaringan kerja sekaligus pengembangan karir dirinya 
sebagai kader pembangunan. 

Dalam melakukan pendampingan, Anda sering dihadapkan pada persoalan 
bagaimana meyakinkan pemimpin—tokoh, ulama, aparat, warga dan lembaga 
masyarakat agar menerima dan mendukung apa yang Anda sampaikan. Bahasa 
yang digunakan sangat menentukan kesan, penerimaan positif, bentuk motivasi dan 
respon yang diharapkan masyarakat sehingga pesan yang Anda sampaikan dapat 
dipahami dan berharap agar kegiatan dapat tersosialisasikan dengan baik.  

Kemampuan berbicara dan berdialog dengan masyarakat menjadi penting, 
manakala Anda dituntut untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan 

K 
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terhadap peran masyarakat dan kelembagaan dalam pembangunan dapat 
dikomunikasikan dengan baik.  

Uraian berikut ini memberikan panduan kepada Anda bagaimana berbicara 
secara efektif dalam masyarakat, misalnya dalam pertemuan, lokakarya, diskusi 
kelompok dan aktivitas lainnya. Beberapa alternatif yang dapat dipilih untuk 
membantu Anda berkomunikasi sekaligus mensosialisasikan berbagai kegiatan atau 
program pembangunan kepada masyarakat.  

 

Menjadi Pembicara yang Efektif 

Upaya yang dapat ditempuh dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan 
berbicara secara efektif dalam masyarakat, yaitu; 

☺ Coba bergabunglah dengan suatu kelompok yang mengkhususkan diri dalam 
interaksi massa—public relation, seperti kelompok presentasi pemasaran, MC, 
mengikuti pelatihan pidato atau menyampaikan makalah dalam event yang 
diselenggarakan oleh perusahaan atau lembaga profesi lainnya. Hal ini akan 
memberikan pengalaman berbicara di depan pendengar secara langsung. 

☺ Berlatih dan melakukan praktek di rumah dengan menggunakan kaset 
rekaman, kamera video atau didepan cermin. Seseorang dapat belajar berbicara 
efektif dengan caranya sendiri dan menumbuhkan rasa percaya diri. 

☺ Berbicara dalam berbagai kesempatan untuk menambah wawasan dan 
pengalaman praktis. Latihan sederhana dapat dilakukan dengan memberikan 
kata sambutan sederhana pada suatu acara pertemuan, arisan, rembugan atau 
rapat. 

☺ Berbicara sebagai seorang profesional. Berbicara dan bertindaklah dengan 
penuh tanggung jawab, percaya diri dan penuh keberanian. Meskipun Anda 
belum sepenuhnya percaya apa yang dikemukakan di muka umum. 

☺ Gunakan diri sendiri secara positif untuk berkhayal tentang materi 
pembicaraan setiap hari. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh diri Anda 
sendiri berdasarkan kamus diri. Kembangkanlah sikap mental percaya diri dan 
mengkonsentrasikan diri pada hal-hal yang positif. Katakanlah pada diri 
sendiri, “saya mampu”, “saya bisa”, dan “saya akan berhasil”. 

 

Skema AIDA 

Pendekatan ini digunakan pada saat berbicara dalam berbagai pertemuan, rapat atau 
penyuluhan melalui metode dasar “Pembukaan-Isi-kesimpulan”. Pendekatan ini 
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dapat digunakan untuk mensosialisasikan tujuan, sasaran, atau tindakan yang erat 
kaitannya dengan kegiatan atau informasi yang dianggap penting kepada sasaran 
program. Skema AIDA yaitu;  

 

 

A    =  Rebutlah Atention (perhatian) pendengar.   

I     =  Bangkitkanlah Interest (minat) pendengar.  

D     =  Ciptakan Desire (hasrat) pendengar.  

A    =  Doronglah Action (tindakan) pendengar.  

 

 

Melalui pendekatan ini, susunan dan pola pembicaraan diharapkan dapat 
menggugah dan menarik minat pendengar. 

 

Formula PREP 

Pendekatan ini digunakan pada saat berbicara dalam situasi mendesak atau 
mendadak. Terkadang situasinya menuntut penjelasan segera dengan persiapan 
seadanya. Meski demikian Anda dapat mempersiapkan diri melalui pola PREP 
yaitu;  

 

P    =    Point (Topik, Pokok/Masalah) yang dibicarakan.  

R    =    Reason (Alasan), menjelaskan dasar pemikiran atau latar 

    belakang dari pokok masalah di atas.  

E    =    Example (Contoh) dari topik atau pokok masalah  

      yang dibahas.  

P    =    Point (Topik, Pokok/ Masalah) yang ditegaskan.  
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Dalam menerapkan formula ini, Anda cukup mengikuti prosedur berikut: 

☺ Pilihlah satu topik yang dikuasai, pokok masalah atau pesan sederhana kepada 
pendengar. Kemudian kemukakanlah secara jelas pokok masalah itu. 

☺ Kemukakanlah topik atau pokok masalah itu dengan cara lain dengan 
menyebutkan pertimbangan, alasan, pengalaman dan dasar pemikiran Anda 
mengemukakan ide atau pikiran itu. 

☺ Kemukakan cerita, kasus atau contoh praktis untuk mengilustrasikan pokok 
masalah yang dikemukakan. 

☺ Ulangilah menyebut topik atau pokok masalah dengan cara lain dengan 
menyebutkan melalui intonasi atau penekanan suara yang lebih jelas dan keras 
dari sebelumnya. Hal ini sebagai upaya penguatan terhadap cara pandang 
pendengar. 

Melalui pola ini, pembicaraan akan terorganisir dengan baik meskipun waktu yang 
terbatas. Pilihan tindakan di atas sangat situasional tergantung sasaran atau objek 
yang diajak bicara serta bentuk pertemuan yang diselenggarakan di masyarakat. 

 

Penampilan Pembicaraan Anda 

Pada saat mensosialisasikan kegiatan atau informasi penting lainnya kepada 
masyarakat, menurut Osborn (1990) fasilitator harus mengingat tiga hal penting, 
yaitu; 

☺ Penyampaian atau penampilan yang baik akan mendukung isi pesan. 
Penampilan dan pembicaraan yang kurang meyakinkan dapat merusak isi 
pesan. 

☺ Penampilan dan cara bicara yang jelas, tegas, penuh percaya diri dan 
mempesona hadirin dapat menambah bobot isi dari apa yang Anda 
kemukakan. 

☺ Penampilan dan suara Anda mengandung sembilan puluh tiga persen dari 
impresi yang Anda buat. 

Sangatlah wajar seseorang merasa cemas, gelisah dan ragu ketika menghadapi 
situasi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kekhawatiran yang dialami bersifat 
alamiah. Jadikan kekhawatiran yang Anda rasakan menjadi pemicu (pendorong 
energi) meningkatkan penampilan dan pembicaraan. Tetaplah tenang, tarik nafas 
dalam-dalam, perlihatkan keberhasilan Anda, tataplah orang-orang di sekeliling dan 
mulailah berbicara.  
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Mengembangkan Citra Suara 

Kata-kata yang diucapkan merupakan gambaran citra diri Anda. Penampilan dan 
kesan positif yang Anda tampilkan akan tergambar dari cara menuturkan kata atau 
kalimat serta makna dari apa yang diucapkan. Bila Anda berbicara kepada orang 
lain, akan timbul reaksi dari pendengar dan akan menilai dengan cara yang berbeda 
dari pesan yang disampaikan. Dengan kata lain, cara dan tindakan berbicara seorang 
fasilitator menunjukkan gambaran kualitas pribadinya.  

 

Kualitas suara 

Warna atau kualitas suara merupakan bunyi atau karakteristik dari suara setiap 
orang. Warna suara sangat ditentukan tekanan dan besarnya getaran di dalam ruang 
gema tenggorokan, mulut, hidung, tulang pipi dan kepala. Terkadang orang merasa 
frustasi atau berfikir tidak dapat memperbaiki dan mengubah suara. Hal ini dapat 
dilakukan dengan berupaya melatih cara bersuara, dengan sendirinya akan dapat 
merubah cara orang lain menilai dan bersikap terhadap apa yang diungkapkan. Bila 
tidak memiliki suara yang menarik atau menyenangkan secara alamiah, 
pertimbangkanlah untuk meluangkan sebagian waktu untuk memperbaiki dan 
melatih secara intensif kualitas suara Anda. Gunakan teman Anda untuk mengontrol 
kualitas suara dan kata-kata yang diucapkan. 

 

Kecepatan suara 

Kata atau kalimat yang diucapkan dengan cepat atau tergesa-gesa akan berdampak 
terhadap persepsi dan daya tangkap orang lain terhadap materi yang dibicarakan. 
Kata-kata yang diungkapkan secara cepat mengandung kesamaan dan cenderung 
kabur. Namun cara bervariasi dalam mengatur kecepatan suara akan menambah 
pengertian yang mendalam dan menarik perhatian pendengar. 

Osborn (1994) menjelaskan bahwa kecepatan berbicara normal antara 140 dan 
185 kata per menit. Kemampuan otak manusia untuk menyerap informasi sebesar 
800 kata per menit. Dengan demikian, pendengar masih memiliki kesempatan untuk 
berpikir apa yang dikatakan. Kecepatan suara dapat digunakan untuk menjelaskan 
pengertian tertentu. Mempercepat ungkapan yang dianggap kurang penting dan 
memperlambat suara pada saat menjelaskan kata-kata kunci yang penting. 

 

Nada suara 

Pemahaman pendengar terhadap apa yang diucapkan sangat tergantung nada suara 
yang memberikan kesan menarik dan penuh makna. Pertimbangan menggunakan 
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nada suara (perubahan pada suara) secara bervariasi akan mendorong pendengar 
untuk berimajinasi dan menekankan pada aspek pembicaraan yang penting. Faktor 
tidak tetap dalam nada suara menyangkut pula kecepatan, intonasi, volume dan jeda 
yang diungkapkan secara dinamis. 

 

Intonasi suara 

Pembicaraan yang dikemukan secara menoton akan mengakibatkan kebosanan bagi 
pendengar. Dalam situasi ini, pendengar cenderung meremehkan, tidak peduli, 
menolak bahkan akan meninggalkan tempat. Sebagian makna yang disampaikan 
akan hilang. Karena itu, naik turunnya intonasi suara merupakan unsur penting 
dalam berbicara efektif. Dalam banyak hal, intonasi rendah mendorong pendengar 
untuk mencoba menghayati materi pembicaraan. Sedangkan intonasi tinggi 
cenderung menggugah dan meyakinkan pendengar untuk melakukan sesuatu yang 
diharapkan oleh pembicara. 

 

Volume suara 

Kendalikan volume suara pada saat berbicara dalam berbagai kesempatan. Selalu 
berbicara dengan tingkat volume sama akan membuat jemu atau bosan dan tidak 
menarik. Dalam beberapa saat, perlu mengungkapkan materi secara keras agar 
dapat di dengar semua orang dan memusatkan perhatian pendengar tentang urgensi 
permasalahan. Tetapi gunakan volume tinggi-rendah secara bervariasi. 

 

Gunakan jeda 

Jeda digunakan untuk beristirahat mengambil nafas dan energi. Para pembicara 
yang belum berpengalaman biasanya takut mengambil jeda, bahkan hanya untuk 
beberapa detik sekalipun. Seolah jeda sesaat bermakna tidak menguasai pokok 
persoalan yang dibicarakan. Ketakutan seperti itu harus dihindari, jeda sangat 
penting dalam berkomunikasi non-verbal. Beberapa keuntungan menggunakan jeda, 
diantaranya, pembicara kelihatan rileks, penuh percaya diri dan bijaksana. 
Membantu pemahaman verbal dengan memberikan kesempatan kepada pendengar 
untuk berfikir dan mencerna informasi serta alat peraga yang ditayangkan. Jeda 
menandakan peralihan materi atau pokok pembicaraan. Jika jeda di lakukan di 
tengah suatu kalimat akan menciptakan penekanan dengan memfokuskan perhatian 
tentang apa yang akan diucapkan setelah itu. 
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Petunjuk Berbicara  

☺ Kemukakanlah fakta yang penting pada bagian pertama dialog atau diskusi. 
Orang akan cenderung mengingat dengan jelas hal-hal yang diucapkan pada 
awal pembicaraan. 

☺ Berbicara dilihat dari sudut pandang kepentingan masyarakat dan pada sudut 
pandang faslitator. Masyarakat tahu atau percaya apa tindakan yang dilakukan 
untuk kepentingannya. Ketika kepentingan itu tidak diakui secara jujur dalam 
suatu wawancara, diskusi, atau pertemuan, kepercayaan masyarakat akan 
hilang. 

☺ Berbicaralah dengan menggunakan istilah-istilah yang merangsang hubungan 
pribadi. Gunakan kata-kata “kita” sebagai bagian dari mereka. Bicaralah 
dengan pengalaman pribadi akan membuat tanggapan positif pendengar. 

☺ Berkatalah sesuatu yang benar-benar dikuasai dan dengan penuh kejujuran. 
Dewasa ini, sikap demokratis, terbuka dan transparan dalam mengemukakan 
ide, gagasan atau fakta tentang suatu peristiwa akan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat kepada fasilitator. 

☺ Bersikap sabar dalam menanggapi pertanyaan dan sanggahan dari masyarakat 
yang tidak sejalan dengan pemikiran kita. Jangan sekali-kali beradu argumen 
(debat) karena masyarakatlah yang menentukan alur pembicaraan. Cara yang 
terbaik yang dapat ditempuh oleh Anda dengan memberikan tanggapan 
langsung dan jelas terhadap pertanyaan yang diajukan. Anda harus 
bekerjasama secara penuh dengan masyarakat yang diajak bicara. 

☺ Dengarkanlah pertanyaan dengan penuh perhatian dan hati-hati. Gunakan 
sedikit waktu untuk berfikir sebelum memberikan jawaban. Anda jangan 
terburu-buru untuk menjawab pertanyaan. Jika pertanyaan tidak jelas, atau ada 
maksud tersembunyi, mintalah untuk memperjelas pertanyaannya.  
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Kiat Berbicara Secara Efektif 

James K Van Fleet (1984) dalam bukunya “Rahasia Kekuatan Percakapan” 
mengungkapkan beberapa kiat penting tentang berbicara dalam berbagai situasi. 
Berikut ini, disajikan beberapa kiat penting dalam berbicara disesuaikan dengan 
kebutuan tugas fasilitasi. 

 

Agar orang lain terbuka 

☺ Usahakan agar Anda sungguh-sungguh tertarik terhadap diri seseorang 
dengan segala permasalahan pribadinya.  

☺ Jadilah pendengar yang baik. Perhatikan apa yang dia katakan dan ekspresi 
gerak tubuh, dan mimik muka. 

☺ Perlihatkan tindak tanduknya dengan penuh kesabaran. 

☺ Lontarkan pertanyaan pemicu agar mempermudah membuka diri. 

☺ Usahakan agar lawan bicara merasa penting. 

☺ Selingilah dengan sapaan humor dan senyum. 

 

Menggalang persahabatan 

☺ Menghargai dan memuji nama, misalnya “nama  anda sangat bagus“, atau 
“nama Anda mempunyai  makna yang indah“ 

☺ Tiap orang cenderung suka menceritakan tentang pekerjaannya. Contoh 
pertanyaan berikut dapat menggugah simpati lawan bicara Anda: “Saya 
tertarik pada profesi Anda, maukah Anda menceritakannya ?“ 

☺ Berbicaralah tentang hobi yang disenangi lawan bicara Anda. 

 

Memberikan semangat kepada orang lain untuk melaksanakan 
pekerjaan 

☺ Berikan pujian, hargai usahanya walaupun dinilai kurang memuaskan. Buatlah 
lawan bicara Anda merasa dihargai. 
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☺ Berikan kesan bahwa pekerjaannya menarik, penting bermakna baik bagi 
dirinya maupun orang lain. 

☺ Berikan keamanan emosional, hindari kesan-kesan ancaman. 

 

Memerintah secara tertulis 

☺ Sesuaikan perintah dengan apa yang akan dilaksanakan, langkah demi langkah 
diatur dengan cermat.  Sederhanakan rencana desain yang rumit. 

☺ Sesuaikan perintah Anda dengan orang yang menerimanya. 

☺ Gunakan kata-kata  dan istilah sederhana. 

☺ Pusatkan pada satu hal saja. 

☺ Kembangkan gaya khas Anda  tapi siap untuk tidak diterima orang lain. 

☺ Menulis seperti bicara. 

 

Cara mengatasi  ketakutan berbicara di depan umum 

☺ Ketakutan bisa diatasi dengan jalan melakukan pembicaraan atau pidato itu 
sendiri. Jika Anda berani berbicara dan melakukan hal-hal yang meragukan 
dan ditakuti, maka ia akan mendapatkan kekuatan untuk melakukannya, dan 
ketakutan itu akan lenyap. 

☺ Kegelisahan dan ketakutan mempunyai arti yang berbeda. Ingatlah setiap 
orang profesional sekalipun akan mengalami kegelisahan sebelum berbicara, 
hanya mereka tahu bagaimana mengendalikannya. 

☺ Kenali  tujuan dan kelompok sasaran yang akan dihadapi pada saat berbicara 
muka umum atau berpidato. 

☺ Identifikasikan dan tunjukan ide-ide utamanya. 

☺ Buatlah inti pidato yang akan disampaikan urutkan secara terorganisir, buatlah 
catatan untuk mengingatkan Anda. 

☺ Berlatihlah dahulu apa yang akan disampaikan. 
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Cara menyampaikan ide  

☺ Anda sebagai fasilitator harus memahami secara mendalam pokok ide yang 
akan disampaikan. Siapkan keputusan jika pimpinan meminta rekomendasi 
Anda, jangan Anda yang meminta keputusan pada bos.  

☺ Pelajari detil-detil ide yang akan disampaikan, sehingga dapat menjawab setiap 
pertanyaaan yang mungkin diajukan, tapi jangan hujani dengan detil-detil 
penyampaian Anda. 

☺ Usahakan penyampaian ide dan informasi secara ringkas, runtut, lengkap dan 
pantas disodorkan. Hematlah waktu berbicara Anda dengan siapapun, tuliskan 
garis besar ide Anda. 

☺ Kenalilah dan pahami kepribadian orang lain yang diajak bicara. 

☺ Hormatilah pimpinan—tokoh, aparat dan warga masyarakat dengan layak 
dalam setiap menyampaikan ide atau gagasan. 

☺ Jangan menganggap ide Anda yang paling benar. Gagasan yang dilontarkan 
harus rasional dan mudah dipahami serta mengandung pemecahan masalah.  

☺ Tahan menghadapi  kritikan. 

☺ Kenali dan maklumi suasana hati (mood) orang lain pada saat anda  
menyampaikan pendapat. Cermati keadaan kesal, bahagia, serius ataupun 
santai. Kendalikanlah perasaan anda untuk tetap tenang menerimanya . 
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10 
Presentasi Efektif 

 

 

 

 

 

erdasarkan pengalaman penulis alami dalam berbagai seminar, lokakarya, 
pelatihan, panel diskusi, dan mengajar dalam beberapa topik manajemen, 
apakah gagasan yang disampaikan dapat dipahami atau menarik bagi peserta. 

Hal apa saja yang perlu disiapkan agar infomasi yang disampaikan berkesan dalam, 
merangsang kepenasaran peserta, menarik untuk didiskusikan dan menyenangkan. 
Saya selalu membayangkan bagaimana agar situasi yang dibangun membuat orang 
nyaman untuk tetap ditempat, menyimak apa yang saya sampaikan. Hantu 
‘membosankan’, ‘menjemukan’ dan ‘mengantuk’ selalu saya bayangkan dan 
berusaha untuk dihindari. Jangan sampai hal itu terjadi pada saat Anda melakukan 
presentasi. Oleh karena itu, persiapan yang matang menyangkut penguasan diri 
terhadap materi, seni mengelola situasi belajar yang menarik, penataan ruang, 
lingkungan pendukung, pemanfaatan media dan mengenal apa yang diharapkan 
oleh peserta akan membantu Anda siap untuk ‘bertempur’.  

 Namun dalam situasi lain, Anda perlu mempersiapkan diri untuk 
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pada saat Anda akan 
presentasi di depan para ahli, pejabat, mahasiswa, atau tamu undangan lain, 
mendadak listrik padam sehingga Anda tidak dapat memvisualisasikan puluhan 
lembar kerja yang sudah dipersiapkan semalaman, atau kendala teknis lain yang 
sedikit banyak mengganggu konsentrasi dan perhatian audience. Apakah Anda akan 
mundur dari medan pertempuran dengan berbagai alasan teknis, ataukah Anda 
akan maju terus dengan keyakinan diri bahwa itu hanya masalah ‘kecil’ yang dapat 
diselesaikan dengan cepat dan tepat. Mundur berarti ‘bunuh diri’ dan 
menghancurkan reputasi Anda untuk selamanya. Keputusan untuk jalan terus 
merupakan langkah tepat untuk meningkatkan nilai dan penghargaan terhadap 
kemampuan Anda. Dalam situasi seperti ini, hal sederhana yang harus ada dalam 
benak Anda bagaimana agar ruang dan situasi dapat Anda kuasai dengan membuat 

B 
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ruang menjadi lebih semarak dan bergairah tanpa peralatan dan visualisasi modern 
melalui slide atau komputer. Kemampuan untuk menggali sifat dan harapan 
audience akan membantu mengawali presentasi Anda yang sangat menakjubkan 
bahkan tidak terbayangkan sebelumnya.  

Cara pandang yang selalu menganggap bahwa presenter, fasilitator, pelatih 
atau guru sebagai tokoh sentral yang harus menguasai segalanya akan 
mempersempit ruang gerak dan kreativitas diri Anda, lebih jauh akan terjebak pada 
rutinitas dan kerepotan yang berakhir dengan kekecewaan. Merubah pandangan 
menjadi wasit yang mengatur lalulintas permainan akan mempermudah posisi dan 
kesiapan Anda dalam menghadapi hal-hal sulit yang mungkin saja terjadi. Audience 
adalah gudang informasi dan pengetahuan yang perlu digali oleh Anda sebagai 
fasilitator, kemudian dirangkaikan melalui cara yang mudah mereka pahami, 
permainan reflektif yang menggugah, simulasi dan aktualisasi akan lebih bermanfaat 
daripada rangkaian materi yang dimuntahkan dari mulut Anda secara bertubi-tubi 
untuk mengejar sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh 
mereka. Hal penting yang perlu ditekankan bagaimana audience memahami, 
menghayati dan mengaktualisasikan apapun yang Anda sajikan baik dalam situasi 
ruang maupun setelah keluar dari pintu ruangan, mereka tetap asyik untuk 
membicarakannya.  

 

Mengapa Presentasi dilakukan? 
Persoalan yang dihadapi oleh fasilitator dalam membangun kesadaran kritis dan 
kapasitas masyarakat untuk melakukan tindakan yang diperlukan yaitu sulitnya 
membangun kerangka berfikir dan menginternalisasikan nilai agar mereka memiliki 
kemandirian untuk membangun masa depannya. Persoalan ini menyangkut 
pendekatan efektif yang digunakan untuk mempercepat proses belajar melalui 
berbagai teknik yang sesuai dengan tingkat dan cara berfikir masyarakat. Presentasi 
merupakan salah satu cara yang cukup efektif mempengaruhi orang agar mau 
belajar dan merubah cara pandang terhadap situasi sulit yang dihadapi. Dalam 
dunia bisnis, presentasi menjadi senjata pamungkas untuk mempengaruhi 
konsumen terhadap produk atau layanan jasa yang diberikan. Banyak institusi yang 
bergerak dalam bidang manajemen dan pelayanan konsumen mulai 
mengembangkan teknik-teknik mutakhir dalam presentasi melalui serangkain 
pengujian dan penelitian dengan menghabiskan dana yang cukup besar. Karena 
mereka menyadari bahwa mempengaruhi konsumen melalui kehandalan agen dan 
karyawan dalam membangun image terhadap produk akan menghasilkan 
keuntungan yang sangat besar dibanding besarnya investasi yang ditanamkan.  

Ada banyak tujuan presentasi perlu dilakukan, Ludlow dan Panton (2000) 
mengelompokan dalam tujuh tujuan, yaitu; (a) mempertunjukkan layanan, produk 
dan sistem, (b) membentuk citra dan strategi, (c) menghibur kolega, orang luar, (d) 
menjual konsep, ide dan produk, (e) mewakili kelompok, perusahaan dan 
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departemen, (f) mempromosikan sikap dan cara kerja, serta (g) mengusulkan 
penyelesaian dan konsep baru. Tujuan tersebut memiliki kesesuaian dengan 
tindakan dan arah komunikasi yang diharapkan oleh fasilitator untuk 
mempengaruhi publik. Apapun tujuan presentasi yang ditetapkan, Anda perlu 
selalu mengupayakan untuk mengejar tingkat komunikasi yang lebih efektif, 
mempengaruhi audience, terbangun kesadaran kritis, dan komitmen terhadap suatu 
keputusan. Paling tidak, Anda menguasai standar profesional dalam merancang 
sebuah presentasi yang efektif.  

Sekalipun Anda fasih berbicara, berwibawa, dan berpengaruh, jika potensi 
tersebut tidak dikemas secara baik akan mengakibatkan ketidakjelasan dan 
kebingungan bagi pendengar. Perhatian tidak akan terkosentrasi terhadap apa yang 
disampaikan dan perlu dipahami, tetapi  akan membelenggu mereka terhadap apa-
apa yang disampaikan. Pamor Anda akan merusak pengertian yang seharusnya 
terbangun, apalagi audience yang Anda hadapi orang-orang yang sangat manut dan 
cenderung mengikuti apa yang diucapkan oleh pemuka yang mereka hormati. Hal 
pertama yang harus dilakukan dalam mempersiapkan presentasi adalah ‘apakah 
tujuan presentasi dan untuk kebutuhan apa presentasi itu dilakukan?’. Pastikan 
Anda mengetahui mengapa perlu melakukan presentasi dan apa yang Anda 
harapkan dari presentasi tersebut. Jawaban atas pertanyaan ini akan membantu 
Anda untuk menyusun presentasi untuk mencapai tujuan utama. 

Lima tahap yang perlu dilakukan agar presentasi berhasil dengan efektif;  

1. Tentukan tujuan presentasi Anda. 

2. Membuat rencana presentasi. 

3. Memilih dan mempersiapkan alat bantu dan bahan pendukung presentasi. 

4. Berlatih dan mensimulasikan. 

5. Presentasi.  

6. Mengelola alur dan proses presentasi. 

 

Menetapkan Tujuan Presentasi  
Langkah pertama yang harus dilakukan Anda adalah menetapkan tujuan dari 
komunikasi dan presentasi yang akan dilakukan sebelum melangkah terlalu jauh. 
Kejelasan tujuan yang Anda tetapkan akan membantu efektivitas alur presentasi dan 
hasil yang diharapkan. Semakin jelas Anda melihat hal-hal yang dapat dicapai dan 
siapa (sasaran) yang akan mencapainya secara akurat, besar kemungkinan presentasi 
akan sukses. Tujuan yang ditetapkan mencakup semua perubahan perilaku 
(pengetahuan, sikap dan keterampilan) yang diharapkan. 
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 Fasilitator dapat memutuskan tujuan presentasi seperti contoh berikut; 

☺ Membujuk para stakeholder di kecamatan Labuan Batu untuk mendukung 
Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak melalui optimalisasi 
Posyandu di lingkungannya masing-masing. 

☺ Memastikan bahwa semua anggota kelompok Tani Sukaraja dapat 
memahami pentingnya penggunaan pupuk organik dalam meningkatkan 
hasil pertanian yang ramah lingkungan. 

☺ Memperbaiki mekanisme administrasi desa sesuai dengan undang-undang 
pemerintahan desa.  

 Menentukan sasaran secara tepat dan lebih terinci sesuai dengan tujuan 
memberikan gambaran situasi dan target perilaku yang akan dicapai bukan metode 
yang akan digunakan. Sasaran mencakup aspek-aspek internal dan eksternal yang 
mendorong perubahan perilaku dan pencapaian tujuan berjalan secara efektif.  
Selama masa persiapan Anda tidak perlu menanyakan ‘apa yang harus Anda 
katakan?’, tetapi ‘apa yang Anda inginkan untuk didengar dan dipercaya oleh 
mereka?’. Akan sangat bermanfaat, jika menuliskan sasaran menggali dari sisi 
audience, peserta atau pembelajar. Cara ini disebut sasaran perilaku, karena 
didasarkan pada perilaku yang ingin dicapai dari audience sesuai dengan tujuan 
presentasi. Pendekatan semacam ini akan bermanfaat memandu Anda dalam 
melakukan pelatihan presentasi. 

Apabila Anda menetapkan tujuan “Membujuk para stakeholder di kecamatan 
Labuan Batu untuk mendukung Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 
melalui optimalisasi Posyandu di lingkungannya masing-masing”. Maka Anda 
dapat menyusun sasaran sebagai berikut; 

__________________________________________________________________________________ 
 

Sasaran perilaku dari para stakeholder diharapkan dapat, 
 
• Mengkampanyekan model pelayanan kesehatan terpadu dalam berbagai 

kegiatan kemasyarakatan. 
• Menerima gagasan tentang perubahan struktur pengelolaan Posyandu dalam 

mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terpadu. 
• Mengetahui langkah-langkah praktis dalam menangani keluhan masyarakat 

dalam perbaikan sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui Posyandu 
yang telah ada. 

• Menentukan target-target perbaikan dan termotivasi untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan Posyandu  

________________________________________________________________________________ 

 

 



FASILITATOR GENIUS 
 
 

Wahyudin Sumpeno 96 

Membuat Rencana Presentasi 

Membuat rencana presentasi yang baik tergantung tujuan dan sasaran yang hendak 
dicapai. Perencanaan merupakan cetak biru dan skenario yang akan diaktualisasikan 
pada saat presentasi dilaksanakan. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan 
dalam menyusun rencana presentasi diantaranya; (a) melukiskan profil dan 
kedalaman audience, (b) membuat isi dan struktur, (c) menetapkan waktu (d) 
analisis lingkungan dan situasi, (e) Mengevaluasi keberhasilan presentasi. 

 

Melukiskan profil dan kedalaman audience 

Pendekatan mendasar dalam melakukan presentasi tergantung sejauhmana Anda 
dapat memenuhi harapan penyelenggara maupun audience. Dengan demikian Anda 
harus menguasi profil dan karakteristik audience yang akan dihadapi. Titik awal 
untuk menganalisis dilakukan dengan penelusuran siapa yang mengundang dan 
siapa yang diundang dalam kegiatan itu untuk mengkaji dan menetapkan strategi 
yang akan digunakan. Berikut sejumlah pertanyaan yang dapat digunakan untuk 
menganalisis peristiwa presentasi; 

 

___________________________________________________________________________ 

Analisis Peristiwa 

 Organisasi penyelenggara presentasi? 
 Tujuan dari organisasi? 
 Sifat presentasi? 
 Format dan pola yang diharapkan? 
 Mengapa Anda diminta untuk menjadi pembicara? Apakah yang 

diharapkan dari kehadiran Anda? 
 Apakah ada pembicara lain yang ikut terlibat? Jika ada siapa dan topik apa 

yang akan disajikannya? Apakah mereka akan berbicara sebelum atau 
sesudah Anda? Apakah ini merupakan sebuah presentasi tim? 

 Lamanya waktu yang diberikan dan kapan dimulai? 
 Apakah ada pertanyaan atau isu yang akan ditanyakan dan didiskusikan 

dalam pertemuan? 
 Apakah pakaian yang cocok untuk dikenakan pada acara tersebut? 

 
Sumber : diadaptasi dari Malcolm Peel (2002) Presentasi yang Sukses dalam Sepekan, hal 4. 

___________________________________________________________________________ 

 

Kunci sukses presentasi terletak pada upaya untuk memuaskan dan 
menyenangkan audience yang menjadi pusat perhatian presentasi. Melukiskan profil 
siapa yang akan hadir secara akurat menyangkut jumlah audience, latar belakang 
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pengetahuan tentang topik yang akan dipresentasikan, kebutuhan lain dan 
kesempatan yang dapat diperoleh dari kehadiran akan mempengaruhi dari mana 
presenter memulai pembahasan dan alat bantu apa saja yang efektif untuk 
mendukung sajian presentasi. Bila presentasi disampaikan pada tingkat penguasaan 
audience yang salah baik terlalu tinggi atau terlalu rendah jelas akan menemui 
kegagalan.  

Mengukur kedalaman audience merupakan pekerjaan yang gampang-gampang 
susah. Karena dalam beberapa hal tidak banyak orang yang ahli untuk 
mengukurnya. Ibarat mengukur kedalam sungai, kadang seorang berfikir untuk 
menceburkan diri ke dalamnya. Ternyata sungai itu hanya sebahu dalamnya dan 
batuan tajam di dalamnya membuat sekujur badan luka-luka. Tetapi kadangkala 
seorang menduga bahwa sungai itu dangkal, padahal dalam dan berlumpur dan 
berbahaya kalau diarungi. Seorang presenter harus tahu persis ikan-ikan yang hidup 
dalam sungai itu, sehingga bila memancingnya ia akan tahu makanan kesukaannya. 
Demikian pula halnya, sajian presentasi dihadapan pejabat dan petinggi negara akan 
berbeda dengan presentasi yang dilakukan di kampus, pameran atau pusat 
pelatihan. 

Semakin kaya Anda mengetahui adanya keberagaman dan perbedaan 
antarpribadi atau antarkelompok di kalangan audience, akan semakin mudah 
menentukan cara dan olahan masakan yang mampu membangkitkan selera. Bila 
Anda memiliki kecenderungan untuk berpihak pada salah satu kutub maka akan 
menimbulkan kekecewaan dan frustasi bagi audience termasuk Anda sendiri. 
Pendalaman terhadap keberadaan audience dapat dilakukan dengan dua cara. 
Pertama, dilakukan di atas meja sebelum presentasi dimulai dengan mengumpulkan 
informasi kepada penyelenggara—panitia tentang nama, asal mereka tinggal, latar 
belakang pendidikan, harapan, dari mana mereka bekerja, bidang yang sedang 
ditekuni dan pengalaman. Kedua, dilakukan pada awal presentasi dilakukan dengan 
meminta peserta untuk memperkenalkan diri dan menceritakan latar belakang 
mereka baik pekerjaan, hobby, kursus yang telah diikuti, dan bahan bacaan atau 
buku yang sudah mereka baca. Ketika penulis menjadi pembicara dalam pelatihan 
dan seminar, sebelumnya saya selalu meminta panitia untuk mencatat hal-hal di atas 
sebagai bahan telusur yang berguna. 

