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KATA PENGANTAR
Buku Panduan Pelatihan Fasililitator Dialog Warga ini disusun untuk mengembangkan kapasitas
fasilitator yang bekerja dalam bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam penguatan hak
perempuan, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan dan anak. Panduan ini disusun berdasarkan
pengalaman pelatihan pada akhir April 2011 yang dilaksanakan dengan dukungan INSPIRIT dan
Indocompetence.
Buku panduan ini harus dibaca bersama dengan Dialog Warga untuk Penguatan Hak Perempuan dan
Kesetaraan Gender; Panduan bagi Fasilitator, karena pelatihan ini memberikan kualifikasi yang
diperlukan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai panduan tersebut.
Tujuan pelatihan fasilitator dalam panduan ini adalah mengembangkan kapasitas fasilitator Dialog Warga
untuk Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender, sehingga ia dapat mempromosikan dan
menguatkan hak-hak perempuan melalui suatu proses pendampingan yang partisipatif, apresiatif, dan
bertumpu kekuatan yang ada dalam masyarakat sendiri.
Panduan pelatihan ini dikelompokkan menjadi empat bagian:
1. Penjelasan tentang persiapan pelatihan dan kurikulumnya,
2. Bagian I: Metode Pemberdayaan Masyarakat Bertumpu Kekuatan, yang berisi sesi tentang cara
berpikir dan cara bekerja yang apresiatif dan mampu menggalang kekuatan yang sudah dimiliki
pihak terlibat,
3. Bagian II: Teknik Fasilitasi, yang berisi sesi belajar tentang fasilitasi vibran,
4. Bagian III: Fasilitasi Dialog Warga, yang berisi sesi mengenai pelaksanaan Dialog Warga.
Semoga buku panduan ini berguna untuk bagi pihak yang hendak melaksanakan pelatihan bagi fasilitator
dan para fasilitator sendiri. Kami masih terbuka untuk menerima usulan dan masukan guna
menyempurnakan sesi-sesi dalam pelatihan beserta bahan ajarnya.
Jakarta, September 2012
Tim Proyek
Strengthening Women's Rights
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PERSIAPAN PELATIHAN
PERSIAPAN

Sebagai pelatihan dengan pendekatan pendidikan orang dewasa, ada beberapa prasyarat yang menjadi
bagian dari pelatihan dan menentukan efektivitas metode serta pendekatan pelatihan. Check-list
berikut dapat menjadi alat untuk memeriksa ketersediaan perangkat pendukung bagi Pelatihan Fasilitator
Dialog Warga.
1. Fasilitator Pelatihan
Yang disebut fasilitator pelatihan dalam buku panduan ini adalah orang yang melatih peserta/calon
fasilitator pendampingan Dialog Warga untuk Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender.
Tugas fasilitator pelatihan antara lain memberi pengantar atau presentasi pendek, mempersiapkan dan
menjalankan sesi-sesi sesuai dengan tujuan belajar, serta memfasilitasi proses pembelajaran dengan
pendekatan pendidikan orang dewasa; artinya peserta diberi banyak kesempatan untuk terlibat dan
menganalisis secara langsung materi pelatihan.
Pelatihan ini membutuhkan dua orang fasilitator pelatihan (laki-laki dan perempuan) yang (1) telah
mengikuti pelatihan ini sebelumnya, (2) mempunyai pengalaman dalam menerapkan metode
pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada kekuatan, (3) memiliki kapasitas dalam fasilitasi vibran,
dan (4) memahami metode Dialog Warga.
Untuk memastikan hasil belajar yang optimal perlu dipilih fasilitator pelatihan yang telah menguasai
metode fasilitasi vibran serta mampu mempersiapkan dan melaksanakan setiap sesi berdasarkan
prinsip-prinsip tersebut.
2. Peserta
· Pastikan bahwa peserta memenuhi kualifikasi minimal yang disyaratkan untuk mengikuti pelatihan ini.
Proses seleksi akan turut menentukan keberhasilan pelatihan, karena pelatihan ini bukanlah pelatihan
bagi para pemula pemberdayaan masyarakat. Pengalaman peserta menjadi bagian penting dalam proses
pembelajaran. Kriteria dasar untuk peserta adalah: 1) memiliki pemahaman yang cukup mengenai hakhak asasi perempuan, 2) memiliki pengalaman yang memadai mengenai pemberdayaan masyarakat
untuk hak asasi perempuan, 3) memiliki pengalaman langsung sebagai fasilitator, 4) memiliki
kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang dipelajari dalam pelatihan ini dalam waktu yang
dekat.
· Informasikan tentang kerangka acuan, agenda, dan aspek teknis pelatihan kepada peserta sebelumnya
untuk menghindari harapan yang tidak tepat atau berlebihan terhadap pelatihan.
· Jumlah peserta dalam satu pelatihan maksimal 20 orang, sehingga fasilitator pelatihan dapat mengelola
proses pelatihan dengan baik. Hindari jumlah peserta yang terlalu banyak karena akan mengurangi
efektivitas pelatihan.
3. Ruang Pelatihan
Pelatihan ini mensyaratkan kebutuhan akan ruang pelatihan yang memadai (sekitar 100 meter persegi).
Ruang yang cukup tersebut diperlukan agar sesi pembelajaran melalui kelompok kerja, role-play, dan
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permainan bisa dilakukan. Hindari ruangan yang terlalu sempit karena menyulitkan peserta untuk
bergerak, walaupun ruangan yang terlampau luas juga bisa mengganggu efektivitas proses pembelajaran.
Secara optimal ruangan dapat dibagi dua area: satu area untuk proses dalam pleno (misalnya, presentasi,
diskusi dalam pleno) dan area lain untuk kerja kelompok.
Bentuk ruangan yang kurang mendukung – misalnya terlalu memanjang– sebaiknya dihindari atau
disiasati dengan penataan ruangan yang pas. Usahakan memilih ruangan yang tidak terlalu kecil dan
pastikan terdapat ruang yang leluasa bagi fasilitator pelatihan dan peserta pelatihan untuk bergerak
bebas.
Penataan ruangan: tempatkan kursi dalam bentuk U untuk diskusi panel dan tempatkan empat meja di
sisi belakang ruangan untuk diskusi kelompok. Penataan seperti ini memungkinkan keterlibatan peserta
untuk berperan dalam pleno secara partisipatif. Ruangan sebaiknya berkarpet atau memiliki alas di lantai
agar peserta dapat bekerja dengan nyaman.
4. Perlengkapan yang Dibutuhkan
Kebutuhan perlengkapan standar untuk pelaksanaan pelatihan ini, antara lain:
a. Laptop, LCD projector, printer, dan kamera.
b. Pengeras suara/ sound system yang dapat dikoneksikan dengan laptop.
c. 6-8 buah papan pinboard/5 buah flipchart.
d. Kertas metaplan, minimal 4 warna dalam beragam bentuk, dengan jumlah minimal 500 lembar.
e. Paku/pin untuk menempelkan kartu metaplan.
f. Spidol aneka warna, 20 gunting, dan lem.
g. Guntingan foto dan gambar dari majalah bekas berwarna (sekitar 300 - 400 gambar) dengan
nuansa positif, misalnya: foto situasi/suasana/pemandangan yang menggembirakan, foto orang
dalam kondisi kehidupan yang baik/ sejahtera, foto pemandangan, makanan, benda berharga, dan
lain-lain yang mampu memicu pemikiran positif.
h. Buku sederhana dengan kertas polos dan tebal, cukup untuk semua peserta (minimum 20
halaman, dapat dibuat/dipesan di toko kertas).
Bahan dan alat bantu pelatihan sudah dipersiapkan dan dapat diperoleh peserta sebelum pelatihan
dimulai.
5. Presentasi dan Alat Bantu Lainnya
Bahan presentasi dapat dipersiapkan oleh fasilitator pelatihan berdasarkan materi dalam Dialog Warga
untuk Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender; Panduan Bagi Fasilitator dan bahan-bahan
yang dapat ditemukan pada lampiran panduan pelatihan ini.
Presentasi dikembangkan sesuai dengan prinsip fasilitasi vibran: menarik, kreatif, mempesona, dengan
memakai gambar/ilustrasi, video, musik, keterlibatan peserta, dan cara berbicara yang menarik.
6. Waktu untuk Persiapan
Satu minggu sebelum hari penyelenggaraan pelatihan, fasilitator pelatihan, peserta, tempat, dan
perlengkapan yang dibutuhkan sudah harus siap.

