
 

 

Lampiran 1: Contoh-Contoh 
 
Kalimat Pembukaan  
“Selamat Pagi..!  
Senang sekali bisa berdiri di sini bersama Anda semua dalam pelatihan Komunikasi 
Persuasif untuk Advokasi. Saya respek sekali pada Bapak Ibu sekalian terutama 
sekali bagi yang tepat waktu. Anda semua telah hadir di sini dan itu memberikan 
sinyal kepada kami bahwa Anda memiliki komitmen yang luar biasa bagi 
perjuangan dunia Anak Indonesia. Kehadiran kita dalam pelatihan selama 5 hari ke 
depan, akan menjadi suatu landasan yang kuat bagi ....” 

 
 
Kalimat Apologi 
Beberapa contoh kalimat apologi yang harus dihindarkan sebagai pembukaan: 
 “Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya sendiri kurang begitu menguasai topik ini, 

…. 
 Selain itu saya baru dihubungi panitia sehari sebelumnya, jadi....” 

 
Tidak ada peserta yang tertarik dan menjadi bersemangat mendengar kata-kata 
apologis semacam itu. Justru akan muncul rasa menyesal menghadiri pelatihan dan 
menyumpahi panitia. 

 
 
 
Kisah Musafir 
 

Seorang musafir muda tersesat di padang pasir,  berhari-hari tidak makan 
dan minum. Sedemikian kehausan sehingga berjalan terseok-seok. Sepatu dan 
pakaiannya sudah rusak, rambutnya kusut masai dan berantakan tertiup angin. 
Hampir putus asa, akhirnya bertemu dengan musafir perempuan yang naik kuda 
dan membawa dua kantung besar air. 

Dimintanya air barang beberapa teguk pada perempuan itu, namun 
perempuan itu tak mau memberikan, malah ujarnya “Aku sendiri perlu air ini untuk 
perjalanan jauhku, jika kau mau kuberikan kamu topi,” seraya mengambil topi  lain 
yang ada di tasnya. Musafir muda ini menolak pemberian topi, dan bersikeras 
meminta air. Demikian pula perempuan ini tidak bersedia memberi air dan hanya 
mau memberi topi. Akhirnya musafir muda ini marah dan pergi. 

Dua ratus meter kemudian ia berjalan terseok-seok, akhirnya bertemu 
dengan musafir laki-laki tua yang naik keledai dengan membawa dua kantung 
besar air juga. Dimintanya air barang beberapa teguk pada laki-laki tua itu, namun 



 

 

laki-laki tua itu tak mau memberikan, seraya berujar, “Aku sendiri juga perlu air ini 
untuk perjalanan yang masih jauh, jika kau mau kuberikan kamu sepatu,” katanya 
sambil mengambil sepatu lain yang ada di tasnya. Musafir muda ini menolak 
pemberian sepatu itu, dan bersikeras meminta air. Namun laki-laki tua ini tidak 
bersedia memberi air dan hanya mau memberi topi. Akhirnya musafir muda ini 
tambah marah dan pergi. 

Selang lima ratus meter dari situ, ia tiba di sebuah oasis besar yang airnya 
sangat jernih dan teduh. Dengan bergegas ia menuju tepi air untuk mengambil  
minum. Namun tiba-tiba telah berdiri di depannya dua orang tentara kerajaan yang 
menjaga oasis itu, sambil berkata “Dilarang keras mengambil air ini, kecuali kamu 
memakai topi dan sepatu!”. 
 
Apa moral cerita di atas ? 

 Kadang kita menolak suatu pemberian/ilmu, padahal kita belum tahu di kelak 
kemudian hari ternyata kita butuhkan. 

 Dalam pelatihan ini ilmu tidak hanya dari fasilitator, namun juga bisa diperoleh 
dari narasumber, dari sesama peserta dan dari pengalaman yang dilakukan 
bersama. 

 

Permainan “Perkenalan Sebelah Kiri” 
 
Permainan ini bertujuan untuk: 

 Saling mengenal sesama anggota. 
 Menyelami informasi anggota lain. 
 Memberikan kesempatan untuk beraktualisasi bagi peserta sedari awal (melucu, 

bercanda, berbicara lantang, dll). 
 membangun suasana fun. 

 
Aktivitas 
1. Peserta diminta berdiri membentuk lingkaran utuh (perlu ruang yang cukup 

luas). 
2. Peserta diminta tidak berdiri bersebelahan dengan orang yang sudah dikenal 

(akrab) sebelumnya (berikan dorongan dan waktu untuk mereka berpindah 
lokasi). 

3. Jelaskan, bahwa dalam perkenalan ini orang tidak akan memperkenalkan dirinya 
sendiri, namun ia akan memperkenalkan orang yang berdiri di sebelah kirinya. 
Jelaskan pula bahwa jika ada informasi yang salah, maka peserta akan dapat 
hadiah (bukan hukuman), yakni kesempatan menyanyi satu bait atau berjoget 
dangdut sesuai dengan video karaoke yang diputar oleh fasilitator. 

4. Peserta diminta berkenalan dengan sebelah kiri kanannya, menanyakan empat 
hal: nama panggilan, asal instansi, hobi, harapan mengikuti pelatihan ini. 



 

 

5. Selain itu, peserta diminta mencari ciri-ciri khusus yang memudahkan kita 
mengingat teman baru kita itu. Ciri-ciri fisik atau kemiripan dengan tokoh yang 
sering muncul di media (politik, bintang film, pelawak, penyanyi, dll). 

6. Aktivitas 3 dan 4 diiringi dengan lagu yang ceria (dangdut dll). 
7. Perkenalan dimulai, dengan cara meminta salah satu peserta menjadi 

sukarelawan pertama. Orang pertama mengenalkan orang di sebelah kirinya 
(orang terakhir), orang kedua memperkenalkan orang pertama, orang ketiga 
memperkenalkan orang kedua dan seterusnya sampai semua mendapat giliran. 
Saat memperkenalkan harus teriak cukup keras sehingga semua dapat 
mendengar. 

8. Jika ada informasi yang salah sebut (cek dengan orang yang diperkenalkan), 
maka peserta yang memperkenalkan diri diminta maju ke tengah lingkaran 
untuk mendapat hadiah, memilih menyanyi satu bait lagu atau berjoget dangdut  
mengiringi video karaoke. 

 
 

Kisah Riset Handphone 
 
Tujuan 
Dengan cara yang lucu/menyenangkan mengingatkan peserta menyadari bahwa 
bunyi handphone sangat mengganggu acara yang tengah berlangsung. 
 
Isi Cerita 
Beberapa bulan yang lalu saya membaca di sebuah majalah ternama mengenai 
suatu riset tentang “Sebab-sebab orang tidak mematikan handphone di dalam kelas 
pelatihan”. 
Menurut penelitian yang dilakukan pada ribuan orang di berbagai daerah itu, 
hasilnya ada tiga sebab. 
 
Orang tidak mematikan handphone di ruang pelatihan karena: 

1. Handphonenya kuno, sehingga belum ada fasilitas getar/silent. 
2. Handphonenya baru beli pertama kali/model terbaru, sehingga ia ingin 

sekali orang lain mengetahui bahwa ia punya handphone baru. 
3. Istri/suami/pacarnya galak sekali, ia akan dicurigai selingkuh jika 

handphone-nya mati. 
 
Tutup cerita di atas dengan cara berbicara sambil tertawa kecil , “Tentunya hal 
semacam ini tidak akan terjadi di ruang ini, karena norak sekali.....” 
 
 
 
 