Analisis selanjutnya menentukan berapa jumlah audience yang layak? Tentu saja 
jawabannya beragam dan tidak ada rumus yang pasti. Untuk satu kali presentasi saja 
bisa berkisar antara 10 sampai 15 orang. Audience dengan jumlah terbatas ini tentu 
membutuhkan persiapan yang matang. Mereka dapat bertanya, interupsi dengan 
leluasa, dan meminta penjelasan kapan saja. Dalam presetasi kelas (classroom 
presentation), panduan jumlah audience berkisar antara 25—35 orang. Jumlah ini 
cukup efektif dan memungkinkan untuk mengenal audience lebih dekat dan 
melakukan proses pertukaran pikiran dan emosi. Bila Anda menerima tawaran 
untuk presentasi dengan jumlah lebih besar dari itu, disarankan untuk 
mempertimbangkan kembali dan meminta kepada panitia untuk membagi dalam 
kelompok dan sesi yang terpisah.  
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Membuat isi dan struktur 

Salah satu cara mengembangkan topik dengan menggunakan struktur logis (logical 
structure). Cara ini untuk membantu menulis dan menguraikan susunan informasi 
atau pesan yang akan dipresentasikan. Logical structure memandu fasilitator untuk 
menyusun outline dalam sebuah diagram yang mudah dibaca dan tersusun sangat 
sederhana. Outline ini bukan bahan jadi (final product) tetapi rencana induk yang 
memungkinkan untuk melakukan perubahan di sana-sini. Alat ini dapat membantu 
memahami jalan pikiran audience sehingga dari awal mudah memahami arah 
presentasi Anda. Selain itu, struktur ini berguna untuk mengembangkan topik dan 
memandu presentasi tim. Logical tree yang tersusun memberikan panduan bagi 
anggota tim untuk memilih subtopik yang diminati dan dikuasai dengan tetap 
mengandung kerangka penyajian yang sistematis.  

 Logical tree dimukai dari pokok utama (main point) yaitu hal-hal pokok yang 
harus dijawab. Main point yang dipilih harus menjawab pertanyaan audience. 
Holcombe dan Stein (Rhenald.K, 2002) mengungkapkan bahwa; jika main point 
berupa rekomendasi atau konklusi maka pertanyaan yang dijawan adalah “why” dan 
jawabannya adalah serangkaian pertimbangan (a series of reason). Jika main point 
berupa prosedur maka pertanyaannya adalah “how” dan jawabannya langkah-
langkah tindakan (a series of step). Jika main point berupa deskripsi mengenai suatu 
analisis, maka pertanyaannya adalah “what” dan jawabannya bagian dari 
keseluruhan (parts of the whole). 

__________________________________________________________________________ 

Tip Mengembangkan Topik 

• Memperkaya khasanah pengetahuan Anda dengan bahan bacaan. Literatur 
tambahan yang baik, topik Anda akan tampak miskin atau mungkin Anda tak 
menampilkan pengetahuan baru yang mungkin lebih menarik. 

• Memperkaya topik Anda dengan hal yang sebenarnya sedang terjadi dalam dunia 
nyata. Ketajaman Anda dalam melihat peluang dan arus informasi mutakhir 
melalui jurnal, majalah, surat kabar dan internet. 

• Latihlah daya pikir dengan melakukan latihan presentasi dikalangan terbatas. 
Biasanya pada saat Anda berbicara, berkembang pula pemikiran baru yang 
muncul secara tiba-tiba. Pada prinsipnya sebuah topik dikembangkan otak Anda 
akan mengajak mengkaji lebih jauh. Mekanisme activated spreading dalam otak 
memungkinkan kita untuk mengaitkan satu katagori dengan katagori lain. 

• Pangkas bagian-bagian yang menurut Anda tidak terfokus, menimbulkan keragu-
raguan atau menyita waktu presentasi. 

• Tulislah materi dalam bentuk kerangka berfikir logis (logical structure) sebelum 
Anda menyajikannya. 

 
Sumber : diadaptasi dari Rhenald Kasali (2002) Sukses Melakukan Presentasi, hal 70-71. 

___________________________________________________________________________ 
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Hal-hal yang dianjurkan dalam memilih topik sebagai berikut; 

1. Pilihlah topik yang benar-benar menjadi bidang kehalian Anda. Tolaklah topik 
yang tidak dikuasai. Mintalah kepada penyelenggara untuk merubah nama 
tentang topik yang mereka kehendaki atau Anda menyodorkan topik yang 
dapat Anda sajikan. 

2. Bila topik yang disajikan berkaitan dengan topik lain dan Anda bukan ahlinya, 
maka lakukan tandem (presenter dampingan) dengan orang lain yang dianggap 
ahli. 

3. Topik yang dipilih haruslah relevan dengan kebutuhan audience. Berisi 
gagasan aktual, praktis, dan menarik untuk didiskusikan. 

4. Topik yang disajikan merangsang orang untuk belajar dan mendalami apa 
yang perlu mereka kuasai. Perkaya dengan contoh praktis dan pengalaman 
bermakna. 

 

Menetapkan waktu  

Waktu presentasi terkait erat dengan pertanyaan kapan saat yang tepat untuk 
menyajikann hidangan yang telah dimasak?. Berapa lama waktu yang paling sesuai 
untuk menyajikan topik sesuai dengan karakteristik isi dan audience. 
Memperhitungkan waktu yang tepat bukan saja memberlakukan diri Anda untuk 
memenuhi harapan penyelenggara saja, lebih dari itu untuk menuntun presenter 
melakukan loncatan dan percepatan (accelerated) terhadap topik yang disampaikan. 
Artinya menentukan saat mana audience mampu secara efektif mencerna apa yang 
dipelajari. Presenter profesional berusaha untuk mengetahui berapa lama waktu 
yang diberikan kepada Anda untuk berbicara agar dapat mempersiapkan dan 
melatih apa yang harus disampaikan. Dengan mengetahui kapan Anda berbicara, 
Anda akan mengetahui suasana hati pendengar. 

 Pada saat melakukan latihan, akan terlihat apakah Anda kelebihan atau 
kekurangan waktu, sehingga Anda dapat mengubah susunan presentasi agar sesuai 
dengan waktu yang dialokasikan. Sebagai panduan cukup gunakan 20 persen waktu 
Anda untuk pengantar dan kesimpulan. 80 persen sisanya digunakan secara optimal 
untuk pokok bahasan utama. Alur pemanfaatan waktu digambarkan seperti kurva 
normal. Secara rinci Ludlow dan Panton (2000) menguraikan sebagai berikut; 

☺ Pengantar dan tujuan diadakannya presentasi (10% waktu yang tersedia). 

☺ Pengantar ke dalam tema utama—pokok bahasan pokok (20% dari waktu yang 
tersedia. 

☺ Pengembangan tema pokok bahasan utama (40% waktu yang tersedia). 
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☺ Pengintegrasian tema pokok bahasan utama (20% waktu yang tersedia). 

☺ Ringkasan atau kesimpulan (10% waktu yang tersedia).  

 

Analisis lingkungan dan situasi 

Pertanyaan yang perlu dijawab dimana presentasi akan dilakukan dan hal apa saja 
yang perlu dipersiapkan agar komunikasi antara presenter dan audience berjalan 
efektif. Seorang anggota pasukan khusus sebelum mengambil keputusan untuk 
memasuki daerah lawan, terlebih dahulu mempelajari dan memetakan keadaan 
lokasi untuk mengetahui rintangan, kesulitan dan ancaman yang tidak terduga. 
Sukses sebuah presentasi sangat ditentukan oleh kemampuan presenter memetakan 
lingkungan dan ruang pertemuan. Tinjauan awal dilakukan dengan mengukur 
kapasitas dan daya tampung pendengar, bentuk ruang dan penataan tempat duduk, 
fasilitas listrik, peralatan multimedia, alat pendingin ruang, dan tersedianya ruang 
gerak bagi audience. Presenter dapat menentukan pola interaksi yang akan dibangun 
pada saat diskusi dengan mengatur tata letak ruang, pencahayaan dan kekuatan 
suara. Apakah space yang tersedia memungkinkan audience bertanya secara leluasa, 
santai, menyenangkan dan terfokus. Ruang yang terlalu sempit-bersekat dan warna 
dinding akan mengganggu konsentrasi audience. Terkadang tawaran ruang dari 
penyelenggara mempersulit rencana presentasi yang akan dibangun. Sebaiknya 
lakukan tindakan antisipasi, paling tidak sehari sebelum presentasi untuk 
memeriksa tata letak ruang dan fasilitas yang tersedia dan memberikan masukan 
kepada penyelenggara untuk merubahnya sesuai keperluan. Kelengkapan fasilitas 
tidak menjadi jaminan presentasi berhasil dengan sukses, jika keberadaannya kurang 
mendukung situasi audience untuk belajar.  

 

Memilih alat bantu 

Setelah memutuskan hal apa saja yang ingin dicapai dengan menyortir isi dan 
struktur presentasi, langkah selanjutnya memilih dan memutuskan alat bantu yang 
akan digunakan. Suara yang merdu dan lantang tidak cukup untuk mendapatkan 
kesuksesan, masih diperlukan bantuan alat lainnya untuk memvisualisasikan secara 
atraktif dan memberikan suasana berbeda. Jika Anda memperhatikan kegemaran 
anak-anak membaca serial Tintin, Asterix, Bobo, Dragon Ball, Doraemon, dan The 
Pooh, membuat mereka terbuai dengan khayalan, tertawa terkekeh-kekeh, geram, 
dan penasaran. Bahkan tanpa membaca isinya cukup dengan gambar yang disajikan 
mereka mampu menangkap pesan yang disajikan.  

 Demikian halnya audience memiliki kesesuaian dengan cara mereka 
menangkap makna sebuah visualisasi. Presentasi Anda akan mudah dipahami jika 
menyertakan sejumlah gambar, grafis, tabel, dan diagram. Dengan alat bantu ini 
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presentasi Anda tidak hanya sekedar mendengarkan dongeng tetapi memperoleh 
makna dari apa yang perlu mereka cerna. Presentasi akan jauh lebih efektif daripada 
penjelasan lisan. Dengan berkembangnya softwere personal computer yang mampu 
menyajikan lebih dari yang Anda bayangkan. Teknologi power point memudahkan 
menggabungkan suara, text dan grafis secara simultan dan multi dimensi. 
Kemampuan mengolah program ini secara kreatif membantu Anda 
mengembangkan citra dalam presentasi. Paling tidak kesan yang muncul bahwa 
Anda siap melakukan presentasi. 

 Alat bantu tidak sekedar menyajikan efek multimedia saja, tetapi harus 
diarahkan untuk mendukung uraian presentasi Anda. Menurut Holcombe dan Stein 
(1990) daya tarik presentasi dapat ditingkat melalui tiga cara yaitu; Pertama, pilihlah 
media yang sesuai dengan jumlah audience. Kedua, berikan desain yang mampu 
meningkatkan citra dan daya tarik presentasi Anda. Ketiga, sesuaikan gambar yang 
ditampilkan dengan data yang ada. 

 Berbagai alat bantu presentasi senantiasa berkembang diantaranya; whiteboard, 
flipchart, poster, foto, PC, overhead projector, slide projector, videotape dan film, 
multimedia, model dan contoh, serta handout. Semua alat bantu ini memiliki 
karakter khusus yang harus dipertimbangkan sesuai fungsi dan aksentuasi pesan 
yang ingin dicapai. Jika Anda ingin menggambarkan anatomi manusia akan lebih 
efektif jika menggunakan Torso atau model sebagai alat bantu, dibanding poster atau 
film agar mudah diperagakan. 

Penggunaan alat bantu dalam beberapa hal jika tidak dipersiapkan secara baik 
akan mengganggu dan merusak presentasi Anda. Muncul slide berturut-turut tanpa 
kata dan durasi yang jelas, foto kecil dan terlalu kabur, video yang salah format, 
urutan sajian foto dan slide tumpang tindih, gambar yang tidak sesuai dengan teks 
dan penyajian gambar yang terlalu cepat. Teknologi sehebat apapun kurang 
bermanfaat bila tanpa dikelola secara tepat dan tanpa kemasan pesan yang 
sebenarnya ingin disampaikan. Alat bantu bukan untuk memenuhi seluruh tujuan 
tetapi untuk mendukung pencapaian tujuan itu. Oleh karena itu, presenter yang baik 
akan mengikuti beberapa pedoman sederhana bahwa alat bantu presentasi harus; 

☺ Memperkuat pesan. 

☺ Menyesuaikan alat bantu dengan karakter pesan. 

☺ Penyiapan dilakukan dengan mempertimbangkan audience. 

☺ Penggunaannya tidak terlalu rumit. 

☺ Alat bantu dipilih bukan karena kecanggihannya tetapi kecocokannya dengan 
lingkungan belajar. 
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Berlatih dan Mensimulasikan 

Setelah semua rencana telah tersusun dengan baik, langkah selanjutnya mencoba 
untuk melatihnya meskipun tidak selalu diperlukan karena terkadang waktu yang 
terbatas. Namun demikian tidak ada salahnya jika mencoba menambah jam terbang 
Anda untuk meningkatkan kemampuan presentasi. Latihan dapat memberikan 
keuntungan mengurangi kegelisahan, memperbaiki gaya presentasi, meningkatkan 
ketermapilan metodologis, mengurangi kegelisahan, penialain waktu dan penyesuai 
isi dan struktur presentasi. Ada berbagai keadaan yang membuat latihan menjadi 
sangat penting, diantaranya; (a) kepentingan meningkatkan presentasi tim, (b) 
menguji alat bantu yang tidak biasa atau belum dikenal, (c) kekhawatiran yang luar 
biasa, (d) topik yang kurang dikuasai. 

 Bagaimana caranya berlatih sangat tergantung kebutuhan peningkatan 
keterampilan presentasi. Paling tidak ada beberapa saran untuk berlatih; Pertama, 
dilakukan secara sungguh-sungguh. Latihan dilakukan untuk meningkatkan 
beberapa aspek teknis yang perlu seperti, talenta, kecepatan suara, penguasaan 
terhadap beberapa istilah penting, mengurangi kekakuan, dan sistematika penyajian. 
Hal ini dilakukan dengan penuh kosentrasi seolah-olah dalam situasi sesungguhnya. 
Kedua, Pengaturan disiplin waktu. Hal ini bermanfaat untuk mengukur durasi pesan 
yang perlu disampaikan atau ada beberapa hal yang perlu dibuang. Lamanya waktu 
efektif untuk membahas sebuah kasus atau topik. Latihan kebanyakan berlangsung 
lebih cepat dari keadaan sesungguhnya. Sementara belum ada aturan yang pasti, 
tetapi presentasi yang sebenarnya memerlukan waktu 25-50% lebih lama daripada 
latihan. Ketiga, Lokasi, jika memiliki kesempatan yang cukup untuk berlatih 
ditempat presentasi, termasuk mengenal dan mempelajari penempatan podium, 
meja dan kursi peserta, OHP, layar serta penerangan ruang. Keempat, memanfaatkan 
pihak luar untuk latihan. Latihan yang paling baik adalah yang dapat memberikan 
umpa balik tentang efektivitas penyampaian presentasi dan beberapa butir yang 
membutuhkan perhatian. Pihak luar yang dapat membantu Anda melatih 
kemampuan presentasi diantaranya, rekan sekerja, profesional yang memahami 
teknik presentasi, keluarga dan teman, rekaman video-audio, dan cermin. 

 Meningkatkan jam terbang merupakan latihan yang nyata untuk meningkatkan 
kualitas presentasi. Namun, ada juga jam terbang yang tinggi tetapi tidak memiliki 
kualitas presentasi yang memadai. Banyak dosen yang telah mengajar lebih dari 15 
tahun tetapi presentasinya tetap saja menoton dan membosankan. Demikian halnya 
seorang eksekutif perusahaan besar seringkali berbicara di depan publik bertahun-
tahun tetapi tidak memiliki daya tarik dalam presentasi. Seorang presenter yang baik 
membutuhkan panggung latihan dengan bercermin dan memoles penampilan 
berbicara, mengolah bahan presentasi dan meningkatkan pengetahuan yang 
memadai. Poleslah kesempatan belajar yang dibutuhkan (learning ability), guru dan 
bahan bacaan serta memanfaatkan kesempatan. Percantiklah kemampuan presentasi 
Anda sejak Anda memiliki kesempatan pertama untuk berbicara dimuka umum. 
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Jangan malu untuk bertanya dan meminta komentar terhadap mutu presentasi yang 
dilakukan. 

 

 

Tip Mengurangi Kegelisahan 

• Mengapa harus bersusah payah untuk memikirkannya, karena kegelisahan 
dialami oleh semua orang. Kegelisahan juga bermanfaat untuk mencapai 
presentasi yang optimal. 

• Kegelisahan yang Anda alami tidak akan diketahui orang lain. Kegelisahan yang 
mungkin dialami sulit untuk dikenali oleh siapapun, karena itu presenter 
menganggap kegelisahan sesuatu yang terjadi nyata dalam diri sendiri dan orang 
lain mungkin tidak peduli. 

• Lakukan relaksasi sebelum berbicara dengan menarik nafas dalam-dalam atau 
duduk di kursi dengan santai sambil mendengarkan alunan musik. Atau 
memanfaatkan waktu untuk membaca tulisan yang menarik untuk disajikan. 

• Cobalah untuk menggambarkan kesuksesan diri Anda dalam melakukan 
presentasi. 

• Menggambarkan audience seolah tidak peduli dengan apa yang akan Anda 
lakukan. 

• Pada saat Anda akan memulai presentasi, hilangkan rasa gelisah dengan bertanya 
kepada salah seorang audience tentang nama, suasana kelas atau materi yang 
sebelumnya disampaikan. 

 

 

 

Melakukan Presentasi 

Tahap yang paling menentukan setelah presenter mempersiapkan sejumlah amunisi 
dan perbekalan untuk bertanding, apakah hasil yang diperoleh akan mengantarkan 
pada kesuksesan atau kegagalan. Seluruh persiapan yang telah dilakukan akan 
dibuktikan pada saat presentasi dimulai. Ada beberapa faktor yang memberikan 
kesuksesan Anda pada saat presentasi; (a) pembukaan yang hangat, (b) impromptu, 
(c) Keep It Simple, (d) dialog interaktif, (e) mengelola mood dan suasana hati, (f) 
suara dan bahasa tubuh, (g) penggunaan alat bantu, dan (h) kesimpulan. 
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Pembukaan yang hangat 

Sesingkat apapun presentasi yang dilakukan lakukan pembukaan dengan hangat 
dan menggugah. Kehangatan hubungan akan membantu penerimaan audience. 
Sesulit apapun tingkat materi yang akan disampaikan bila diawali dengan 
kehangatan akan menumbuhkan keyakinan bagi audience untuk mengejar harapan 
terhadap bahan yang dipresentasikan. Berikut ini beberapa panduan yang dapat 
digunakan untuk menciptakan kehangatan; 

☺ Tunjukan wajah yang ramah dan bersahabat. Mulai dengan lemparan senyum 
yang tulus, ulurkan tangan dan jabat dengan erat beberapa dari audience, 
tegurlah orang-orang yang berada disekitar Anda secara wajar. 

☺ Mulailah dengan memperkenalkan diri Anda, ungkapan beberapa latar 
belakang yang menarik perhatian audience, namun jangan berlebihan. Jika 
peserta sedikit mintalah audience untuk memperkenalkan jatidiri masing-
masing. Bila memiliki kesempatan untuk mencatat, maka catatlah dan hafalkan 
nama mereka. 

☺ Bukalah dengan sebuah cerita atau ilustrasi yang sedang hangat dibicarakan 
dan relevan dengan topik yang akan dipresentasikan. Jangan mengumbar gosip 
dan menyinggung perasaan orang lain. 

☺ Jangan memulai dengan meminta maaf kepada audience untuk mengalihkan 
perhatian. Lakukan dengan pembukaan berikut; “Simaklah, saya punya suatu 
yang penting dan menarik untuk Anda ketahui?”. 

 

‘Keep it simple’ 

Buatlah presentasi yang Anda sajikan bagaikan alunan musik etnik yang enak 
didengar dan mudah dicerna. Sitematika yang sederhana, langsung pada pokok 
persoalan dan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh audience akan 
membantu Anda menyelesaikan pertempuran secara cepat dan presentasi menjadi 
lebih menarik. Filsuf Yunani, Plato menyarankan bahwa presentasi terdiri dari tiga 
bagian yaitu; pengantar atau pembukaan, isi dan penutup atau kesimpulan. Ingat 
pidato yang baik tidak lebih dari 5 menit dalam acara pagelaran musik (Ingat 
penonton datang bukan untuk mendengar ocehan Anda yang panjang, tetapi untuk 
menikmati alunan musik). Gunakan pola pemanfaat waktu presentasi seperti telah 
dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya (menetapkan waktu). Beberapa hal yang 
dianjurkan diantaranya; 

☺ Jangan terlalu ambisius dan bersemangat untuk menjejalkan banyak hal dalam 
tempo yang singkat. 
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☺ Potong bagian yang tidak perlu dan dapat menimbulkan keraguan atau 
membutuhkan penjelasan yang panjang lebar. 

☺ Gunakan contoh atau kasus yang dengan kehidupan mereka. Bila 
menggunakan contoh asing berikan sedikit penjelasan konteksnya. 

☺ Pelajari dan kuasai kemampuan audience menerima pesan yang Anda 
sampaikan. 

☺ Gunakan visualisasi gambar atau cerita yang menarik. 

 

Dialog interaktif  

Presentasi bukan jalinan komunikasi konvensional dua arah tetapi membangun 
jalinan interaksi partisipatif yang mendorong keterlibatan aktif audience.  Interaktif 
bukan semata-mata penggunaan ‘teknologi’ multimedia, tetapi mengandung makna 
‘interaksi’ yang tidak sebatas ‘pengetahuan’, saja tetapi mencakup aspek ‘emosional’ 
dan ‘keterampilan’ tertentu secara terintegrasi. Dialog interaktif merupakan salah 
satu metode untuk meningkatkan pemahaman, daya tarik dan keterlibatan sehingga 
seluruh diskusi menjadi hidup dan bermakna. Dialog interaktif bukan membuka 
perdebatan panjang tetapi lebih mengarah pada upaya menyamakan persepsi dan 
mencapai konklusi. Meskipun dalam dialog interaktif membuka peluang untuk 
mengkritik, berbeda pendapat, pandangan dan keyakinan. Berikut ini diuraikan 
panduan dialog interaktif dalam presentasi. 

☺ Jika pertemuan dilakukan secara tatap muka (face to face) cobalah untuk berdiri 
rileks, berbicara dekat audience, sapa dengan bahasa persahabatan, bila perlu 
minta beberapa orang untuk maju ke depan untuk menjelaskan kepada rekan 
lainnya. 

☺ Galilah pemahaman dan pengalaman mereka, kemudian kemukakan di 
hadapan kelompok untuk dipelajari secara bersama. 

☺ Lakukan sedikit perjalanan mengitari audience sambil bertanya atau mengulas 
suatu kasus yang menarik. Hindari fokus wajah tertuju pada seseorang saja. 
Berikan kesempatan kepada seluruh audience untuk mendapat perhatian 
Anda. 

☺ Upayakan pertanyaan dijawab bukan oleh Anda tetapi mintalah orang lain atau 
rekan disebelahnya untuk memberikan jawaban atau gagasan. 
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Mengelola ‘mood’ dan suasana hati 

Mowen seorang ahli perilaku mengatakan bahwa mood bukan bagian dari 
kepribadian, melainkan suatu keadaan perasaan yang muncul sewaktu-waktu pada 
situasi tertentu (Rhenald. K, 2002). Mowen menegaskan bahwa mood sangat 
berpengaruh besar terhadap daya ingat seseorang (recall of information) bila seseorang 
dalam keadaan duka, ia akan mengingat kesedihan itu. Demikian sebaliknya, jika 
menyenangkan akan mengingat hal-hal yang menyenangkan. Oleh karenanya, mood 
seseorang akan berpengaruh terhadap kesuksesan presentasi Anda. Sebagai seorang 
presenter, mood positif harus dipelihara untuk menumbuhkan semangat dalam 
proses presentasi. Mood Anda hancur, maka rusaklah persiapan yang sudah Anda 
lakukan. Berikut ini ada beberapa hal yang bermanfaat untuk memelihara mood 
sebagai presenter; 

☺ Lepaskan diri Anda dari ketegangan dan kegelisahan dengan mengetahui siapa 
orang yang akan mendengarkan presentasi Anda. 

☺ Tingkatkan kemampuan Anda dengan belajar dari literatur mutakhir dan 
informasi lainnya. Anda dapat mengakses jurnal dan hasil riset melalui 
internet. 

☺ Jangan melakukan persiapan secara berlebihan sehingga Anda kehabisan 
energi pada saat Anda harus melakukan presentasi. Batasi pada hal-hal yang 
perlu dan mendukung presentasi Anda. Beri ruang waktu sehari untuk 
istirahat. 

☺ Mood positif akan terpelihara, jika orang-orang disekeliling Anda memberikan 
respon positif, melihat penampilan Anda yang enak dilihat, dan menanggapi 
Anda seperti orang penting. Oleh karena itu Anda sebagai seorang fasilitator 
harus memahami betul diri Anda sendiri. 

 

Suara dan bahasa tubuh 

Suara dan bahasa tubuh akan mempengaruhi cara pandang audience terhadap 
penampilan Anda. Suara yang nyaris tak terdengar akan mengganggu dan 
menimbulkan kekesalan bagi audience. Setiap orang memiliki cara sendiri dalam 
mengungkapkan gagasannya secara lisan maupun simbol tubuh sebagai aksentuasi 
terhadap pemaparan Anda. Paling utama yang harus diperhatikan oleh presenter, 
bagaimana mengembangkan rytme suara dan keseimbangan bahasa tubuh dapat 
mendukung penyajian informasi secara wajar dan menarik. Kunci presentasi 
sebetulnya terletak pada kekuatan suara dan pola perilaku Anda. Hal yang perlu 
diperhatikan yaitu, volume suara, nada (tone), irama (pitch), tempo (speed), dan 
pernafasan. 
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 Komunikasi non-verbal dapat mendatangkan efektivitas yang lebih besar 
terutama dalam mengatasi ketegangan, cobalah Anda berdiri tegak. Cara ini 
membantu mengekspresikan rasa percaya diri Anda. Pantulkan raut wajah dengan 
ramah dan serius, mereka akan menanggapi dengan hal yang sama. Ekspresi wajah 
dapat mengindikasikan situasi yang akan dibangun dalam ruang presentasi. 

 

Penggunaan alat bantu 

Prinsip penggunaan alat bantu untuk memberikan warna lain yang lebih nyata dan 
mudah dipahami oleh Audience. Beberapa konsep yang abstrak sangat sulit jika 
hanya dikemukakan secara lisan, melalui media slide atau foto mungkin Anda akan 
memperoleh sesuatu hal yang menakjubkan dan di luar dugaan dapat 
mempersingkat pemahaman dan kerja otak audience secara efektif. Melalui 
visualisasi dapat bercerita banyak tentang makna sebagaimana lagu ‘If’ dari Bread, 
“if a picture paints a thousand words…”. Bantuan visual (visual aids) jika digunakan 
secara tepat akan membantu efektivitas komunikasi. Ada banyak pilihan bantuan 
media yang dapat mendukung presentasi Anda agar lebih hidup. Penggunaan alat 
bantu hendaknya tidak semerawut terlalu banyak dan tidak disesuaikan dengan 
karekter pesan. Parade media juga tidak akan berarti tanpa pengorganisasian yang 
benar. Pastikan bahwa masing-masing alat bantu hanya memuat informasi dari satu 
topik saja. Jika terdapat beberapa pokok bahasan yang berbeda, ilustrasi yang 
digunakan dengan alat yang berbeda pula. Hindari pada saat memvisualisasikan 
agar tidak berdiri di depan alat bantu Anda dan gunakan secara berurutan. 

 

Kesimpulan dan penutup 

Pada akhir sesi presentasi lakukan penyimpulan secara sederhana dan mudah 
dipahami terkait dengan pokok-pokok utama yang perlu dikuasi oleh audience. 
Membuat kesimpulan bukan pekerjaan yang mudah, hal ini membutuhkan 
kemampuan Anda merangkum dan membuat generalisasi dari sejumlah informasi 
yang Anda sampaikan. Pastikan bahwa audience mampu menyerap pokok pikiran 
utama dan hal-hal penting yang perlu digaris bawahi. Biasanya presenter profesional 
telah menyiapkan sebuah kesimpulan dengan memberikan refleksi terhadap 
audience melalui gambar atau cerita pendek yang mengakumulasikan rangkaian 
gagasan utama agar membekas dalam benak mereka . 
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Tip Presentasi Fasilitator 

• Presentasi fasilitator dinilai berhasil apabila mampu mendorong minat, 
menggugah rasa ingin tahu, dan memicu pembelajaran. 

• Gunakan mainan, boneka, maket kardus, barang obralan, objek temuan dan benda 
apa saja yang dapat Anda buat atau peroleh secara mudah diperoleh dan 
menjadikan presentasi lebih menarik. 

• Ketika menyampaikan suatu proses atau prosedur, gunakan hasil karya untuk 
ditampilkan besar-besar pada dinding, papan velkro atau whiteboard. 

• Sampaikan sebuah cerita dengan banyak sentuhan manusiawi yang dapat 
menggambarkan materi yang sedang dipresentasikan. 

• Pakailah kostum atau jenis pakaian yang tepat ketika Anda sedang 
mengemukakan poin penting agar tetap diingat pembelajar. 

• Gunakan dua lembar papan untuk “pakaian” Anda sebagai suatu sistem 
komputer, seperangkat peralatan teknis, sebuah produk atau suatu proses. 
Kemudian jelaskan kepada mereka dengan gaya “aku” seakan-akan Anda adalah 
sistem komputer atau peralatan teknis tersebut. 

• Gunakan sarana pengingat untuk membantu audience mengingat pokok bahasan 
utama (misalnya, kekanan kencang kekiri longgar untuk menjelaskan bagaimana 
membuka dan menutup botol).  

• Bumbui presentasi Anda dengan analogi dan kiasan dengan menggunakan 
fenomena yang sudah dikenal dari alam dan kehidupan sehari-hari kunci untuk 
menggambarkan cara kerja sistem, proses dan keterampilan yang sedang 
dipelajari. 

• Sampaikan presentasi Anda dalam bentuk ‘Talk show’, yakni Anda 
mewawancarai seseorang atau ahli dengan pertanyaan yang pendek dan 
provokatif agar suasana tetap hidup. 

• Gunakan kiasan mental untuk membantu pembelajar atau audience melatih 
keterampilan serta melakukan perjalanan khayalan menembus suatu sistem atau 
proses. 

• Gunakan audience sebagai pendukung dengan mengenakan kostum atau 
memegang label kata kunci yang mewakili bagian-bagian dari suatu proses atau 
sistem, sehingga Anda dapat menjelaskan segala sesuatunya di depan kelompok 

 
Sumber: diadaptasi dari karya Dave Meier (2002), The Accelerated Learning Handbook, Panduan 
Kreatif dan efektif Merancang Program Pendidikan dan Pelatihan, Kaifa-Bandung Hal. 133-134 

___________________________________________________________________________ 
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11 
Memberi dan Menerima 

Umpan Balik 
 

 

 

 

 

alam upaya membantu mempercepat proses pemberdayaan, diperlukan 
suatu bentuk sistem pendukung masyarakat (Community suport system). 
Tujuannya untuk membantu seluruh elemen masyarakat baik petani, 

pedagang, peternak, pemerintah lokal, tokoh dan pemuka agama, kelompok 
pemuda dan lembaga masyarakat lain dalam mengambil keputusan serta tindakan 
yang tepat dengan memilih berbagai alternatif. Keputusan dan tindakan yang 
diambil merupakan hasil telaahan dan pengolahan informasi yang diperoleh atau 
tersedia. Ciri sistem pendukung ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 
masalah yang tidak terstruktur dan bersifat kondisional sesuai dengan kemampuan 
masyarakat. 

Umpan balik merupakan serangkaian tindakan yang diakibatkan keputusan, 
kegiatan dan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Umpan balik merupakan salah satu 
sistem pendukung keputusan. Pada dasarnya, mekanisme umpan balik diadopsi 
dari pendekatan sistem informasi manajemen terkomputerisasi (Computerizied 
Mangement Information System) yang diterapkan dalam konteks sosial-
kemasyarakatan. Umpan balik dirancang secara interaktif untuk memudahkan 
integrasi berbagai elemen masyarakat dalam proses pemecahan masalah dan 
pengambilan keputusan, seperti prosedur, kebijakan, teknologi, pengalaman dan 
wawasan manajerial. 

Sistem umpan balik dalam interaksi sosial dapat dijadikan pertimbangan dalam 
menetapkan keputusan, pengorganisasian kegiatan, pemantauan dan penilaian serta 
untuk melakukan perbaikan terhadap program itu sendiri. Mekanisme umpan balik 
hendaknya dirancang untuk mempermudah masyarakat menetapkan rencana tindak 

D 
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atau kegiatan pokok yang harus dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan 
pengendalian. Umpan balik seringkali dikaitkan dengan model sistem informasi 
karena fasilitator tidak dapat menghindar dari salah satu bentuk komunikasi dengan 
masyarakat melalui proses memberi dan menerima umpan balik. Melalui umpan 
balik, setiap stakeholder akan memadukan kepentingan dirinya dengan harapan 
pihak lain melalui interaksi personal, mengenal diri, sifat, sikap dan tindakan yang 
akan dilakukan. Proses umpan balik dibangun atas dasar saling pengertian, rasional, 
konsensus bersama dan mekanisme saling memberi dan menerima. 

 

Apa Umpan Balik itu ? 

Program pembangunan yang bertumpu pada masyarakat secara alamiah mendorong 
masyarakat untuk belajar sehingga terjadi perubahan dalam sistem masyarakat itu 
sendiri. Penyebab perubahan itu disebut aktivitas. Keadaan aktivitas, atribut atau 
komponen masyarakat itu disebut sistem (state of systems) yang dapat berubah sesuai 
perkembangan waktu dan perlakuan eksternal yang diberikan. Adapun proses yang 
terjadi dalam masyarakat dicirikan dengan hubungan umpan balik (feedback), artinya 
perilaku suatu elemen masyarakat, seperti tokoh informal, warga masyarakat, 
kelompok usaha, aparat dan lembaga akan berpengaruh secara langsung terhadap 
elemen yang lain yang lebih luas.  

Siklus umpan balik terdiri dari dua jenis, yaitu; umpan balik positif dan negatif. 
Umpan balik positif tidak berorientasi pada pencapaian tujuan, tetapi mengarahkan 
masyarakat pada pertumbuhan melalui penguatan terhadap penyimpangan yang 
terjadi. Sedangkan, umpan balik negatif mengendalikan sistem masyarakat untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan. Meskipun terjadi koreksi, kritik dan 
pembaharuan untuk perbaikan, jika terjadi penyimpangan. 

 

Karakteristik Umpan Balik 

Penerapan pendekatan sistem dan pengambilan keputusan dalam kegiatan fasilitasi 
masyarakat tercermin dalam mekanisme umpan balik dengan karakteristik sebagai 
berikut; 

☺ Fleksibilitas, umpan balik yang diberikan dapat menunjang para pemimpin, 
tokoh, dan kelompok masyarakat dalam mengadaptasi perubahan dan 
menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

☺ Kapabilitas interaktif, umpan balik dapat memberikan akses cepat terhadap 
informasi, kebijakan dan sumber daya yang dibutuhkan. 
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☺ Terintegrasi, umpan balik memungkin tokoh, warga dan lembaga masyarakat 
berinteraksi dan bekerja secara sinergis. 