Dialog Warga untuk Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender

5

PERSIAPAN
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Waktu Persiapan

1.

Penyusunan kerangka acuan kegiatan pelatihan

Tiga minggu sebelum pelaksanaan

2.

Identifikasi fasilitator pelatihan termasuk penyusunan
kerangka acuan bagi mereka dan isu administrasi lainnya

Tiga minggu sebelum pelatihan

3.

Identifikasi calon peserta pelatihan dan pengiriman undangan
kepada peserta

Tiga minggu sebelum pelatihan

4.

Penetapan fasilitator pelatihan dan peserta serta tempat
penyelenggaraan

Dua minggu sebelum pelatihan

5.

Penyiapan kebutuhan pelatihan (materi/bahan fotokopi,
bahan presentasi, dan alat bantu lain termasuk perlengkapan,
dan lain-lain)

Satu minggu hingga tiga hari
sebelumnya

Modul Pelatihan Fasilitator

KURIKULUM MODUL PELATIHAN
1. Tujuan Pelatihan
Mengembangkan kapasitas fasilitator Dialog Warga untuk Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan
Gender hingga mereka dapat mempromosikan dan menguatkan hak-hak perempuan melalui suatu proses
pendampingan yang partisipatif, apresiatif, dan bertumpu pada kekuatan yang ada dalam masyarakat
sendiri.
2. Output
Setelah menggunakan modul ini, diharapkan fasilitator pendamping Dialog Warga memiliki:
1. Kapasitas memfasilitasi Dialog Warga untuk mempromosikan dan mempraktikkan hak perempuan
dalam masyarakat
2. Kapasitas untuk mengaplikasikan cara-cara berpikir dan cara-cara bekerja yang apresiatif dan
bertumpu pada kekuatan sebagai modal untuk menumbuhkan antusiasme Dialog Warga
3. Kapasitas merancang dan melaksanakan fasilitasi proses yang vibran, tepat sasaran dan sesuai
kebutuhan serta waktu yang tersedia bagi masing-masing sesi
4. Rencana tindak lanjut yang konkret untuk pelaksanaan Dialog Warga pada waktu dekat
3. Pengguna Modul
Modul ini dirancang bagi fasilitator pelatihan yang mengembangkan kapasitas fasilitator pendamping Dialog
Warga. Untuk fasilitator pendamping Dialog Warga tersedia buku Dialog Warga untuk Penguatan Hak
Perempuan dan Kesetaraan Gender sebagai pegangan.
4. Pendekatan Modul
Pelatihan ini mengembangkan tiga macam kapasitas sekaligus:
· pendekatan pemberdayaan masyarakat bertumpu kekuatan,
· fasilitasi yang vibran dan apresiatif,
· pelaksanaan dialog tentang hak perempuan untuk mendukung suatu proses perubahan di tingkat
komunitas.
Pendekatan modul ini menekankan pada interaksi, keterlibatan peserta, dan kreativitas sebagai teknik
pembelajaran guna meningkatkan keterampilan dalam memfasilitasi Dialog Warga. Proses pembelajaran ini
disampaikan dengan cara:
- Presentasi dan pengantar lisan/interaktif: sebagai cara untuk menstimulasi dan
mengantarkan konsep,
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- Diskusi, curah pendapat, berbagi pengalaman, kelompok kerja: sebagai cara untuk memperkuat
pemahaman terhadap konsep yang disampaikan,
- Simulasi, role-play dan permainan, dan refleksi: sebagai cara membangun keterampilan melalui
pengalaman langsung dan cara menguatkan pola pikir dan pola kerja dalam memfasilitasi Dialog
Warga
Perhatikan bahwa semua sesi difasilitasi dengan pendekatan fasilitasi vibran. Fasilitator pelatihan diharapkan
merancang masing-masing sesi sesuai dengan siklus fasilitasi yang diajarkan dalam pelatihan ini.
Pengalaman peserta untuk belajar secara langsung melalui fasilitasi yang optimal merupakan unsur penting
dalam pelatihan ini.
5. Durasi Pelaksanaan
Pelatihan dilakukan selama empat hari dengan agenda sebagai berikut:
Hari pertama: pengantar pelatihan, penjelasan umum tentang Dialog Warga untuk Penguatan Hak
Perempuan dan Kesetaraan Gender, mengalami secara langsung melalui praktik pendekatan yang
bertumpu pada kekuatan (menyusun “Buku tentang Mimpiku”)
Hari kedua: presentasi dan refleksi “Buku tentang Mimpiku”, memahami konsep fasilitasi yang vibran,
rancana dan simulasi fasilitasi
Hari ketiga: mendalami Dialog Warga, eksplorasi makna Dialog Warga (Menyusun Iklan Dialog Warga),
rancang dan simulasi fasilitasi Dialog Warga sebagai pelatihan cara fasilitasi dan penggalian aspek hak
asasi perempuan secara partisipatif
Hari keempat: lanjutan simulasi fasilitasi Dialog Warga, memantapkan pengertian tentang Dialog Warga
dan langkah persiapan, penyusunan rencana tindak lanjut di tingkat individu atau di tingkat organisasi,
evaluasi pelatihan.
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Tujuan

