
BACAAN PENGANTAR  UNTUK FASILITATOR  
 
Mengapa Perubahan Diri Penting Untuk Mendorong Perubahan Luar  
 

“Ketika muda aku ingin mengubah dunia, ternyata dunia tidak berubah. 
Lalu kucoba mengubah kotaku, ternyata juga tidak berubah 

Kemudian aku mencoba mengubah keluargaku, ternyata juga tidak berubah. 
Akhirnya aku menyadari, terlebih dahulu aku harus mengubah diriku sendiri.” 

(Orang bijak dari awal abad 19) 
 

Advokasi pada dasarnya adalah proses mendorong suatu perubahan 
kebijakan secara gradual agar lebih berpihak pada masyarakat. Menariknya, sering 
kita temui banyak orang yang berusaha mendorong perubahan dengan cara yang 
itu-itu saja, sementara sudah jelas bahwa cara tersebut tidak efektif. 

Saat mendapati bahwa kegiatan advokasi mendapatkan tantangan yang 
cukup berat atau menghadapi kesulitan, biasanya pelaku lantas mudah menyerah 
atau menyalahkan kondisi. Muncul suatu perasaan “sulit” untuk mendapatkan gol 
yang mereka inginkan. Dengan serta merta mencari berbagai alasan untuk 
pembenaran mengapa ini sulit, dan mengapa itu tidak mungkin. 

Sejarah sudah menunjukkan bahwa orang yang sukses mengusung 
perubahan memiliki sikap dan keberanian untuk mengalahkan rasa “tidak mungkin”  
yang umumnya menggayuti orang rata-rata.  

Pada sesi ini, kita akan mendorong beberapa perubahan sikap dalam 
meyakini bahwa suatu perjuangan sekalipun sulit tapi jika dilakukan dengan 
bersungguh-sungguh akan bisa dicapai.  

 
 Apa yang sering disebut “tidak mungkin” biasanya hanyalah ada di kepala kita 

sendiri.  
 Apa yang sering disebut “tidak mungkin” biasanya hanyalah karena tidak tahu 

caranya.  
 Jika kita berpikir “tidak mungkin”, maka kita tidak ingin (tidak termotivasi) 

untuk melakukan tindakan apapun.  
 Dalam berusaha, pahami pameo “Biar sulit, tapi bisa” 
 Jangan hanya melihat keadaan suatu hal, tapi pelajari kemungkinan dan 

potensinya. 
 

Sejalan dengan dinamika pelatihan di sesi-sesi berikutnya akan dijumpai situasi 
di mana peserta mulai tidak percaya diri saat diminta mempersiapkan rencana 
hearing untuk menggolkan suatu isu. Umumnya sejumlah peserta akan merasa 
tidak mampu atau tidak yakin karena faktor tidak punya pengalaman, atau faktor 
risiko dalam pekerjaannya. 



Di sinilah nilai penting dari internalisasi perubahan sikap dalam mendorong 
suatu perubahan ini. Rasa yakin bahwa selalu ada peluang, dalam kondisi apapun, 
sekalipun nampak sulit di awalnya.  

Dalam beberapa permainan di sesi ini, peserta akan dibawa pada situasi yang 
nampaknya sulit jika dilihat secara apa adanya. Dibutuhkan suatu pemikiran dan 
kemampuan “melihat peluang” agar bisa memecahkan persoalan ini. Secara ringkas 
akan dituangkan dengan suatu teriakan “sulit tapi bisa!”. 

Kalimat tersebut akan dijadikan “pemicu emosi” (dalam NLP disebut dengan 
anchor) untuk membangkitkan emosi positif, yakni perasaan “sekalipun sulit tapi 
saya yakin bisa”. Fasilitator setiap saat bisa memicu emosi ini dengan meneriakkan 
“Sulit…???”, maka peserta akan menjawab “Bisaaa!!!”. 
 
Pembentukan Kelompok 
 Dalam sesi ini peserta akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar yang 
relatif akan dipertahankan selama pelatihan. Hasil pengelompokan ini akan tetap 
digunakan dalam beberapa sesi lain untuk menjalankan aktivitas permainan. Proses 
pembentukan kelompok harus melalui suatu stimulasi yang menghasilkan rasa 
“sesuatu lebih mungkin dicapai jika dilakukan dengan cara kerjasama”. 
  Pengelompokan ini juga akan dijadikan dasar bagi fasilitator untuk 
mengelola kelas, dengan cara menunjuk ketua kelompok, membangun nilai 
kelompok dan membuat slogan/yel-yel. 
 Penunjukkan ketua kelompok, pembuatan nilai kelompok dan pembuatan 
slogan harus dibuat secara demokratis dengan cara kelompok tersebut sendiri yang 
melakukannya. 
 
Menyelami dunia Anak 
 Sesuai dengan misi Unicef, maka aktivitas advokasi yang akan dilakukan 
dalam pelatihan ini berkaitan dengan dunia anak. Dengan demikian perlu sekali 
membangun suatu iklim untuk lebih menyelami dunia anak dalam pelatihan ini. 
Yang dilakukan bukan dengan cara berdiskusi mengenai anak, namun dengan 
menyelami langsung dunia anak melalui aktivitas yang mirip dengan anak-anak. 

Dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak memiliki kelebihan dalam 
mempelajari atau menerima hal-hal baru: 

• Selalu memiliki rasa ingin tahu pada hal baru. 
• Pikiran terbuka karena ingin mengerti. 
• Bisa menerima perubahan dengan senang. 
• Belajar dengan bergembira ria: melalui bernyanyi, bergerak aktif, tertawa.  