☺ Fleksibilitas output, umpan balik diarahkan untuk mendukung para stakeholder 
untuk menetapkan rencana kegiatan tindaklanjut sesuai dengan karakteristik 
masyarakat. 

 

Bentuk Umpan Balik 

Bentuk umpan balik dalam pelaksanaan program dapat diberikan dalam dua yaitu 
umpan balik positif dan negatif. Pilihan yang ditetapkan oleh Anda sebagai 
fasilitator atas dua bentuk umpan balik yang bertentangan ini sangat ditentukan oleh 
tujuan dan pokok-pokok persoalan yang terjadi. Dalam situasi konflik antara dua 
kelompok yang mengharapkan penyelesaian dan kondisi yang lebih tenang 
mungkin lebih tepat, jika informasi sebagai bentuk umpan balik disampaikan 
dengan cara-cara yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan persepsi lain yang 
justru memicu konflik baru. Dalam situasi pelatihan, umpan balik dapat diberikan 
oleh fasilitator secara positif untuk memberikan penghargaan atas prestasi atau 
karya kreatif yang dihasilkan, sedangkan umpan balik negatif ditujukan bagi peserta 
yang merusak situasi belajar, menggangu diskusi dan melanggar kontrak belajar.  

 

Umpan balik positif 

Hal-hal terbaik berupa kesuksesan, prestasi dan penghargaan yang pernah dialami 
oleh mayarakat perlu diungkapkan sebagai alat pengungkit untuk menggerakan 
prakarsa dan kreativitas. sebagai wujud dari umpan balik positif, Respon yang 
diberikan dapat berupa pujian atau penghargaan, sehingga seseorang dapat 
merasakan penerimaan peran dirinya secara baik. Umpan balik seperti ini cenderung 
memperkuat perilaku dan meningkatkan rasa percaya diri terhadap aspek-aspek 
tugas atau aktivitas yang disoroti. Umpan balik positif sangat mendukung 
terciptanya kerjasama yang baik dalam kelompok. 

 

Umpan balik negatif 

Cara lain dalam memberikan umpan balik dengan menginformasikan fakta atau 
keadaan yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Kerapkali diungkapkan dalam 
bentuk penjelasan tentang situasi yang kurang menyenangkan. Umpan balik negatif 
yang ditujukan untuk memperbaiki seseorang dengan jalan memberitahukan 
kelemahan dan kekurangan yang ada. Tidak selamanya umpan balik negatif 
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menghambat kinerja seseorang, tetapi dapat menjadi pemicu perubahan perilaku 
dan keterampilan melalui proses belajar yang menantang. 

 

Gambar: Siklus Umpan Balik 

 

 

 

 

 

Umpan balik destruktif 

Ada sebagian pemimpin, eksekutif atau manajer suatu perusahaan memberikan 
respon kepada timnya berupa kelemahan dan kekurangan saja, tanpa sedikitpun 
memberikan apresiasi terhadap keberhasilan yang pernah dicapai. Cara ini dianggap 
paling mudah karena hanya dengan kritik-kritik pedas dan instruksi saja, berharap 
seseorang akan melakukan pekerjaan dengan baik. Umpan balik menjadi sesuatu 
yang merusak, membuat orang frustasi, menghambat kreativitas dan belajar 
seseorang. Respon yang diberikan cenderung kurang memotivasi orang untuk 
berprestasi, tidak mendidik dan menghambat perkembangan organisasi secara 
keseluruhan. Bagi penerima umpan balik jenis ini, cenderung sakit hati, putus asa, 
marah atau tersinggung bahkan cenderung menimbulkan kekecewaan atau frustasi. 

Sumber Informasi
 SDM 
 Keuangan
 Kelembagaan
 Pemasaran
 Usaha 
 Tokoh masyarakat

Situasi dan Kondisi 
Masyarakat 

Keputusan dan 
kebijakan 

Implementasi 
Program 

Pengembangan

Rencana Tindak Lanjut 
Kegiatan 

Implementasi Program 
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Cara seperti ini mengganggu hubungan kerjasama dan berakibat gagal dalam 
mencapai tujuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan. 

 

Hambatan dalam Memberi dan Menerima Umpan 
Balik 

Pada uraian berikut, dijelasakan sejumlah hambatan dalam menerima umpan balik. 
Tetapi bukan isyarat agar tidak memberikan umpan balik. Aspek-aspek ini menjadi 
acuan penting dalam berhubungan dengan masyarakat serta untuk menjaga kualitas 
dan keberlanjutan program. Hal-hal yang perlu Anda perhatikan sebelum 
menyampaikan umpan balik. 

 

Subjektivitas 

Sasaran umpan balik, bisa saja diinterpretasikan berbeda antara satu orang dengan 
orang lainnya, sehingga dapat mempengaruhi sikap tindakan yang berbeda akibat 
umpan balik yang diberikan. Munculnya perasaan suka dan tidak suka, kenal dan 
tidak kenal merupakan faktor subjektivitas yang mempengaruhi proses penerimaan 
umpan balik. 

 

Kurangnya memahami pokok masalah 

Umpan balik hendaknya disampaikan setelah Anda bersama masyarakat 
mengerahui duduk persoalan yang hendak dihadapi, paling tidak Anda mampu 
mengenal akar masalahnya dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung 
penyelesaian masalah itu. Anda harus berhati-hati jangan coba-coba memberikan 
umpan balik pada sesuatu yang belum tahu benar pokok permasalahannya. Umpan 
balik akan tepat sasaran, saat pokok permasalahannya benar-benar dipahami. 

 

Derajat dan tingkatan 

Umpan balik yang diberikan harus memperhitungkan kemampuan penerima pesan 
dan situasi yang dihadapinya. Dalam kondisi tertentu seorang atasan atau penyelia 
yang sudah berpengalaman mungkin saja merasa tersinggung saat menerima saran 
atau tanggapan yang bersifat mengoreksi atau menunjukan kelemahan, karena 
bawahan dianggap melakukan penilaian yang tidak diharapkan. Demikian pula 
sebaliknya bawahan akan merasa riskan memberikan umpan balik pada atasannya. 
Kondisi ini berlaku pula pada interaksi antara tua-muda, orang tua-anak, pejabat-
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rakyat biasa dan sebagainya. Budaya paternalistik kerapkali membangun sekat-sekat 
perilaku dan tindakan yang menghambat proses interaksi yang seimbang tanpa 
melihat derajat atau posisi dalam organisasi.  

 

Menyentuh ego dan harga diri 

Hal ini sangat berhubungan dengan cara dan isi umpan balik yang disampaikan. 
Orang bisa dalam sekejap berubah merah padam menahan malu, atau marah saat 
menerima kritik yang pedas, menyinggung harga diri dan mempermalukan di 
depan khalayak. Biasanya seseorang mencoba melontarkan kritik atau umpan balik 
pada saat yang kurang tepat. Saat melontarkan umpan balik, ada beberapa 
kemungkinan yang akan Anda jumpai. Pada dasarnya respon fisik, bisa langsung 
muncul dan teramati namun pada prinsipnya ada beberapa karakteristik penerima 
kritik yang perlu kita antisipasi, diantaranya: 

☺ Merespon secara positif, namun isi umpan balik tidak diterima. 

☺ Merespon secara positif, sekaligus menerima isi umpan balik. 

☺ Merespon secara negatif dan menolak isi kritik. 

☺ Merespon secara negatif namun menerima isi kritik. 

 

Memberikan Umpan Balik 

Pada saat tertentu Anda dihadapkan pada situasi yang sulit, dimana harus 
memberikan umpan balik kepada masyarakat atau pihak yang terlibat dalam 
program. Peran pedamping masyarakat tentu tidak akan terlepas dari persoalan 
tersebut. Kiat-kiat berikut akan membantu Anda dalam memberikan umpan balik 
yang baik, yakni dapat diterima, konkrit serta konstruktif bagi masyarakat.   

 

Tepat waktu dan tempat 

Cari waktu yang tepat untuk menyampaikan umpan balik. Tempat dan waktu 
sangat berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya gagasan, kritik atau saran yang 
disampaikan. Bila salah dalam memilih waktu dan tempat, bisa saja apa yang Anda 
sampaikan dengan maksud baik, dapat ditanggapi masyarakat secara keliru, bahkan 
pada titik tertentu menimbulkan penolakan atau hubungan yang tidak harmonis. 
Dengan kata lain, umpan balik positif menjadi umpan balik yang destruktif. Oleh 
karena itu, menyampaikan pesan hendaknya perlu memperhatikan saat yang tepat 
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dan dimana tempat yang paling sesuai bagi penerima pesan untuk mau 
mendengarnya, agar terjadi penerimaan yang baik. 

 

Karakteristik masyarakat 

Pertimbangan lain menyangkut perbedaan atar belakang masyarakat, baik ditinjau 
dari pendidikan, pengalaman, posisi, nilai yang dianut dan kapasitasnya. Tidak 
semua dapat diperlakukan sama, bisa saja lebih banyak cara yang dapat ditempuh 
oleh Anda untuk mengungkapkannya. Semuanya tergantung kemampuan Anda 
mengenal kebiasaan dan pola perilaku masyarakat dalam menanggapi berbagai 
persoalan. Oleh karena itu, isi pesan dan cara menyampaikan umpan balik harus 
disiapkan dengan menggali informasi tentang kehidupan mereka, selanjutnya 
kemaslah pesan secara menarik dan sederhana dengan penuh empati dan simpati 
serta disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. 

 

Sampaikan yang positif dulu 

Semua orang butuh dukungan yang bermakna bagi dirinya. Mulailah dengan 
mengingkapkan hal-hal yang positif dulu, sehingga penerima umpan balik akan 
lebih terbuka dalam mendengarkan dan merubah perilaku yang diharapkan. Jika 
Anda menyampaikan dengan cara sebaliknya Anda akan menghadapi persoalan 
baru yang sulit diselesaikan. Pada umumnya, orang akan mendengarkan apa yang 
kita sampaikan, jika pesan yang disampaikan sesuatu yang positif untuk dirinya dan 
menempatkan mereka sebagai orang yang patut dihargai atau dihormati. 

 

Sasaran umpan balik 

Berikanlah tanggapan, pandangan, atau kereksi terhadap beberapa indikator yang 
dapat dimengerti, dihayati dan mampu dilaksanakan. Bila seseorang memperoleh 
umpan balik pada sesuatu yang tidak dapat dirubah, umpan tersebut tidak akan 
bermanfaat bahkan akan terjadi penolakan yang mengakibatkan maksud dan tujuan 
Anda tidak tercapai. Berilah pandangan atau tanggapan pada sesuatu yang 
memungkinkan seseorang mampu melaksanakannya, realistis, dan sesuai dengan 
potensi yang dimilikinya, sehingga masyarakat berkeyakinan untuk merubah atau 
memperbaiki hal-hal yang perlu ditingkatkan.  
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Sertai dengan usulan 

Setiap orang mengharapkan perbaikan terhadap tugas yang dilaksanakannya. Upaya 
perbaikan dapat dilakukan dengan pembimbingan dan pemberian rekomendasi 
yang bermanfaat untuk meningkatkan performance individu, kelompok, atau 
kelembagaan. Umpan balik akan lebih bermanfaat, bila disertai dengan usulan 
perbaikan. Memberikan ide atau gagasan operasional yang dapat ditindaklanjuti. 
Jika Anda mengkritik teman, atasan, kolega, atau masyarakat tertentu tidak cukup 
hanya mengungkapkan fakta dan apa saja yang menjadi kelemahan tanpa 
memberikan alternatif untuk memperbaikinya. 

 

Gunakan fakta secara objektif 

Kritik, saran atau komentar yang Anda sampaikan hendaknya dilengkapi dengan 
fakta dan data yang akurat dan benar, sehingga tidak menimbulkan 
kesalahpahaman atau fitnah. Sebelum Anda menyampaikan kritik atau saran kepada 
orang lain pahami terlebih dahulu masalahnya dan kumpulkan fakta secara objektif. 
Jelaskan apa yang Anda alami dan rasakan. Carilah alasannya, berikan fakta dan 
jangan hanya sekedar penilaian tanpa bukti fakta pendukung.  

 

Beri kebebasan 

Tujuan memberi umpan balik untuk memperbaiki pandangan, sikap dan 
keterampilan tertentu sesuai dengan potensinya. Berikan kebebasan kepada 
penerima untuk mau menerima atau menolak, begitu pun langkah-langkah yang 
akan diambil. Hindari pemaksaan pendapat dan kehendak. 

 

Sampaikan kepada yang hadir 

Umpan balik hendaknya disampaikan secara terbuka dan transparan kepada setiap 
yang hadir atau orang-orang yang terlibat dalam program yang Anda gulirkan. 
Lebih utama melibatkan banyak pelaku sehingga program Anda memiliki legitimasi 
dan dukungan yang cukup. Hindari penyampaian pesan, kritik atau saran secara 
elitis hanya kepada segelintir orang saja yang dianggap berpengaruh. Hal ini untuk 
menghindari kesalahpahaman terhadap persoalan dan penilaian yang dilakukan. 
Hindari penyampaian informasi secara tertutup dengan memberikan gagasan, 
rekomendasi dan kritik kepada seseorang yang tidak hadir. Hal itu hanya akan 
menjadi polemik dan “gosip“ yang tidak bermanfaat. 
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Kritik sebagai cermin diri 

Kritik merupakan salah satu cara yang umum ditempuh dalam memberikan umpan 
balik. Anda dapat menyampaikan kritik terhadap berbagai temuan menyangkut 
prosedur kerja yang dilakukan masyarakat yang dianggap menyimpang atau kurang 
efektif. Penyampaian kritik perlu mempertimbangkan kaidah dan etika, agar 
pandangan yang dikemukan efektif mencapai tujuan. Kritik dapat diambil dari 
pengalaman, peristiwa dan fakta sebelumnya menyangkut kelebihan dan kelemahan 
orang lain sebagai cermin untuk meningkatkan keterampilan dan mengoptimalkan 
potensi yang dimiliki.  

 

Menerima Umpan Balik 

Menerima umpan balik biasanya sangat sulit, apalagi umpan balik negatif. Berikut 
diuraikan kiat-kiat untuk menerima umpan balik secara positif dan sungguh-
sungguh.  

 

Jadilah pendengar yang baik 

Memberi umpan balik harus diawali dengan sikap dan tindakan Anda untuk 
mendengar secara seksama dan penuh antusias terkait dengan dasar pertimbangan, 
sikap dan pandangan tentang masalah yang kemukakan orang lain. Menjadi 
pendengar yang baik tidak diartikan mengambil posisi pasif, tetapi menjalin 
interaksi yang cenderung proaktif terhadap persoalan yang dikemukakan. 

 

Kendalikan diri  

Dalam memberikan tanggapan, sanggahan atau kritik harus memperhatikan kondisi 
penerima umpan balik. Hal ini dapat dilakukan, jika pemberi informasi—pesan 
sadar dan mampu mengendalikan dirinya. Jangan langsung menyela, membantah 
atau membela diri. Jadilah diri Anda menjadi seorang yang bijak dalam memberikan 
kritik atau umpan balik sekaligus menjadi orang yang mau mendengar saran dan 
pandangan orang lain. 

 

Tinjau ulang 

Tidak selamanya pendapat atau saran yang diberikan dapat diterima dengan benar. 
Belum tentu semua orang sepakat dengan umpan balik yang Anda berikan. Anda 
dapat bertanya kepada orang lain, kemudian menilai sejauhmana umpan balik 
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tersebut dapat diterima dan dilaksanakan.  Jika ditemukan beberapa kelemahan 
dalam menyampaikan umpan balik, maka periksalah kembali catatan Anda 
mungkin ada aspek penting yang tertinggal atau ada hal-hal yang perlu kajian lebih 
dalam.  

 

Manfaatkan umpan balik 

Bila informasi yang disampaikan bermanfaat, yakinkan kepada masyarakat sebagai 
penerima pesan, bahwa hal itu penting dan dibutuhkan. Manfaat umpan balik secara 
nyata untuk meningkatkan kualitas diri. Pikirkan langkah-langkah apa saja yang 
harus dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang 
lebih profuktif dan bermakna bagi masyarakat . 
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12 
Mengelola Rapat dan  

Pertemuan  
 

 

 

 

 

ampir dalam setiap kegiatan pendampingan, rapat dan pertemuan menjadi 
kebutuhan utama untuk membahas berbagai persoalan, temuan lapangan, 
dan upaya meningkatkan kinerja tim. Apakah sebuah pertemuan akan 

berharga dan memiliki nilai untuk merubah kinerja tim atau bahkan menjadi sebuah 
arena perdebatan yang tidak berujung pangkal, tidak menarik, membuang waktu, 
memperlebar kesenjangan atau menimbulkan rasa tidak enak antara peserta yang 
hadir ?. Pertemuan yang baik tidak dilihat dari frekuensi atau banyaknya diskusi 
yang dilakukan tetapi sejauhmana kualitas pertemuan itu dapat memberikan 
kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Pandangan umum yang dianut oleh banyak organisasi sosial dan bisnis 
mengenai pertemuan bahwa suatu diskusi atau rapat yang efektif harus ditangani 
dengan tepat melalui perencanaan dan manajemen yang benar sehingga 
memberikan manfaat kepada peserta yang hadir. Dalam beberapa hal, pertukaran 
informasi dan diskusi yang dilakukan secara intensif dengan melibatkan anggota 
atau peserta yang hadir dihasilkan suatu keputusan penting untuk kepentingan 
program. Dengan demikian bagaimana Anda mengelola pertemuan agar efektif dan 
bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Rapat atau pertemuan bukan sekedar 
alternatif sosial untuk membahas topik dan mempertemuan pihak-pihak yang 
berkepentingan, lebih dari itu untuk menghasilkan suatu dinamika perubahan 
organisasi dan kerangka kerja yang lebih efektif dan efisien. 

Jika Anda diarahkan pada dua alternatif pilihan yang perlu diikuti oleh tim,  
apakah Anda akan meniadakan rapat sama sekali atau memastikan rapat berjalan 

H
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dengan lebih efektif dan efisien?. Pilihan pertama, hendaknya dihindari, karena 
bertemu dengan kelompok sasaran dan berdiskusi dengan mereka akan lebih 
banyak memberikan dampak bagi peningkatan kapasitas organisasi. Pilihan kedua 
menuntut Anda untuk memahami segala sesuatu berkaitan dengan bentuk 
pertemuan, pola perilaku dan hubungan peserta yang akan hadir. 

Kemampuan mengelola pertemuan atau rapat secara efektif merupakan 
prasyarat yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Terkadang kemampuan 
mengelola pertemuan menjadi salah satu indikator keberhasilan Anda dalam 
menjalin hubungan baik dengan kelompok dampingan atau pelaku lainnya. 
Kemampuan ini sangat membantu tugas dan memecahkan masalah yang ditemui di 
lapangan. Rapat atau pertemuan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan 
program pemberdayaan masyarakat. Setiap program yang akan dilaksanakan harus 
dibicarakan dulu dengan masyarakat melalui forum rapat atau pertemuan yang 
diselenggarakan secara demokratis.  

 Pertemuan dan diskusi merupakan kegiatan pembahasan suatu topik atau tema 
secara teratur untuk menghasilkan suatu kesepakatan dengan benar. Rapat adalah 
kegiatan memberikan informasi untuk dipikirkan atau dikerjakan selanjutnya untuk 
mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.  
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Bentuk dan Jenis Pertemuan 

Beberapa alternatif yang dapat Anda pilih dalam menyelenggarakan pertemuan atau 
rapat dalam masyarakat. Bentuk dan jenis pertemuan sangat dipengaruhi oleh tujuan 
dan hasil yang diharapkan. Ludlow dan Panton (2000) menjelaskan beberapa jenis 
pertemuan dengan penjelasan masing-masing karakter, 

 

☺ Negosiasi; pertemuan yang diselenggarakan untuk menyelesaikan beberapa 
persoalan atau konflik melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Jalinan 
komunikasi yang terjadi “dua arah” dan bertujuan menyatukan dua pihak yang 
berbeda kepentingan. 

☺ Penyampaian informasi, pola pertemuan yang dilakukan secara langsung oleh 
pembicara, moderator atau pemimpin rapat untuk menginformasikan 
mengumumkan suatu kebijakan. Jalinan komunikasi yang dibangun lebih 
bersifat “satu arah”. 

☺ Penyelesaian masalah, yaitu pertemuan yang dilakukan untuk menemukan 
alternatif pemecahan masalah yang dihadapi kelompok. Kapasitas dan 
kreativitas kelompok dioptimalkan untuk menelusuri isu–isu yang muncul dan 
bagaimana bersikap. Diskusi akan mengalir di sekeliling meja. Hasil dari 
pertemuan berupa kesepakatan dan alternatif solusi terhadap masalah yang 
dihadapi. 

☺ Pembuatan keputusan, yaitu pertemuan yang dilakukan untuk menghasilkan 
suatu keputusan tentang suatu aspek dalam organisasi atau dalam rangka 
menghasilkan kebijakan. Peserta yang terlibat, terbatas bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam pengambilan keputusan. 

 

Fungsi Pertemuan; Diskusi atau Rapat 

Beberapa fungsi rapat atau pertemuan yaitu;  

☺ Rapat atau pertemuan merupakan sarana untuk menginformasi kegiatan atau 
program pembangunan kepada masyarakat seperti sosialisasi program, rencana 
kerja, target capaian, jadual kegiatan dan informasi penting lainnya. Disamping 
itu untuk menampung masukan dari masyarakat berkenaan dengan kegiatan 
yang sedang dilaksanakan.  

☺ Rapat merupakan wahana untuk mengevaluasi sejauhmana program telah 
dilaksanakan.  
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☺ Rapat atau pertemuan sebagai sarana konsultasi dan bimbingan kinerja 
mengenai jalannya pelaksanaan program tersebut.  

☺ Rapat atau pertemuan sebagai forum untuk melakukan koordinasi antara 
pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus membahas 
masalah yang timbul  dari masing-masing pihak dalam pelaksanaan program.  

☺ Rapat atau pertemuan sebagai forum bagi masyarakat untuk mengambil 
keputusan dan menentukan alternatif solusi pemecahan masalah yang terbaik 
bagi organisasi.  

☺ Rapat atau pertemuan sebagai forum pembentukan kelompok kerja atau tim 
pelaksana program yang akan dilaksanakan. 

 

Unsur yang Terlibat 

Unsur-unsur utama dalam setiap diskusi atau rapat, yaitu :  

☺ Pemimpin, seperti Ketua dan Sekretaris, dan kadang-kadang juga ada 
moderator. 

☺ Anggota, yaitu yang akan berperan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai 
tujuan bersama. 

☺ Tema atau topik pembahasan kegiatan yang akan dilakukan. 

☺ Tujuan atau hasil yang diharapkan. 

☺ Proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. 

☺ Kesimpulan atau hasil yang dicapai.  

 

Tahapan yang harus ditempuh 

Secara umum suatu pertemuan harus mencerminkan tahapan, sebagai berikut, 
 

Tahap Persiapan 

Kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahap persiapan yaitu;  

☺ Menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan rapat yang akan 
diselenggarakan.  
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☺ Menentukan topik atau masalah apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan 
tersebut. 

☺ Menyusun agenda rapat sesuai dengan topik atau pokok permasalahan yang 
telah ditetapkan.  

☺ Menentukan dan menseleksi orang, lembaga, tokoh masyarakat, aparat atau 
pihak lain yang harus diundang dalam pertemuan tersebut. Dalam menentukan 
orang atau pihak lain yang akan diundang harus memiliki keterkaitan dengan 
masalah yang akan dibahas. Dapat pula mengundang nara sumber yang 
mempunyai kemampuan atau kompeten dalam masalah yang akan dibahas 
dalam rapat.  

☺ Menetapkan waktu pelaksanaan rapat dengan mengkoordinasikan dengan 
peserta yang akan diundang (waktu jangan menggangu kerja atau kegiatan 
rutin sehari-hari).  

☺ Menyiapkan tempat rapat (tata ruang) dan peralatan yang diperlukan untuk 
kelancaran rapat. Tempat rapat dapat memanfaatkan berbagai aktivitas rutin 
dalam masyarakat seperti, di balai desa, langgar, masjid, atau di tempat warga 
bekerja. 

 

Tahap pelaksanaan 

Kegiatan pada tahap pelaksanaan meliputi, acara pembukaan, pembahasan materi, 
menarik kesimpulan, pengambilan keputusan dan penutup. 

a. Pembukaan  

Dalam acara pembukaan dilakukan penentuan pimpinan rapat (ketua/pimpinan 
rapat, moderator dan notulen). Anda sebagai pimpinan rapat dapat menjelaskan 
agenda rapat, tata tertib dan menetapkan waktu (lamanya pelaksanaan rapat). 
Disamping itu pimpinan rapat dapat menyampaikan secara singkat informasi umum 
yang dianggap penting. Hindari acara sambutan protokoler yang kurang relevan 
dengan materi rapat yang akan dibahas.  

 

b.  Pembahasan Materi 

Pembahasan materi rapat dapat dilaksanakan secara pleno atau dengan membentuk 
kelompok. Setelah selesai pemba-hasan materi dilanjutkan dengan diskusi atau tanya 
jawab. Dalam pembahasan materi, pimpinan rapat harus akomodatif, tegas, dan adil, 
mengarahkan pembicaraan kepada pokok permasalah yang sedang dibahas. Dalam 
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pembahasan materi, Anda dapat mengundang tenaga ahli sebagai nara sumber atau 
pihak-pihak yang berkompeten untuk membantu memecahkan masalah tersebut.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta dalam pembahasan 
materi rapat, yaitu; 

☺ Semua anggota atau peserta diberi kesempatan berperan aktif dalam diskusi. 

☺ Terarah pada tema atau topik dan tujuan—hasil yang diharapkan. 

☺ Mencegah dominasi atau celaan. 

☺ Memupuk kerjasama dan mencegah perpecahan. 

☺ Memotivasi peserta supaya bergairah. 

☺ Menghargai setiap ide, gagasan atau karya peserta rapat. 

☺ Tidak bertele-tele tetapi singkat dan padat serta selalu memperhatikan waktu. 

☺ Bersikap terbuka, teliti, tanggap dan kritis. 

☺ Menilai dan mengoreksi hasil yang dicapai. 

☺ Mencatat hasil-hasil pembahasan kegiatan. 

☺ Suasana ramah, gembira dan kekeluargaan. 

Dalam setiap pembahasan masalah diusahakan menghasilkan keputusan. Pada 
saat pembahasan atau diskusi notulen mencatat seluruh usulan dan pertanyaan dari 
setiap peserta rapat dengan mencantumkan identitas (nama, alamat, juga jabatan) 
peserta yang menyampaikan ide, usulan atau pertanyaan. Notulen juga harus 
mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam setiap pembahasan masalah 
termasuk risalah rapat. Setelah selesai acara pembahasan materi, Anda sebagai 
pimpinan rapat menegaskan kembali solusi atau keputusan yang disepakati. 

Secara rinci langkah-langkah yang ditempuh diantaranya: 

1. Menjelaskan tema atau topik pembahasan kegiatan. 

2. Menjelaskan tujuan atau hasil pembahasan kegiatan yang diharapkan. 

3. Memilih atau menentukan pemimpin (Ketua, Sekretaris, Moderator). 

4. Menjelaskan acara pembahasan atau kegiatan termasuk pembagian waktunya. 

5. Menjelaskan tata-cara pembahasan dan peran peserta.  

6. Membahas atau melakukan kegiatan sesuai krnonologis acara.  
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7. Menyimpulkan hasil pembahasan dan menginformasikan kembali kepada 
peserta. 

 

Tahap Kesimpulan dan penutup 

Dalam acara ini pimpinan rapat membacakan kesimpulan yang telah dicatat oleh 
notulen dan disepakati oleh peserta rapat. Kemudian secara bersama-sama 
menentukan rencana kegiatan (RTL) sebagai tindak lanjut terhadap apa yang telah 
diputuskan dalam rapat. Langkah terakhir dalam pelaksanaan rapat, yaitu penutup. 
Dalam acara ini, biasanya diisi dengan pengumuman yang bersifat informatif bagi 
para peserta rapat dilanjutkan do’a yang dipimpin oleh salah seorang peserta rapat. 

Hal-hal yang Anda perlu diperhatikan dalam mempimpin rapat diantaranya; (1) 
bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh peserta rapat, (2) menghormati 
pendapat atau ide dari peserta yang lain, (3) bersikap akomodatif, lugas, tegas, dan 
adil, sehingga terhindar dari dominasi pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan rapat  

 

Pengaturan Situasi Pertemuan 

Agar peserta dapat berperan serta dengan baik maka perlu diperhatikan lokasi, 
sarana dan tempat duduk. Penataan tempat duduk, disesuaikan dengan situasi 
ruangan yang ada. Misalnya bentuk lingkaran, bentuk setengah lingkaran, bentuk 
persegi panjang, dan bentuk huruf U. . 
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13 
Mengelola Media dan 

Informasi  
 

 

 

 

 

stilah media berasal dari bahasa latin dan bentuk jamak dari kata “medium” 
yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara pesan dari 
pengirim kepada penerima pesan. Batasan lebih luas tentang media adalah segala 

sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima, 
sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, minat seseorang terhadap pesan 
yang disampaikan. Media merupakan salah satu wahana pembelajaran sehingga 
proses internalisasi pengetahuan dan nilai-nilai tertentu dalam dirinya. 

Media merupakan sarana atau instrumen penting yang tidak dapat diabaikan 
oleh Anda dalam melaksanakan tugas pendampingan. Banyak hal yang dapat 
dilakukan dengan media karena kemampuannya memanipulasi pesan secara 
bervariasi dan menarik. Media sangat efektif untuk menyampaikan ide atau gagasan 
yang akan disosialisasikan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang 
berkepentingan terhadap keberhasilan program. Dengan kata lain, media sebagai 
salah satu sarana komunikasi antara sumber informasi baik dari Anda sebagai 
penyuluh—pelatih, atau pihak pemerintah seperti aparat desa, camat kepada 
masyarakat agar tujuan pemberdayaan atau program pembangunan tercapai secara 
efektif dan efisien. Informasi yang disampaikan dapat berisi ide, gagasan, saran, atau 
kritik, aturan, strategi program, kegiatan lapangan, perkembangan proyek dan 
sebagainya.  

 

I 
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Fungsi dan Peran Media 

Media dalam kegiatan pendampingan tidak hanya berperan menyampaikan ide, 
gagasan, dan pengetahuan kepada masyarakat, lebih dari itu media dapat digunakan 
sebagai cara untuk mempermudah dan mempercepat pemahaman dan penghayatan 
terhadap informasi yang disampaikan. Dalam beberapa kasus terkadang fasilitator 
sering mengabaikan peran penting media dalam mempengaruhi perilaku dan 
tindakan seseorang. Umumnya fasilitator lebih nyaman dengan berbicara di muka 
umum atau podium secara berulang-ulang dengan penegasan tertentu yang 
terkadang membutuhkan waktu dan kerja keras. Kesulitan ini dapat ditangani 
melalui penggunaan media untuk tujuan yang lebih luas diantaranya,  

 

☺ Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. 

☺ Sarana komunikasi penerangan dan penyuluhan. 

☺ Memelihara keterbukaan dan transparansi. 

☺ Meningkatkan kredibilitas fasilitator dan Tim Pelaksana dalam menjalankan 
program. 

☺ Menginformasikan kemajuan pelaksanaan kegiatan. 

☺ Meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat dan organisasi lokal dalam 
pelaksanaan pembangunan. 

 

Mengembangkan Media 

Bila Anda akan merancang media sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi 
masyarakat hendaknya dilakukan dengan perencanaan yang matang. Jangan sampai 
media dengan kemampuannya justru tidak dapat berfungsi secara optimal dalam 
mencapai tujuan yang diharapkan. Anda  harus mempelajari dengan benar 
karakteristik jenis media yang akan digunakan. Siapa audience yang akan 
menggunakannya, informasi penting atau pokok materi apa yang akan Anda 
sampaikan, dalam situasi bagaiman media itu disajikan dan kapan hal itu dilakukan.  
Semakin Anda menelusuri dengan cermat kebutuan penggunaan media, semakin 
Anda mengenal lebih jauh sasaran dan manfaat media itu untuk kepentingan yang 
lebih luas. Tahapan awal yang harus Anda tempuh melalui persiapan dan 
perencanaan secara teliti. Tidak semua jenis media dapat digunakan untuk tujuan 
yang sama, tetapi harus dilihat dari kebutuhan dan ketersediaan lingkungan untuk 
memanfaatkannya.  
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Dalam mengembangkan media, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab 

√ Apakah media yang akan diadakan berkaitan dengan kebutuhan kelompok 
tertentu atau masyarakat secara umum sebagai pengguna ? 

√ Apakah media yang akan dibuat diarahkan untuk kegiatan pengembangan 
keterampilan melalui pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu ? 

√ Perubahan perilaku apa yang diharapkan dari penggunaan media itu ? 

√ potensi dan sumber daya apa yang dapat menunjang pengadaan media 
tersebut ? 

√ Media bagaimana yang sesuai dengan materi atau informasi yang akan 
disajikan ? 

 

Bila pertanyaan tersebut disusun secara lebih sistematis, maka urutan dalam 
pengembangan media dapat dikemukakan sebagai berikut; 

 

☺ Menganalisi kebutuhan dan karakteristik kelompok sasaran. 

☺ Merumuskan tujuan dengan jelas. 

☺ Merumusakan butir materi dan informasi yang akan disampaikan untuk 
mencapai tujuan. 

☺ Mengembangkan alat ukur keberhasilan. 

☺ Merancang media. 

☺ Pemanfaatan media untuk kelompok sasaran. 

☺ Melakukan evaluasi dan revisi. 

 

Secara skematis langkah-langkah di atas digambarkan dalam bentuk model 
sebagai berikut 
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Jenis Media dan Sumber Informasi 

Jenis media informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Anda untuk kegiatan 
pendampingan cukup banyak terutama untuk sosialisasi dan penerangan kepada 
masyarakat. Mulai dari media senderhana hingga media yang menggunakan 
teknologi modern. Berikut ini sebagian dari media yang banyak dimanfaatkan untuk 
mengkomunikasikan dan mensosialisasikan program kepada masyarakat. 

 

Papan Pengumuman dan Informasi Proyek 

Papan pengumuman merupakan salah satu media sederhana dan banyak ditemui, 
biasanya disediakan di balai desa atau tempat strategis lainnya seperti pasar, masjid, 
majelis taklim, Poskamling. Media ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau 

PERUMUSAN ALAT UKUR
KEBERHASILAN

PERUMUSAN MATERI

PEMANFAATAN MEDIA

PENGEMBANGAN MEDIA

PERUMUSAN TUJUAN

IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN

E V A L U A S I

REVISI
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Anda sebagai fasilitator untuk menginformasikan segala sesuatu berkaitan dengan 
informasi perkembangan program, seperti data proyek, RAB, peta lokasi, harga 
material, kegiatan pertemuan, hasil kesepakatan dan pengumuman lainnya. 