Metode

-

Mendengarkan pengalaman selama
Presentasi oleh peserta,
menjalankan proses Pemberdayaan
umpan balik, refleksi
Bertumpu Kekuatan; membahas kriteria
hasil-hasil yang baik

Sesi 4: Presentasi
”Buku tentang
Mimpiku”

tentang Mimpiku”

90 menit

Curah gagasan, kerja
, menyusun ”Buku

225 menit 1) Presentasi (Lampiran 6)
2) Penjelasan tugas dan pertanyaan
penuntun (Lampiran 7)

Kegiatan partisipatif

Menyusun kesepakatan kelas;
membangun antusiasme peserta
Peserta mengenali dan mengerti
siklus/unsur-unsur pemberdayaan dan
aksi yang apresiatif

Sesi 2: Membangun
Suasana Apresiatif
Sesi 3: Mengenali
Pendekatan
Pemberdayaan
Masyarakat Bertumpu
Kekuatan
kelompok

90 menit

Perkenalan diri, pengisian
lembar profil

1) TOR pelatihan (Lampiran 1)
2) Agenda (Lampiran 2)
3) Presentasi tentang Dialog Warga
(Lampiran 3, slide 1-6)
4) Lembar profil peserta (Lampiran
4)
Contoh Lagu (Lampiran 5)

Alat bantu

Semua peserta saling mengenal dan
mengerti tujuan dan agenda serta
aturan main pelatihan ini
90 menit

Waktu

Sesi 1: Perkenalan &
Pengantar Pelatihan

BAGIAN I: METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERTUMPU KEKUATAN

Sesi

6. Ringkasan Kurikulum

KURIKULUM

Dialog Warga untuk Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender
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Tujuan

Waktu

Alat bantu

Mengetahui dan memahami siklus
fasilitasi vibran melalui penyusunan
rancangan fasilitasi dan simulasi
fasilitasi

Sesi 6: Merancang
Fasilitasi dan Praktik
Fasilitasi Vibran

Mendalami pemahaman tentang makna
Dialog Warga untuk Penguatan Hak
Perempuan dan Kesetaraan Gender
Sesi 8: Merancang
Peserta merancang empat sesi fasilitasi
Fasilitasi Dialog Warga Dialog Warga untuk Penguatan Hak
Perempuan dan Kesetaraan Gender

Sesi 7: Pengantar
Dialog Warga

Pengantar, role play Iklan 120 menit Presentasi tentang Dialog Warga
Dialog Warga, refleksi pasca
(Lampiran 3 – slide 7 sampai
role play
selesai)
Kelompok kerja, presentasi 135 menit 1) Siklus fasilitasi
market place,
2) Langkah Dialog Warga
penyempurnaan rancangan
3) Buku Panduan Dialog Warga
dalam kelompok

Bagian III: FASILITASI DIALOG WARGA UNTUK PENGUATAN HAK PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER

Memiliki pemahaman bersama tentang Presentasi, kelompok kerja, 75 menit
makna fasilitasi
diskusi panel, kesimpulan

Gambar atau kartu yang untuk
menjelaskan konsep ‘fasilitasi’. Atau
kartu metaplan dengan istilah-istilah
yang berkaitan dengan fasilitasi,
komunikasi, nilai-nilai individu atau
sosial, dst.
Presentasi, kelompok kerja, 225 menit 1) Presentasi tentang fasilitasi vibran
simulasi, refleksi pasca
(Lampiran 8)
simulasi
2) Gambaran siklus fasilitasi

Metode

Sesi 5: Apa itu
Fasilitasi?

Bagian II: TEKNIK FASILITASI

Sesi

KURIKULUM

Sesi
Tujuan
Sesi 9: Simulasi
Memperkuat pemahaman dan
Fasilitasi Dialog Warga keterampilan memfasillitasi serta
pengertian proses Dialog Warga
Sesi 10: Memantapkan Memantapkan pemahaman proses
Dialog Warga dan penggunaan
Pemahaman tentang
beberapa alat dalam proses Dialog
Dialog Warga
Warga
Sesi 11: Persiapan
Peserta memahami Langkah 1:
Persiapan Dialog Warga, bagaimana
Dialog Warga &
membuka relasi dengan tokoh dan
Penyusunan Rencana
masyarakat desa, bagaimana
Tindak Lanjut
menerapkan pendekatan bertumpu
kekuatan dari langkah-langkah awal
dan menyusun langkah-langkah
konkret yang akan mereka jalankan
setelah pelatihan ini
Sesi 12: Evaluasi
Peserta diberi waktu untuk memberi
umpan-balik tentang proses belajar dan
Pelatihan
manfaat, serta kritik konstruktif yang
mendukung perbaikan proses pelatihan
terus-menerus

Evaluasi Pelatihan (Lampiran 12)

120 menit 1) Presentasi tentang Persiapan
Dialog Warga
2) (Lampiran10)
3) Matriks Rencana Tindak Lanjut
(Lampiran 11)

Evaluasi partisipatif, mengisi 60 menit
kuesioner evaluasi

Presentasi, tanya-jawab,
kelompok kerja, presentasi

Presentasi tentang Alat Bantu
Pelaksanaan Dialog Warga
(Lampiran 9)

Waktu
Alat bantu
375 menit

Curah gagasan, presentasi 75 menit
beberapa alat, diskusi pleno

Metode
Simulasi fasilitasi di pleno,
refleksi pasca simulasi

KURIKULUM

Dialog Warga untuk Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender
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Bagian 1
Sesi 1:Perkenalan & Pengantar Pelatihan
Sesi 2:Membangun Suasana Apresiatif
Sesi 3:Mengenali Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Bertumpu Kekuatan
Sesi 4:Presentasi ”Buku tentang Mimpiku”

METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERTUMPU KEKUATAN

METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERTUMPU KEKUATAN
Sesi 1: Perkenalan & Pengantar Pelatihan
Tujuan Sesi
Metode
Waktu
Alat Bantu

Perlengkapan
Penjelasan Sesi

Semua peserta saling mengenal dan mengerti tujuan dan agenda serta
aturan main pelatihan ini
Perkenalan satu per satu, permainan lempar bola, presentasi power
point, pengisian lembar profil diri
90 menit
Kerangka Acuan Pelatihan (Lampiran 1)
Agenda (Lampiran 2)
Presentasi tentang Dialog Warga (Lampiran 3, slide 1-6)
Lembar profil peserta
Laptop, LCD projector, kamera, bola (bisa dari kertas)
Pada sesi ini peserta diajak untuk saling mengenal satu sama lain
secara rileks dan akrab, dilanjutkan de ngan membangun pemahaman
bersama mengenai tujuan dan agenda pelatihan serta gagasan awal
tentang dialog warga

Proses
Langkah 1: Pembukaan Resmi oleh Penyelenggara (10 menit)
Penyelenggara mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir dalam pelatihan dan memberi
pengantar mengenai maksud diselenggarakannya pelatihan
Langkah 2: Perkenalan Diri (30 menit)
1. Semua peserta memperkenalkan diri secara singkat dengan menyebutkan nama dan kekuatan yang
dimiliki atau hal yang dibanggakan tentang dirinya sendiri.
2. Setelah semua yang hadir memperkenalkan diri, semua peserta diminta berdiri saling berhadapan dan
membentuk sebuah lingkaran. Fasilitator pelatihan menjelaskan bahwa kita akan berlatih mengenal satu
sama lain melalui permainan lempar bola.
3. Fasilitator pelatihan memulai permainan dengan melempar bola ke salah seorang peserta (bukan yang
berada di sebelahnya). Yang mendapat bola kemudian memperkenalkan diri, selanjutnya melemparkan
bola kepada peserta lain, dan peserta ini juga memperkenalkan diri; begitu seterusnya. Peserta tidak
boleh melempar bola kepada peserta yang telah memperkenalkan diri. Lakukan proses ini sekitar 20
menit.
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4. Setelah ronde pertama, trainer mengajak peserta untuk melempar bola sekali lagi. Kali ini seseorang
yang mendapatkan bola harus menyebutkan nama orang yang melempar bola dan nama seseorang
yang akan mendapatkan bola darinya, begitu seterusnya. Contoh: Saya menerima bola dari Pak Agus,
dan akan saya lemparkan kepada Ibu Yanti. Bola tidak boleh dilempar kembali kepada orang yang baru
melempar bola. Dengan cara ini, peserta dapat menghapal nama peserta lain. Lakukan proses ini sekitar
10 menit.
5. Fasiltiator pelatihan menutup sesi ini dengan mengajak semua bertepuk tangan.
Langkah 3: Presentasi tentang Tujuan Pelatihan TOF (30 menit)

BAGIAN I

Tujuan: menyampaikan informasi dasar tentang pendekatan Dialog Warga dan isi pelatihan
1. Fasilitator pelatihan memaparkan gagasan Dialog Warga, tujuan dan isi pelatihan (15-20 menit).
Sebagai alat bantu, lihat Lampiran 1 (Kerangka Acuan) dan Lampiran 3 (Presentasi, slide 1-6).
2. Peserta dapat menanyakan hal-hal yang kurang jelas dari presentasi tersebut, atau memberikan usulan.
Langkah 4: Presentasi Agenda (20 menit)
Tujuan: semua peserta mengenali agenda serta proses belajar.
1. Fasilitator pelatihan memperkenalkan agenda serta cara kerja/metodologi pelatihan orang dewasa.
Fasilitator pelatihan dan peserta menyepakati agenda pelatihan.
2. Pada akhir sesi pertama ini, fasilitator pelatihan membagikan lembar ”Profil Diri”. Peserta diminta
mengisinya hingga makan siang dan mengembalikannya kepada panitia.
3. Pada rehat kopi pertama, fasilitator pelatihan memotret semua peserta dengan kamera. Foto-foto ini
akan dicetak dengan printer berwarna dan ditempelkan pada lembar profil masing-masing peserta.
4. Setelah makan siang hari pertama, Profil Diri sudah digantung pada dinding ruang pelatihan.

14

Modul Pelatihan Fasilitator

Alat Bantu
1) TOR dan Agenda Pelatihan
Pelatihan Fasilitator: Dialog Warga untuk
Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender
1. Latar belakang

BAGIAN I

Ketimpangan gender di Indonesia merupakan masalah yang masih memerlukan perhatian dari berbagai
pihak. Salah satu upaya yang perlu untuk mengurangi kesenjangan adalah memperkuat kesadaran
masyarakat tentang pentingnya hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Proses untuk
memperkuat kesadaran masyarakat telah dilakukan untuk jangka waktu yang panjang baik oleh pemerintah
melalui berbagai program dan kegiatan serta oleh masyarakat sipil. Namun, sering kali usaha-usaha untuk
meningkatkan kesetaraan gender di kalangan masyarakat melalui kampanye dan advokasi tentang hak asasi
perempuan dan kesamaan hak belum membawa manfaat atau perubahan perilaku masyarakat. Ternyata,
pendekatan kampanye sampai sekarang ini kurang efektif dalam mengembangkan perubahan yang
berkesinambungan.
Membangun metode yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan di
mana orang dapat mengembangkan "rasa memiliki" tetap menjadi tantangan yang signifikan. Dengan
keragaman budaya masyarakat Indonesia, proses kesadaran membutuhkan pendekatan khusus untuk
wilayah masing-masing. Metode penyadaran harus memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat,
khususnya perempuan, untuk mengembangkan dialog tentang cara-cara terbaik untuk memperkuat hakhak perempuan. Dari sini masyarakat dapat membangun komitmen di antara mereka sendiri tentang
pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari dan cara mencapainya dengan sumber daya
yang tersedia di tingkat lokal.
Setelah metode pengujian selama sekitar 9 bulan, Dialog Warga akan ditinjau kembali dan akan
disempurnakan untuk penyusunan Panduan Dialog Wargaserta materi pelatihan (2012).
Pelatihan fasilitator untuk Dialog Warga akan dilakukan pada tanggal………sampai tanggal…... Pelatihan ini
akan terdiri dari dua bagian: pertama, membiasakan fasilitator dengan pendekatan pemberdayaan bertumpu
pada kekuatan dan teknik fasilitasi yang diperlukan, dan kedua, bagaimana menerapkan langkah-langkah
Dialog Warga
2. Tujuan Pelatihan Fasilitator

