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Setiap Individu adalah Unik 



Tantangan Fasilitator/Trainer 

• Berkomunikasi dengan sekelompok orang: 
– Berbeda pengetahuan dan keterampilan 

– Berbeda harapan dan ekspektasi 

– Berbeda minat 

– Dll 

• Mengelola perbedaan tanpa memaksakan 
keseragaman 

• Pendekatan yang dapat memuaskan sebagian 
besar trainee 

 

 



Sifat & Sikap Fasilitator/Trainer 

• Empati 

• Sabar 

• Jujur 

• Telaten 

• Demokratis 

• “Purpose” (tujuan) 

• Role Model 
(teladan) 

• Kemampuan 
mendengar 

• Menghormati 
pengalaman orang 
lain 

• Dipercaya 

• Motivator yg baik 

 



Pelatihan Bukanlah Sekolah 

• Berbagi ketimbang mengajari 

• Tidak ada murid dalam pelatihan 

• Trainee sudah memiliki: 

– Pengalaman pribadi 

– Motivasi 

• Peserta memilki cara belajar dan daya serab 
yang berbeda-beda  

 



NEXT PART 
(ICE BREAKING) 



Melaksanakan Pelatihan 

Persiapan  

Pelaksanaan 

Pasca Pelatihan 



Pra Pelatihan 

• Persiapan bagi Trainer/Fasilitator 

–Konteks pelatihan 

–Tujuan pelatihan 

–Peserta Pelatihan 

–Bahan pelatihan 

–Metode pelatihan 



Informasi Bagi Trainee 

• Tujuan dan output yang diharapkan 
dari pelatihan 

• Jadwal dan “rundown” pelatihan 

• Topik dan metodologi pelatihan 

Informasi awal yang memadai akan memberikan  
motivasi bagi trainee 



Lokasi dan “Environment” 

• Ukuran ruangan 

• Kursi dan Meja 

• Kerapian ruangan 

• Suhu dan pencahayaan ruangan 

• Lokasi 

• Makanan dan minuman 

• Tempat parkir 

• Dll 



Pengaturan Ruangan 



Pelatihan yang baik adalah… 

• Membuat peserta nyaman satu sama lain 

• Menciptakan suasanan yang menyenangkan 

• Mampu meningkatkan “energy level”  dari 
peserta 

• Menciptakan kerjasama kelompok yang 
menyenangkan dan produktif 

• Menggunakan aktivitas yang partisipatif 

• Meningkatkan aktivitas kelompok yang mampu 
menambah pengetahuan dan cakrawala peserta 

 



Training Should Be Fun 



Rapport & Komunikasi 

• Non Verbal 

– Ekspressi muka: 
• Senyum dan tenang 

• Kontak mata 

• Posisi berdiri 

• Suara 

 

 

• Verbal 

– Pertanyaan tertutup 

– Pertanyaan terbuka 

– Paraphrase dan rephrase 



Presentasi 

• Materi Presentasi: 

– Usahakan sesingkat mungkin, lebih baik jika 
kalimat digantikan oleh gambar 

– Jika dimungkinkan ada video 

• Proyektor LCD 

• Flipchart 

• Kertas plano + perlengkapan menempel 

• Perlengkapan ice breaker (jika diperlukan) 

 

 



Ice Breaker 

• Jika peserta belum saling mengenal “ice 
breaker” pengenalan sangat disarankan 
(menciptakan keakraban di antara peserta 
pelatihan) 

• Jika peserta sudah saling mengenal “ice 
breaker” kelompok akan efektif untuk 
menciptakan atmosfir “kami siap mengikuti 
pelatihan” 



Ice Breaker 

• Jika peserta pelatihan sudah mengenal satu 
sama lain tapi mereka masih memikirkan 
urusan kantor maka gunakan “ice breaker” 
yang berbentuk kegiatan fisik. Ini berguna 
untuk mengalihkan pikiran peserta dari 
pekerjaan rutin mereka 

 



Energizer 

• Berguna untuk mengubah suasana pelatihan 
atau suasana ruangan kelas 

• Dilakukan terutama setelah pemaparan: 

– Panjang 

– Membosankan 

– Topik yang rumit  

• Bisa juga setelah makan siang 

• Umumnya berupa aktivitas fisik  

 



Jenis Ice Breaker & Energizer 

• Ice Breaker 
1. Berdiri jika anda…. 
2. Perkenalkan rekan anda…. 
3. Lingkaran teman 
• Energizer 
1. Tarian tiga/empat kata 
2. Tertawa bersama 
3. Tepuk tangan 
4. Saling pijit 
 
DLL 

 



Akhiri Presentasi Anda dengan 
“Fun” 



Pasca Pelatihan 

• Review: 

– Materi 

– Pemateri/Trainer/Fasiliatator 

– Refleksi diri 

• Umpan balik (feedback) 

• Tindak lanjut dengan trainee 

• Usulan pelatihan selanjutnya 



Terima Kasih 