 

Brosur, Pamflet, Poster, Surat Edaran 

Anda dapat memanfaatkan media cetak dalam bentuk brosur dan pamflet yang 
berisi informasi singkat tentang program, harga bahan, panduan pelatihan, 
mekanisme lelang, informasi kesehatan, pengenalan teknologi terapan bagi petani, 
dan pendidikan. Poster dan gambar sederhana dapat digunakan untuk merangsang 
khalayak agar terlibat dalam program yang dilaksanakan. Surat edaran digunakan 
untuk mensosialisasikan aturan, tata cara pelelangan, tatacara ganti rugi, insentif dan 
aturan lainnya. Media ini dapat disebarluaskan kepada stakeholder dalam forum 
rapat atau pertemuan penting lainnya. 

 

Kotak Saran dan Kritik 

Kotak saran merupakan media sederhana dan murah yang digunakan untuk 
menampung masukan (saran atau kritik) dari masyarakat, tanpa mencantumkan 
identitas secara lengkap. Paling tidak media ini memungkinkan masyarakat untuk 
urun rembuk mengajukan usulan tertulis kepada pihak-pihak yang dituju. Alangkah 
baiknya Anda menyediakan pula kotak saran atau kritik bagi masyarakat yang ingin 
menyampaikan ide, gagasan, masalah dan perasaannya terhadap program atau 
proyek yang sedang dijalankan. Setiap saat Anda dapat membaca dan membahasnya 
bersama untuk memperoleh solusi yang menguntungkan semua pihak. 

 

Foto dan Dokumentasi Kegiatan 

Setiap aktivitas yang dilakukan, seperti penyuluhan, pelayanan kesehatan terpadu, 
kelompok usaha wanita, pembangunan jalan, kerjasama lintas iman dan forum 
diskusi lain perlu dokumentasikan dan diinformasikan kepada masyarakat. Jika 
Anda memiliki sedikit biaya untuk membeli kamera akan sangat membantu Anda 
dalam mendokumentasikan seluruh kegiatan. Kebiasaan ini bisa dijadikan sarana 
hobi untuk mengembangkan minat dan perhatian Anda terhadap objek penting dan 
menarik untuk didokumentasikan. Disamping sebagai rekaman pengalaman Anda 
yang suatu saat bermanfaat untuk perjalanan karir dan proses belajar Anda. 
Diharapkan memvisualisasikan foto atau gambar yang mencerminkan gambaran 
sebelum dan setelah ada proyek. Tunjukkan sisi menarik dari foto atau dokumen 
yang ditayangkan dengan memberikan komentar singkat. Bila perlu foto tersebut 
dapat ditempel pada papan pengumumun untuk menggugah bagi siapa saja yang 
melihatnya. Biasanya lembaga donor mensyaratkan beberapa lesson learn dari 
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pengalaman para aktivis disertai dengan visualisasi kegiatan sebagai bagian dari 
laporan proyek. 

 

Nara Sumber (Resource Person) 

Nara sumber adalah orang yang berkompeten atau ahli dalam suatu bidang yang 
dibutuhkan untuk menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat. Seseorang 
dijadikan nara sumber karena keahliannya, profesionalitas dan wewenangnya 
tentang suatu bidang permasalahan yang sedang dibahas oleh kelompok. Nara 
sumber merupakan salah satu sumber informasi yang dapat dimanfaatkan fasilitator 
sebagai jembatan, perangsang dan penguat kelompok sasaran. Disamping itu, ikut 
serta dalam mensosialisasikan pesan (program) dan memberikan penyuluhan 
kepada masyarakat. Nara sumber diantaranya pakar dalam bidang keahlian tertentu, 
aparat, tokoh masyarakat, kepala desa, KSW, camat, konsultan atau diri Anda 
sebagai fasilitator. 

  

Panduan Pemanfaatan Media  

Dalam situasi tertentu fasilitator dituntut untuk merancang dan menyediakan media 
informasi yang sesuai dengan kebutuhan, disajikan secara sederhana dan bermanfaat 
bagi masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa 
prinsip dalam mengembangkan media informasi yang di kenal dengan istilah 7 M. 

 

Mudah 

Pada saat Anda melalukan pengenalan, sosialisasi atau pelatihan, media berperan 
untuk mempercepat peningkatan pengetahuan, keterampilan sekaligus sikap yang 
akan dibangun. Sajian gambar yang rumit, sulit ditangkap oleh peserta, perbedaan 
budaya akan mempersulit posisi Anda untuk meneguhkan suatu pesan. Pada 
hakekatnya media dirancang untuk memudahkan orang untuk belajar dan mengerti 
apa yang kita sampaikan. Bukan untuk menimbulkan kesan bahwa Anda siap 
melakukan presentasi dengan menunjukan sejumlah media dan kerumitan dalam 
menggunakannya. Ingat presentasi bukan parade kecanggihan Anda mengunakan 
media tetapi alat untuk mencapai tujuan. Tetapi apakah media itu sejalan dengan 
harapan pembelajar atau bahkan mempersulitnya. Gunakan media yang mudah 
Anda buat tetapi mampu menjelaskan objek secara tepat dan memberikan kesan 
yang dalam bagi peserta.  

‘Mudah’ dapat ditinjau dari dua hal. Pertama, mudah dalam pengadaannya 
menyangkut bahan, tempat memperolehnya, dan memungkinkan rancangan itu 
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diwujudkan. Kedua, ditinjau dari segi pemanfaatannya mencakup siapa (fasilitator 
atau peserta) yang menggunakannya, cara mengoperasikan dan memeliharanya, 
kesesuaian dengan karakteristik kelompok, serta membangun pemahaman tentang 
pesan yang disampaikan. Media dibuat sederhana terbuat dari bahan dan peralatan 
yang tersedia, mudah diperoleh disamping Anda dan masyarakat mengetahui serta 
dapat membuatnya.  

 

Murah 

Disamping media dapat diperoleh dengan mudah, pertimbangkan pula harga yang 
dapat dijangkau. Terkadang rancangan pertemuan dan presentasi yang akan 
dilakukan dengan biaya yang terbatas. Jika Anda mencoba mengharapkan suatu 
bentuk sajian yang spektakuler tentu akan menggeser komposisi anggaran yang 
telah ditetapkan. Bila hal ini menimbulkan penurunan kualitas informasi dan cara 
memahami materi yang disajikan, maka gunakan alternatif media yang lebih murah. 
Media bukan tujuan tetapi alat yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Dengan 
demikian, pemilihan media tidak terletak dari harga dan kualitas barang yang tinggi, 
tetapi sejauhmana mampu mencapai tujuan dari belajar itu sendiri. Biaya pembuatan 
media atau pengadaan sumber informasi terjangkau oleh kemampuan kocek Anda 
dan masyarakat. Media dengan harga mahal tidak menjamin ketercapaian tujuan 
yang diharapkan, bahkan tidak efektif untuk kepentingan kelompok sasaran. 
Pengadaan media hendaknya merujuk pada kebutuhan dan karakteristik informasi 
yang akan disampaikan. 

 

Menarik 

Pesan yang akan diinformasikan dan ditampilkan harus dikemas secara menarik, 
sehingga merangsang masyarakat untuk berfikir, berpartisipasi, dan mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Kemasan media sangat tergantung kemampuan Anda 
memilih topik yang akan disampaikan di dalam forum dan karakteristik media yang 
akan digunakan. Anda mungkin berharap apa yang disampaikan benar-benar 
membuka jalan pikiran atau menemukan gagasan baru, mungkin Anda akan 
mengoptimalkan komik atau gambar yang penuh impresi, kemudian coba 
diintegrasikan dengan pesan yang akan disampaikan. Daya tarik terbangun 
mengikuti kaidah komunikasi efektif mencakup kebaruan (novelty), kreativitas 
dalam merancang media dan pola sajian yang bervariasi.  

 

Mengena 

Pesan atau informasi yang disampaikan harus sesuai (tepat sasaran) dengan tingkat 
pendidikan, pengetahuan, pengalaman, nilai-budaya, dan bahasanya mudah dicerna 
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oleh berbagai lapisan masyarakat. Dalam membuat suatu media perlu dilakukan 
kajian awal terkait latar belakang dan tingkat pengetahuan untuk mengidentifikasi 
kebutuhan media dan strategi penyampian pesan yang dapat diterima oleh sasaran. 
Perlu ditetapkan kriteria tingkat penguasaan terhadap pesan dan jenis media yang 
sesuai untuk menyampaikan pesan itu. Penggunaan radio akan lebih tepat jika 
digunakan untuk sasaran yang lebih luas, tetapi perlu diseleksi kedalam pesan yang 
akan disampaikan. Tidak semua pesan dapat dipahami atau menarik bagi 
pendengar, biasanya program radio telah menetapkan segmen penggunanya seperti 
pelajar, mahasiswa, guru, anak-anak, petani, buruh atau kalangan akademisi. Perlu 
dipertimbangkan pula kapan atau waktu layak siar, jika informasi itu diperuntukkan 
bagi petani, maka tentukan waktu yang memungkinkan mereka dapat 
mendengarkan pada saat istirahat atau setelah pulang dari berladang.  

 

Menggugah 

Pesan atau informasi yang dikemas harus mampu menyentuh perasaan dan 
memberi kesan mendalam kepada masyarakat, sehingga termotivasi dan terdorong 
untuk mengikutinya. Para aktivis perdamaian biasanya memanfaatkan media 
sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi opini publik dan mendorong 
pelibatan institusi formal untuk mendukung upaya rekonsiliasi. Ketika sebuah 
konflik terjadi di suatu tempat divisualisasikan dalam sebuah slogan ‘kita adalah 
bersaudara’—‘damai itu indah’—‘stop kekerasan’ dan sebagainya, paling tidak akan 
menggugah keprihatinan dan dorongan secara internal untuk menjaga keadaan lebih 
baik.  

 

Mustari (Up to date) 

Pesan atau informasi yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan dan 
mencerminkan hal-hal yang baru bagi masyarakat. Informasi yang usang akan 
mengurangi kredibilitas Anda sebagai fasilitator dan efektifitas dari penggunaan 
media itu untuk pembelajaran. Sebagus apapun cara Anda melakukan presentasi 
tetapi informasi yang Anda sajikan kedaluarsa—ketinggalan jaman tidak akan 
menimbulkan gairah dan harapan untuk mempelajarinya lebih lanjut. Tetapi jika 
Anda mampu menyajikan informasi yang up to date, akan memotivasi dan membuat 
orang untuk mengetahui lebih jauh. Oleh karena itu, Anda haris selalu melakukan 
pembaruan secara berkala terhadap informasi yang disampaikan.  

 

Menantang 

Kemasan pesan atau informasi yang ditampilkan harus mampu merangsang 
penghayatan dan kesadaran audience untuk melakukan tindakan atau sesuatu yang 
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diharapkan. Media yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan dan menantang 
mereka untuk melakukan sesuatu. Misalnya Anda menyampaikan infromasi tentang 
keberhasilan seorang pengusaha perempuan dalam menjalankan bisnisnya, atau 
seorang petani sukses yang bangun dari keterpurukan dengan menyajikan profil 
kesuksesannya kepada kelompok dampingan Anda. Paling tidak informasi yang 
disajikan memberikan cermin kepada orang lain sebagai bahan perbandingan. 
Dengan membanding diri kita dengan orang-orang sukses lainnya diharapkan akan 
menumbuhkan rasa percaya diri bahwa siapapun bisa mencapainya dan menantang 
mereka untuk mencobanya.  

 

 

 

Pola Pemanfaatan Media 

Setelah media yang dibutuhkan telah melalui proses produksi atau pengembangan, 
langkah berikutnya bagaimana pola pemanfaatannya. Betapa baiknya kemasan 
program media, bila tidak dimanfaatkan secara tepat dengan tujuan yang jelas tidak 
akan banyak pengaruhnya terhadap perilaku pengguna. Terlebih media tersebut 
digunakan untuk tujuan belajar, maka pemanfaatannya perlu dipersiapkan dan 
diorganisir dengan baik. Ada beberapa pola pemanfatan media;  

☺ Pemanfaatan media dalam situasi kelas (classroom setting). Dalam situasi ini 
media digunakan untuk menunjang pencapaian tujuan belajar tertentu. 
Biasanya media ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas atau 
keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fasilitator harus benar-benar 
memahami tujuan yang akan dicapai, materi yang mendukung tujuan, serta 
strategi pelatihan yang sesuai untuk tunjuan itu. 

☺ Pemanfaatan media secara terkontrol. Media digunakan dalam suatu rangkaian 
kegiatan yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Bila media ini 
digunakan untuk mensosialisasikan program Kredit Usaha Tani, maka 
sasarannya para petani yang diorganisir agar dapat memanfaatkan media 
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tersebut. Biasanya sasaran diatur dalam kelompok-kelompok kecil sehingga 
dapat berinteraksi baik dalam diskusi atau bekerjasama untuk memecahkan 
masalah. 

☺ Pemanfaatan media secara perorangan, kelompok atau massal. Media dapat 
digunakan untuk perorangan secara mandiri untuk tujuan meningkatkan 
kemampuan (performance) tertentu. Media digunakan oleh kelompok dalam 
diskusi, rapat atau pertemuan untuk memecahkan masalah secara bersama. 
Media digunakan secara massal dengan jumlah puluhan, ratusan bahkan 
ribuan. Media seperti ini biasanya disiarkan melalui pemancar elektronik, 
seperti radio, televisi atau digunakan dalam ruang besar seperti film . 
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14 
Menyikapi konflik dalam 

Masyarakat 
 

 

 

 

onflik seringkali dipahami sebagai pertentangan yang terjadi antara 
seseorang dengan orang lain, antara kelompok dengan kelompok atau 
seseorang dengan kelompok dan biasanya terjadi antara pihak yang 

mempunyai tujuan sama. Dimana salah satu pihak merasa dirugikan dengan 
keputusan atau tindakan yang diambil. Konflik sering terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat dan organisasi yang sering berakibat terhadap penurunan kinerja dan 
produktifitas serta berakibat fatal bagi keberlanjutan organisasi yang bersangkutan. 
Konflik sekecil apapun harus mendapat perhatian yang wajar, karena konflik akan 
selalu ada dan menjadi salah satu ciri dari organisasi yang hidup. Namun yang 
terpenting bagaimana agar konflik itu dapat dikelola dengan benar menjadi sesuatu 
yang postif sebagai bahan belajar untuk memahami anggota tim, bermakna dan 
produktif.  

Dari beberapa kasus yang ditemui, pada saat melakukan pendampingan 
masyarakat, masalah hubungan interpersonal, pembagian tugas dan komunikasi 
kelompok sering menimbulkan perbedaan dan berujung pada konflik. Perbedaan ini 
berpotensi menimbulkan konflik yang dapat menghambat keberhasilan program. 
Robbins (1996) mengemukakan bahwa konflik merupakan bagian dari pengalaman 
hubungan antarpribadi yang sulit dihindari. Sebaiknya konflik yang terjadi dikelola 
secara efektif sehingga bermanfaat dan mengarah pada perubahan ke arah yang 
lebih baik. Dengan kata lain konflik tidak selamanya merugikan masyarakat selama 
dapat ditangani dengan baik. Selanjutnya apa yang harus dilakukan Anda sebagai 
fasilitator dalam menghadapi permasalahan yang sangat rumit bahkan mengundang 
kerawanan sosial. Tulisan ini akan mencoba menjelaskan tentang konflik dalam 
maysrakat dan bagaimana kiat-kiat Anda dalam menghadapinya. 

 

K 
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Memahami Konflik dengan Benar 

Anda harus benar-benar memahami apa hakekat konflik itu dengan menggali secara 
menyeluruh akar persoalan yang menyebabkan konflik itu terjadi. Di lain pihak 
konflik yang terjadi dalam masyarakat merupakan wujud sikap penolakan atau 
ketidaksetujuan terhadap sebuah kesepakatan. Perbedaan pandangan terhadap 
masalah atau peristiwa yang terjadi dapat menjadi pemicu adanya konflik. 
Kekecewaan terhadap hasil atau perilaku yang ditunjukan oleh salah satu pihak 
terhadap pihak lain. Dalam tugas pendampingan, seringkali seorang fasilitator 
dihadapkan oleh berbagai persoalan yang dapat menghambat keberhasilan program. 
Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi ialah kemungkinan terjadinya konflik 
yang berlanjut dengan unjuk rasa, demo atau penolakan masyarakat terhadap 
program. Dalam konteks pemberdayaan yang terpenting bagi Anda, bagaimana 
mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik dan bagaimana menyikapinya.  

 

Faktor-Faktor Penyebab Konflik 

Beberapa faktor penyebab konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat ditelusuri 
dari tiga sudut pandang. Pertama, faktor yang timbul dalam diri Anda sendiri 
sebagai fasilitator, seperti ketidakmampuan beradaptasi, kepemimpianan yang 
lemah, atau kurang profesional terhadap tugas, ketertutupan, sulit mempercayai 
orang lain, berprasangka buruk, tidak menguasai program, tidak memahami budaya 
desa setempat, bersikap eksklusif, tidak mau membaur dengan masyarakat dan 
sebagainya. Kedua, faktor yang muncul dari luar diri Anda yaitu masyarakat, seperti 
adat istiadat, pola komunikasi, pelanggaran aturan main, pembentukan ‘klik‘, 
tingkat pendidikan rendah, ketertutupan, terbiasa dengan pola lama, saling curiga 
antarkelompok, kurangnya informasi, tidak memahami hakekat program, kurang 
menyadari pentingnya perubahan dalam pembangunan, kurang memahami 
kebutuhan, tidak ada keinginan untuk maju dan masih banyak lagi. Ketiga, faktor 
yang timbul dari para pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah daerah, 
kelompok elit, dan aparat terkait, seperti, kurang koordinasi, penyalahgunaan 
wewenang, manipulasi kekuasaan, terlalu kaku, tidak transparan, terlalu birokratis, 
menyalahi prosedur yang telah ditetapkan, kurang kooperatif, otoriter, dan tidak 
melibatkan masyarakat. 

 

Perbedaan Pendapat  

Suatu konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat tentang fakta, peristiwa atau 
kejadian, dimana masing-masing pihak merasa dirinya benar. Apabila perbedaan 
pendapat atau pandangan sangat tajam, maka dapat menimbulkan situasi yang 
kurang produktif, perasaan kurang enak, ketegangan dan sebagainya, sehingga hal-
hal tersebut dapat menimbulkan dan mempertajam konflik.  
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Salah Paham  

Perbedaan cara pandang dalam memahami sesuatu dan pemahaman kelompok 
(group miss-understanding) merupakan salah satu yang dapat memicu konflik. Di satu 
pihak masalah pedagang kaki lima dipandang sebagai suatu mata pencaharian bagi 
kalangan yang kurang mampu. Di pihak lain, keberadaanya diangap mengganggu 
ketertiban. Keduanya sulit dipersatukan karena perbedaan orientasi dalam 
memahami perilaku atau fenomena sosial. Misalnya, tindakan seseorang yang 
mungkin tujuannya baik, tetapi oleh pihak lain tindakan tersebut dipandang kurang 
tepat dan dianggap merugikan.  

 

Pihak-Pihak yang Merasa Dirugikan  

Konflik terjadi akibat salah satu pihak yang bertikai merasa dirugikan atau terambil 
haknya, sehingga mereka berusaha merebut kembali haknya. Hal ini biasanya terjadi 
akibat suatu sistem kekuasaan yang terbangun tanpa mengindahkan rasa keadilan 
dalam masyarakat. Kebijakan, keputusan dan tindakan yang diambil dianggap 
merugikan pihak lain, sehingga seseorang yang dirugikan merasa kurang enak, 
kurang senang atau bahkan membenci.  

 

Memahami Pokok Masalah yang Tampak 

Sebelum melibatkan diri dalam proses penyelesaian, yang perlu diperhatikan adalah 
memahami akar masalah yang tampak. Apakah fenomena yang muncul dalam 
masyarakat menunjukkan masalah yang sebenarnya atau hanya perilaku yang tidak 
ada kaitan sama sekali dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, coba 
Anda selami lebih dalam akar masalah yang sebenarnya, sehingga secara sistematis 
dapat mengantisipasi dan memecahkan masalah tersebut secara tepat. Misalnya 
terjadinya konflik akibat ganti rugi. Apakah ketidakpuasan masyarakat muncul 
akibat besarnya ganti rugi yang diterima atau ada faktor lain di balik itu yang perlu 
ditelusuri. Mungkin saja bukan besarnya ganti rugi, tetapi ketidaktransparanan 
proses ganti rugi, kurang memahami pentingnya sarana dan prasarana yang 
dibangun, atau adanya campur tangan pihak lain. Dari akar masalah yang 
ditemukan buatlah skala prioritas penyelesaian. Dari sinilah Anda mulai mengambil 
langkah-langkah dan memutuskan tindakan antisipasi yang harus dilakukan. 

Dalam menelusuri akar masalah tersebut, perlu didukung oleh informasi, data 
dan fakta yang lengkap. Jangan sekali-kali Anda cepat menarik kesimpulan secara 
matematis, karena konflik sosial memiliki varian (faktor-faktor pendorong) yang 
cukup banyak. Pengamatan langsung (observasi) bersama masyarakat untuk 
mendalami konflik sangat membantu Anda dalam mengantisipasi dan 
menyelesaikan konflik yang terjadi. Jadikan warga, tokoh masyarakat, BPD, dan 
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aparat terkait sebagai sumber informasi sekaligus pelaku utama dalam 
menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Ajaklah unsur-unsur yang ada dalam 
masyarakat  untuk mendalami dan memahami permasalahan yang sebenarnya. 

 

Sikap Anda sebagai Fasilitator 

Konflik dapat berkonotasi positif dan negatif tergantung pada cara pandang Anda 
tentang hakikat konflik dan pengaruhnya terhadap efektivitas pencapaian tujuan. 
Seseorang yang memandang konflik secara negatif, akan menganggap orang lain, 
baik secara individual atau kelompok yang berseberangan dengan dirinya akan 
dipandang sebagai musuh. Sehingga konflik yang ada perlu dihindari dan tidak 
diindahkan. Dalam kondisi seperti itu, konflik akan dipandang sebagai agresi 
(serangan), kekerasan, dan kompetisi yang merusak. 

Pandangan negatif terhadap konflik akan mewarnai suatu sikap untuk selalu 
menang menjadi lebih penting, dibanding pentingnya upaya untuk menyelesaikan 
berbagai persoalan yang menguntungkan efektivitas pencapaian tujuan bersama. 
Dengan demikian, cara pandang yang salah menimbulkan sikap irasional dan 
emosional yang akan menghambat penyelesaian persoalan yang dihadapi secara 
menyeluruh. 

Dalam masyarakat yang sedang berkembang, konflik dapat dijadikan sarana 
untuk mendorong kemungkinan pengembangan prestasi kerja. Kompetisi yang 
sehat akan menimbulkan gairah kerja dan keinginan untuk menjadi yang terbaik. 
Oleh karena itu, konflik tidak harus dihindari. Konflik perlu dikelola dan diarahkan 
agar menghasilkan sesuatu yang produktif dan memiliki kontribusi positif terhadap 
tercapainya tujuan. 

Selanjutnya bagaimana seharusnya Anda bersikap. Fasilitator merupakan 
bagian dari masyarakat yang bertugas memberikan kemudahan, pelayanan dan 
bimbingan agar masyarakat dapat memainkan perannya dan mampu memecahkan 
masalah yang dihadapi secara mandiri sesuai dengan potensinya. Dalam 
menghadapi konflik seorang pendamping dapat bersikap Simpati, Antipati dan 
Empati. Ketiga sikap ini sangat diperlukan dalam mengantisipasi konflik yang 
muncul sesuai dengan akar masalah dan karakteristik masyarakat yang 
dihadapinya. 

☺ Simpati adalah suatu perilaku yang menunjukkan persetujuan, rasa suka, 
menaruh perhatian terhadap orang lain. Keuntungan bersikap simpati untuk 
memberikan dorongan kepada masyarakat lebih percaya diri, mengetahui 
kekuatan diri, dan siap menghadapi persoalan yang dihadapi. Kelemahannya,  
pendamping menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak yang 
bertikai.  
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☺ Antipati adalah penolakan, ketidaksetujuan, perasaan tidak suka terhadap 
suatu peristiwa atau keputusan yang diambil oleh orang atau kelompok lain. 
Antipati menunjukkan sikap menentang objek tertentu yang bersifat 
interpersonal. Antipati dilakiukan sebagai upaya pengamanan diri atau 
mekanisme pertahanan diri dari serangan pihak lain. Kelemahannya  
pendamping cenderung acuh tak acuh, tidak akomodatif, tidak disukai oleh 
orang atau kelompok tertentu.  

☺ Empati adalah suatu perilaku atau keadaan mental yang membuat seseorang 
mengidentifikasi atau merasa dirinya dalam keadaan yang sama dengan orang 
atau kelompok orang lain. Sikap seperti ini yang lebih mengemuka sebagai 
seorang pendamping, dengan mencari terobosan baru dalam memecahkan 
konflik yang menguntungkan kedua belah pihak (menang-menang). 

Setiap pilihan yang diambil oleh Anda tidak terlepas dari resiko, yang 
terpenting bagaimana pilihan tersebut dapat meminimalisasi dampak yang tidak 
diharapkan dari keputusan itu. Upaya yang Anda bangun bagiaman mengikat 
seluruh elemen yang ada dalam masyarakat agar setiap persoalan yang muncul lebih 
diarahkan pada penyelesaian secara komprehensif dengan melihat untung dan 
ruginya, dan melibatkan peran aktif masyarakat sendiri. 

 

Menindaklanjuti Sikap yang Dipilih 

Bersikap simpati dan empati merupakan kecenderungan sikap yang dipilih oleh  
pendamping dalam menghadapi konflik dalam masyarakat. Kedua sikap ini 
memberikan peluang bagi Anda untuk memposisikan diri secara tepat dengan 
pihak-pihak yang bertikai. Masyarakat diberikan peran secara proporsional dalam 
menyelesaikan konfliknya sendiri. 

Jika Anda mengambil sikap simpati terhadap konflik yang terjadi, maka hal-hal 
yang perlu dipertimbangkan diantaranya, Anda harus berfikir secara kritis dan 
objektif. Mendalami akar masalah secara tepat, dan mencoba menempatkan orang-
orang atau pihak-pihak yang bertikai dengan benar sesuai kerangka acuan program. 
Keputusan yang diambil harus dilakukan secara objektif berdasarkan pedoman 
program, kesepakatan, norma dan aturan main yang berlaku. 

Disamping itu, dalam diri Anda harus muncul sikap dan perilaku yang terbuka 
dan menyenangkan, dengan memberikan dukungan secara penuh terhadap 
penyelesaian yang diambil oleh pihak-pihak yang bertikai. Kesan penuh perhatian, 
memberi dukungan moril, dan memberikan kepercayaan diwujudkan dalam bentuk 
ucapan balik positif, pola tingkah laku (gerak-gerik) dan perbuatan.  

Bilamana mengambil sikap empati terhadap konflik, maka  Anda harus 
bersikap objektif terhadap masalah yang dihadapi. Pihak-pihak yang terlibat dalam 
konflik diarahkan untuk menelaah kembali hakekat masalah, perilaku, nilai-nilai dan 
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kebutuhan yang sebenarnya serta mengembalikan permasalahan kepada 
kepentingan program secara menyeluruh. Ajaklah mereka untuk mencoba mengerti 
posisi masing-masing.  

Dalam situasi ini Anda hendaknya berperilaku netral, menghindari 
keberpihakan terhadap salah satu pihak yang bertikai. Mencoba mempertemukan 
kedua belah pihak yang bertikai untuk menemukan jalan pemecahan yang terbaik. 
Jika memang sulit ditemukan kata sepakat, maka ingatkan kepada masyarakat untuk 
berpikir kepada hal-hal yang positif dan mendukung agenda program yang lebih 
utama dengan menunjukkan persamaan antarkelompok dan hindari perbedaan yang 
bersifat tidak prinsip. 

Dalam menindaklanjuti sikap yang dipilih, Anda diharapkan mampu 
mengaktualisasikan diri Anda dalam bentuk ucapan, kata-kata yang menyenangkan, 
bersikap low profile, sopan, penuh perhatian dan menghargai perbedaan, mengindari 
benturan kepentingan yang bersifat sesaat. Sebaiknya Anda memposisikan sebagai 
seorang mediator, bertindak proaktif dan akomodatif terhadap kepentingan berbagai 
pihak serta bertindak sebagai pembimbing yang mengarahkan pada upaya 
penyadaran masyarakat akan potensi dan kemampuan memcahkan masalahnya 
secara mandiri. 

 

Berargumentasi Secara Produktif 

Apabila usaha di atas telah ditempuh dan dinilai kurang berhasil, maka munculkan 
konflik itu secara terbuka, ajaklah pihak yang bertikai untuk duduk bersama, 
berdiskusi dan mengungkapkan pendapat dengan memelihara hubungan baik. 
Beberapa petunjuk berikut perlu dipertimbangkan :  

☺ Hindari perpecahan dalam kelompok, apabila perlu dengan menunda diskusi 
sampai pertemuan berikutnya.  

☺ Rumuskan dengan jelas perkataan, tindakan dan harapan orang lain.  

☺ Argumentasi dilontarkan untuk menemukan pemecahan masalah bukan untuk 
memperlebar perbedaan.  

☺ Hubungkan argumentasi yang diajukan dengan kenyataan yang sedang 
dihadapi oleh masyarakat.  

☺ Hindari menganalisis latar belakang orang lain yang mengemukakan gagasan 
atau pendapatnya.  

☺ Gunakan keterampilan berkomunikasi.  
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☺ Berargumentasi untuk mencapai manfaat bersama dalam menemukan 
penyelesaian.  

 

Menyelesaikan Konflik  

Fasilitator bukan seorang pahlawan yang mampu menyelesaikan masalah atau 
konflik yang dihadapi oleh masyarakat, tetapi memberikan kemudahan dan 
kemungkinan untuk mereka sendiri menemukan masalah dan menyelesaikannya 
sendiri. Paling tidak berupaya untuk menjadi penengah diantara dua kubu yang 
bertikai atau sedikit memberikan ruang agar situasi tidak semakin rumit. 

 

Sikap dan tindakan fasilitator 

Beberapa langkah penting yang harus diperhatikan dalam menghadapi masalah atau konflik 
dalam masyarakat, diantaranya; 

☺ Aturlah proses pengambilan keputusan dengan sebaik-baiknya, bukan 
mengatur isi keputusan yang akan diambil.  

☺ Perlihatkan diri Anda sebagai pendengar yang aktif.  

☺ Mendukung jalannya pembicaraan dan menerima pandangan orang lain.  

☺ Hindari kebiasaan orang yang cenderung akan mengajukan gagasan dalam 
pemecahan konflik.  

☺ Perluaslah upaya untuk mencari berbagai alternatif pemecahan masalah.  

☺ Kompromi merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mencapai titik 
temu “win-win solution“. 

☺ Kembangkan konsensus dan kesepakatan bersama dalam menemukan upaya 
pemecahan masalah yang diterima semua pihak.  

☺ Jangan memandang kecil terhadap konflik karena dalam setiap kehidupan 
kelompok (masyarakat), konflik itu akan selalu ada dan dirasakan. 

☺ Libatkan berbagai pihak yang dapat membantu upaya penyelesaian masalah. 

☺ Jika diperlukan manfaatkan prosedur mediasi atau pihak ketiga yang 
idependen untuk membantu mengatasi konflik. Perlu diingat pula tidak semua 
permasalahan atau konflik harus menggunakan pihak ketiga. Terkadang hal ini 
memperburuk situasi atau citra kelompok tertentu. Oleh karena itu, kecermatan 
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dan ketajaman terhadap peta konflik yang ada sangat penting sebelum 
memutuskan perlu tidaknya melibatkan pihak ketiga. 

 

Instropeksi diri 

Setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan harus memahami posisi 
dan perannya masing-masing. Berikan waktu yang cukup untuk mengevaluasi diri 
dan mengenal lebih jauh apa yang menjadi tugas dan peran dalam organisasi.  Cara 
ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hubungan diantara anggota atau 
antarkelompok dalam masyarakat. Strategi apa yang harus digunakan untuk 
menghadapi konflik, Apa yang dapat diterima oleh masyarakat, kemampuan apa 
yang Anda miliki untuk menyelesaikan masalah. Hal ini penting untuk mengukur 
kekuatan Anda sebagai fasilitator. 

 

Mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat 

Anda harus mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Kepentingan apa yang 
mereka pertikaikan, bagaimana sikap dan penilaian mereka atas terjadinya konflik. 
Buatlah peta konflik, sehingga dapat diketahui pihak-pihak yang terlibat serta 
kekuatan dan kelemahannya. Kesempatan Anda untuk menangani konflik semakin 
besar jika Anda melihat konflik dari berbagai sudut pandang.  

 

Identifikasi sumber konflik 

Berdasarkan langkah di atas sumber konflik sebaiknya dapat teridentifikasi secara 
langsung. Tinjau secara kritis sebab konflik (akar masalah) yang sesungguhnya 
bukan asumsi dan pandangan sepintas saja. Hal ini akan mengarahkan Anda pada 
alternatif solusi yang tepat. 

 

Pilihan Alternatif yang Tepat 

Berkompetisi 

Tindakan ini perlu dilakukan untuk mengukur potensi dan kemampuan pihak-pihak 
yang bertikai. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh keputusan yang cepat dari 
kepentingan salah satu pihak yang lebih utama dan sangat vital. Misalnya 
menempatkan keputusan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas bukan 
segelintir orang saja. Hanya perlu diperhatikan situasi menang-kalah akan terjadi di 
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sini. Dan pihak yang dikalahkan akan merasa dirugikan dan dapat menjadi konflik 
baru yang berkepanjangan. 

 

Menghindari konflik 

Salah satu pihak yang bertikai menghindari situasi tersebut secara fisik maupun 
psikologis. Misalnya salah satu yang bertikai bersikap mengalah untuk memberikan 
kesempatan kepada pihak lain untuk memikul tanggung jawab. Sifat tindakan ini 
hanya menghindari situasi konflik sementara, karena situasi menang-kalah terjadi 
lagi disini. Antisipasinya masing-masing pihak mencoba mendinginkan suasana 
atau membekukan konflik untuk sementara waktu. 

 

Akomodasi 

Upaya mengakomodasikan kepentingan yang berbeda dengan cara satu pihak 
mengalah dan mengorbankan salah satu kepentingannya agar pihak lain mendapat 
keuntungan dari situasi itu. Hal ini dilakukan jika kepentingan pihak lain lebih 
utama atau lebih besar agar tetap terjalin hubungan baik dengan pihak lain. 
Pertimbangan antara kepentingan orang banyak lebih utama dari kepentingan 
pribadi atau kelompok dan hubungan baik menjadi hal yang sangat penting di sini. 

 

Kompromi 
Tindakan ini perlu dilakukan pada saat kedua belah pihak merasa bahwa persoalan 
yang diperdebatkan sama-sama memiliki kepentingan dan keputusan untuk tetap 
menjalin hubungan baik menjadi sesuatu yang utama. Masing-masing akan 
mengorbankan sebagian kepentingannya dan berbagi untuk mendapatkan situasi 
menang-menang (win-win solution). 