Fasilitator terlatih mampu untuk mendukung masyarakat dalam mengidentifikasi kekuatan dan kapasitas
mereka dan mengembangkan agenda perubahan mereka sendiri, menggunakan proses Dialog Warga dan
pendekatan bertumpu pada kekuatan
Peserta dari ………………… mengetahui pendekatan dan mampu untuk lebih mempromosikan pembangunan
masyarakat berbasis aset.
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3. Jadwal TOF

Pelatihan akan dilakukan ……., dengan jadwal pelatihan dari pagi sampai sore, setiap hari. Jadwal akan
dikirim kemudian.
4. Peserta

BAGIAN I

Peserta berasal dari:
- LSM / PSG yang akan melaksanakan kegiatan percontohan
- LSM lain dari daerah yang sama untuk tujuan pengembangan kapasitas
- BPP untuk memastikan koordinasi yang baik dari kegiatan-kegiatan percontohan dan kegiatan
pembelajaran
- KPP PA untuk menjamin arus informasi dan memungkinkan diskusi dengan SWR bagaimana
menjangkarkan pendekatan bertumpu pada kekuatan dalam program pemberdayaan perempuan
KPP PA
Agenda Pelatihan

Waktu

Kegiatan

Keterangan

Hari Pertama
8:30-9:00
09:00-10:15
10.15-10.30
10.30-12:00

Registrasi
Sesi 1: Perkenalan dan Pengantar Pelatihan
Rehat kopi
Sesi 2: Membangun Suasana Apresiatif

12.00-13.00 Rehat makan siang
13:00-15.00 Sesi 3: Mengenali Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat
Bertumpu Kekuatan
(1) Mengenali Kekuatan
15.00-15:15 Rehat kopi
15.15-17.00 Sesi 3 (lanjut): Mengenali Pendekatan Pemberdayaan
Masyarakat Bertumpu Kekuatan
(2) Mimpi
(3) Menggali Elemen Sukses
(4) Menyusun Rencana Aksi yang Inovatif
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Pleno
Pleno &
kelompok kerja
Kelompok kerja

Kelompok kerja

Waktu

Kegiatan
Hari Kedua
09.00-10.30 Sesi 4: Presentasi “Buku tentang Mimpiku”
10.30-10.45 Rehat kopi
10.45-12.00 Sesi 5: Apa itu Fasilitasi?

09.00-11.00

Hari Ketiga
Sesi 7: Pengantar Dialog Warga
(1) Pengantar
(2) Role Play: Iklan Dialog Warga
Rehat kopi
Sesi 8: Merancang Fasilitasi Dialog Warga
Rehat makan siang
Sesi 8: Merancang Fasilitasi Dialog Warga (selesai)
Sesi 9: Simulasi Fasilitasi Dialog Warga (kelompok 1)
Rehat kopi

11.00-11.15
11.15-12.30
12:30-13:30
13.30-14.30
14.30-15.30
15:30:15:45
15.45-17.00 Sesi 9: Simulasi Fasilitasi Dialog Warga (kelompok 2)
Hari Keempat
09.00-11.00 Sesi 9: Simulasi Fasilitasi Dialog Warga (kelompok 3 &4)
11:10-11:15 Rehat kopi
11:15-12:30 Sesi 10: Memantapkan Pemahaman tentang Dialog Warga
12.00-13.00 Rehat makan siang
13.00-15.00 Sesi 11: Pengarahan Persiapan Dialog Warga &

Pleno
Pleno &
kelompok kerja
Kelompok kerja

Pleno
BAGIAN I

12.00-13.00 Rehat makan siang
13:00-14:30 Sesi 6: Simulasi Siklus Fasilitasi Vibran
(1) Pengarahan
(2) Rancangan Fasilitasi
14.30-14.45 Rehat kopi
14.45-17.00 Sesi 6 (lanjut): Simulasi Siklus Fasilitasi Vibran
(3) Simulasi Fasilitasi
(4) Refleksi Pengalaman Fasilitasi

Keterangan

Pleno &
kelompok kerja

Kelompok kerja
Kelompok kerja
Pleno

Pleno
Pleno
Pleno
Pleno &
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2) Presentasi tentang Dialog Warga 1
SLIDE 1: Mengapa dikembangkan Dialog Warga untuk Penguatan Hak Perempuan dan
Kesetaraan Gender?
Banyak sosialisasi tentang HAP yang dilakukan oleh berbagai pihak berdasarkan persepsi pemberi
informasi/sosialisasi
Masih terbuka ruang yang sangat besar untuk melakukan sosialisasi HAP berdasarkan kebutuhan,
dan berpotensi memberdayakan, masyarakat
Banyak perempuan sudah kenal hak mereka, dan mereka sangat potensial untuk menuntutnya
Warga dapat membangun kebiasaan mewujudkan kondisi yang lebih kondusif untuk HAM dan HAP
SLIDE 2: Tujuan Dialog Warga
Warga mampu mengembangkan praktik-praktik baik yang menguatkan kesetaraan relasi
antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan kompetensi warga s untuk
mempromosikan dan mempraktikkan hak asasi perempuan (HAP).
BAGIAN I

SLIDE 3: Prinsip dasar: Menghargai Kekuatan yang Ada...
Pendekatan utama: pemberdayaan bertumpu pada kekuatan, artinya meninggalkan praktik
memecah persoalan yang berbasis masalah yang sering menimbulkan perasaan tidak berdaya, tidak
mampu, tergantung orang lain
Menjelajahi kapasitas, kemampuan, kekayaan diri
Membangun kebanggaan dan penghargaan
Memberanikan inovasi, melakukan perubahan
Memberdayakan memperjuangkan mimpi dan jalan menuju ke mimpi kita
SLIDE 4: … dan Peka HAM dan HAP
Kita semua sesama manusia dengan keinginan mempunyai hidup yang baik
Sebagai laki-laki dan perempuan kita diberkati dengan hak agar didengar, dihargai, diterima dan
kembangkan hidup sesuai keinginan kita
Dari keinginan kita akan muncul kesadaran atas hak kita – di hadapan manusia lain, komunitas,
pemerintah
Dialog Warga memberdayakan warga untuk menangkap hak mereka dan menuntutnya
SLIDE 5: Perubahan yang Diharapkan
Perubahan komunikasi: mendengar, menghargai, dan menerima perbedaan sebagai kekuatan dalam
mempromosikan HAP
Terbangun sifat saling percaya (trust)
Mengenal kekuatan yang ada, lebih berdaya
Mampu mengungkap keinginan individu dan komunitas
Dari keinginan dikembangkan rencana aksi, dan dari kekuatan muncul gerakan perubahan
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SLIDE 6: Enam Langkah Pelaksanaan Dialog Warga

