
 

 

Ringkasan Alur Sesi 
Topik Tujuan Kegiatan Alat Bantu Metode Waktu 

1. Cipta 
Suasana 

• Membangun suasana (state of 
mind) 

• Menjelaskan tujuan sesi 

1. Membuka sesion 
2. Menceritakan kisah 

pengantar 

 • Kisah 
• Ceramah 

5” 

2. Gaining 
Trust 

• Membangun kepercayaan 
Pesertas pada modul 

• Membangun kepercayaan 
Pesertas pada fasilitator dan 
narasumber 

1. Menjelaskan mengenai 
pelaksanaan pelatihan 
sebelumnya 

2. Memutarkan video kesaksian 

• Ceramah 
• Video 

Kesaksian 

 15” 

3. Perkenalan 
dan 
Icebreaking 

• Berkenalan dengan peserta 
• Memberikan apresiasi  
• Membangun suasana fun 
• Membuang hambatan belajar 

1. Lakukan Permainan 
Perkenalan 

  20“ 

4. Pengantar 
Pelatihan dan 
Kesepakatan 

• Memberikan gambaran isi 
pelatihan dan manfaat yang 
akan diperoleh 

• Membuat kespakatan dengan 
peserta mengenai 
pelaksanaan pelatihan 

1. Menjelaskan gambaran 
manfaat 

2. Membuat kesepakatan 

  20” 

 
 



 

 

PROSES LENGKAP 
No Kegiatan Keterangan 
1 Cipta Suasana 

• Masuk ruangan, bersalaman dengan semua peserta. 
• Ikuti acara seremonial pembukaan dari panitia dan pejabat 

setempat, berikan kesempatan sampai selesai, dan forum 
diserahkan pada fasilitator. 

• Berdiri di depan, ucapkan kalimat pembukaan yang positif, 
hangat, apresiatif, segar dan mantap. 

• Hindari mengucapkan kalimat apologi di awal pelatihan. 
• Ajukan beberapa pertanyaan sederhana untuk memancing 

partisipasi, perhatian dan rasa ingin tahu. Berikan apresiasi 
pada yang mengangkat tangan dan menjawab, berikan 
komentar positif apapun jawaban mereka. Misalnya: 

o “Siapa yang pernah ikut pelatihan komunikasi 
persuasif?” 

o “Siapa yang pernah mendengar metode sugesti 
untuk advokasi?” 

• Ceritakan dengan gaya berkisah tentang Musafir (Lampiran 
1) untuk membangun kondisi pikiran reseptif dan 
mengaktifkan otak kanan. 

 

2 Gaining Trust 
• Bangun championship pada modul dengan cara: 

o Menjelaskan pelatihan ini pernah dilakukan di mana 
saja dan hasilnya. 

o Tunjukkan beberapa foto dan video kesaksian 
mengenai pelatihan sebelumnya di tempat lain.  

 

3 Perkenalan dan Icebreaking 
• Lakukan permainan “Perkenalan Sebelah Kiri”. 
• Ceritakan mengenai kisah “Riset Handphone”. 

 

4 Pengantar Pelatihan dan Kesepakatan 
• Tunjukkan dengan slide/powerpoint mengenai Tujuan dan 

Manfaat Pelatihan, Desain Materi dan Jadwal Materi 
Pelatihan. 

• Buat Kesepakatan tentang: 
a. Jadwal waktu pelatihan. 
b. Handphone agar dimatikan/digetarkan/silent, pakai 

diluar ruangan. 
c. Larangan merokok di dalam ruangan 

• Tutup dengan tepuk tangan bersama. 

 

 