 

Kolaborasi 

Menciptakan situasi menang-menang dengan menjalin kerjasama saling 
menguntungkan. Misalnya, masyarakat di dusun A membuat makadam dan dusun 
B penampungan air bersih dengan pembagian pekerjaan yang seimbang,  Atau 
solusi lain yang dianggap efektif dan bermanfaat bagi semua pihak sehingga 
program dapat selesai tepat waktu. Pilihan tindakan ada pada diri Anda sendiri 
dengan konsekuensi dari masing-masing pilihan. Jika terjadi konflik, kepentingan 
hubungan antarpribadi dan masyarakat menjadi hal yang perlu dipertimbangkan . 
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Diadapatasi dari Fisher, at.al (2000:96) dalam Working with Conflict: Skills and Strategies for Action: 
British Council. 

 

PENGENDALIAN
'Lakukan cara saya'

Strategi: Mengendalikan,
menyaingi, menekan, memaksa,

bertempur.
Ciri: Tidak sabar dengan dialog dan

mengumpulkan informasi.
Lebih suka pihak lain: menolak

atau mengalah

AKOMODASI
'Apapaun keputusannya  saya tidak

ada masalah'
Strategi: Setuju, menentramkan,
mengurangi perbedaan, menyerah
Ciri:Tertarik dengan informasidan

persetujuan dengan pihak lain
Lebih suka pihak lain: Mengontrol

KEPEDULIAN TERHADAP
HUBUNGAN-TINGGI

KEPEDULIAN TERHADAP
HUBUNGAN-TINGGI

KEPEDULIAN TERHADAP
SASARAN-RENDAH
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SASARAN-RENDAH
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KEPEDULIAN TERHADAP HUBUNGAN

KOMPROMI
'Saya akan terlibat jika orang lain

melakukan hal yang sama'
Strategi: Mengurangi harapan-

harapan, tawar-menawar, memberi
dan menerima, memecah

perbedaan
Ciri: Curiga namun terbuka.

Lebih suka pihak lain: kompromi
dan  mau mengakomodasi
kepentingan yang berbeda

PEMECAHAN MASALAH
'Mari menyelesaikan bersama'

Strategi: Mengumpulkan informasi,
dialog, mencari alternatif.

Ciri: Peduli dan komitmen terhadap
pemecahan.

Lebih suka pihak lain:
memecahkan masalah atau

berkompromi

PENOLAKAN
'Konflik apa?'

Strategi: Menola, melarikan diri,
menyangkal, mengabaikan,

menunda, menarik diri.
Ciri: Menolak masuk dalam dialog

atau untuk mengumpulkan
informasi.

Lebih suka pihak lain:Menolak

TINGGI

TINGGI
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15 
Mediasi:  

Membangun Kebersamaan 
 

 

 

 

 

idak ada cara atau pendekatan yang paling “benar” untuk mengatasi konflik 
yang terjadi dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki sejarah, keunikan, 
adat istiadat, norma dan nilai tersendiri yang diwujudkan dengan berbagai 

cara yang berbeda. Konflik sering terjadi akibat benturan perbedaan tersebut, 
meskipun perbedaan dapat berperan sebagai perekat hubungan sosial yang saling 
ketergantungan satu dengan yang lain. Tidak ada satu resep yang paling mujarab 
untuk mengatasi konflik, paling tidak hanya upaya yang mungkin dilakukan dengan 
memfasilitasi atau mendorong terjadinya komunikasi secara efektif, diskusi, tatap 
muka dan dialog untuk mengatasi konflik.  

Seperti halnya negosiasi, mediasi merupakan salah satu bentuk keterampilan 
yang dipraktekkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Ketika terjadi perbedaan 
pendapat dan melibatkan kehadiran pihak ketiga, misalnya teman, anggota 
keluarga, dan kolega ikut campur membantu melakukan klarifikasi masalah dan 
membicarakannya untuk menghindari pertengkaran. Tindakan itu dapat 
dikatagorikan dalam salah satu bentuk mediasi. Seseorang dapat belajar 
keterampilan mediasi dari pengalaman hidup yang nyata dan juga dari pelatihan 
formal (Fisher, S.,et.al, 2000).  

Mediasi merupakan salah satu pendekatan yang lazim digunakan dalam 
fasilitasi konflik yang terjadi dalam masyarakat. Setiap individu atau masyarakat 
memiliki cara yang berbeda-beda dalam menangani konflik tergantung masalah dan 
kadar konflik yang terjadi. Sebagian masyarakat telah berhasil mengembangkan 
pendekatan yang terstruktur untuk mengatasi konflik baik internal dalam 
lingkungannya maupun potensial antarindividu atau antarkelompok. Umumnya 
orang menghadapi konflik berusaha menyelesaikan dimulai dengan diskusi 
kemudian dilanjutkan dengan menegosiasikan tentang satu atau lebih persoalan 

T
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untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima. Bila merasa sulit untuk 
mencapai kesepakatan, meminta “pihak ketiga” berperan sebagai konsiliator untuk 
meredakan sikap saling memusuhi dalam beberapa saat. Bila pihak-pihak yang 
bertikai membutuhkan dukungan pihak lain sebagai “mediator” atau penengah 
yang secara aktif untuk menjajaki berbagai alternatif dan merundingkan suatu 
penyelesaian yang tepat. Lebih jauh ternyata langkah mediasi juga tidak mampu 
meredam konflik yang terjadi bisa meminta bantuan seorang arbitrator yang 
bertanggungjawab untuk mengambil keputusan tentang persoalan yang 
dipertentangkan. Berbeda dengan mediasi, arbitrasi lebih menekankan pada 
judgement dan “penghakiman” terhadap suatu pertentangan. Ibaratnya seorang 
hakim di pengadilan, arbitrator menjatuhkan putusan benar atau salah atas 
kepentingan kedua pihak yang bertikai. 

Dalam situasi konflik pihak-pihak yang bertikai dapat merubah pilihan untuk 
menghindar atau menempuh jalan “kekerasan”. Langkah menghindar sebagai 
respon awal biasanya jarang ditempuh oleh pihak yang bertikai untuk kembali ke 
posisinya. Pada umumnya pihak yang berkonflik mengambil sikap aktif untuk terus 
berusaha mencari alternatif penyelesaian yang lain. Selain itu, kecil kemungkinan 
untuk mengambil langkah kekerasan bila masih menyadari alternatif lain yang 
mungkin untuk menyelesaikannya. Kekerasan terjadi bila salah satu atau keduanya 
bersitegang mempertahankan kepentingan dan tujuannya masing-masing, 
memaksakan kehendak atau terdesak tanpa menyepakati pilihan lain. Situasi 
demikian membutuhkan pola pendekatan yang memungkinkan pihak-pihak yang 
bertikai mampu mengurangi ketegangan dan memperbaiki kembali relasi yang telah 
rusak. Mediasi menjadi salah satu keterampilan yang penting dan bermanfaat dalam 
membangun situasi saling pengertian baik dalam lingkungan kerja, tim dan 
masyarakat.  

 

Apa Mediasi itu 

Mediasi adalah upaya sistematis untuk merancang kesepakatan bersama dan 
menemukan solusi atas kepentingan yang berbeda untuk membangun kehidupan 
yang lebih baik. Dengan demikian, mediasi tidak hanya dipandang sebagai bentuk 
pertemuan antarkelompok, etnis, golongan, dan pihak-pihak yang berseberangan. 
Lebih dari itu mediasi merupakan upaya terukur untuk membantu mengembangkan 
hubungan yang harmonis dalam membangun perdamaian. Transformasi konflik 
mengakui bahwa perdamaian dan keadilan merupakan satu kesatuan. Perdamaian 
tidak akan tegak tanpa keadilan demikian pula sebaliknya, keadilan tidak akan 
terwujud tanpa perdamaian. Berbagai pendekatan dan aksi mediasi banyak 
dilandasi oleh kedua konsep ini. Mediasi merupakan salah satu alternatif yang 
banyak ditempuh oleh berbagai kalangan baik LSM, ornop, pemerintah maupun, 
dan pihak-pihak lain untuk membantu menemukan solusi atas masalah yang 
dipertikaikan. Berbeda dengan arbitrasi, mediasi lebih menekankan tanggung jawab 
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upaya penyelesaian berada di tangan masyarakat bersangkutan atau pihak-pihak 
yang terlibat dalam konflik, bukan diserahkan kepada pihak ketiga untuk 
memutuskannya.  

Beberapa alasan banyak dikemukakan mengapa masyarakat memilih mediasi, 
diantaranya,  

☺ Mediasi mendorong pelibatan aktif pihak-pihak yang bertikai untuk duduk 
bersama menemukan solusi terhadap persoalan yang dihadapi. 

☺ Mediasi mendorong perilaku yang lebih bertanggungjawab dalam situasi 
konflik. 

☺ Mediasi mendorong situasi pembelajaran dengan memberdayakan orang untuk 
menentukan pilihan dan keputusan sendiri tentang masalah yang mereka 
hadapi. 

☺ Mediasi membuka peluang terhadap penyelesaian konflik secara terbuka dan 
penuh keikhlasan karena kedua belah pihak terlibat langsung dalam 
menemukan solusi. 

☺ Mediasi mengakui independensi seseorang, sehingga mengurangi 
ketergantungan pada orang lain. 

☺ Mediasi memberikan kontribusi terhadap perkembangan individu dan 
kelompok masyarakat. 

☺ Mediasi menumbuhkan kontrol ganda dalam kehidupan baik dalam diri 
maupun pihak-pihak lain yang terlibat. 

☺ Mediasi menumbuhkan citra yang baik bagi seseorang atau kelompok 
masyarakat, sehingga menumbuhkan saling pengertian, kasih sayang dan 
kebersamaan. 

 

Prinsip Pokok Mediasi 

Simon Fisher dkk (2000) mendeskripsikan 7 prinsip pokok dalam melakukan 
tindakan mediasi, yaitu; 

1. Mediasi melibatkan kepeduliaan terhadap penderitaan dan keinginan untuk 
melibatkan seseorang dalam konflik. 

2. Mediator menjadi terlibat dan terikat dengan kedua belah pihak dan bukan 
terlepas atau terpisah dan tidak peduli. 
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3. Kedua belah pihak harus secara sukarela sepakat untuk berpartisipasi dalam 
proses dan harus menerima mediator yang ditunjuk. 

4. Mediator harus bersedia bekerja kedua belah pihak. 

5. Mediasi tidak berusaha untuk menemukan kebenaran objektif, tetapi lebih 
berupaya untuk mendapatkan solusi yang disetujui kedua belah pihak serta 
didasarkan pada persepsi dan pengalaman kedua belah pihak. 

6. Mediator memandu dan mengendalikan proses mediasi, tetapi harus berusaha 
untuk mengarahkan isi pembicaraan. 

7. Berbagai pilihan untuk menyelesaikan konflik harus datang dari kedua belah 
pihak sendiri dan sama-sama bertanggung jawab atas kesepakatan yang 
diambil. 

 

Peran Mediator 

Mediasi bisanya melibatkan sesorang atau kelompok tertentu yang dianggap 
mampu memfasilitasi penyelesaian konflik. Artinya peran pihak ketiga bersifat 
sementara dan berfungsi sebagai agen perdamaian. Jika Anda sebagai fasilitator 
dipercaya untuk menjadi penengah atau mediator untuk membantu pihak-pihak 
yang bertikai perlu dipahami hal-hal berikut; 

☺ Mediator tidak boleh mengambil posisi berat sebelah atau berpihak untuk 
menghindari bias dalam diskusi. 

☺ Berfokus pada pokok persoalan yang menjadi bahan perdebatan atau 
pertikaian, dan mencari penyebab perbedaan itu. 

☺ Meningkatkan kesadaran kedua pihak pentingnya sebuah kondisi yang 
kondusif untuk membangun perdamaian. 

☺ Mengembangkan keterbukaan dan komunikasi aktif kedua belah pihak bila 
terjadi ketegangan yang cenderung memuncak. 

☺ Mengenal karakter dan kebiasaan kedua belah pihak sebagai bekal untuk 
membangun kepercayaan mereka terhadap upaya yang Anda lakukan. 

☺ Jangan terjebak dengan batas waktu penyelesaian.  

☺ Lakukan pendekatan secara alamiah dan holistik. 
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Proses Mediasi 

Peran mediator dalam situasi konflik yang semakin memanas diarahkan untuk 
menjelaskan proses dan memandu kedua belah pihak untuk melalui tahap-tahap 
penyelesaian atau proses yang telah Anda susun dan disepakati. Mediasi biasanya 
dilakukan oleh beberapa orang atau tim mediator, dan mereka menggabungkan 
pengalaman dan keterampilan masing-masing dari latar belakang yang berbeda-
beda. Dengan demikian, tim mediator dibangun dari berbagai keahlian yang 
beragam untuk memformulasikan bentuk penyelesaian konflik secara komprehensif. 

 Banyak alat dan pendekatan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses 
penyelesaian konflik sebagaimana telah dibahas dalam bab lain dalam buku ini. Hal 
ini akan bermanfaat dalam membuat aturan main, dialog, cara mengungkapkan 
pendapat, empati, mengendalikan, emosi dan menyusun strategi yang tepat untuk 
kedua belah pihak. Berikut ini diuraikan salah satu alternatif dalam proses mediasi  

 

 

 

 

 

Persiapan oleh Mediator 

1. Lakukan pertemuan dengan anggota atau tim mediator untuk menyusun 
rencana, strategi dan menyiapkan proses. 

2. Lakukan pertemuan dengan kedua belah pihak yang berkonflik secara terpisah 
untuk memperkenalkan tim Anda dan menjelaskan peranannya dan memita 
persetujuan dari mereka untuk memperkuat posisi Anda sebagai mediator.  
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3. Menemukan harapan penyelesaian dan kesepakatan proses yang akan 
ditempuh.  

4. Telaah kembali terhadap kesepakatan dan dialog awal yang telah dilakukan 
jika masih dirasakan ada yang perlu disempurnakan lakukan komunikasi dan 
dialog dengan kedua belah pihak. 

 

Mediasi dilakukan 

Jika kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk bertemu dan berpartisipasi, 
maka langkah berikutnya mempertemukan dalam suatu meja dialog dan diskusi 
untuk menemukan titik temu dan solusi penyelesaian terhadap konflik yang mereka 
hadapi. Berikut ini langkah-langkah yang mungkin dilakukan oleh mediator. 

 

a.   Pembukaan oleh Mediator 

☺ Berikan sambutan dan perkenalan dengan kata-kata mendorong rasa 
kekeluargaan kepada pihak-pihak yang berkonflik. 

☺ Menjelaskan secara sederhana, mengapa kita ada disini? Apa yang 
diharapkan dari pertemuan? Apa yang akan dihasilkan? Berapa lama 
proses ini akan berlangsung? 

b.   Pihak-pihak yang berkonflik memberikan komitmen 

☺ Kemukakan kondisi yang tengah berlangsung dan hal-hal yang perlu 
diantisipasi oleh kedua belah pihak yang bertikai. 

☺ Buatlah komitmen untuk berpartisipasi dan mencari solusi bersama. 

☺ Komitmen untuk mematuhi aturan main, seperti tidak boleh menghina, 
melecehkan, bersumpah serapah, menginterupsi dan lain-lain. 

☺ Komitmen waktu untuk menentukan berapa lama proses itu akan 
berlangsung. 

c.   Bercerita 

☺ Masing-masing pihak secara bergiliran diberikan kesempatan untuk 
mengungkapkan cerita dan pengalaman mereka, termasuk pemahaman 
terhadap konflik yang dialami. 

☺ Mediator mengatur proses dan waktu secara adil bagi kedua pihak 
dengan mentaati aturan yang sudah disepakati. 
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☺ Mediator membantu untuk mengulang, menegaskan dan meringkas hal-
hal penting yang telah disepakati, kemudian mengklarifikasi ulang untuk 
memastikan makna dari kesepakatan yang dibuat bersama. 

d.   Mengidentifikasikan isu-isu kritis dan menyusun agenda 

☺ Dari pernyataan atau cerita yang dikemukakan oleh masing-masing 
pihak, lakukan klarifikasi terhadap isu-isu pokok yang menimbulkan 
perbedaan pendapat dan konflik. 

☺ Susunlah agenda berdasarkan isu-isu yang akan diselesaikan selama 
proses mediasi. 

e.   Mengumpulkan dan tukar menukar gagasan 

☺ Ajaklah masing-masing pihak untuk berdiskusi dan saling tukar pendapat 
tentang kebutuhan serta kekhawatiran mereka tentang isu-isu itu. 

☺ Mintalah masing-masing pihak untuk menyarankan pilihan-pilihan untuk 
mengatasi perbedaan mereka. 

☺ Mediator membantu membuat daftar pilihan yang disarankan tanpa 
menghakimi. Bila terdapat hal-hal yang tidak jelas lakukan klarifikasi. 

f.   Mengembangkan alternatif yang dapat diterima 

☺ Lakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif yang berkaitan dengan 
kebutuhan dan kepentingan semua pihak. 

☺ Mengajak semua pihak untuk kreatif dalam mengkombinasikan berbagai 
pilihan dan menemukan landasan yang sama. 

g.   Menyelesaikan suatu kesepakatan 

☺ Lakukan pengujian terhadap isu dan alternatif yang dipilih, kemudian 
klarifikasikan hal-hal yang akan dimasukan ke dalam kesepakatan; siapa 
akan melakukan apa?, dimana? dan kapan hal itu dilakukan? 

☺ Kedua belah pihak memutuskan bentuk kesepakatan yang dituangkan 
baik secara lisan maupun tertulis. 

☺ Tentukan kerangka waktu dan panduan pelaku untuk memantau 
implementasinya. 

☺ Mediator berupaya merekam proses dan mendokumentasikan hasil 
kesepakatan. Masing-masing pihak mendapatkan dokumen yang sama 
sebagai landasan melaksanakan kesepakatan . 
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h.   Pernyataan penutup 

☺ Telaah kembali hal-hal yang masih belum disepakati dan menjadi 
ganjalan kedua belah pihak yang berkonflik. 

☺ Tetapkanlah agenda untuk menyelesaikannya sekaligus proses yang perlu 
ditempuh. 

☺ Tegaskan hasil keputusan yang dapat disepakati dan pastikan semua 
pihak memahaminya. 

☺ Berikan ucapan selamat kepada pihak-pihak yeng berkonflik karena 
keberhasilan mereka menyelesaikan masalah. 

☺ Jelaskan perlunya suatu tindak lanjut atau pertemuan lanjutan . 
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16 
Negosiasi  

 

 

 

 

 

alam berbagai pelatihan interaktif, saya selalu menjelaskan bahwa seorang 
fasilitator tidak hanya dibekali dengan kemampuan berkomunikasi dan 
presentasi, mengelola pertemuan atau pelatihan. Mendampingi masyarakat 

bukan hanya melakukan komunikasi persuasi, kedekatan, dan meningkatkan 
kapasitas kelompok yang dibutuhkan saja, melainkan memberikan bekal yang 
diperlukan agar masyarakat lapisan bawah mampu menjalin relasi baik dengan 
pemerintah lokal, lembaga swadaya, perguruan tinggi, lembaga donor, dan dunia 
usaha. Dalam beberapa kasus pendampingan, seringkali saya menemukan cara 
pendekatan yang masih menganggap bahwa masyarakat adalah kelompok yang 
termarjinalkan dan diposisikan lemah, harus diperhatikan dan diperjuangkan hak-
haknya tanpa melihat banyak sekali potensi dan kemampuan dasar mereka jika 
diberikan sentuhan dan kepercayaan akan memberikan perubahan yang sangat luar 
biasa. Persoalannya bagaimana mereka memiliki daya tawar yang tinggi dan 
memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hak-haknya.  

Berbagai kasus perselisihan menyangkut status tanah adat, askes pasar, hak 
kepemilikan, dan peraturan daerah terkadang memposisikan masyarakat sebagai 
objek dari distribusi hak dan kewenangan yang tidak seimbang. Masyarakat sulit 
memperoleh haknya karena terjebak dengan alasan mekanisme dan prosedur 
dengan tameng hukum dan aturan normatif. Peristiwa PHK terhadap beberapa 
karyawan di lingkungan industri menunjukkan begitu sulitnya proses demokratisasi 
dan penegakan hak dasar dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Seringkali 
sistem dan lembaga teknis seperti Depnaker melalui P4D yang ada tidak mampu 
menyelesaikan persoalan secara proporsonal dan berkeadilan. Pada saat pertemuan 
untuk diperoleh kesepakatan masing-masing pihak bersi kukuh terhadap 
pendiriannya. Perusahaan beralasan resesi dan perlu memotong ongkos produksi, 
dari sisi karyawan kerugian karyawan kehilangan mata pencaharian dan 

D 
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ketidakjelasan atas keputusan yang terkadang datang secara mendadak membuat 
mereka tidak siap dan tergores haknya. Negosiasipun dilakukan oleh kedua belah 
pihak, masing-masing mewakilkan orang atau institusi yang piawai dan mampu 
bernegosiasi secara efektif. Keputusan yang berakhir dengan meminimalisasi 
dampak negatif dan memberikan kepuasan diantara kedua belah pihak merupakan 
hasil tindakan negosiasi.  

 

Apa Negosiasi Itu ? 

Brian Finc dalam 30 Minutes To Negotiate a Better Deal (2001) menjelaskan kata 
‘negosiasi’ berasal dari bahasa latin yang berarti bisnis. Kata ini mengacu pada stand 
atau kios pasar, di mana pembelian atau tawar menawar merupakan bagian dari 
kehidupan sehari-hari. Kata ‘kesepakatan’ berasal dari bahasa Anglo-Saxon awal 
yang berarti bagian atau porsi. Kata ini mengisyaratkan adanya sikap kompromi 
karena orang sering berbagi harta benda atau sesuatu yang dibutuhkan. 

Meskipun kata negosiasi banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, namun 
dalam perkembangannya negosiasi digunakan pula dalam bidang sosial, politik, 
pemerintahan, kepemimpinan dan organisasi. Negosiasi dan fasilitasi merupakan 
bagian dari proses yang sama, perbedaanya terletak pada objek dan sasaran, di mana 
fasilitator lebih memfokuskan pada upaya mempermudah pemenuhan kebutuhan 
kelompok yang didampingi, sementara negosiasi menekankan pada kebutuhan 
masyarakat terlebih dahulu. Dalam tulisan ini, negosiasi merupakan bagian dari 
keterampilan fasilitasi yang perlu dikuasi Anda sebagai seorang pendamping untuk 
mendukung efektivitas pencapain tujuan masyarakat.  

Demikian halnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seorang petani, 
pedagang, pendidik, fasilitator atau pengusaha dalam menghadapi persoalan yang 
rumit seringkali dituntut untuk memiliki kemampuan bernegosiasi dengan pihak 
luar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Konsep negosiasi tidak hanya muncul 
pada situasi konflik. Bila Anda membaca dalam beberapa media massa istilah 
negosiasi merupakan pengertian lain dari ‘keterlibatan dalam konflik’. Apakah 
demikian?. Pengertian lain, diuraikan dalam Oxford Dictionary, negosiasi 
didefinisikan sebagai ‘pembicaraan dengan orang lain dengan maksud mencapai 
kompromi atau kesepakatan… untuk mengatur atau mengemukakan.’ Lebih lanjut 
Ludlow dan Panton (2000) menjelaskan bahwa negosiasi adalah kegiatan yang 
dilakukan untuk mencapai suatu keadaan yang dapat diterima kedua belah pihak. 
Dengan kata lain, negosiasi terjadi akibat benturan atau kesamaan kepentingan 
antara dua pihak yang berhubungan. Negosiasi diperlukan ketika kepentingan 
seseorang atau suatu kelompok tergantung pada perbuatan orang atau kelompok 
lain yang juga memiliki kepentingan yang berbeda. Kepentingan tersebut akan 
terjalin dan menguntungkan kedua belah pihak jika ditempuh dengan cara 
kerjasama dan saling pengertian. 
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Kapan Negosiasi dilakukan ? 

Negosiasi tidak cukup dilakukan dengan berdialog dan mempertemukan pihak-
pihak berkepentingan secara intensif, tetapi perlu dikembangkan pemahaman dan 
perilaku yang berorientasi pada kebersamaan. Negosiasi bisanya dilakukan untuk 
mencapai kesepakatan atas pokok persoalan berikut; 

☺ Dianggap penting oleh kedua belah pihak. 

☺ Dapat menimbulkan konflik yang kurang produktif. 

☺ Membutuhkan kerjasama kedua belah pihak untuk mencapainya. 

☺ Pengambilan keputusan yang berakibat terhadap proses dan hasil yang 
berkaitan terhadap kepentingan publik. 

 

Negosiasi dan Kepentingan Masyarakat 

Dalam dunia kerja, negosiasi terjadi secara tegas antara majikan atau manjemen 
perusahaan dengan pekerja, antara agen penjual-distributor dengan pembeli, 
antardepartemen dalam suatu pemerintah menyangkut alokasi sumber daya. Dalam 
konteks masyarakat, negosiasi terjadi lebih bervariasi seperti percikan cahaya, yang 
tidak hanya menyangkut satu segmen lembaga sosial saja tetapi dapat menyangkut 
lembaga dan golongan yang berbeda. Negosiasi bisa terjadi antara pemerintahan 
desa dengan kelompok tani, kecamatan dengan kabupaten, pemerintah daerah 
dengan LSM, sekolah dengan masyarakat, LSM lokal dengan lembaga donor, dan 
masih banyak varian yang dapat digambarkan. 

 Pada dasarnya negosiasi yang dilakukan dalam konteks pembangunan tidak 
untuk mencari menang-kalah dan pecundang. Dalam setiap negosiasi terdapat 
kesempatan untuk menggunakan kemampuan sosial, komunikasi dan kreativitasnya 
untuk membawa kearah positif yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Negosiasi 
dalam pendayagunaan sumber daya sosial seringkali dilakukan dengan cara 
mengkompromikan nilai-nilai yang berlaku dengan aturan main baru yang mungkin 
diterapkan oleh dua kelompok yang berbeda pandangan. Adapula, negosiasi yang 
dilakukan oleh beberapa lembaga advokasi. ORNOP, legislatif dan pemerintah 
untuk menggunakan wilayah dan kewenangan publik sebagai persoalan yang akan 
disepakati. Dalam konteks ini, peran Anda sebagai fasilitator sangat diperlukan 
untuk menjembatani beberapa pihak agar diperoleh jalan tengah yang lebih baik. 

Kesiapan masyarakat untuk melakukan negosiasi sangat tergantung konteks 
peristiwa dan pengalaman dalam mengidentifikasi hal-hal penting untuk 
dinegosiasikan dengan pihak lain. Persoalan yang mendasar justru terletak dari 
kesiapan personil atau agen masyarakat yang tidak hanya memiliki pengaruh saja 
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tetapi pengalaman dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan 
pemerintah maupun institusi lain. Karena negosiasi yang berhasil tidak selalu 
terselesaikan dengan pertemuan dua pihak saja tetapi, keterlibatan institusi lain 
menjadi alternatif yang cukup efektif. 

 Sejak lama masyarakat telah memiliki sistem nilai tersendiri dalam 
menyelesaikan berbagai sengketa atas tanah, pembagian kerja, peran gender, 
kekuasaan, pendidikan dan bentuk kepemerintahan. Nilai-nilai yang terbangun dan 
telah berjalan sebagai sistem sosial telah banyak menunjukkan kemampuan 
masyarakat untuk menyelesaikan dan mengkompromikan berbagai persoalan di 
sekitar kehidupannya. Cara praktis yang mereka gunakan dalam pertemuan, 
rembug desa, acara adat, perkawinan, pengajian, dan dalam forum-forum yang 
mereka bangun sendiri. Persoalan yang disepakati dan diperdebatkan 
menggambarkan kemampuan bernegosiasi dengan gaya masing-masing secara unik. 
Mereka biasa mengembangkan kerjasama dalam pemeliharaan sebidang tanah 
antara juragan tanah dengan pekerja membuat suatu kesepakatan bagi hasil yang 
dapat diterima oleh kedua belah pihak. 

Dalam perkembangannya cara-cara bernegosiasi ala ‘desa’ bergeser akibat 
perubahan struktur sosial dan pengaruh sentralisasi kekuasaan. Lebih dari 30 
tahunan pemerintah pusat membangun tirani kekuasaannya hingga ke desa-desa 
melalui lembaga-lembaga yang dibangun secara sistematis dengan dukungan 
militer, telah banyak merubah sendi dasar kehidupan masyarakat desa. Berbagai 
persoalan yang biasa mereka hadapi dan diselesaikan secara mandiri, seolah hilang 
keampuhannya. Masyarakat diposisikan sebagai objek ‘pembangunan’–kekuasaan 
yang hanya ‘manut’—‘sumuhun dawuh’ dan menunggu petunjuk. Demikian halnya 
proses kompromi dan kesepakatan yang cukup dapat diselesaikan ditingkat desa 
dan internal dengan nilai-nilai yang selama ini dianut pudar dengan persyaratan 
legitimasi dari kelurahan, kecamatan, bahkan koramil yang tidak ada sangkut 
pautnya dengan persoalan yang dihadapi. Belenggu ini, mengindikasikan 
melemahnya kekuatan grassroot untuk menentukan nasibnya sendiri. Pengalaman 
ini, menjadi persoalan utama yang perlu dikembangkan oleh fasilitator untuk 
mengembalikan hal-hal pokok yang menjadi kewenangan masyarakat.  

Penerapan UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dapat dijadikan dasar 
untuk menegakkan kembali peran masyarakat sebagai negosiator utama dalam 
proses interaksi dalam pembangunan. Dengan demikian, negosiasi dalam konteks 
pendampingan lebih mengarah pada upaya membangun proses dialog ‘civil society’ 
untuk mencapai kesepakatan antarstakeholder agar tercipta situasi harmonis yang 
lebih demokratis. 

Dalam proses negosiasi antara masyarakat, pemerintah atau pihak lain yang 
terlibat, Anda mengambil peran untuk mempermudah terjalinnya hubungan 
antarinstitusi dan memperkuat posisi masyarakat sebagai negosiator utama (bukan 
fasilitator sebagai negosiator) dalam memperjuangkan hak-hak yang seharusnya 
dengan menekankan hal-hal lain yang menjadi tanggungjawabnya sebagai bagian 
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dari kekuasaan dan negara. Meskipun dalam berbagai kasus Anda terpaksa menjadi 
pelaku utama untuk menegosiasikan kepentingan masyarakat. Kondisi ini terjadi 
dengan beberapa pertimbangan; Pertama, persoalan yang muncul lebih bersifat multi 
dimensi dan melibatkan banyak pelaku, posisi masyarakat hanya bagian dari 
persoalan itu. Kedua, posisi lemah masyarakat yang tidak memiliki kapasitas untuk 
mengambil inisiatif dan perannya dalam pengambilan keputusan dan kesepakatan 
yang akan dibangun. Ketiga, masyarakat membutuhkan pihak ketika untuk 
mewakilkan kepentingannya dalam forum-forum tertentu yang sulit dipikul sendiri. 
Anda lebih berperan menjadi mediator sekaligus negosiator untuk menegaskan dan 
membantu mempertemukan kepentingan yang berbeda. 

 

Negosiasi yang Sukses 

Keberhasilan negosiasi tidak lebih dari ‘kesepakatan’; tanpa kesepakatan tidak akan 
ada transaksi sosial. Mengembangkan negosiasi bukan membangun situasi ‘menang-
kalah’ atau pendekatan ‘orang kuat’ yang akan membawa resiko yang besar berupa 
hancur hubungan, karena semua transaksi yang tidak berhasilpun harus disepakati. 
Negosiasi juga membangun keseimbangan antara dua kutub kepentingan yang 
berbeda. Tarik-menarik kepentingan terjadi secara alamiah dan negosiator yang baik 
akan menempatkan kedua posisi tersebut untuk mengambil keputusan melalui 
kesepakatan saling menguntungkan. Kedua belah pihak diletakkan dalam posisi 
setara, kemudian mengajukan masing-masing tuntutannya dan mempertemukan 
titik kesesuaian antara kebutuhan diri dan kepentingan orang lain. 

 

 

 

 

 

 

PENDAMPINGAN NEGOSIASI 

Memberikan pelayanan terhadap 
upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat yang didampingi 
secara konsisten  

Mengupayakan pemuasan 
kepentingan kedua belah pihak baik 
masyarakat dengan kepentingan 
pihak lain secara konsisten 

 

 

Meningkatkan upaya tekanan pada kebutuhan pihak lain 

Meningkatkan upaya tekanan pada kebutuhan sendiri 
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Negosiasi merupakan suatu pertukaran yang harus dilakukan dengan berbagai 
cara agar mempermudah Anda dalam mencapai suatu kesepakatan terhadap 
berbagai persoalan di lapangan yang sulit dikendalikan oleh diri Anda sendiri. Jika 
cara Anda melakukan bantuan dengan tekanan dan ancaman pihak lain, perbuatan 
tersebut bukanlah negosiasi. Dalam fasilitasi, satu pihak tidak harus kalah agar 
pihak lain menang. Pihak lain yang melakukan negosiasi mungkin memiliki 
kepentingan yang berbeda yang tidak saling bertentangan atau mungkin dapat 
mendapatkan keuntungan dari silang dua kepentingan itu. Oleh karena itu, hasil 
suatu kegiatan negosiasi berupa kesepakatan dan kedua belah pihak yang 
melakukan negosiasi harus melihat keuntungan yang dapat dicapai. Artinya 
negosiasi harus mencapai kondisi di mana setiap orang mendapatkan keuntungan.  

 

Kondisi Saling Menguntungkan 

Fasilitator mengupayakan untuk menciptakan dan mengembangkan situasi 
‘menang-menang’, di mana kedua belah pihak yang bernegosiasi mengakhiri 
perdebatannya dengan perasaan puas dan terbangun hubungan yang harmonis 
menjadi hal yang penting dalam negosiasi yang sukses. Fasilitator harus mampu 
mempersiapkan kedua belah pihak untuk memahami kebutuhan yang akan 
dinegosiasikan sekaligus informasi pendukung sebagai alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, teknik-teknik yang digunakan untuk 
memperoleh situasi yang saling menguntungkan merupakan hal yang wajar dalam 
semua negosiasi yang efektif. Teknik yang digunakan meliputi komunikasi yang 
baik, mendengar yang baik, berfikir kritis, manajemen situasi dan kompromi. Dari 
semua itu, yang paling menonjol adalah cara berfikir dan sikap terbuka yang dapat 
menghindari hal-hal buruk. Cara berfikir yang sempit dengan keterbatasan 
informasi atau pengetahuan yang memadai ditambah sikap yang mau menang 
sendiri tidak pernah ada tempat untuk memperoleh kepentingan yang saling 
menguntungkan. Sikap seperti itu mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk 
melakukan kesepakatan yang sudah di depan mata untuk diperolehnya. 

 

Logis dan Empiris 

Negosiasi bukan hanya menempatkan keduanya dalam kesepakatan tanpa seuatu 
alasan pembenaran yang didukung data dan fakta. Artinya kesepakatan yang 
terbangun harus mendasarkan pada kerangka logis dan empiris, agar dapat 
dilaksanakan secara konsisten oleh kedua belah pihak. Jika suatu kesepakatan yang 
dibangun tidak didasarkan pada pertimbangan empiris dengan sejumlah analisis 
teoritis-kritis-empiris yang akan terjadi adalah kesepakatan ‘semu’ yang rentan 
terhadap rusaknya hubungan dan ketidakkonsistenan masing-masing pihak. 
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Negosiasi tidak membangun makna tetapi membangun opini yang sulit untuk 
dipertahankan bahkan pada titik tertentu akan menimbulkan pertentangan—konflik.  