BAGIAN I

3) Lembar Profil Diri

foto
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Sesi 2: Membangun Suasana Apresiatif
Tujuan Sesi

BAGIAN I

Menyepakati proses belajar yang apresiatif ; membangun antusiasme
peserta
Metode
Bernyanyi dan menari
Waktu
90 menit
Alat Bantu
Lagu ”Laskar Pelangi” (Lampiran 5)
Perlengkapan Pengeras suara, laptop dan LCD.
Penjelasan Sesi Sesi ini mengajak peserta untuk membuka diri terhadap proses belajar
yang apresiatif, refleksi tentang kepercayaan diri dan kebanggaan diri
serta membangun antusiasme dan saling menghargai

Proses
Langkah 1: Membuka Wawasan (20 menit)
Tujuan: mengajak peserta untuk terbuka dan bersunggung-sungguh selama proses belajar yang dilandasi
oleh partisipasi, kreativitas, dan apresiasi.
1. Fasilitator pelatihan menyiapkan lagu yang memuat pesan tentang rasa percaya diri, optimisme, dan
kegembiraan. Contohnya, lagu Laskar Pelangi (Lampiran 5).
2. Fasilitator pelatihan mengajak semua peserta berdiri dan melihat syair lagu yang ada di layar LCD, dan
menanyakan apakah peserta mengenal lagu tersebut. Bilamana hanya sebagian peserta yang kenal,
tidak apa-apa, yang lain tetap bisa bernyanyi dipandu oleh fasilitator pelatihan atau peserta yang hafal
lagu tersebut. Bilamana tidak ada yang tahu lagu tersebut, fasilitator pelatihan harus mencari lagu lain
yang relatif dipahami peserta dengan isi pesan yang sama.
3. Jika peserta sudah siap, nyanyikanlah lagu itu bersama-sama dengan menggunakan pengeras suara
(sound system). Dalam menyanyikan lagu peserta bisa melakukan gerakan yang ekspresif. Nyanyikan
lagu ini dua kali hingga peserta mulai bersemangat.
4. Setelah selesai, fasilitator pelatihan menggali lagu ini dengan menanyakan: Apa yang anda rasakan
setelah menyanyikan lagu tersebut? Apa yang anda pahami dari lirik lagu tersebut? Apakah anda
memiliki rasa/mimpi/cita-cita/rasa optimis seperti yang ada dalam syair lagu itu? Mengapa?
Mengapa tidak? Hargai setiap jawaban peserta dan beri waktu yang cukup untuk melakukan proses
refleksi.
5. Fasilitator pelatihan kemudian merangkum dengan menekankan pentingnya rasa bangga, rasa percaya
diri, rasa optimis, memiliki impian dan keinginan untuk berbagi harapan dengan orang lain. Kreativitas
penting untuk menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif sebagai bagian dari prinsip dasar
pembelajaran yang apresiatif. Semua sikap ini akan diterapkan dalam proses pelatihan ini.
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BAGIAN I

Langkah 2: Mengembangkan Apresiasi terhadap Diri Sendiri (45
menit)
Tujuan: menjalin kedekatan, menjadi apresiatif
1. Masih dalam posisi berdiri berhadapan melingkar, fasilitator pelatihan mengajak peserta untuk
mempraktikkan permainan ”Hai Aku”. Permainan ini bertujuan untuk menekankan siapa aku. Trainer
memberi contoh dengan cara menyebutkan nama pendek dengan lugas, misalnya: ”Hai, Aku Dani!”
sembari tangan kanan merentang dengan telapak tangan terbuka ke atas menunjuk kepada satu peserta
lain di lingkarannya seolah memberi salam kepada orang tersebut.
2. Orang yang ditunjuk kemudian melakukan gerakan serupa dengan menyebutkan namanya sendiri
sambil memberi salam kepada orang lain. Begitu seterusnya. Lakukan proses ini hingga semua peserta
memiliki kesempatan untuk menyebutkan namanya.
3. Ternyata, cukup sulit untuk mengucapkan nama sendiri sambil menunjuk orang lain pada saat yang
bersamaan. Setelah semuanya mendapatkan giliran, fasilitator pelatihan menanyakan: Apa yang anda
rasakan? Apakah pernah melakukan hal ini sebelumnya? Bagaimana rasanya menyebutkan nama
sendiri dengan tegas sambil menunjuk orang lain? Mengapa sulit?
4. Fasilitator pelatihan kemudian memberikan paparan pendek pada ujung sesi tentang kekuatan
pendekatan apresiasi dengan menekankan hal-hal berikut:
· Kita semua adalah penting,
· Kita boleh ”bangga” yang artinya secara positif percaya bahwa kita penting dan mampu,
· Kita boleh mengekspresikan dan menularkan rasa bangga tersebut sebagai energi positif yang
dahsyat bagi orang lain.

Alat Bantu
Lagu Laskar Pelangi
Laskar Pelangi ( Nidji)
Mimpi adalah kunci
Untuk kita menaklukkan dunia
Berlarilah tanpa lelah
Sampai engkau meraihnya
Laskar pelangi tak'kan terikat waktu
Bebaskan mimpimu di angkasa
Warna bintang di jiwa
Reff: Menarilah dan terus tertawa
Walau dunia tak seindah surga
Bersyukurlah pada Yang Kuasa

Cinta kita di dunia selamanya
Cinta kepada hidup
Memberikan senyuman abadi
Walau hidup kadang tak adil
Tapi cinta lengkapi kita
Laskar pelangi tak'kan terikat waktu
Jangan berhenti mewarnai
Jutaan mimpi di bumi
Reff [2x]
Laskar pelangi takkan terikat waktu
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Sesi 3: Mengenali Pendekatan
Pemberdayaan Masyarakat Bertumpu Kekuatan
Peserta mengenali dan mengerti siklus/unsur-unsur pemberdayaan dan
aksi yang apresiatif
Metode
Presentasi, curah gagasan, diskusi kelompok, menyusun ”Buku tentang
Mimpiku”
Waktu
225 menit
Alat Bantu
1) Presentasi tentang Pemberdayaan Masyarakat Bertumpu Kekuatan
(Lampiran 6)
2) Penjelasan tugas dan pertanyaan penuntun (Lampiran 7)
3) Penjelasan tugas dan pertanyaan penuntun
Perlengkapan Kertas flipchart, spidol aneka warna , guntingan foto-foto dari majalah,
buku kertas polos untuk masing-masing peserta, gunting, lem
Penjelasan Sesi Dalam sesi ini peserta memahami tentang pendekatan bertumpu pada
kekuatan/aset dan membuat langkah -langkah baru yang kreatif dengan
cara menghargai kekuatan - kekuatan yang ada dan menuangkan
harapan-harapan yang diinginkan untuk mewujudkan masa depan yang
lebih baik.

