
 

 

BACAAN PENGANTAR  UNTUK FASILITATOR  
 
Mengapa Awal Suatu Pelatihan Sangat Penting  
 

Seorang fasilitator yang berpengalaman sudah pasti akan menginvestasikan 
waktu dan tenaganya untuk memastikan awal suatu pelatihan bisa terlaksana 
dengan baik. Ibarat sajian hidangan, peserta akan menilai suatu pelatihan dari 
hidangan pembukanya.  

Bagaimana suatu pelatihan diawali, tidak boleh dianggap sebagai buang-
buang waktu saja. Pada awal ini, kita berkesempatan membangun pondasi yang 
kuat untuk membangun kepercayaan peserta kepada materi pelatihan dan 
fasilitator. 

Dalam suatu awal pelatihan, minimal ada 5 elemen yang perlu dilakukan dan 
dimonitor dengan baik, yakni: 
 

1. Sambutan Resmi 
 Sambutan-sambutan. 

2. Gaining trust 
 Mendapatkan penerimaan dan kepercayaan yang tinggi dari peserta 

(championship). 
3. Icebreaking 

 Memecahkan kebekuan forum. 
 Masuk kondisi pikiran yang menyenangkan dan receptive.  
 Menarik perhatian peserta.  
 Menghancurkan “Hambatan Belajar Orang Dewasa” (Lihat Bagian 

“Cara Belajar Orang Dewasa” pada bagian awal Panduan ini. 
4. Perkenalan 

 Pembicara 
 Antar Peserta 

5. Pengantar Pelatihan dan Kesepakatan 
 Menjelaskan gambaran isi dan manfaat pelatihan serta membuat 

kesepakatan-kesepakatan penting sebagai dasar pelaksanaan 
pelatihan. 

 
1. Sambutan 

Sambutan merupakan momen penting dari pelatihan, bahkan sedemikian 
pentingnya seringkali jika tidak ditangani dengan benar akan menjadi 
kontraproduktif. Tidak semua figur yang berwenang untuk membuka suatu 
pelatihan mengerti dengan baik tujuan memberikan suatu sambutan. Acapkali suatu 
sambutan justru berdampak peserta menjadi tidak bersemangat mengikuti  
pelatihan. 

Sebagai contoh, seorang pejabat memberi sambutan dengan mengatakan: 



 

 

“Yah, akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan, semoga  
Anda bisa bertahan selama empat hari ini, semoga Anda juga tidak 
mengantuk atau merasa bosan dengan materi pelatihan yang penting 
ini.” 

 
Sambutan semacam itu akan menimbulkan suatu pemikiran bawah sadar 

pada peserta, kurang lebih demikian: 
“Wah, kalau begitu pelatihannya pasti membosankan.” 
“Wah pasti peserta pelatihan yang sebelumnya mengeluh mengantuk.” 

 
 Terkadang kita jumpai varian lain dari sambutan yang kurang produktif 
sebagai berikut: 

“Anda semua akan mendapatkan banyak teori dalam pelatihan ini, jadi 
mohon disimak baik-baik dan kemudian.....” 

 
Sambutan semacam itu akan menimbulkan pemikiran bawah sadar pada 

peserta, secara kurang lebih demikian: 
“Wah, kalau begitu pelatihannya pasti teoritis banget”. 

 
Sambutan yang baik, haruslah berupa kalimat pernyataan dari yang berwenang 

yang kurang lebih berisi: 
• Pernyataan secara resmi bahwa pelatihan ini adalah jawaban yang diperlukan 

atas situasi setempat. 
• Memberikan kepercayaan pada penyelenggara, fasilitator dan narasumber. 
• Memotivasi peserta untuk berperan aktif selama pelatihan. 
• Pernyataan resmi bahwa acara dibuka. 
• Memberikan gambaran isi pelatihan secara utuh, tidak hanya menyebut  

teori, tapi praktek dan utamanya adalah adanya pengalaman berstruktur. 
 

Berdasarkan uraian di atas, sebaiknya fasilitator mengirimkan suatu catatan atau 
pointers kepada pihak pemberi sambutan.  
 
2. Gaining Trust  

Dalam sebuah pelatihan, kepercayaan peserta kepada tim fasilitator, 
narasumber dan materi pelatihan perlu dibangun dengan sengaja, khususnya jika 
ketiganya belum dikenal di antara komunitas peserta pelatihan.  

Kepercayaan kepada fasilitator akan membuat peserta bersedia membuka 
diri dan mudah menginternalisasi materi pelatihan. Kepercayaan pada fasilitator 
juga akan berimbas pada kepercayaan pada materi pelatihan. Akhirnya peserta lebih 
mudah menyerap dan menerapkan dalam pekerjaan sehari-hari. 

Berdasar metode NLP, teknik untuk mendapatkan kepercayaan dilakukan 
melalui: 



 

 

• Establishment common ground 
 Cari dan nyatakan secara elegan kesamaan yang ada antara Anda 

dengan peserta. Manusia cenderung senang dengan orang lain yang 
memiliki kesamaan, hal ini memicu rasa aman pada orang yang baru 
dijumpai dan lebih mudah terbuka.  

 Misalnya ceritakan pengalaman Anda ketika bergaul di  lingkungan 
LSM, dunia Pegawai Negeri atau mungkin Anda pernah datang di 
daerah ini sebelumnya. 