 Hal yang perlu dilakukan oleh negosiator yang baik, menempatkan landasan 
pengetahuan dan fakta empirik yang cukup untuk mengajukan suatu kebutuhan 
atau kepentingan yang akan disepakati dengan pihak lain. Anda akan dihadapkan 
pada situasi sulit yang akan mengurangi nilai kesepakatan yang tercipta. Lebih jauh 
akan menimbulkan kerugian dan mengurangi makna suatu negosiasi yang sukses 
karena tidak dalam posisi seimbang. Kebutuhan yang tidak mendasar dan kurang 
eksplanatif bukan suatu persoalan yang perlu dinegosiasikan. Sebaiknya Anda 
mengkaji kembali butir kesepakatan yang akan dinegosiasikan dengan melakukan 
observasi dan studi secara mendalam, sehingga masing-masing pihak yang akan 
bernegosiasikan mamahami konteks dan persoalan yang akan disepakati. 

 

Pokok Masalah yang Dinegosiasikan 

Meskipun Anda piawai dalam melakukan negosiasi, jika tidak menguasai pokok 
masalah yang menjadi perhatian keduabelah pihak, sama artinya Anda memancing 
ikan tanpa umpan, berjam-jam Anda menunggu tidak akan memperoleh apa-apa. 
Memahami pokok-pokok masalah yang dinegosiasikan akan mempercepat proses 
belajar Anda terhadap situasi yang menguntungkan. Anda sebagai fasilitator 
hendaknya mewaspadai adanya beberapa konteks di mana negosiasi itu tidak tepat 
dilakukan, diantaranya, 

 

☺ Menegosiasikan syarat-syarat yang sudah menjadi aturan (hukum) yang tegas.  

☺ Menegosiasikan pokok yang mengabaikan peraturan tentang hak asasi 
manusia, diskriminasi ras, jenis kelamin, gender, dan sejienisnya. 

☺ Menegosiasikan prosedur atau administrasi pemerintahan, peraturan 
perusahaan dan kelembagaan. 

☺ Menegosiasikan sistem nilai yang sudah menjadi hukum atau keyakinan 
masyarakat. 

☺ Menegosiasikan keputusan yang sudah diumumkan kepada publik. 

☺ Melakukan negosiasi ketika semua pihak tidak hadir. 
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Menetapkan Tujuan Negosiasi 

Finc (2002) memberikan panduan bagaimana menetapkan tujuan dan harapan yang 
hendak dicapai dari upaya negosiasi yang dilakukan. Harapan itu mencakup tujuan 
yang akan mengarahkan seperangkat persoalan, strategi dan taktik yang diayakini 
dapat membantu Anda dalam mencapai tujuan itu. Kriteria dalam menetapkan 
tujuan yaitu; 

☺ Rasional—apakah keinginan untuk mencapai kesepakatan bersama pihak lain 
didasarkan pada kerangka berfikir logis dan dilandaskan pengalaman empirik.  

☺ Konsistensi—apakah tujuan yang telah ditetapkan itu menjadi acuan untuk 
mewujudkan kepentingan keduabelah pihak. 

☺ Realistis—tujuan yang ditetapkan bukan suatu utopia tetapi harus mampu 
dicapai oleh kedua belah pihak. Negosiasi biasanya cukup banyak menyita 
waktu sehingga tujuan pun hendaknya memudahkan untuk dipahami dan 
ditindaklanjuti dengan rentang waktu yang wajar. 

☺ Koheren—tujuan hendaknya memiliki rangkaian keterkaitan dengan isu lain 
yang berkaitan dan dapat diaktualisasikan dalam tindakan. 

☺ Dapat diukur—tujuan yang ditetapkan harus dipahami oleh kedua belah pihak 
dan dapat diukur dengan indikator yang jelas. 

Setelah memastikan pokok-pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, langkah 
selanjutnya menentukan apa yang Anda ingin capai dan dengan siapa Anda 
berhubungan pada setiap tahapan negosiasi. Tentukan faktor-faktor pendukung  dan 
penghambat dalam proses negosiasi serta hal-hala lain yang Anda anggap 
berpengaruh terhadap penciptaan kondisi yang efektif dalam bernegosiasi. 

___________________________________________________________________________ 

Daftar Pertanyaan; Tujuan-Tujuan Negosiasi 

√ Apakah tujuan kita? Hasil apa saja yang Kita harapkan dan ingin dicapai? 

√ Apakah tujuan itu bersifat khusus, memiliki jangka waktu dan dapat diukur? 

√ Apakah Kita dalam posisi fall-back? 

√ Jika kita dalam kondisi mereka, apa pendirian kita? Apakah kita mengetahui 
tujuan-tujuan yang mereka tetapkan? Jika tidak bagaimana cara 
mengetahuinya? 

√ Tuntutan apa saja yang akan mereka kemukakan? Konsep apa saja yang 
mungkin dapat kita berikan? 
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√ Apakah mereka mengetahui tujuan-tujuan kita? Posisi fall-back kita? 

√ Seberapa besar ruang gerak yang tersedia antara kita dengan mereka? 

√ Sebagai tim negosiasi, berapa besar komitmen kita terhadap tujuan-tujuan kita? 

√ Sebagai duta masyarakat, seberapa besar wewenang yang kita miliki? 

√ Hasil realistik apa saja yang dapat dicapai? Dan Hal terburuk apa yang harus 
kita hadapi? 

 
Sumber: diadaptasi dari Ron Ludlow & Fergus Panton (2000) The Essence of Effective 
Communication, hal 143-144. 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Mempersiapkan Negosiasi 

Persiapan yang efektif penting Anda lakukan, jika ingin mencapai negosiasi dengan 
hasil yang optimal. Negosiator yang sukses memiliki tujuan umum dan khusus yang 
telah mereka rencanakan secara matang sebelum berada di meja negosiasi. Persiapan 
yang telah lakukan membantu mereka lebih produktif untuk mengarahkan pihak-
pihak yang terlibat untuk mencapai harapan negosiasi. Bernegosiasi bukan semata-
mata bereaksi terhadap proposal pihak lain, tetapi untuk menemukan titik temu dan 
kesepakatan melalui proses interaksi yang seimbang. Keluwesan Anda dalam 
mengorganisir proses negosiasi akan memperbesat peluang Anda untuk 
memperoleh harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Usahakan untuk lebih 
memahami bidang-bidang kesepakatan yang berpotensi menimbulkan konflik. 
Kerjasama dan kompromi dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan, jika tidak 
dilakukan ruang gerak Anda dalam melakukan negosiasi menjadi lebih sempit dan 
akan membuat pihak lain terpojok atau frustasi. Dampak lebih jauh akan 
menimbulkan sikap antipati terhadap kerjasama atau menolak untuk mencapai 
kesepakatan karena posisi, argumentasi dan perasaan pihak lain kurang 
dipertimbangkan. 

 Pada tahap persiapan, jangan terlalu terikat dengan suatu aturan dan tindakan 
yang ‘kaku’. Berikan ruang yang cukup untuk mengkritisi kembali hal-hal pokok 
yang akan dinegosisikan, posisi pihak lain, tujuan, strategi dan dokumen 
pendukung. Jika Anda menemukan sesuatu yang penting untuk diintegrasikan, 
tetapkan kembali dan bangun cara lain yang lebih sesuai. Dalam tahap persiapan 
perlu diupayakan untuk mengetahui sebanyak mungkin keadaan pihak lain; 

√ Apakah pihak lain berkedudukan independen atau bekerja dalam satu tim? 

√ Sapakah mereka memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tanpa 
harus mengadakan rujukan balik? 
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√ Bagaimana tipologi dan karakteristik pihak yang akan diajak negosiasi? 

√ Bagaimana tingkat pengalaman dan latar belakang menyangkut kapasitas 
personil, manajemen dan organisasi? 

√ Jenis pendekatan apa yang mungkin digunakan untuk mencapai hasil yang 
terbaik? 

√ Bagaimana prioritas kepentingan yang akan dinegosiasikan? 

√ Perilaku bagaimana yang diharapkan dari orang lain atau pihak-pihak yang 
terlibat dalam negosiasi? 

Disamping pertanyaan di atas unsur lain yang perlu dipertimbangkan dalam 
persiapan adalah memikirkan pertemuan itu sendiri.  

☺ Merancang pertemuan yang produktif. Lakukan tukar menukar informasi 
sebelum pertemuan, siapkan dokumen pendukung, cari tahu siapa yang akan 
menjadi fasilitator dan partisipan, lakukan pembagian tugas jika bekerja dalam 
tim, pastikan ruang dan fasilitas sesuai dengan situasi yang hendak dibangun 
serta agenda yang efektif. 

☺ Pengawasan terhadap rancangan, pelaksana dan pendukung lainnya agar 
sesuai dan mendekati keadaan yang ideal. 

☺ Penentuan posisi Anda atau tim untuk menemukan strategi yang paling sesuai 
agar memperoleh hasil yang optimal. Ibaratkan dalam perang pihak-pihak 
yang melakukan negosiasi merupakan dua pasukan yang saling berhadapan. 
Seorang komandan menentukan hal-hal yang perlu untuk mengetahui posisi 
lawan dan menentukan posisi terbaik bagi pasukan untuk maju ke medan 
pertempuran. 

☺ Garis batas yang akan menjadi ruang gerak selama proses negosiasi karena 
transaksi yang terjadi akan merubah kepentingan masing-masing pihak. 

☺ Pertemuan itu adalah pertemuan Anda. Siapapun yang diundang baik 
pemimpin, pemuka masyarakat, anggota tim dan pihak lainnya, pertemuan itu 
merupakan pertemuan yang Anda dapat menangkan atau kalah di dalamnya. 

 

Kekuatan Tawar Menawar 

Masing-masing pihak memiliki kekuatan atau pengaruh dalam menentukan posisi 
dan ruang gerak dalam negosiasi. Kepiawaian Anda dalam menemukan kekuatan 
diri dan mengetahui kekuatan lawan akan meningkatkan kredibilitas dan mengatur 
strategi berdasarkan peta kekuatan yang ada. Bola panas akan sangat ditentukan 
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oleh kemampuan Anda menggerakkan proses negosiasi. Di sisi lain Anda secara 
cepat dapat memperkirakan apa saja yang akan diperoleh. 

 

Memberikan tawaran tinggi 

Mengapa memberikan penawaran dengan harga tinggi? Tawaran dengan mendekati 
nilai maksimal dimaksudkan untuk menghentikan pesaing dan negosiasi lebih 
lanjut. Dalam berbagai negosiasi pihak-pihak yang terlibat membutuhkan kepusaan 
psikologis dalam meningkatkan transaksi yang merupakan alasan mengapa mereka 
menyediakan waktu untuk bernegosiasi. Tawaran yang Anda berikan mendekati 
harapan mereka tentu akan direspon dengan senang hati dan negosiasi akan cepat 
berakhir. Tawaran ini dapat dijadikan alat manuver yang efektif jika Anda memang 
layak memberikan tawaran itu dan telah diperhitungkan konsekuensinya. 

 

Memberikan tawaran rendah 

Dalam situasi yang berbeda Anda akan menawarkan harga dan nilai transaksi yang 
rendah kepada pihak lain untuk menduga-duga seberapa besar proposal yang 
mereka ajukan. Mengajukan tawaran rendah tidak berarti menurunkan harapan 
yang mampu dicapai dari pertemuan itu, tetapi membangun situasi awal untuk 
melakukan penjajakan untuk menemukan hal-hal spesifik yang dapat disepakati 
lebih lanjut. Tawaran rendah cenderung memberikan peluang melakukan transaski 
dalam rentang waktu yang cukup bagi kedua pihak. Ada beberapa konsekuensi logis 
jika Anda memberikan penawaran renah terhadap persoalan pokok yang 
dinegosiasikan; Pertama, Pihak lain berkesimpulan bahwa Anda tidak serius dalam 
mengajukan tawaran dan mungkin akan beralih kepada pilihan mereka. Kedua, 
memberikan keuntungan agar Anda tidak tertarik pada ambang atas atau nilai 
maksimal yang sudah Anda persiapkan. Ketiga, menyebabkan pihak lain merasa 
tertekan dengan empat tahapan  

☺ Melakukan tawaran.  

☺ Memberikan penjelasan.  

☺ Menguji tanggapan. 

☺ Menindaklanjuti. 
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Menawar lebih dulu 

Mengambil inisiatif untuk menawarkan lebih dahulu gagasannya menentukan jalan 
negosiasi yang akan terjadi. Tawaran pertama jarang menjadi tawaran terakhir. Jika 
Anda akan menawarkan lebih rendah maka pilihan yang diambil menawarkan 
terlebih dahulu. Jika Anda berharap mengajukan kesepakatan sekali jadi tanpa 
kompromi, usahakan diajukan terlebih dahulu. Tawaran pertama menentukan 
kondisi negosiasi. Kesepakatan yang diambil akan terbangun hingga diperoleh 
tingkat yang dapat diterima kedua pihak. Tawaran pertama merupakan cara untuk 
menjajaki kondisi dan nilai yang diharapkan pihak lain. 

 

Menawar terakhir 

Tawaran terakhir mengandung resiko sulit mengendalikan kondisi negosiasi. Posisi 
menjadi terjepit jika tawaran melampaui harapan yang diajukan oleh pihak lain. 
Sekarang Anda harus melakukan tarikan tersendiri agar kondisi itu dapat 
seimbangkan dan memungkinkan memberikan respon yang berfungsi mengatur 
pihak lain untuk ikut pula terhadap posisi yang dapat diterima. Anda mungkin akan 
mendapat keuntungan jika menjadi penawar terakhir dalam negosiasi yang rumit 
dan membutuhkan waktu lebih untuk mengetahui hasil yang lebih dalam. 

 

 

Gaya Negosiasi 

Gaya seseorang sangat menentukan profil situasi yang terbangun dalam negosiasi. 
Gaya yang digunakan Anda pada saat negosiasi dapat menciptakan suasana pada 
bagian awal atau dapat mengubah suasana kerjasama menjadi persaingan, konflik 
dan pertikaian. Jenis gaya yang dapat digunakan terdiri dari dua dimensi yaitu 
‘arah’ dan ‘kekuatan’. Arah berbicara tentang cara menangani informasi. Anda dapat 
‘mendorong’; memberikan informasi, mengajukan usulan, berpendapat, mengkritik 
atau bertindak sebagai pengganggu. Semua cara itu tergantung sifat dan konteks 
negosiasi. Anda dapat ‘menarik’; mengajukan pertanyaan untuk memperoleh 
informasi, meminta kejelasan dan saran, pemahaman, serta menyatakan perasaan. 

 Kekuatan berbicara dapat mempengaruhi konsistensi pihak lain. Usulan yang 
diajukan diiringi sikap yang lunak akan berbeda dengan sedikit tekanan. Anda 
dapat bersikap keras kepada lawan bicara karena ingin menang apapun hasilnya, 
tidak akan mengalah atau mundur. Cara ini untuk mencapai sasaran yang tinggi. 
Sikap lunak terwujud dalam pola negosiasi, ragu-ragu, mengalah, sulit berkata 
‘tidak’, menyesuaikan diri, sasaran yang dikerjar rendah. Sikap lemah ‘nerimo’ akan 
memperkuat posisi lawan. Kedua sikap ini dapat digunakan tergantung situasi 
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negosiasi. Anda harus mampu meletakkan kedua posisi ini dalam situasi yang 
menguntungkan. Pada saat mana negosiasi membutuhkan sikap keras dan beberapa 
persoalan yang lain bersikap lunak. Jika Anda menghadapi situasi sulit, petunjuk 
berikut dapat membantu; 

☺ Pertahankan pendekatan yang mudah diterima orang lain. 

☺ Bersikap dan bertindak profesional. 

☺ Jangan membalas perilaku yang kurang menyenangkan. 

☺ Terus menegosiasikan kepentingan Anda galilah sikap dan pendirian pihak 
lain meskipun tidak mengajukan usulan atau penawaran. Cobalah Anda 
menjelaskan kelemahan pendirian mereka dengan diskusi yang logis dan 
masuk akal. 

☺ Mintalah pandangan atau kritik terhadap pendirian yang Anda pegang, coba 
sarankan pihak lain untuk melihat situasi dari sudut pandang Anda. 

☺ Pusat perhatian pada persoalan yang sedang dinegosiasikan bukan kepada 
orang yang bernegosiasi. 

☺ Jangan menanggapi serangan yang bersifat pribadi dan tidak rasional dengan 
tetap diam, setelah suasana tenang usahakan agar diskusi kembali dipusatkan 
pada masalah yang akan disepakati. 

☺ Tentukan secara bersama kriteria, indikator, asumsi, data pendukung, 
kesimpulan atau petunjuk yang objektif meskipun pihak lain tidak 
memilikinya. 

☺ Berikan kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara dan mengajukan 
usulan. Berikan tanggapan positif dengan alasan penerimaan atau penolakan 
secara logis. 

☺ Tunjukkan antusiasme Anda untuk suatu solusi yang adil dan ungkapan 
kembali kesediaan Anda untuk mencapai tujuan yang objektif. 

☺ Arahkan pada upaya kerjasama antarkedua pihak dan berikan sambutan, 
dukungan dan pujian jika muncul tanda-tanda kemajuan kearah kesepahaman. 

☺ Secara periodik buatlah ringkasan tentang hal-hal yang menjadi perhatian 
kedua pihak untuk disepakati. 

☺ Bila semua cara di atas telah ditempuh dan gagal, bersiaplah menunda diskusi. 
Gunakan waktu tunda untuk menurunkan ketegangan, mempelajari kembali 
pokok-pokok yang telah disetujui dan yang belum disepakati, mempelajari 
kembali situasi negosiasi dan carilah cara untuk memperbaikinya, mengamati 
lebih lanjut mitra negosiasi. 
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Menghadapi Situasi “Fall Back” 

Fisher dan Urg (1981) dalam bukunya “Getting to Yes” mengajukan saran bagi para 
negosiator untuk mencapai kemajuan besar dalam situasi yang sulit untuk diterima 
oleh kedua pihak melalui BATNA “Best Alternatif to a Negosiated Agreement” atau 
alternatif terbaik untuk mencapai kesepakatan melalui negosiasi. Anda tidak ingin 
terjebak dalam situasi negosiasi yang sulit menghasilkan kesepakatan, melalui 
pendekatan ini diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengalihkan 
perhatiannya pada alternatif lain yang mungkin memberikan keuntungan lain. Anda 
akan menaksir keuntungan yang diperoleh dengan menggarisbawahi solusi dan 
menyadari sepenuhnya konsekuensi dari yang diusulkan atau konsekuensi dari 
kegagalan mencapai kata sepakat. Selanjutnya akan masuk akal bila anda berusaha 
untuk mengetahui dengan pasti BATNA dari lawan negosiasi Anda. Kemungkinan 
pengetahuan BATNA pihak lain lebih menguntungkan dari BATNA yang Anda 
miliki. Proses ini akan mencegah Anda dari menerima apa yang seharusnya ditolak, 
atau menolak yang seharusnya Anda terima. 

 Dalam situasi tumpang tindih maupun tidak yang terpenting bagi kedua belah 
pihak untuk mempertahankan suasana yang dapat memberikan jalan keluar kreatif 
untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak dalam jangka 
panjang. Ketika bernegosiasi, Anda harus mempertahankan pada keseluruhan 
persoalan utama yang hendak disepakati dengan cara yang kreatif. Hindari 
mengajukan usulan atau tawaran baru pada tahap yang sudah terlambat. Hal ini 
dapat merusak dan mengganggu usaha kerjasama yang telah dibangun. Pertemuan 
negosiasi tidak berlangsung dalam satu kali diskusi saja dan berdiri sendiri, tetapi 
memerlukan waktu dan kesabaran dari masing-masing pihak. Pastikan bahwa 
pihak-pihak yang bernegosiasi mengahasilkan sesuatu hal yang positif. Bila salah 
satu pihak merasa telah dimanfaatkan selama proses tersebut, maka akan tumbuh 
ketidakpuasan, keterpaksaan untuk menerima kesepakatan, para negosiator akan 
menjadi kambing hitam dan kehilangan muka atas kegagalan dalam bernegosiasi. 
Oleh karena itu, semua harus memandang hasil negosiasi dan dampak dari 
kesepakatan dari sudut pandang keduanya., Jika tidak, tidak menutup kemungkinan 
timbulnya konflik di masa yang akan datang (hal ini bukan menjadi tujuan 
negosiasi). 

 

Mengakhiri Negosiasi 

Bila telah tercapai kesepakatan mengenai negosiasi, maka hasil kesepakatan 
hendaknya dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak 
untuk mencegah pengingkaran dan kekeliruan dikemudian hari. Penting untuk 
memutuskan secara bersama terkait bagaimana hasil kesepakatan disosialisasikan 
dan dipublikasikan. Bila kesepakatan yang dibangun untuk kepentingan publik, 
maka perlu disosialisasikan dengan cara yang paling tepat agar kesepakatan tersebut 
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dapat dipahami dan diimplementasikan hingga tingkat yang paling bawah. Buatlah 
catatan aksi oleh kedua belah pihak tentang langkah operasional bersifat taktis 
tentang kapan dan bagaimana langkahnya agar masing-masing merasa mampu 
melaksanakannya. Disamping itu, sepakati pula bagaimana cara memantau 
perkembangan sebelum negosiasi berakhir.  

 Mungkin dibutuhkan pertemuan lain di luar negosiasi yang telah dilakukan 
dengan melibatkan pihak yang lebih luas dan untuk memantau administrasi lebih 
rinci yang tidak dapat dibahas dalam pertemuan negosiasi. Berikut ini pertanyaan 
sebagai panduan sebelum mengakhiri negosiasi; 

☺ Apakah semua pihak memahami dengan jelas pokok persoalan yang 
disepakati? 

☺ Apakah semua pihak memiliki komitmen terhadap kesepakatan tersebut? 

☺ Apakah perlu pertemuan tambahan untuk membahas hal-hal lain secara teknis 
di luar pertemuan negosiasi? Dimana, kapan dan dengan siapa? 

☺ Bagaimana perasaan kedua pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat? 
Apakah dirasa adil? Apakah kita puas?Apakah ada yang masing mengganjal? 
Apakah saling mengecam? Atau saling mempertahankan diri?. 

☺ Bagaimana rencana tindaklanjut untuk mewujudkan kesekapatan dalam 
praktek? Siapa saja yang terlibat? Siapa penangungjawabnya? 
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17 
Membangun Tim Efektif 

 

 

 

 

 

erjasama dalam membangun tim kerja merupakan salah satu cara yang dapat 
ditempuh Anda untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pendampingan. 
Kegiatan yang Anda lakukan dalam mengorganisasikan masyarakat tidak 

hanya sebatas melakukan identifikasi kebutuhan, analisis masalah, menentukan 
objek kegiatan dan peninjauan terhadap aspek pencapaian tujuan.  Hal lain yang 
perlu dibangun adalah membentuk kerangka kerja dan pola hubungan 
antarindividu, kelompok atau institusi dalam upaya pencapaian tujuan bersama. 
Pemahaman terhadap label yang ada dalam diri dan kelompok akan menentukan 
cara pandang seorang pendamping dalam menetapkan pola komunikasi, interaksi 
atau pendekatan yang efektif terhadap kelompok sasaran.  

Penelusuran yang dilakukan pada tahap awal melalui proses identifikasi 
lapangan akan diperoleh gambaran karakteristik kelompok dan pola interaksi sosial 
dari institusi yang ada dalam masyarakat. Ketajaman dalam melihat keterlibatan 
stakeholder dalam proses pendampingan merupakan salah satu kemampuan dalam 
mendeskripsikan dinamika yang terjadi dalam masyarakat dengan menjelaskan 
kekuatan, keterikatan dan hubungan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan. 
Membangun kerjasama internal antara tim kerja dengan lembaga lokal biasanya 
digunakan dalam mengorganisir kebutuhan di lapangan. Fasilitator diharapkan 
mampu menggerakkan pimpinan, pemuka agama, dan kelembagaan masyarakat, 
mendorong kompetisi sehat untuk mencapai prestasi atau tujuan yang telah 
ditetapkan. Kemampuan fasilitator dalam membangun dan membelajarkan tim kerja 
mendorong pula percepatan proses pendewasaan berdasarkan potensi anggota 
kelompok. 

Kerjasama dalam tim atau dikenal dengan istilah ‘team work’ merupakan bentuk 
yang berbeda dari bekerja secara individual, karena interaksi dalam kelompok 
memberikan dorongan terhadap kemajuan atau kinerja anggota kelompok. Jack 

K 
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Mezirow (1972) menegaskan bahwa belajar atau bekerja dalam kelompok sangat 
efektif dalam membawa perubahan sikap dan perilaku. Dalam sebuah survey yang 
dilakukan secara menyeluruh yang menghasilkan 120 lebih eksperimen berbeda 
telah dilakukan pada tahun 1970an, memperlihatkan bahwa kerjasama 
menghasilkan hasil lebih besar daripada motivasi kompetitif atau individu (Johnson, 
Marvgamen, Jhonson dan Siton, 1980; Wilson, 2002). 

Melalui kerjasama, setiap anggota atau unsur organisasi yang terlibat 
diarahkan agar mampu melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien, memiliki 
akses yang luas, terjadinya pertukaran ide atau gagasan strategis, dan meningkatkan 
rasa kepemilikan. Kerjasama dalam kelompok merupakan suatu proses belajar untuk 
mencapai tingkat kematangan berfikir, bertindak, mengambil keputusan, bersikap 
terhadap perubahan dan demokratisasi. 

Bagaimana fasilitator membangun sebuah tim yang baik dan tangguh terletak 
pada sinergisitas atau pola koordinasi antarlembaga, masyarakat, pemuka, dan 
aparat di lapangan. Sinergisitas pelaku atau stakeholder menjadi faktor yang sangat 
penting agar tujuan dan harapan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tanpa 
koordinasi setiap pekerjaan yang telah direncanakan tidak akan berhasil secara 
optimal, bahkan akan mengalami kegagalan. Beberapa hal berikut diharapkan dapat 
membantu Anda untuk mengembangkan suatu mekanisme pengelolaan dan 
pengorganisasian masyarakat dengan mempertimbangkan faktor pendukung 
lainnya melalui kerjasama tim. 

 

Dinamika Tim dan Pemahaman kelompok 

Pembahasan tentang Tim kerja tidak terlepas dari pengertian dinamika kelompok 
(groups dynamics) yang mengkaji persoalan kekuatan atau kemampuan kelompok 
mencakup, apa dan bagaimana bentuk dari kekuatan itu, unsur-unsur yang 
mendukung terjadinya kekuatan kelompok, bagaimana kelompok membina diri, 
menyusun dan mengembangkan kreativitas, menerima perubahan, serta bagaimana 
peran dan pola kepemimpinan dalam kelompok. Atas dasar pemahaman kelompok, 
bagaimana fasilitator dapat mengetahui ataupun menyatakan adanya dinamika 
kekuatan dalam kelompok itu. 

Cartwright menjelaskan mengapa kerjasama dalam kelompok akan mendorong 
perubahan: Pertama, kelompok dipahami sebagai sumber yang mempengaruhi 
anggotanya. Usaha untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat dapat 
didukung atau dikendalikan oleh anggotanya. Upaya untuk mencapai tujuan 
konstruktif seringkali kelompok dimanfaatkan sebagai medium perubahan. Kedua, 
kelompok sendiri dipandang sebagai target perubahan yang terjadi dalam bentuk 
mekanisme, aturan dan norma kelompok, gaya kepemimpinan, dan iklim kelompok. 
Dalam konteks ini, tujuan perubahan sikap dan perilaku anggota menjadi salah satu 
target kelompoknya. Ketiga, suatu perilaku akan mengalami perubahan apabila 
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dilakukan dengan usaha terorganisir oleh suatu kelompok sebagai tenaga perubah. 
Tujuan yang ingin dicapai melalui upaya individual saja, akan sulit menghasilkan 
keunggulan dalam hal cara, waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena 
itu, kebutuan bekerja dalam satu kebersamaan akan menghasilkan cara dan hasil 
yang lebih optimal. Persaingan internal kelompok akan mempengaruhi kinerja 
anggota dalam mencapai prestasi, kehidupan sosial-ekonomi, merangsang anggota 
berfikir dan pertukaran ide dalam kelompok. Dalam hal ini kelompok dapat 
berperan sebagai katalisator sekaligus sebagai mekanisme saling mengoreksi 
kekeliruan.   

 

Peran yang dibangun dalam Tim 

Meredith Belbin (1981) melakukan studi selama bertahun-tahun tentang peranan 
yang dimainkan dalam tim. Studi ini menunjukkan kontribusi seseorang dalam 
kerangka tiga aspek yang berbeda (manusia, tugas, dan gagasan). Kerangka Belbin 
digunakan untuk memahami peran masing-masing dalam kerja tim. Seseorang 
mungkin memiliki bermacam-macam gagasan, kreativitas, dan kemungkinan besar 
dapat menyumbangkan pendekatan baru terhadap penyelesaian masalah. Disisi lain, 
kontribusi sangat berfokus pada manusia yang berkepentingan meyakinkan orang 
agar berpihak pada tim dan membuat keputusan baru yang dapat dilaksanakan. 
Orang seperti ini sangat mahir menyelesaikan segala sesuatu dengan tepat waktu 
dan dalam batas anggaran tanpa terlalu menghiraukan bahwa pemecahan itu 
membutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam prakteknya orang tidak hanya 
memiliki satu kekuatan saja tetapi memiliki berbagai kemampuan lainnya. Belbin 
mengidentifikasikan sepuluh kombinasi peran yang saling berhubungan dengan 
kesimbangan yang berbeda pada ketiga dimensi itu. 

Tabel berikut memperlihatkan konsep Belbin tentang sembilan karakter 
interaksi kelompok berdasarkan peran yang perlu dipertimbangkan dalam 
memutuskan dukungan dan keterlibatan orang untuk bekerja dalam tim. Pada tabel 
ini dijelaskan kekuatan yang dapat dimainkan oleh kelompok dari berbagai peran 
yang berbeda. Kekuatan tersebut dapat berfungsi sebagai pendorong kinerja atau 
bahkan sebaliknya. Demikian halnya ada beberapa kelemahan yang masih bisa 
ditolelir dengan tidak mempengaruhi situasi tim secara signifikan.  

 

 

 

 

 



FASILITATOR GENIUS 
 
 

Wahyudin Sumpeno 172 

Tabel : Peran dalam Tim menurut Belbin diadaptasi dari Graham Wilson (2002) 

 

PERAN KARAKTERISTIK KONTRIBUSI 

Plant (Penonton yang 
membantu pelaku) 

Cakap, penuh imajinasi, 
tidak ortodoks dan 
berwatak 

Mampu membuat solusi untuk 
masalah yang berat, khususnya 
pada awal proyek dan serius bila 
salah jalan 

Penyelidik sumber Ekstrovert, mudah 
berkomunikasi, ingin 
tahu, bersemangat 

Meneliti peluang, 
mengembangkan hubungan dan 
menegosiasikan transaksi. 

Koordinator Tenang, percaya diri, 
dewasa, terkendali, dapat 
dipercaya. 

Memotivasi orang untuk bekerja 
sama, pandai menjelaskan 
sasaran dan mampu bekerja baik 
dalam berbagai macam kelompok 

Pembentuk Bermotivasi tinggi, suka 
hal yang menantang dan 
agresif 

Manajer yang baik, sangat 
memotivasi orang untuk 
bekerjasama, menghilangkan 
permainan politik 

Pamantau atau 
pengkaji 

Bijaksana, tidak 
emosional, objektif, dan 
membosankan 

Baik dalam menganalisis 
masalah, biasanya menduduki 
jabatan strategis 

Pekerja Tim Lembut, moderat, cepat 
tanggap, perasa 

Anggota yang paling suka 
membantu, mencegah orang 
memproses masalah sendiri, 
memperoleh hasil yang 
maksimum dari semua orang. 

Implementor Bertanggung jawab, 
dapat dipercaya, teratur, 
menyukai rutinitas 

Mengorganisasikan, mewujudkan 
gagasan menjadi tindakan. 

Penyelesai Teratur, hati-hati, 
bertanggung jawab, 
tampaknya tenang. 

Sangat cocok melakukan tugas-
tugas yang memerlukan 
perhatian mengenai hal-hal rinci. 

Spesialis Profesional, berinisiatif 
dan berdedikasi 

Sangat diperlukan, jika informasi 
lokal sangat krusial. 
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Tabel : Diagnostik kekuatan dan kelemahan (Graham Wilson, 2002) 

 

KEKUATAN UTAMA 
KELEMAHAN YANG 

WAJAR 
UNGKAPAN YANG BIASA 

DIGUNAKAN 

Berdaya khayal, 
pandai dan 
berpengetahuan 

Mandiri, komunikator 
yang buruk, tidak 
mengindahkan protokol 

Bagaimana tentang ..? Saya 
tidak perlu membenarkan diri 
saya dihadapan orang lain. 

Mengadakan kontak 
dengan pihak luar 

Kehilangan minat bila 
tidak terus menerus 
dirangsang 

Saya kenal seorang yang dapat 
… Coba saya pikirkan apa yang 
dapat saya lakukan 

Menerima masukan 
dari orang lain tanpa 
prasangka 

Biasanya bukan anggota 
tim yang terpandai 

Jadi apa yang Anda katakan 
adalah … Adakah yang 
menambahkan sesuatu? Marilah 
tetap berpodaman pada tujuan. 

Menyukai 
konfrontasi, 
membawa tim 
menghasilkan 
sesuatu 

Keras kepala, emosional, 
tidak sabar dan dapat 
membuat gusar orang 
dan dapat menetapkan 
polanya kepada 
kelompok 

Tidak, Anda salah!, jadi apa 
yang akan kita lakukan terhadap 
masalah ini? 

Penilaian, bijaksana Tidak menarik, 
membosankan bukan 
seorang motivator yang 
baik 

Ya, selalu ada dua sisi … mari 
kita mencari apa ada … 

Pendengar yang baik, 
disukai orang, tidak 
mengancam 

Tidak dapat menentukan 
pendapat dan 
menghindari konfrontasi 

Mari kita mempertimbangkan 
gagasan ini. Apakah Anda ingin 
menambahkan sesuatu? 

Pekerja keras dan 
praktis memiliki 
kemampuan 
berorganisasi yang 
baik. 

Kurang luwes, 
menentang gagasan yang 
belum terbukti, lamban 
menanggapi. 

Kami dapat melakukan … dalam 
anggaran yang ada. Pada suatu 
saat kami dapat ….  

Penyelesai Teratur, hati-hati, 
bertanggung jawab, 
tampaknya tenang. 

Sangat cocok melakukan tugas-
tugas yang memerlukan 
perhatian mengenai hal-hal 
rinci. 

Menepati janji dan 
bekerja dengan 
standar yang tinggi 

Sering mengkhawatirkan 
hal-hal yang tidak perlu, 
delegalator yang buruk 

Bagaimana tentang klausul A di 
halaman 2 ? Sesuai atau tidak. 