BAGIAN I

Tujuan Sesi

Proses
Langkah 1: Presentasi Pemberdayaan Masyarakat Bertumpu
Kekuatan (30 menit)
Tujuan: peserta mengenali siklus proses pemberdayaan yang akan mereka alami
1. Pembukaan dan imajinasi sesuai dengan siklus fasilitasi vibran
2. Fasilitator pelatihan memberikan presentasi singkat yang menarik tentang pemberdayaan yang berbasis
kekuatan/aset (Lampiran 6)
3. Melakukan tanya-jawab
Langkah 2: Mengenali Kekuatan Diri (90 menit)
Tujuan: mengalami proses penggalian kekuatan dan potensi diri
1. Peserta dibagi empat kelompok (maksimal 6 peserta per kelompok) dengan menghitung ”1, 2, 3, dst”.
Semua peserta yang menghitung ”1” bergabung dalam kelompok nomor satu, dua dalam kelompok
dua, dan seterusnya.
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BAGIAN I

2. Peserta secara berkelompok duduk mengelilingi empat meja yang telah ditutupi dengan kertas putih
(flipchart), dan dilengkapi dengan spidol aneka warna dan guntingan foto-foto dari berbagai media
cetak.
3. Trainer kemudian meminta peserta dalam setiap kelompok untuk mengidentifikasi lima
pencapaian/peristiwa selama hidup mereka yang memunculkan rasa bangga atas dirinya. Kemudian
pencapaian/peristiwa itu ditulis/digambar di kertas flipchart di atas meja. Lakukan hal ini secara
bergantian hingga semua anggota kelompok mendapat kesempatan. Lakukan proses bekerja individual
ini selama 10 menit.
4. Setelah ini masing-masing anggota kelompok mulai menceritakan kepada sesama anggota kelompok
tentang pencapaian/kejadian tersebut dan mengapa mereka bangga atas pencapaian tersebut. Setiap
orang punya kesempatan sekitar 5 menit untuk bercerita. Fasilitator pelatihan mengingatkan mereka
untuk menghargai pengalaman yang diceritakan dan mengingatkan bila ada yang menulis/tidak
memperhatikan ketika rekannya sedang bercerita. Sebagai langkah terakhir, lakukan proses identifikasi
kekuatan masing-masing peserta dan saling memberikan apresiasi.
5. Setelah mendengar semua cerita dalam kelompoknya, peserta memberi tanggapan kepada masingmasing anggota kelompok tentang kekuatan temannya. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah; Dari
cerita yang anda didengar, kekuatan seperti apa yang anda bayangkan menjadi keunggulan orang ini
(teman dalam satu kelompok)?
6. Peserta yang diberi umpan balik mendengar dan merangkum yang dia pelajari dari peserta lainnya. Dia
menulis ungkapan kekuatan ini di dekat catatan tentang peristiwa yang membanggakan dia. Misalnya:
Kekuatan saya adalah kecerdasan, dapat meyakinkan orang lain, atau memiliki kekuatan untuk selalu
berpikir positif.
7. Trainer membagi buku dari kertas polos kepada semua peserta. Peserta diberi waktu untuk
menuliskan/menggambar kekuatan yang baru mereka temukan pada ”Buku tentang Mimpku”. Mereka
mencatat kekuatan pada dua halaman berhadapan pada awal buku dilengkapi dengan guntingan fotofoto yang inspiratif yang dilem di buku. Peserta diberi waktu untuk mencari gambar yang dapat mewakili
kekuatan ini dan menghiasi kedua halaman ini. Dalam proses ini, fasilitator pendamping dapat
bergabung dengan kelompok-kelompok ini dan mendengarkan cerita mereka.
8. Bila waktunya dirasa cukup, fasilitator pelatihan menutup sesi ini dan mulai sesi selanjutnya.

Menggali kreativitas
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Tips
Beri cukup banyak waktu untuk Langkah 2 ini karena bagian ini merupakan pengalaman pertama peserta
bersinggungan dengan proses menggali kekuatan secara apresiatif. Bagian sesi ini juga menjadi landasan
untuk tiga langkah selanjutnya.
Ingatkan agar peserta saling mendengar dengan baik, bertanya jika ada yang tidak jelas, dan memperhatikan
bila ada yang sedang bercerita dalam kelompok.
Langkah 3: Mendekatkan Mimpi (30 menit)