• Champion the presentation module 
 Tunjukkan kepercayaan pada isi presentasi. 
 Tunjukkan di mana saja sudah digunakan, kepada siapa saja dan 

bagaimana hasilnya. 
• Eliciting/stating the outcome 

 Tunjukkan keuntungan mengikuti pelatihan ini bagi peserta. 
 Tunjukkan video kesaksian-kesaksian peserta sebelumnya. 

• Memulai dengan mantap: 
 Hindarkan suatu pembukaan dengan mengatakan ketidaksiapan, 

alasan-alasan (apologis) dan sebagainya. 
 
3. Perkenalan 

Skenario terbaik dalam memperkenalkan fasilitator adalah sejak pengiriman 
“Pre Workshop Kit” (lihat lampiran Pre Workshop Kit) kepada peserta satu 
minggu sebelumnya. Di dalam “Pre Workshop Kit” tersebut sudah dicantumkan 
curriculum vitae dari seluruh fasilitator dan narasumber pelatihan, bersamaan 
dengan gambaran isi pelatihan.  

Apabila saat pembukaan masih dirasa perlu untuk memperkenalkan 
fasilitator, maka cara terbaik adalah dilakukan oleh pihak ketiga, yakni panitia, 
dengan cara menceritakan secara ringkas kualifikasi/pengalaman fasilitator. 
Demikian juga untuk memperkenalkan narasumber, sebaiknya dilakukan oleh 
fasilitator. Pada prinsipnya lebih baik dihindari memperkenalkan diri sendiri secara 
langsung. Lebih elegan menggunakan prinsip orang ketiga, sehingga tidak seperti 
big shot dan berjualan kecap nomor satu. Namun jika terpaksa memperkenalkan 
diri sendiri, paling baik adalah dalam bentuk bercerita suatu life story secara santai, 
bukan bercerita seperti membaca pointers. 

Di sisi lain, fasilitator perlu sedini mungkin mengenal peserta sejak acara 
belum dimulai sehingga mengetahui latar belakang mereka dan bisa dipakai untuk 
membangun hubungan saat pembukaan. Sedangkan perkenalan secara resmi antar 
peserta tetap dilakukan di sesi awal ini, dengan tujuan untuk: 

 Menunjukkan respek fasilitator pada peserta, dengan menyempatkan 
untuk mengapresiasi latar belakang mereka. 

 Saling mengenal sesame.  



 

 

 Mengurangi potensi permasalahan, karena kurangnya apresiasi kepada 
peserta. 

 
4. Icebreaking 

Saat peserta datang ke suatu pelatihan, state of mind (kondisi pikiran) 
mereka umumnya belum siap masuk ke situasi pelatihan, sehingga tidak boleh 
secara mendadak pelatihan langsung dimulai. Icebreaking adalah istilah untuk 
menjelaskan mengenai suatu proses yang perlu dilakukan fasilitator untuk 
mengubah state of mind  peserta. Umumnya hanya sedikit peserta yang datang ke 
pelatihan dalam kondisi pikiran siap belajar. Sebagian besar kondisi pikiran peserta 
di awal pelatihan adalah: 

 Overload, penuh pikiran lain (pekerjaan lain, beban lain) sehingga tidak 
receptive. 

 Beku atau blank (menunggu dan melihat situasi). 
 Ingin liburan/refreshing. 
 Adanya hambatan belajar pada orang dewasa, rasa takut salah, takut 

kelihatan bodoh, malu jika terlalu kelihatan bersemangat.  
 Dan lain-lain. 

 
Aktivitas icebreaking  akan berguna untuk membawa dari berbagai state of 

mind di atas menuju suatu state of mind yang diinginkan. Menurut  NLP,  
pembelajaran terbaik jika seseorang pada fun state (kondisi pikiran senang 
bergembira) dan memiliki curiosity (rasa ingin tahu), karena pada kondisi ini peserta 
menjadi rilek dan receptive. Jadi, fasilitator perlu membangun situasi yang membuat 
peserta masuk pada kedua kondisi tersebut.  
 Cara mengakses kondisi tersebut adalah: 

• Mulai sesi dengan senyum hangat dan mantap. 
• Ajukan beberapa pertanyaan untuk membangkitkan rasa ingin tahu, 

membangkitkan partisipasi. 
• Membangun receptivitas dengan mengajak peserta bergembira melalui 

permainan yang menyenangkan, sederhana namun partisipatif. Dalam 
modul pelatihan ini icebreaking digabungkan dengan perkenalan dengan 
cara perkenalan yang menyenangkan. 

• Bercerita (boleh humor) dengan tujuan mengaktifkan otak kanan 
sehingga membangkitkan efek rasa ingin tahu. 

 
 

5. Pengantar Pelatihan dan Kesepakatan 
Dalam pelatihan yang partisipatif, perlu dibangun kesepakatan antara 

fasilitator dengan peserta, ini biasanya dikenal dengan istilah “Kontrak Belajar”. 
Aktivitas kontrak belajar adalah suatu kesepakatan timbal balik antara peserta dan 



 

 

fasilitator bahwa kedua belah pihak sepakat mengenai isi  materi pelatihan dan akan 
bersama-sama bertanggung jawab menyukseskan acara. 

 
Agar kesepakatan berjalan baik, fasilitator perlu lebih dahulu menjelaskan 

gambaran isi dan manfaat pelatihan. Dengan demikian peserta mendapat gambaran 
yang jelas atas apa yang akan diperoleh selama pelatihan. Berbasis gambaran yang 
jelas inilah, kesepakatan-kesepakatan bisa dibuat secara adil dan partisipatif. 