Menyediakan 
pengetahuan teknis 
yang luas 

Tidak begitu berminat 
pada orang lain 

Saya akan coba untuk mencari 
tahu. Kita harus tetap 
mempertahankan standar kita. 
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Pembagian Tugas yang Jelas 

Setiap pelaku yang terlibat dalam pembangunan masyarakat memiliki tugas dan 
kewenangan masing-masing. Pembagian tugas, tanggung jawab dan posisi yang 
jelas bagi masyarakat, fasilitator, lembaga masyarakat dan institusi yang ada akan 
mengurangi kesimpangsiuran--tumpang tindih (overlaping) wewenang dan tanggung 
jawab. Masing-masing pihak memiliki otoritas dan kewenangan dalam pengambilan 
keputusan dan menyelesaikan tugasnya. Bila masalah yang dihadapi masih dalam 
lingkup desa, maka prioritas kewenangan yang menyelesaikan adalah orang atau 
aparat dalam lingkup desa itu. Jika tidak dapat diselesaikan, naik pada tingkat 
pelaku atau wilayah kerja yang lebih luas misalnya kecamatan, kabupaten/kota, 
organisasi profesi, jaringan dan seterusnya. 

 

Berfokus pada Tujuan 

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus berorientasi pada pencapaian tujuan yang 
telah ditetapkan. Fasilitator, tokoh masyarakat, pemuka agama, aparat, lembaga dan 
kelompok lain harus menyamakan persepsi dan menyadari tujuan yang hendak 
dicapai. Kerangka manajemen berbasis tujuan (management by objectives) menjadi 
pertimbangan dalam menentukan arah kelompok dalam bekerja. Apa yang hendak 
dicapai melalui kerja tim menjadi fokus utama kerjasama. Tujuan menjadi acuan dan 
kontrol dalam setiap pelaksanaan pekerjaan. Masing-masing pelaku harus 
bertanggung jawab dan memberikan perhatian yang seimbang pada pencapaian 
target atau tujuan itu. Dalam setiap diskusi dan pembahasan masalah di tingkat 
kelompok perlu dijelaskan tentang pencapaian harapan atau tujuan agar masing-
masing yang berkepentingan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 

 

Koordinasi Kerja 

Seluruh pekerjaaan atau kegiatan yang didistribusikan kepada elemen masyarakat 
dan pihak-pihak terkait harus menunjukkan hubungan yang jelas. Dalam setiap 
kegiatan atau pemecahan masalah fasilitator akan melakukan tindakan koordinasi 
dengan organisasi masyarakat, pimpinan desa, kader teknis, aparat pemerintah, dan 
tokoh masyarakat. Dengan kata lain, setiap komponen masyarakat bekerja dalam 
satu kesatuan yang saling berhubungan. Hubungan yang perlu dibangun 
antarberbagai komponen menunjukkan kesetaraan dan kebersamaan, hindari 
hubungan otoritas atasan-bawahan yang cenderung ‘kaku’, mengikat dan kurang 
demokratis. Koordinasi kerja dibangun untuk menciptakan iklim kerjasama yang 
kondusif, saling menghomati, menyepakati peran dan secara bersama 
menyelesaikan berbagai persoalan. Koordinasi yang baik akan menciptakan alur 
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tugas dan jejaring kegiatan yang optimal, sehingga masing masing pelaku dapat 
berfungsi dan menghindari perbedaan yang timbul akibat dinamika tim. 

 

Membangun Kepercayaan dan Toleransi 

Kerjasama tim harus dibangun atas dasar kepercayaan masing-masing anggotanya. 
Kepercayaan menjadi modal utama bagi kelompok untuk menemukan kesamaan 
dan mengurangi perbedaan dan mengotimalkan sumberdaya melalui tindakan yang 
terukur. Dengan demikian, tim yang baik bukan hanya diisi oleh orang-orang yang 
tangguh dan ahli saja tetapi harus dibangun atas dasar jalinan emosional melalui 
kepercayaan dan keterbukaan. Fasilitator bersama masyarakat harus mampu 
membangun sikap terbuka, saling mempercayai dan tenggang rasa dalam 
memecahkan masalah yang dihadapi. Berikan keyakinan kepada masyarakat bahwa 
mereka mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. 
Demikian pula kepada pihak yang berkepentingan perlu dikembangkan iklim 
kebersamaan, saling percaya dan toleransi. Hindari sikap curiga dan ragu terhadap 
potensi dan kemampuan orang atau pihak lain untuk melakukan sesuatu yang lebih 
baik. Perlu pula jalinan kepercayaan ini diletakan dalam kerangka profesionalisme 
terhadap bidang pekerjaan yang akan dilakukan. 

 

Berbagi informasi 

Fungsi kelompok atau bekerja dalam tim sebagai wahana belajar bagi masing-
masing anggotanya. Pengalaman NGO dalam mengorganisasikan masyarakat 
menjelaskan pentingnya peran tim kerja atau mekanisme kelompok dalam 
pertukaran gagasan dan informasi yang dibutuhkan. Pengembangan jaringan 
didasarkan atas kebutuhan kelompok untuk saling tukar pengalaman. Keberhasilan 
masyarakat dalam memecahkan masalah sangat tergantung kemampuan dalam 
menyerap informasi. Fasilitator diharapkan dapat memberikan informasi secara 
cepat, akurat dan merata kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya. Perlu 
dikembangkan pula sistem informasi yang memungkinkan setiap individu atau 
kelompok berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan mengetahui kemajuan dan hasil 
yang dicapai secara transparan. Akses masyarakat terhadap informasi harus 
disalurkan secara terbuka bagi siapa saja yang membutuhkannya. Hal yang paling 
krusial terutama dalam penggunaan anggaran harus melibatkan anggota kelompok 
melalui berbagai media yang mudah dijangkau dan disediakan secara sederhana. 
Misalnya pertemuan, papan pengumuman, buletin dan info media lainnya.  
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Pelibatan Nyata Stakeholder 

Setiap permasalahan yang dihadapi perlu diantisipasi dan didiskusikan bersama-
sama melibatkan individu, kelompok kepentingan, pemuka, dan institusi terkait 
lainnya. Kelompok harus mampu memetakan siapa orang atau kelompok lain yang 
terlibat dan tugas apa saja yang dapat laksanakan. Peta hubungan pelaku akan 
bermanfaat untuk mengetahui jalur komunikasi dan interaksi yang paling optimal 
dapat menggalang kebersamaan. Peran stakeholder secara nyata dalam berbagai 
diskusi dan pertemuan akan membantu mendekatkan pencapaian tujuan dengan 
operasionalisasi di lapangan. Semakin jauh stakeholder terlibat dalam pengambilan 
keputusan, semakin senjang antara harapan dan kenyataan. Kemampuan disertai 
ketajaman fasilitator dalam mengidentifikasi pelaku dan anggota tim akan 
menentukan corak dan sinergisitas tim yang terbangun. Keterlibatan stakeholder 
dalam upaya pengembangan masyarakat perlu dilibatkan mulai dari tahap 
persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi.  

 Jika, Anda sulit untuk mendapat orang yang tepat dalam tim, kemungkinan 
akan menghadapi kesulitan besar dan menimbulkan masalah lain. Misalnya anggota 
tim yang tidak memahami secara tepat tugas yang harus dikerjakan dan memiliki 
kepentingan pribadi dapat menimbulkan kekacauan dan instabilitas tim. Meskipun 
kelompok kebal terhadap orang seperti itu, namun ada gunanya bila sejak awal 
proses pemecahan masalah setiap orang sudah menyatakan kepentingannya masing-
masing. 

 Salah satu cara termudah dengan meminta setiap orang atau stakeholder yang 
terlibat untuk mempersiapkan keterangan singkat tentang latar belakang dan 
pengalaman masing-masing, apa yang mereka harapkan dalam tim dan kemampuan 
apa yang dapat disumbangkan dalam tim untuk mencapai tujuan. Perlu pula 
dipertimbangkan komposisi kelompok berdasarkan aspek teknis dan psikologis 
yang perlu dipertimbangkan pada saat pembentukan dan seleksi anggota tim. 
Biasanya tim mengharapkan tenaga ahli atau orang yang dapat membantu dalam 
persoalan khusus terkait dengan subjek atau materi tertentu. Bila anggota tim yang 
ada tidak mampu melakukan tugas itu, maka perlu dipertimbangkan untuk 
menghadirkan pihak luar dalam tim. Fasilitator atau koordinator tim harus 
menyadari adanya kemungkinan dan kebutuhan jika masalah itu terjadi. Fungsi lain 
dari tim membantu menyeimbangkan peran dan distribusi pekerjaan secara 
seimbang. Dengan kata lain, para anggota perlu memiliki kisaran kemampuan di 
luar  keahlian teknis masing-masing. 
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Faktor Yang Mempengaruhi Tim 

Bebeberapa faktor yang perlu dipertimbangkan pada saat melakukan pendampingan 
yaitu; (1) tujuan kelompok, (2) interaksi, (3) norma dan nilai kelompok, (4) perasaan 
in-group, (5) konflik dan ragam kepentingan. 

 

Tujuan Kelompok  

Setiap kelompok atau organisasi dalam masyarakat mempunyai tujuan dan harapan, 
serta nilai-nilai apa yang hendak direalisasikan oleh semua anggotanya. Di pedesaan 
banyak terbentuk kelompok dan organisasi sosial yang telah lama terbangun dan 
diakui oleh masyarakat, misalnya OMS, PKK, Kader Desa, Dasa Wisma, Posyandu, 
Karang Taruna, Koperasi Desa, kelompok usaha wanita dan lainnya. Masing-masing 
organisasi memiliki tujuan dan corak kegiatan yang berbeda, tergantung visi dan 
misi yang diembannya. Tujuan kelompok berfungsi; 

☺ Lumbung ide, gagasan dan pengalaman yang ingin dilaksanakan. 

☺ Ikatan jiwa antara anggota kelompok. 

☺ Menjadi sasaran dan sumber dari konsep perencanaan kerja. 

☺ Menjadi motivasi dalam mengadakan persaingan atau aktivitas. 

☺ Menjadi perangsang untuk mendapatkan kepuasan kerja. 

☺ Menjadi arah yang tetap dalam menjalankan tugas kelompok. 

 

Tujuan Kelompok juga harus dirumuskan dengan jelas, tegas dan diketahui 
oleh seluruh anggota kelompok agar terjadi suatu dinamika dalam kelompok 
tersebut, yang bisa dilihat dari; 

☺ Kecakapan dalam mendiskusikan rencana dan program kegiatan. 

☺ Adanya rasa--kekuatan berupa kesatuan dan kebulatan tekad (fisik maupun 
psikhis). 

☺ Kesadaran dan ketekunan dalam bekerja. 
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Interaksi 

Stores memperkenalkan empat (4) macam jenis pola interaksi yang terjadi di 
masyarakat, yaitu: (1) acting, (2) co-acting, (3) interacting dan (4) counter acting.  

☺ Acting adalah pembagian peran atau tugas pokok dari masing-masing anggota 
secara aktif untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya masyarakat desa 
bekerjasama memperbaiki jalan desa dengan mengerahkan ± 100 orang untuk 
memperbaiki jalur sepanjang 1 km. Untuk pemerataan berarti 1 orang bisa 
mendapat bagian 10 meter, yang mempersatukan anggota kelompok karena 
adanya pembagian tugas dan tujuan pekerjaan itu sendiri. Dalam hal ini antara 
individu ada usaha untuk memposisikan diri dan bekerja sesuai dengan 
tugasnya. Dinamika tersebut diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu 
meningkatkan akses transportasi desa melalui perbaikan jalan desa. 

☺ Interacting merupakan kerjasama antara beberapa kelompok pada satu pola 
kerja yang sama. Misalnya untuk memperbaiki jembatan yang 
menghubungkan dua desa yang saling berhubungan secara ekonomi untuk 
mendistribusikan hasil panen, maka masing-masing kelompok dari dua desa 
itu menyusun rencana kerja membangun pasar. Kerjasama lintas desa ini akan 
membangun sikap kebersamaan, persaudaraan, berlaku adil, wajar, dan saling 
tukar informasi dan distribusi sumber daya. Kerjasama seperti itu diperlukan 
rasa persatuan, kebutuhan bersama, solidaritas dan rasa senasib 
sepenanggungan diantara anggota kelompok. Pola ini membutuhkan seorang 
figur pemimpin yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan mampu 
mempersatukan harapan dari kedua kelompok yang berbeda kepentingan 
dalam mencapai tujuan bersama. 

☺ Co-acting mengandung pengertian bahwa antara individu dalam kelompok 
terdapat kerjasama yang erat dalam mewujudkan suatu harapan melalui 
aktivitas tertentu. Misalnya untuk memenangkan lembaga semua pemain 
kesebelasan permainan harus kompak dan solid, tidak bisa sendiri-sendiri atau 
dua orang pemuda yang mau memikul bersama suatu balok kayu yang besar, 
bisa terjadi apabila ada kerjasama yang baik diantara mereka waktu 
mengangkut kayu tersebut. Dinamika yang terjadi adalah proses interaksi 
anggota dalam mempelajari tujuan berdasarkan komando pemimpin 
kelompok. 

☺ Counter acting, terjadinya persaingan anggota tiga atau lebih kelompok 
bersaing. Kelompok counter mengatasnamakan dirinya dalam bersaing dengan 
kelompok lainnya. Dalam proses interaksi ini juga tersimpan tujuan dari 
anggota kelompok untuk mencapai prestasi dengan mendidik anggota terpilih 
mewakili kelompoknya. Dalam counter acting bisa dipraktekkan dalam 
kegiatan pembangunan masyarakat. Misalnya Anda mencoba memotivasi 
semangat kerja kelompok untuk mengejar ketinggalan, melalui pendekatan 
“persaingan” diantara desa yang relatif maju dengan yang tertinggal, karena 



FASILITATOR GENIUS 
 
 

Wahyudin Sumpeno 179 

secara psikologis mereka tidak mau dibilang mengejar ketinggalannya dari 
desa lain, sehingga dalam waktu relatif singkat desanya sudah maju. 

 

Norma dan Nilai Kelompok 

Norma dan nilai kelompok berarti tata interaksi yang disepakati bersama yang 
mengatur sikap dan perilaku anggota dalam kelompok. Misalnya, apa yang boleh 
dan yang tidak boleh dilakukan anggota dan konsekuensinya akan diberlakukan 
sama bagi anggota yang melanggarnya. Setiap kelompok mengerti akan norma, baik 
yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai pedoman bagi setiap anggota, 
bahkan menjadi ikatan jiwa atau perekat dalam mencapai tujuan kelompoknya. 

Demikian pula, pada kelompok masyarakat terdapat sejumlah norma dan 
nilai yang dianut dan dipahami dalam kehidupan bermasyarakatnya. Norma 
tersebut akan berpengaruh terhadap kelompok dengan model perkembangan yang 
terjadi secara bertahap mulau dari pembentukan, penyelesaian perbedaan, 
pembentukan norma dan pelaksanaan. Truckman (Wilson, 2002) memperhatikan 
suatu proses yang terjadi apabila pengembangan kelompok melibatkan 
pembentukan ‘norma-norma’. Bila sekelompok masyarakat bekerjasama, maka 
dikembangkan seperangkat standar dan peraturan menjadi acuan bagi kelompok. 
Peraturan itu biasanya lama waktu bekerja, kecakapan yang diperlukan, dan aturan 
tim. 

Pengaruh norma kelompok membuat tim menjadi relatif koservatif. Gagasan 
atau inovasi baru hanya akan diterima bila datangnya dari seorang pemimpin non-
formal—seseorang yang dihormati oleh kelompok. Bila kelompok mempersepsikan 
gagasan atau inovasi baru sebagai keunggulan dengan mengadopsikan dalam 
kelompok, maka cara ini membuat tim dapat menghasilkan sesuatu hal yang baik 
dan bermanfaat, lebih konsisten dan efektif mencapai harapan bersama.  

 

Perasaan In-Group 

Keberadaan nilai dan norma kelompok yang menjadi dasar dan ikatan masing-
masing anggota akan menimbulkan rasa kepemilikan dan sikap yang mendalam 
terhadap apa yang terjadi dalam kelompok. Perasaan yang dibangun berdasarkan 
nilai-norma dan kesepakatan kelompok akan menumbuhkan rasa in-group yang 
kuat pada masing-masing anggota kelompok tersebut. 

Rasa in-group biasanya semakin kuat apabila ada tantangan atau pesaing dari 
pihak luar, maka kelompok akan meningkatkan perasaan in-group tersebut. 
Misalnya: adu lomba desa, semua anggota masyarakat akan menjalin persatuan dan 
mencurahkan pikiran, tenaga dan swadayanya untuk memenangkan perlombaan 
tersebut. Dinamika yang terjadi ditimbulkan oleh rasa in-group membangun sikap 
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solidaritas yang tinggi dan rasa senasib sepenanggungan diantara anggota kelompok 
dalam mencapai tujuan. 

 

Konflik dan Ragam Kepentingan  

Dalam kehidupan bermasyarakat sering ditemukan orang-orang yang menganggap 
dirinya mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menetapkan keputusan dan 
menjadi orang penting dalam menyelesaikan masalah yang sedang ditangani tim. 
Perilaku orang seperti ini akan tersinggung, jika orang lain campur tangan dan 
menganggap bahwa tim sebagai perpanjangan pernyataan ketidakpuasan kolegial. 
Reaksi yang diberikan sering tidak dapat diramalkan, namun demikian perlu 
diantisipasi pengaruh orang itu sejauh mungkin dengan cara menemukan titik temu 
antara peran positif yang dapat dilakukan oleh yang bersangkutan dalam 
meningkatkan kinerja tim. Hal ini, perlu dipertimbangkan secara matang pada saat 
pembentukan tim. 

 Konflik internal terjadi dalam bentuk persaingan anggota, biasanya koordinator 
mengambil peran sebagai pemantau dan akan mengatur orang sesuai dengan 
kesepakatan tim. Koordinator harus berperan kuat dan menuntut setiap angota 
paling sedikit untuk mengajukan gagasan dan rekomendasi terhadap masalah dan 
peningkatan kinerja tim. 

 Ketika tim telah membuat sebuah rekomendasi, masing-masing anggota harus 
menyadari kesulitan yang akan dihadapi dan menyadarkan orang-orang di luar tim 
untuk menyadari peran yang harus dimainkan. Keterlibatan orang atau pihak luar 
menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam proses pelaksanaan, perlu 
dipertimbangkan untuk memberikan beberapa tugas dalam kerangka kerja tim.  

 

Pimpinan dan Suasana Kepemimpinan 

Setiap kelompok mempunyai pemimpin yang berperan sebagai penata dan mediator 
berbagai kepentingan yang ada dalam kelompok atau menghadapi pihak diluar 
kelompok. Fungsi dari pemimpin ini tidak lepas dari bentuk, sifat dan ciri-ciri 
kelompok yang dipimpinnya. Persamaannya terletak pada operasionalisasi dimana 
bentuk pemimpin mempunyai kewajiban untuk memajukan kelompok 
(organisasinya) membawa dan mengerahkan anggota mencapai tujuan, 
mengaktifkan dan memperhatikan kesejahteraan anggotanya. 

Kepemimpinan seorang pemimpin kelompok akan mendapat respon dari 
anggotanya, apakah dia seorang pemimpin yang dinamis, aktif, cakap, bijaksana 
atau sebaliknya. Mutu dan penilaian yang diberikan kepada kelompok akhirnya 
tergantung pada mutu pemimpinnya. Dengan kata lain, dinamika dari suatu 
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kelompok bersumber dari gaya kepemimpinan dalam menjalankan fungsi 
kepemimpinannya. Oleh sebab itu, seringkali terjadi untuk melihat kemajuan 
kelompok diukur dengan keberhasilan seorang pemimpin membawa tim dalam 
mencapai tujuan, artinya semakin berhasil pemimpin memenuhi kebutuhan anggota, 
maka semakin respek anggotanya terhadap pemimpinnya. 

 

Dinamika Kelompok dalam Masyarakat  

Pola interaksi dan proses komunikasi yang terjadi dalam masyarakat sangat 
dipengaruhi oleh nilai dan norma sosial yang dibangun dalam rentang waktu yang 
cukup lama. Dinamika yang terjadi menjadi pertimbangan Anda dalam menetapkan 
tujuan, cara dan tindakan yang diambil untuk memformulasikan hal-hal spesifik 
yang akan dibangun dalam tim. Formulasi berbagai nilai dan harapan tim dalam 
kegiatan pembangunan masyarakat menitikberatkan kerjasama dalam berbagai 
bidang atau keahlian untuk mencapai prestasi tertentu.  

Model pendekatan kelompok sering digunakan oleh pendamping untuk 
membantu menjelaskan dan mengarahkan berbagai situasi yang sulit pada saat 
menghadapi persoalan di lapangan. Kelompok menjadi salah satu agregasi yang 
cukup efektif dalam masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan, kebutuhan 
dan mencari solusi pemecahannya dengan menggali sumber di lingkungannya. 

Dalam setiap kegiatan pembinaan yang dilakukan di semua sektor 
pembangunan diperlukan kecakapan berorganisasi untuk: (1) meningkatkan taraf 
hidup, (2) mencapai tujuan dan mewujudkan gagasan, (3) lebih maju dan 
berkembang, (4) mampu bersaing, kuat dan makmur serta terpenuhi kebutuhan 
sehari-hari. Hidup bermasyarakat artinya hidup bersama dalam suatu kelompok 
atau berorganisasi agar kelompok atau organisasi dapat menempatkan fungsinya 
dengan baik dan perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

☺ Tujuan bersama yang ingin dicapai dengan jelas. 

☺ Hubungan yang saling mengerti (interaksi diantara anggota kelompok). 

☺ Nilai dan norma yang mengatur gerak dan sikap anggota kelompok. 

☺ Rasa solidaritas (in-group diantara sesama anggota). 

☺ Gaya kepemimpinan yang yang dapat diterima oleh semua anggota bersama . 
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18 
Memahami dan 

Menganalisis Masalah 
 

 

 

 

 

ari beberapa pengalaman dalam mendampingi masyarakat salah satu cara 
atau pendekatan yang digunakan untuk mengawali sebuah rencana atau 
memetakan kondisi wilayah dampingan melalui analisis masalah (problem 

analyses). Pendekatan ini banyak membantu dibidang lain, seperti manajemen, 
pemasaran dan bisnis terutama untuk meningkatkan kinerja dan mengantisipasi 
perubahan. Dalam memetakan kemiskinan atau ketahanan pangan suatu wilayah, 
kegiatan identifikasi masalah menjadi salah satu cara untuk menemukan akar 
persoalan dan bagaimana solusi yang harus diambil oleh masyarakat. Proses ini 
biasanya melebur pada saat PRA dan analisis SWOT. Oleh karena itu, kemampuan 
Anda sebagai fasilitator dalam menggunakan beberapa teknik pemecahan masalah 
akan membantu menetapkan kriteria dan bentuk intervensi yang akan dilakukan. 
Setiap masalah yang muncul terkadang didasarkan analisis dan data yang memadai 
atau hanya sekedar asumsi terhadap gejala yang nampak. Perlu ketajaman Anda dan 
tim dalam melakukan identifikasi masalah akan menentukan pilihan solusi sehingga 
keputusan diambil benar-benar mendekati sasaran.  

Kegagalan program banyak diakibatkan kelemahan dalam menentukan 
masalah pokok (core problems) dan faktor penyebab dari situasi yang diamati. 
Kelemahan dalam menentukan masalah pokok akan berpengaruh terhadap strategi 
bantuan dan keputusan yang akan diambil. Partisipasi yang terjadi dalam proses 
pemetaan wilayah tersebut tidak banyak membantu menyelesaikan masalah yang 
dihadapi masyarakat. Hal yang utama dan perlu dipertimbangkan, bagaimana 
meletakkan proses demokratisasi—partisipasi--pembangunan melalui dukungan 
teknik analisis yang tepat, sehingga konteks partisipasi dan kemampuan analisis 

D 
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masalah yang dihadapi akan menjadi cara yang paling tepat untuk menyelesaikan 
persoalan yang dihadapi masyarakat.  

Anda seringkali dihadapkan pada kesulitan dalam mengidentifikasi dan 
menyusun kerangka penyelesaian masalah yang terjadi di lapangan. Karena itu, 
Anda perlu membekali diri dengan keterampilan tentang langkah-langkah yang 
ditempuh dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Terkadang Anda 
dibingungkan dengan beberapa terminologi penting berkaitan dengan pemecahan 
masalah, diantaranya; 

 

☺ Gejala adalah suatu keadaan atau peristiwa yang menjadi tanda-tanda akan 
timbulnya (terjadinya) sesuatu. 

☺ Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. 

☺ Kendala adalah faktor-faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau 
mencegah pencapaian tujuan atau sasaran. Kekuatan yang memaksa 
pembatalan pelaksanaan suatu kegiatan. Masalah yang dihadapi fasilitator 
dalam proses pendampingan merupakan gangguan atau hambatan yang dapat 
menghambat keberhasilan program. 

☺ Penyebab adalah suatu keadaan atau peristiwa yang melatarbelakangi 
timbulnya (terjadinya) sesuatu. Penyebab masalah biasanya suatu perubahan 
yang telah terjadi melalui beberapa sifat, mekanisme atau keadaan tersendiri 
yang menghasilkan suatu akibat yang tidak diharapkan.  

 

Beberapa terminologi yang dikemukakan diatas akan membantu Anda dalam 
meletakkan masalah secara tepat dalam berbagai konteks peristiwa dalam 
masyarakat. 

 

Mengenal Masalah  

Proses mengenali masalah dilakukan dengan dua cara yaitu, ‘mendefinisikan’ dan 
‘mengklasifikasikan’ berdasarkan fakta, data, peristiwa dan pengalaman yang 
berkaitan. Kesadaran bahwa ada masalah merupakan langkah yang sangat penting. 
Upaya mengenal dan mendefinisikan masalah tidak cukup didasarkan persepsi dan 
perkiraan semata tetapi perlu didukung sumber informasi yang akurat sebagai 
berikut; 
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☺ Informasi yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat, hasil, isu-isu strategis, 
masalah dan penyelesaiannya pada masa lalu. 

☺ Kritik atau saran dari luar termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, 
pemimpin yang dipilih, aparat pemerintah, anggota organisasi dan masyarakat 
umum. 

☺ Bandingkan dengan orang atau kelompok lain yang juga menghadapi masalah 
yang sama. Perbandingan ini seharusnya dilakukan secara spontan atau ditata 
sedemikian rupa agar menghasilkan hasil yang baik. 

Menegaskan permasalahan secara tepat merupakan sesuatu hal yang sangat 
penting. Jika tidak, pemecahan atau penyelesaian yang diusulkan tidak akan 
mendatangkan hasil yang diharapkan. Jika Anda mengikuti cara yang sistematis 
dalam mendefinisikan masalah, anda akan kaget betapa banyak masalah yang 
muncul tanpa disadari sebelumnya sebagai masalah. 

 Mengklasifikasikan masalah dilakukan berdasarkan sifat, karakteristik dan 
resiko yang harus diambil. Selanjutnya memberikan perhatian terhadap masalah 
yang paling mengancam keberhasilan suatu kegiatan atau usaha. Masalah yang 
beresiko kecil dapat dikesampingkan bila sumber dan peluang untuk menyelesaikan 
nya tidak tersedia. 

 Keberhasilan dalam memecahkan masalah secara efektif sangat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor sebagai berikut,  

☺ Kesadaran masyarakat akan adanya masalah  

☺ Partisipasi masyarakat dalam menetapkan masalah pokok, penyebab dan 
akibat dari masalah. 

☺ Partisipasi stakeholder dalam mengumpulkan dan menganalisis data dan 
informasi secara akurat. 

☺ Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rekomendasi. 

☺ Kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengimplementasikan 
rekomendasi atau pemecahan masalah. 

☺ Kesediaan masyarakat bekerjasama dengan fasilitator sebagai akibat dari sikap 
positif masyarakat dan keterbukaan terhadap masukan atau rekomendasi yang 
diberikan. 

 

 Perlu disadari pula dalam setiap aktivitas pendampingan, fasilitator akan 
dihadapkan berbagai kendala yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak 
langsung terhadap sikap atau tindakan kelompok. Hal ini bersumber pada kondisi 
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sosial, ekonomi, norma dan budaya yang terkadang sangat sulit dipahami secara 
nalar. Oleh karena itu, kemampuan Anda dalam menemukan masalah kritis dan 
alternatif solusi secara praktis menjadi sesuatu yang sangat penting agar tujuan 
pemberdayaan dapat tercapai secara efektif dan efisien.  

 

Mengapa masalah terjadi ? 

Masalah adalah sesuatu yang secara alamiah akan dihadapi oleh setiap makhluk 
hidup. Demikian pula persoalan yang timbul dalam pendampingan sebagai akibat 
interaksi manusia akan dihadapkan dengan kesenjangan antara kaya-miskin, desa-
kota, tinggi-rendah, mudah-sulit, baik-buruk dan sebagainya. Hal-hal berikut 
memberikan Anda panduan mengapa masalah itu terjadi. 

☺ Proses fasilitasi merupakan kegiatan interaksi antarmanusia dalam organisasi 
masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu perubahan yang 
dilandasi kesadaran manusia. Namun setiap individu maupun kelompok 
terkadang memiliki kepentingan yang mungkin sama atau berbeda. Adanya 
perbedaan kepentingan inilah yang dapat menimbulkan masalah. 

☺ Manusia sebagai makhluk individu maupun kelompok selalu ingin terbebas 
dari rasa ketakutan, khawatir dan ketidaknyamanan. ‘aman selamat’, ‘untung 
rugi’, ‘benar salah’ merupakan landasan pokok dalam mengambil keputusan. 
Dalam proses pendampingan, masyarakat terkadang ‘menutup diri’ atau 
‘menolak’ terhadap nilai atau norma yang datang dari luar. Hal ini diakibatkan 
sikap curiga atau ketidakyakinan atau ketidakpercayaan terhadap Anda sendiri 
(kompetensi, kemampuan, sikap dan tindakan). 

☺ Keterbatasan cara pandang masyarakat, kemampuan mental, fisik, pengalaman 
dan keterampilan menyebabkan sikap pasif atau defensif terhadap perubahan. 
Keterbatasan ini erat kaitannya dengan kondisi sosial budaya dan nilai-nilai 
yang dianut oleh masyarakat. 

☺ Adanya sikap paternalistik dalam mayarakat menimbulkan ketergantungan 
komunitas terhadap nilai-nilai lama, aturan, pejabat, orang yang lebih senior 
atau pemerintah. 

 Bagi Anda memahami dan menyadari mengapa masalah itu timbul sangat 
penting, terutama dalam upaya mengidentifikasi dan menemukan pokok masalah 
yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, pemahaman dan penghayatan 
terhadap situasi dan kondisi lokal akan membantu memecahkan masalah dan 
mengembangkan potensi sekaligus menembus ketertutupan atau penolakan serta 
ketidakberdayaan masyarakat. 
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Menganalisis dan Memprioritaskan Masalah 

Dalam menganalisis masalah terdapat tiga alur penting, yaitu; ‘sebab—masalah—
akibat’. Ketiga hal ini menjadi pisau analisis dalam berbagai diskusi tentang cara 
berfikir kritis atau lateral thinking. Seluruh fakta dan peristiwa yang dialami akan 
dikatagorisasi dalam ketiga aspek itu dan mungkin akan muncul diorganisir secara 
bersama oleh Anda bersama masyarakat melalui kegiatan; 

☺ Mengumpulkan dan menyusun masalah. 

☺ Menyeleksi masalah. 

☺ Mengelompokkan masalah. 

☺ Melihat hubungan sebab akibat dari masalah. 

☺ Mendiskusikan prioritas masalah.  

☺ Menganalisis dan menetapkan alternatif pemecahan masalah.  

 Proses analisis masalah dapat ditempuh dengan menelaah secara bersama 
fenomena yang nampak untuk mencari hubungan sebab--akibat. Dalam hal ini Anda 
harus terampil ‘cerdik’ dan ‘sabar’ dalam memfasilitasi kegiatan. Meskipun terkesan 
alot dan tak masuk akal, bagaimanapun, hal itu sebagai cermin berfikir masyarakat 
pedesaan. Anda sebaiknya memberikan pertanyaan yang membuat peserta diskusi 
tergerak untuk mendiskusikan dan menghayati masalah yang dihadapi. Isu atau 
pendapat yang muncul belum tentu masalah yang sebenarnya, dan setiap masalah 
dapat pula berhubungan satu dengan lainnya.  

 Dalam menganalisis masalah dapat diibaratkan seperti bola dari satu masalah, 
sebab dan akibat yang muncul seperti lingkaran masalah yang satu dengan yang 
lainnya saling berhubungan, sehingga pada akhirnya akan ditemukan masalah yang 
sebenarnya. Masalah dapat diibaratkan seperti sirip ikan, dimana masalah yang 
muncul memiliki sebab dan akibat yang sangat beragam. Mungkin masalah yang 
pertama akan berbeda dengan masalah yang berikutnya. Atau masalah diibaratkan 
seperti pohon dengan cabang dan akarnya. Setiap masalah yang muncul diakibatkan 
oleh anak masalah sebelumnya, hingga diperoleh akar masalah yang sesungguhnya.  

  Richard Sloma manyatakan jangan sekali-kali berusaha memecahkan semua 
masalah sekaligus, tetapi pecahkan masalah tersebut satu persatu setelah melakukan 
indentifikasi masalah dan menganalisisnya. Anda melakukan pendekatan terhadap 
semua masalah ini, bukan dengan pemikiran menemukan apa yang diharapkan ada 
di sana, tetapi mendapatkan kebenaran dan realitas yang harus dihadapi, karena 
mungkin saja yang Anda temukan bukan masalah. Oleh karena itu, lakukan 
penelusuran dan menetapkan (skala prioritas) masalah yang akan ditangani sesuai 
dengan kapasitas masyarakat. Artinya pada saat menetapkan prioritas harus 
mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masyarakat. 
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 Langkah berikut sebagai panduan Anda dalam memfasilitasi penetapan 
masalah; 

☺ Temukan kesadaran akan masalah yang mungkin timbul kaitannya dengan 
kebutuhan masyarakat. 

☺ Menyamakan persepsi terhadap masalah. 

☺ Membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan dan menelusuri 
pokok masalah dan tegaskan bagaimana mengantisipasinya. 

☺ Hindari pembahasan yang menimbulkan konflik kepentingan antara elemen 
masyarakat. 

☺ Bicarakan dengan orang atau pihak yang tepat. 

☺ Dapatkan informasi atau fakta yang kuat. 

☺ Libatkan masyarakat dalam proses. 

 

 Kriteria penentuan prioritas masalah harus mencerminkan aspirasi masyarakat 
dan harus disepakati bersama. Penetapan kriteria pemecahan kaitannya dengan 
potensi perlu mempertimbangkan hal-hal berikut; 

 

☺ Keterkaitan antarmasalah. Keterkaitan berarti ditemukan beberapa masalah 
atau penyebab yang saling mempengaruhi, saling berinteraksi, saling 
memperkuat. Penyebab masalah perlu ditangani bersama atau pada waktu 
yang sama agar masalah dapat dipecahkan secara tuntas. 

☺ Keterkaitan antarmasalah dengan potensi. Keterkaitan ini mengandung  
makna, bahwa masalah tidak berdiri sendiri tetapi perlu mendapat dukungan 
dari masyarakat dan potensi atau sumber daya yang tersedia. 

☺ Tinjauan terhadap masalah harus disadari sebagai suatu keadaan yang tidak 
diharapkan oleh masyarakat dengan menganalisis penyebab (alasan) dan 
sumber daya (potensi) yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah.  

☺ Adanya sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah 
agar pembangunan atau proyek dilaksanakan secara realistis. Bilamana sumber 
daya yang tersedia kurang memungkinkan, tindakan yang diusulkan mengacu 
pemecahan masalah yang dianggap paling menentukan keadaan yang tidak 
diinginkan dan dapat dirubah. 
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 Sedangkan kriteria mengurutkan masalah meliputi; 

☺ Masalah yang dihadapi realistis dan bermanfaat untuk ditangani. 

☺ Menyangkut kepentingan orang banyak. 

☺ Mendesak untuk diatasi. 

☺ Ada sumber daya setempat yang dapat dikembangkan. 

☺ Masalah yang mendasar berkaitan dengan kebutuhan primer. 

 

Teknik Mengantisipasi Masalah  

Serangkaian kegiatan mengidentifikasi, mengumpulkan data, silang data, hingga 
pemecahan masalah sebagai suatu ‘proses’. Tetapi sebetulnya lebih dari itu, pada 
tahap permulaan harus mengenal gejala dan kemungkinan masalah yang akan 
timbul, apa penyebabnya dan bagaimana akibatnya. Semua ini dilakukan dalam 
kerangka tindakan antisipasi. Masalah tidak dapat dibiarkan muncul tetapi ada 
upaya untuk meminimalisasi bahkan mencegah terjadinya masalah. Kegiatan inilah 
yang disebut ‘antisipasi masalah’.  

 Model antisipasi masalah (sosial-budaya) dapat digunakan Anda bersama 
masyarakat dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang akan muncul pada saat 
pelaksanaan program. Model ini akan membantu Anda menentukan alternatif 
tindakan antisipasi yang tepat dan menghindari beberapa hambatan dan kendala 
secara sistematis. Berikut ini diuraikan langkah-langkah dalam mengantisipasi 
masalah. 

 

Langkah pertama: kenali gejala masalah 

Daftarkan gejala atau indikator yang akan menimbulkan masalah yang bersifat 
nonteknis terutama berkenaan dengan relasi dan komunikasi interpersonal. Dengan 
mengenali tanda-tanda atau gejala yang mungkin muncul dengan baik, maka Anda 
telah melakukan setengah pemecahan. Cara terbaik untuk memastikan adanya gejala 
masalah melalui proses befikir untuk menemukan ide dasar dan asumsi dari fakta 
yang ada, kemudian bersama masyarakat mendefinisikan gejala secara aktual. Perlu 
dipahami karakteristik ‘gejala’ bahwa (1) gejala akan menimbulkan masalah; (2) 
hilang sementara; dan (3) hilang seterusnya. 
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Langkah kedua: analisis sebab dan akibat 

Salah satu gagasan kunci dari pengenalan terhadap masalah adalah melihat gejala 
yang mungkin muncul untuk mendapatkan sebab-akibat nyata (atau akar 
penyebabnya). Menganalisis sebab-akibat potensial secara efektif dilakukan dengan 
langkah kunci sebagai berikut; 

☺ Identifikasi sebab-akibat potensial.  

☺ Tentukan sebab yang paling memungkinkan. 

☺ Identifikasi akar penyebab yang sesungguhnya. 

 

Langkah ketiga: identifikasi kemungkinan solusi atau tindakan 

Bila sebab-akibat telah teridentifikasi, selanjutnya dikembangkan gagasan dan 
alternatif secara luas untuk mengantisipasi masalah. Hal ini merupakan tahapan 
ketiga dalam mengantisipasi masalah yang mensyaratkan tingkat kreativitas 
maksimum. Karena Anda berhadapan dengan masalah dalam suatu organisasi atau 
masyarakat tertentu reaksi alaminya adalah berfikir tentang segala kendala, aturan, 
nilai-nilai, fenomena sosial, dan prosedur yang menyempitkan kemungkinan pilihan 
untuk mengantisipasi masalah. Terkadang pendekatan kreatif dan tidak diharapkan 
terhadap kemungkinan masalah yang timbul membawa perubahan atau hasil paling 
baik.  

 Identifikasi solusi merupakan proses yang terdiri dari dua bagian; 

☺ Buatlah daftar kemungkinan solusi. 

☺ Tentukan solusi terbaik. 

 

Langkah keempat: pilih tindakan antisipasi terbaik 

Pada saat menentukan pilihan yang tepat ajaklah masyarakat untuk merefleksikan 
diri dan menyadari potensi dan organisasi yang dimiliki, sehingga keluaran 
keputusan akan berdayaguna dan realistis. Dalam banyak situasi masalah, faktor-
faktor, kriteria, nilai-nilai, budaya, interaksi sosial menjadi ukuran yang 
mengakibatkan setiap keputusan yang diambil akan berbeda-beda. Hal yang perlu 
ditegaskan oleh fasilitator adalah penyamaan persepsi terhadap gejala masalah dan 
bagaimana antisipasinya. Dalam memilih tindakan antisipasi terbaik fasilitator dapat 
ditempuh dengan tiga cara; 
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☺ Kembangkan dan berikan bobot pada faktor, kriteria dan nilai-norma. 

☺ Implementasikan kriteria terhadap keputusan yang akan diambil. 

☺ Pilihlah solusi terbaik. 

 

Langkah kelima: menghindari hambatan 

Pada langkah kelima masyarakat diarahkan untuk mengidentifikasi dan 
menganalisis hambatan dari solusi yang telah diambil pada langkah empat. Apabila 
permasalahan yang dihadapi Anda, bagaimana mengatasi hambatan--orang, nilai-
norma sosial, ketertutupan, penolakan atau apapun yang menghambat tujuan yang 
ditetapkan. Anda harus mampu mentakar potensi dan tantangan yang dihadapi 
dengan bantuan peta hambatan. 

 Dalam menghindari hambatan dapat ditempuh dengan empat cara; 

☺ Identifikasi dan memahami keadaan masyarakat yang sebenarnya. Hal ini 
menyangkut kebutuhan esensial yang harus dipenuhi. 

☺ Buatlah daftar kemungkinan hambatan. 

☺ Merefleksikan hambatan yang pernah dialami dengan membandingkan solusi 
yang diambil dan pengalaman di masa lalu. 

☺ Pertemukan dan bandingkan antara solusi atau tindakan yang diambil dengan 
hambatan yang akan dihadapi. 

 

Langkah keenam: mengimplementasikan tindakan antisipasi dan 
evaluasi perkembangan 

Pada langkah keenam masyarakat diajak untuk mengimplementasikan tindakan 
antisipasi masalah sesuai dengan keputusan solusi atau tindakan yang diambil. Pada 
langkah ini, Anda perlu memeriksa realitas diri dan orang-orang yang terkait yang 
bisa diajak bekerjasama untuk mengantisipasi masalah. Tokoh masyarakat, pemuka 
agama, anggota OMS, kelompok perempuan, petani, pemerintah merupakan pelaku 
kunci atau pelaksana suatu gagasan atau tindakan. Dalam mengimplementasikan 
tindakan, Anda dapat menempuh cara sebagai berikut; 

☺ Menyusun rencana tindakan. 

☺ Bagilah solusi yang ditetapkan menjadi tugas berurutan. 

☺ Kumpulkan informasi sesuai dengan rencana tindakan. 
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☺ Libatkan unsur yang ada dalam masyarakat secara sinergis (ulama, kepala 
desa, pemuda, organisasi sosial, koperasi dsb). 

☺ Pastikan solusi itu dilaksanakan secara terpadu. Hindari pembalikan ulang 
untuk mengkritisi apa yang sudah ditetapkan untuk dilakukan, karena bangun 
tim akan terganggu. 

 

Pemecahan Masalah bersama Masyarakat 

Pemecahan masalah merupakan langkah berikutnya setelah menyadari dan 
menghayati mengapa masalah itu muncul. Perlu diingat bahwa masalah yang akan 
dipecahkan harus melibatkan stakeholder secara menyeluruh mulai dari identifikasi 
hingga penerapannya. Karena kunci jawaban atas permasalahan yang dihadapi 
terletak dalam masyarakat itu sendiri.  

 Dalam proses pemecahan masalah Anda dapat mendekatinya menurut 
kebiasaan, bila prosedur operasional standar atau pengalaman menetapkan apa yang 
harus dikerjakan. Cara lain dapat menggunakan pendekatan ilmiah dalam 
memecahkan masalah, pendekatan dengan suatu keputusan, penggunaan data 
kuantitatif atau pendekatan ‘kreatif’. 

 Pada umumnya pendekatan kreatif diterapkan dalam situasi masyarakat untuk 
menyelesaikan masalah. Ide atau gagasan kreatif serta kebutuhan yang muncul di 
masyarakat akan membantu Anda dalam menetapkan alternatif pemecahan yang 
diambil. Oleh karena itu, dalam proses pemecahan masalah libatkan partisipasi 
masyarakat dalam mengambil keputusan. Ide kreatif terbentuk dari landasan 
pengetahuan, norma dan pengalaman masyarakat itu sendiri. 

 Penyelesaian yang terpilih timbul dari proses pengelompokan alternatif dengan 
teliti berdasarkan susunan kemungkinan penerimaan atau penolakan yang relevan 
dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hindari penyelesaian masalah yang dapat 
bersinggungan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah disepakati oleh 
masyarakat. Temukan pendekatan yang mendorong kebersamaan dan keterlibatan 
masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Harus disadari tidak ada penyelesaian 
yang sempurna dimana seluruh masalah atau "penyakit" dapat diselesaikan semua.  

 Penyelesaian masalah yang diambil diarahkan untuk memperkecil atau 
menghindari kerusakan dari standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian Anda 
harus memfokuskan perhatian terhadap bentuk penyelesaian sebagai berikut; 

☺ Membatasi dan memperkecil kerusakan. 

☺ Menimbulkan konflik individu atau kelompok dalam masyarakat. 
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☺ Tidak mengakibatkan penyimpangan dari bagian lain dari kegiatan atau 
sasaran yang telah direncanakan. 

☺ Penyelesaian yang diambil dapat dilaksanakan dalam batas persediaan atau 
sumber-sumber yang tersedia. 

 Setiap alternatif yang dijelaskan dapat berfungsi sebagai penyelesaian masalah 
dan  menawarkan cara untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam keadaan yang 
memaksa. Alternatif mana yang sesuai tergantung pada kriteria yang tepat untuk 
diterapkan dalam situasi tertentu. Suatu alternatif yang diambil mengandung 
konsekuensi pembiayaan yang harus disediakan. Suatu daftar umum dari ciri-ciri 
penyelesaian masalah perlu dibuat. Daftar tersebut berfungsi sebagai kerangka 
acuan untuk menetapkan langkah atau tindakan penyelesaian masalah. Penyelesaian 
yang bisa diterima oleh masyarakat harus menggambarkan hal-hal sebagai berikut: 

☺ Sekurang-kurangnya memberikan hasil minimum dari tujuan yang telah 
ditetapkan. 

☺ Tidak membutuhkan biaya yang lebih besar dari dana yang tersedia. 

☺ Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk membantunya. 

 Anda perlu menggunakan prosedur formal dalam menyelesaikan masalah. 
Kaidah ini bukan hanya efektif dan efisien, tetapi cara ini juga akan 
mendokumentasikan pengalaman dan menciptakan laporan atau catatan penting 
yang dapat dipakai sebagai acuan bila situasi yang sama muncul dimasa yang akan 
datang. Hal ini dapat menghindari dari pengulangan pekerjaan yang mubadzir. 
Kaidah formal ini memerlukan kesepakatan dari masyarakat yang lebih mengerti 
masalah yang dihadapi. Disamping itu data yang lengkap perlu dirangkum agar 
mempermudah menyelesaikan masalah . 
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Tabel: Langkah-langkah dalam Mengantisipasi Masalah (Model 5 langkah) 

 

GAGASAN KUNCI  METODE YANG MUNGKIN 

Langkah 1 

Identifikasikan semua sebab-akibat potensial yang memberi 
andil; Susunlah daftar 20 sampai 30 sebab yang paling 
memungkinkan. Anda dapat menggunakan diagram sebab-
akibat sebagaimana ditunjukkan disebelah kanan, demikian 
juga sumbang saran, diagram bidang kekuatan dan sarana 
lainnya  

 

Snowcard, moderasi, curah 
gagasan 

 

Analisis kembali sebab-sebab yang paling memungkinkan 
untuk mengidentifikasikan akar penyebab dengan 
menanyakan "mengapa". Anda dapat menggunakan Pohon 
Masalah untuk membantu menemukan akar penyebabnya. 

 

Problem tree 

Langkah  2 

Penting untuk tidak berhenti secara cepat dalam proses ini, 
karena beberapa gagasan atau pandangan yang paling 
awal, jelas dan tidak terlalu menyulitkan. Disamping itu 
tinjau potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Anda dapat 
menginventarisir (20-30) kemungkinan solusi dari gejala 
masalah dengan membandingkan gejala masalah tersebut 
dengan masalah yang telah dipecahkan 

 

 

Daftar isu dan masalah 

Analisis seluruh kemungkinan dari daftar yang telah dibuat 
hingga 4-5 kemungkinan yang dianggap tepat. Ajaklah 
masyarakat untuk merefleksi dan menemukan pokok 
gagasan yang muncul. Fasilitator dapat menggunakan 
pilihan berpasangan. 

 

Pilihan berpasangan 

Langkah  3 

Tentukan kriteria mana yang paling cocok untuk memilih 
solusi antisipasi masalah. Pastikan bahwa masyarakat 
memahami dan mengenal gejala masalah yang akan 
diantisipasi (kesamaan pandangan) secara jelas.  

Sumbang saran 

• Kemudahan penerapan   20% 
• Kemungkinan berhasil   20%  
• Efektivitas solusi   50%  
• Resistensi yang paling mudah 

10% 

Pastikan masyarakat memahami masing-masing faktor 
dan kriteria yang akan ditetapkan. Anda dapat 
melakukan pembobotan terhadap setiap gejala masalah 
yang akan diantisipasi. Hal ini dapat dilakukan dengan 
memberikan angka pembobotan untuk setiap kriteria 
hingga mencapai 100% 

 

Bobot-rangking 
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GAGASAN KUNCI METODE YANG MUNGKIN 

Langkah  4 

Kondisi masyarakat selalu berubah-rubah, Anda perlu 
menyusun rencana tindakan dan upaya implementasi 
secara sistematis dan bertahap. Kumpulkan informasi dan 
pihak-pihak yang akan terlibat dalam implementasi 
melalui pendekatan baik formal maupun informal.  

 

 

PARTISIPATIF 

Tindakan dan implementasi yang ditetapkan digunakan untuk 
menggerakkan masyarakat menuju "keadaan yang diharapkan", 
sehingga dapat meminimalisasi bahkan mencegah masalah yang 
mungkin muncul. 

 

Langkah  5 

Melalui sistem pemantauan yang tepat dan berkelanjutan, 
diharapkan dapat memonitor tindakan atau implementasi 
yang dilakukan. Apakah gejala masalah dapat dihindari 
atau diminimalisasi atau bahkan menimbulkan masalah 
selanjutnya. Tentukan apakah tugas-tugas implementasi 
dilaksanakan atau target jangka pendek dapat 
terlaksanan/tidak. Sejauhmana efektifitas dan pengaruh 
tindakan yang diambil terhadap gejala masalah. 

 

 

WAWANCARA 

OBSERVASI PARTISIPATIF 

Ulangi proses enam tahap tersebut untuk melihat 
hasil untuk menunjukan perhatian pada berbagai 
gejala masalah. "apakah keadaan yang diinginkan 
(gejala) dapat diantisipasi ?"; "Apakah semua 
rencana tindakan berjalan secara efektif untuk 
memastikan bahwa masalah tersebut tidak akan 
terjadi. 

 

SUMBANG SARAN 
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19 
Menetapkan Sasaran Kerja  

 ‘Creative Goal Setting’ 
 

 

 

 

 

erencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting 
dalam menetapkan tujuan, strategi pelaksanaan, jaringan komunikasi dan 
penilaian. Pakar Manajemen menyatakan bahwa perencanaan memiliki porsi 

50% dari keseluruhan proses manajemen. Demikian halnya dalam mendampingi 
masyarakat seorang fasilitator akan berusaha menggerakkan seluruh komponen 
organisasi secara efefktif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini 
mengindikasikan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengawasan. Anda tentu akan menggunakan bantuan manajemen 
untuk mengorganisir stakeholder agar mereka memahami apa yang menjadi 
orientasi tugas dan tujuan melalui suatu proses perencanaan yang matang.  

Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh 
kualitas perencanaan yang ditetapkan. Kelemahan dalam menyusun rencana akan 
menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan di lapangan sehingga efektivitas dan 
efeisiensi sulit dicapai. 

Pada dasarnya setiap individu maupun kelompok yang terlibat dalam 
pembangunan memerlukan kejelasan tentang apa yang harus mereka lakukan, 
bagaimana cara mencapai tujuan dan harapan, hasil apa yang diharapkan serta 
alasan mengapa program pemberdayaan harus dilaksanakan. Dalam hal ini, 
masyarakat secara bersama-sama harus menyadari pentingnya tanggung jawab dan 
peran yang jelas untuk menjelaskan ketiga pertanyaan tersebut. 

Keberhasilan suatu kegiatan sangat ditentukan oleh sasaran kerja yang jelas. 
Sasaran kerja merupakan rumusan sesuatu yang harus dicapai melalui serangkaian 
kegiatan dalam bekerja dan mencapai tujuan. Fasilitator yang baik tentu akan selalu 

P 
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menekankan pentingnya pencapaian sasaran kerja kepada seluruh komponen baik 
tokoh, warga dan kelembagaan masyarakat atau pihak yang terlibat dalam 
pembangunan.  

 

Pentingnya Sasaran Kerja 

Setiap kegiatan akan selalu memulai dengan menentukan sasaran. Salah satu contoh, 
jika akan melaksanakan kegiatan pelatihan untuk petani, Anda bersama mereka 
perlu mendefinisikan secara benar apa yang ingin dicapai dari kegiatan itu. Bahkan 
bila Anda atau pendamping yang meminta kursus atau pelatihan untuk pemecahan 
masalah, maka tetap akan ditanya apakah ada sesuatu yang diharapkan dari 
pelatihan itu.  

Pertanyaan berikut dapat membantu untuk menjawab persoalan tersebut; 

√ Apa yang ingin Anda harapkan dari pelatihan ini? 

√ Saya memiliki waktu satu jam, apa yang Anda dapatkan dalam waktu 
sesingkat itu? 

√ Hal apa saja yang paling membantu Anda yang dapat diperoleh dari pelatihan 
ini? 
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Pertanyaan tersebut akan menjawab hal-hal sebagai berikut; 

☺ Suatu aksi tindak untuk bulan itu yang dapat saya dikembangkan. 

☺ Suatu gagasan jelas tentang komitmen pada dua langkah tindakan saya 
selanjutnya. 

☺ Suatu keputusan mengenai langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk 
maju. 

☺ Suatu pemahaman tentang apa yang menjadi isu utama. 

☺ Sebuah anggaran yang disetujui untuk dilakukan tindakan atau kerja secara 
bersama. 

 

 

 

Penetapan sasaran kerja yang jelas memiliki keuntungan, sebagai berikut;  

☺ Program pembangunan masyarakat memerlukan orientasi dan fokus kegiatan 
untuk setiap pelaku. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terpadu yang 
terdiri dari pemimpin, warga dan kelembagaan. 

☺ Program pembangunan akan berjalan secara efektif dan efisien, jika setiap 
pelaku yang terlibat dapat mengetahui hasil yang diharapkan.  

☺ Meningkatkan produktivitas dan optimalisasi pemimpin, aparat, dan lembaga 
masyarakat, karena dengan sasaran kerja dapat mengendalikan dan membatasi 
lingkup kegiatan masyarakat menjadi terarah dan terukur.  

☺ Terciptanya disiplin kerja yang baik. Sasaran kerja akan menentukan jangka 
waktu pengerjaan atau kegiatan harus selesai dan kegiatan lanjutan apa yang 
harus dilakukan. Sasaran kerja yang jelas akan memperkuat motivasi 
masyarakat dalam mengembangkan daerahnya. 

 

Tujuan Siapa? 

Pada saat masyarakat dihadapkan pada berbagai kesulitan dalam menyelesaikan 
pekerjaan, mungkin ada sesuatu yang luput dari perhatian mereka, yaitu nilai 
pilihan dan tanggung jawab sehubungan dengan motivasi dari apa yang ingin 
dicapai. Kesulitan mungkin ditemukan pada setiap individu yang terlibat yang 
merasa bingung untuk apa secara bersama melakukan pekerjaan ini. Jika suatu tim 
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yang dibentuk untuk melaksanakan pembangunan saluran air dari sumber mata air 
menuju rumah-rumah penduduk menetapkan sasaran yang lebih rendah hanya 
untuk mengisi waktu dan mendapatkan tambahan sejumlah uang, maka sebagian 
mengesampingkan harapan bersama dan menghindari konsekuensi. Bila tim itu 
tidak memahami untuk apa pekerjaan itu dilakukan dan manfaat apa yang dapat 
diperoleh, maka kecenderungan tim itu lebih memaksakan kehendaknya masing-
masing. Mereka mungkin kurang mempertimbangkan manfaat dan hasil yang 
diperoleh dari kegiatan itu, sehingga perlu dilakukan orientasi dan penyadaran 
kembali secara bersama untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan harapan 
untuk memiliki tujuan itu. Disamping itu, seluruh anggota tim diajak untuk 
mengidentifikasi harapan yang realistis dan bermanfaat untuk dicapai dengan 
melihat kondisi dan faktor pendukung lainnya, seperti modal, nilai-nilai, semangat 
kerja dan kapasitas tim. 

 

Kepemilikan Sasaran 

Seorang manajer sebuah perusahaan atau pemimpin kelompok tani mungkin bebas 
untuk menetapkan sasaran sendiri, semuanya seringkali melemparkan sasaran 
begitu saja sebagai perintah yang tidak dapat dipertanyakan kepada kelompoknya. 
Hal ini membuat kelompok atau karyawan tidak mempunyai rasa memiliki terhadap 
target yang diharapkan untuk dicapai secara bersama. Oleh karena itu, 
dimungkinkan terjadi kemorosotan kinerja. Pemimpin yang bijaksana akan bekerja 
keras untuk mempertahankan jarak yang sehat antara dirinya, sasaran dan 
kelompok secara seimbang. Ia akan berusaha memotivasi dan mendorong kelompok 
untuk menetapkan sasaran mereka sendiri. Dorongan yang diberikan akan 
membangun rasa kepemilikan yang kuat pada kelompok untuk selalu mencapainya 
dalam situasi sesulit apapun. Akan tetapi, bila pemimpin tidak melakukan hal ini 
akan terjadi intervensi yang tidak berguna dan cenderung sasaran itu sebagai 
sesuatu hal yang berada di luar jangkauannya. 

 Bila suatu sasaran tertentu bersifat mutlak untuk dilaksanakan. Pengarahan 
untuk kepemilikan dapat dilakukan dengan cara yang berbeda tidak seperti yang 
dibayangkan kebanyakan orang dengan cara membacakan dan instruksi secara ketat. 
Tetapi seorang fasilitator dapat melakukan lebih baik. Dalam suatu diskusi pelatihan 
Pokmas, peserta bertanya ‘bagaimana mungkin menyuruh ibu-ibu rumah tangga 
untuk memiliki aturan dalam menata lingkungan sanitasi yang absolut dan tidak 
fleksibel?. Anda dapat menyarankan, ‘daripada memberi mereka dengan sederatan 
peraturan yang banyak lebih baik, mereka diajak diskusi secara partisipatif dengan 
menggunakan kasus atau drama yang membuat mereka secara tidak langsung 
menyadari tentang aturan itu’. Dalam diskusi interaktif itu orang akan diajak untuk 
belajar dan dilatih menciptakan seperangkat aturan yang disepakati bersama. 

 



FASILITATOR GENIUS 
 
 

Wahyudin Sumpeno 199 

Sasaran Akhir dan Kinerja 

Setiap saaran yang hendak dicapai perlu dibedakan dalam dua aspek yaitu sasaran 
‘Akhir’ dan ‘Kinerja’. Sasaran akhir untuk menjadi seorang pemimpin masyarakat 
perlu ditunjukkan dalam bentuk tindakan mengayomi dan mengarahkan 
konstituennya atau orang yang dipimpinnya. Sasaran akhir merupakan manfaat dari 
hasil atau produk yang dihasilkan oleh suatu usaha produksi dapat dinikmati oleh 
konsumen. Biasanya kebermanfaatan ini jarang berada di luar jangkauan, namun 
dapat diprediksi tingkat kesesuainya. Sasaran kinerja merupakan fokus atau 
perhatian dari suatu upaya perubahan kapasitas seseoang dalam melaksanakan 
tugasnya. Identifikasi tingkat kinerja yang Anda yakni akan memberikan 
kesempatan sangat bagus untuk mencapai sasaran akhir.  

Sebagian besar sasaran kinerja berada dalam kontrol Anda dan umumnya 
menyediakan cara-cara atau metode untuk mengukurnya. Misalnya suatu usaha 
kerajinan dengan omzet cukup akan menetapkan sasaran kinerja sebesar 95% 
produksi mampu melewati kontrol kualitas (standar) agar dapat menjual 100 hasil 
kerajinan di bulan depan atau dapat ditingkatkan menjadi 120 buah tergantung 
kemampuan manajer mengontrol dan bertanggung jawab untuk sasaran kinerja 
yang telah ditetapkan. Jika mungkin sasaran akhir harus didukung oleh sasaran 
kinerja. Whitmore (1997) menjelaskan bahwa sasaran akhir mungkin memberikan 
inspirasi, tetapi sasaran kinerja menjelaskan spesifikasi. Kelemahan dalam 
mengidentifikasi sasaran kinerja akan berdampak pada tingkat tercapainya harapan 
atau sasaran akhir. Masyarakat perlu diajak secara khusus untuk menetapkan 
sasaran kinerjanya dalam menetapkan spesifikasi pekerjaan yang harus ditangani. 
Sasaran kinerja akan memberikan nafas dan jiwa dalam mencapai target dan 
harapan yang dicita-citakan. 

 

Kriteria Sasaran Kerja 

Anda bersama tim perlu menetapkan beberapa indikator yang dapat diukur untuk 
menetapkan keberhasilan suatu kegiatan. Indikator tersebut harus mudah 
dimengerti, dicapai dan dikontrol. Penetapan indikator sangat penting untuk 
memudahkan analisis terhadap input, proses dan output serta bagaimana 
masyarakat dapat mengendalikan kualitas dari kegiatan itu.  

Beberapa panduan yang dapat digunakan untuk menetapkan sasaran secara 
berkualitas tidak hanya memerlukan S M A R T; 

☺ Specific (spesifik). 

☺ Measurable (dapat diukur). 

☺ Attainable (dapat dicapai). 
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☺ Realistic (realistis). 

☺ Time phased (waktu yang direncanakan). 

 

Tetapi juga P U R E; 

☺ Positively stated (dinyatakan secara positif). 

☺ Understood (mudah dipahami). 

☺ Relevant (kesesuaian). 

☺ Ethical (etis). 

dan juga C L E A R; 

☺ Challanging (menantang). 

☺ Legal (sah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum). 

☺ Environmentally sound (sehat lingkungan). 

☺ Agreed (disepakati). 

☺ Recorded (dicatat). 

 

Pokok sasaran memiliki sebagian besar kualitas di atas dan membutuhkan 
observasi lebih jauh. Jika sasaran tidak REALISTIS, tidak ada harapan; jika sasaran 
tidak MENANTANG, tidak ada motivasi; jika sasaran DIPAHAMI, tidak ada 
kejelasan. Untuk mempermudah pemahaman, berikut dijelaskan makna dari 
indikator di atas. 

  

Spesifik 

Suatu sasaran kerja akan sangat berarti bagi masyarakat jika dijabarkan secara 
spesifik, operasional dan mudah dipahami. Sasaran kerja harus mampu menjelaskan 
secara rinci dan jelas target dan kegiatan yang akan dicapai. Misalnya; "tingkatkan 
partisipasi". Sasaran kerja ini belum spesifik. Akan berbeda, jika dirumuskan 
"libatkan kepala desa, tokoh masyarakat dan pemuda untuk menggalang dana dari 
masyarakat sebesar 15 %". Sasaran tersebut jelas dan mudah dilaksanakan oleh BPD, 
OMS serta masyarakat. 
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Menantang dan realistis  

Sasaran kerja harus mendorong seluruh komponen masyarakat baik pemimpin—
tokoh, warga dan lembaga masyarakat untuk terlibat. Jika sasaran kerja terlalu 
mudah, maka mereka akan kurang bersemangat dalam melakukan. Sasaran kerja 
harus realistis, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya. Sasaran kerja 
yang baik adalah sasaran kerja yang dapat memotivasi seseorang untuk berkerja, 
karena melihat banyak manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu. 

 

Batasan waktu  

Sasaran kerja yang ditetapkan harus menunjukkan batas waktu penyelesaian sesuai 
dengan jadual kerja. Anda tidak dapat mengendalikan pekerjaan dengan benar jika 
Anda tidak emiliki timeframe yang jelas. Demikian halnya program yang Anda 
gulirkan bersama masyrakat, persoalan waktu menjadi sangat penting untuk 
menentukan target dan jadual penyelesaian suatu pekerjaan, serta sebagai alat 
kontrol kualitas. Masyarakat secara partisipatif diarahkan untuk mengetahui, 
merencanakan dan menentukan langkah kegiatan sesuai waktu yang tetapkan. 

 

Rencana partisipatif  

Cara yang paling efektif dalam menyusun rencana kerja dilakukan secara bersama 
dengan melibatkan sebanyak mungkin unsur yang ada dalam masyarakat baik, 
pemimpin, pemuka, kelompok usaha, kelompok perempuan, serta kelembagaan. 
Langkah penting yang harus dilakukan dengan membuat kesepakatan bersama 
tentang rencana, dan langkah-langkah operasional dalam menyelesaikan pekerjaan 
tertentu. 

 

Umpan balik 

Umpan balik merupakan hal penting yang perlu dibudayakan dalam interaksi 
kelompok untuk memperbaiki dan meningkatkan gairah kerja. Masyarakat bersama 
Anda dapat memberikan umpan balik sepanjang proses pencapaian sasaran kerja 
sebagai cara untuk mengarahkan dan mengendalikan kerja para pemeran baik 
pemimpin, warga desa dan kelembagaan. 
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Kesesuaian kemampuan masyarakat  

Setiap komponen masyarakat yang terlibat tentu memiliki pengetahuan dan 
pengalaman yang berbeda-beda. Sasaran kerja yang baik biasanya disesuaikan 
dengan peran, kondisi dan kemampuan masyarakat yang akan melakukan pekerjaan 
itu. Target sasaran dan pembagian peran harus disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi kelompok sasaran agar tidak terjadi kesenjangan dan penggunaan waktu 
yang tidak optimal untuk pekerjaan tertentu.  

 

Dukungan manajemen  

Setiap keputusan dan langkah yang ditetapkan oleh masyarakat harus mendapat 
dukungan sistem manajemen yang baik. Dukungan manajemen dapat berasal dari 
dalam masyarakat maupun dari luar. Pihak manajemen program harus menciptakan 
iklim kerja dan hubungan yang harmonis dan mendukung untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Profesionalisme harus diletakkan sesuai dengan beban dan 
fungsi masing-masing pemeran. Hindari tumpang tindih hak, wewenang dan 
tanggung jawab. Berikan proporsi yang besar bagi terciptanya kemandirian 
masyarakat.  

 

Menetapkan dan Melaksanakan Sasaran Kerja 

Seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan pembangunan masyarakat harus 
terlibat dalam menetapkan sasaran kerja. Anda sebagai fasilitator berusaha untuk 
memprakarsai aspek-aspek penting perencanaan dan penetapan tujuan yang harus 
dilakukan oleh masyarakat. Alangkah baiknya, Anda dapat mendorong munculnya 
inisiatif dari masyarakat sendiri. 

Ada sembilan langkah yang dapat dilakukan dalam menetapkan sasaran kerja: 

☺ Menjelaskan kepada masyarakat hasil yang diharapkan dari serangkaian 
kegiatan yang akan dilaksanakan. Penjelasaan dapat memanfaatkan media atau 
forum yang telah ada dalam masyarakat, seperti musyawarah, rembug desa, 
pengajian, peringatan keagamaan dan lain-lain. 

☺ Menjelaskan secara spesifik tugas yang harus dikerjakan oleh masyarakat 
beserta pembagian peran masing-masing. 

☺ Menjelaskan bagaimana pengukuran kinerja (performance) atau pencapain 
sasaran kerja. Umumnya hasil kerja diukur dalam bentuk kuantitas produk, 
unit per jam, sarana desa, jumlah kesalahan per periode waktu, deadline 
proyek, atau keuangan dan prosentase swadaya masyarakat. 
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☺ Menentukan standar kerja dan kinerja yang disepakati. Standar dapat 
ditentukan dalam bentuk hasil kerja atau langkah-langkah yang dapat 
dilakukan untuk mencapai sasaran. 

☺ Meminta kepada pemimpin—tokoh, warga dan lembaga masyarakat untuk 
menjelaskan kembali sasaran yang akan dicapai. Disamping itu, mereka 
diminta untuk menyusun rencana kerja yang baik. Partisipasi sangat 
dibutuhkan sebagai wujud kerjasama dan komitmen bersama. 

☺ Secara berkelanjutan melakukan pengendalian atas proses kerja sehingga 
sasaran kerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. 

☺ Memberikan umpan balik yang positif sesuai dengan hasil kerja yang dicapai. 
Umpan balik dapat berupa pujian dan penghargaan atau teguran jika terjadi 
penyimpangan atas sasaran kerja. Masyarakat sendiri yang menentukan pola 
umpan balik yang dipilih. 

☺ Menentukan prioritas sasaran. Tujuan penentuan porioritas agar pemimpin--
tokoh, warga dan lembaga masyarakat dapat menyelesaikan beberapa sasaran 
kerja dan mendorong mengambil tindakan serta mengoptimalkan sumber daya 
yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan secara proporsonal. Prioritas 
sasaran dapat ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan, terbatasnya waktu, 
atau tersedianya sumber daya yang ada (tenaga kerja, peralatan, bahan baku 
dan dana). 

Penekanan pentingnya koordinasi antarpihak yang terlibat dalam kegiatan 
pembangunan. Koordinasi dan kerjasama dibutuhkan untuk mencegah timbulnya 
konflik dan pertentangan disebabkan perbedaan kepentingan dari masing-masing 
yang terlibat . 
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