BAGIAN I

Tujuan: peserta dapat menyusun mimpi masing-masing
1. Fasilitator pelatihan membuka sesi dengan pengantar pendek bahwa kita sebagai manusia berhak untuk
mempunyai, mengungkap, dan mengejar mimpi kita sendiri. Fasilitator pelatihan juga mengingatkan
bahwa dalam kondisi hidup yang rentan, manusia seringkali merasa tidak berdaya, tidak berhak untuk
mempunyai mimpi yang dirasakan di luar jangkauan dan kemampuan mereka.
2. Pertanyaan penuntun dipaparkan di layar LCD projector. Jika perlu, ada proses klarifikasi tentang
definisi dan proses menyusun mimpi.
3. Fasilitator pelatihan mengajak semua peserta secara perorangan untuk mencari tiga aspek mimpi yang
ingin diraih dalam lima tahun ke depan. Peserta memvisualisasikan mimpi mereka dalam ”Buku tentang
Mimpiku” dengan mencari foto-foto atau menggambarkan sesuatu yang mewakili mimpi tersebut.
Selain ekspresi secara visual, dapat dicatat pula semacam ungkapan mimpi atau mantra untuk
memperkuat ekspresi mimpi ini.
4. Peserta dapat berbagi cerita sambil bekerja, namun presentasi semua hasil proses ini baru akan
dilakukan pada akhir proses ini.
Langkah 4: Menggali Elemen Sukses (30 menit)
Tujuan: menggali elemen sukses untuk pencapaian mimpi
1. Selanjutnya fasilitator pelatihan memberi penjelasan tentang pentingnya mengetahui apa yang
diperlukan (elemen sukses) untuk mencapai suatu impian. Fasilitator pelatihan memberi contoh-contoh
elemen sukses terkait dengan sebuah mimpi.
2. Pertanyaan penuntun dipaparkan di layar LCD projector. Jika perlu, ada proses klarifikasi tentang
definisi dan identifikasi elemen sukses.
3. Masing-masing peserta diminta memvisualisasikan tiga sampai lima elemen sukses dan menempel foto
yang cocok atau menggambar pada dua sampai tiga halaman berikutnya, serta menulis apa elemen
sukses yang ditemukan.
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Langkah 5: Galang Kekuatan Diri, Relasi, dan Situasi (15 menit)
Tujuan: mengetahui bagaimana kita dapat memanfaatkan kekuatan yang ada
1. Fasilitator pelatihan mengingatkan peserta tentang kekuatan yang sudah mereka gali pada awal proses.
Peserta diminta memikirkan bagaimana kekuatan ini dapat digalang sehingga berkontribusi kepada
impian masing-masing. Kekuatan dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan diri sendiri, dalam relasi
maupun situasi yang terkait impian kita.
2. Peserta memvisualisasikan tiga cara bagaimana mereka akan menggalang kekuatan dan menempel
gambar, menggambar, dan menulis dalam buku mereka.

BAGIAN I

Buku Tentang Mimpikus
Langkah 6: Mencari Rencana Aksi Baru (15 menit)
Tujuan: definisi langkah baru dan inovatif untuk mencapai impian
1. Pada akhir proses, fasilitator pelatihan mengajak peserta untuk memikirkan beberapa langkah-langkah
baru yang akan mereka jajaki untuk mencapai mimpi mereka, berdasarkan elemen sukses dan kekuatan
yang sudah ada. Fasilitator pelatihan menekankan bahwa langkah baru dan inovatif merupakan peluang
untuk mencapai suatu perubahan yang sebelumnya diduga tidak mungkin terjadi.
2. Peserta menyusun 1-3 langkah baru yang mereka akan lakukan. Hasilnya divisualisasikan di buku.
3. Setelah ini, peserta diberi waktu untuk menghias dan memperbaiki buku mereka. Misalnya, dapat
ditempelkan foto diri di sampul/cover (sudah tersedia dari Profil Diri), memberi judul dan melengkapi
halaman-halaman sebelumnya.

Alat Bantu
1. Presentasi
1. Latar Belakang
• Semua tatanan sosial memiliki cerita-cerita yang luar biasa dan belum banyak digali
• Banyak pendekatan hanya mencari hal-hal yang “tidak ada” atau “masalah”
• Mencari hingga menemukan apa saja yang telah bekerja dengan baik dan bergerak maju bertumpu
pada kekuatan yang ada
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• Bahasa diyakini menjadi sumber penciptaan kenyataan sosial yang dibayangkan
• Percakapan apresiatif terus menerus menciptakan bayangan baru yang membangkitkan tindakan
dan perilaku baru
2. Kunci
• Melalui percakapan positif dan apresiatif, warga mencari dan menemukan hal-hal luar biasa yang
ada dan menjadi tumpuan gerakan ke depan
• Warga menciptakan citra atau bayangan ideal yang diinginkan dan menggugah setiap orang
bergerak mewujudkan bayangan itu
• Pendekatan ini sebenarnya berbicara perihal mengubah cara kita dalam melihat segalanya dan
menciptakan citra atau bayangan baru yang ingin diciptakan
3. Tujuan

BAGIAN I

• Membuat langkah-langkah baru yang kreatif dengan cara menghargai kekuatan-kekuatan yang
ada dan menuangkan harapan-harapan yang diinginkan untuk mewujudkan masa depan yang
lebih baik
4. Proses
· Hargai pengalaman terbaik pada masa lalu—ketika anda merasa senang, bangga, berharga, dan
sukses
· Bayangkan yang ingin diwujudkan pada masa depan
· Merancang apa saja yang harus ada agar bayangan masa depan benar-benar bisa terwujud
· Galang kekuatan-kekuatan diri, relasi, dan situasi yang menjamin sukses terulang kembali
· Memastikan kesamaan gambaran atau imajinasi bersama yang senantiasa diterjemahkan dalam
langkah sehari-hari
2. Penjelasan Tugas dan Pertanyaan Penuntun
Langkah 2: Mengenali Kekuatan
TUGAS
· Pilihlah sesuatu yang positif yang ingin Anda rengkuh pada masa depan
· Temukanlah lima cerita pribadi yang inspiratif dari mulai anda remaja hingga sekarang
· Temukanlah hikmah atau pola yang menjadikan anda merasa sukses, bangga, berharga, dan
senang.
PERTANYAAN
· Selama hidup kita, kita sering menikmati saat kita merasa bahagia, senang dan hidup penuh
energi.
· Perhatikan riwayat hidup anda, kapan anda merasa paling bahagia dan merasa sukses.
Pilihlah lima kejadian yang pernah anda alami.
· Ceritakanlah kejadiannya! Hadirkan rasa bahagia sekarang.
· Apa yang anda lakukan? Bagaimana anda mencapai kejadian itu?
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REFLEKSI
· Bagaimana perasaan anda saat bercerita pengalaman terbaik?
· Bagaimana perasaan anda saat mendengarkan cerita-cerita terbaik?
· Apa kesan anda pada percakapan apresiatif tadi?
IDENTIFIKASI KEKUATAN
· Temukanlah elemen-elemen dari pengalaman terbaik yang mencerminkan kekuatan anda.
· Temukanlah kekuatan diri yang melekat seperti sikap, bakat, pengetahuan, keterampilan
atau keyakinan atas sesuatu hal.
· Temukanlah kekuatan relasi dengan orang lain: komunikasi, bahasa, percaya, dukungan
orang lain.
· Temukanlah situasi apa yang anda ubah sehingga terjadi peristiwa membanggakan itu.
BAGIAN I

BUKU TENTANG MIMPIKU
· Buatlah buku bergambar dengan cara menggambar simbol dan/atau menempelkan
potongan-potongan gambar yang mencerminkan kekuatan-kekuatan Anda.
· Temukanlah tiga kekuatan diri yang benar-benar mewakili anda sekarang.
· Setiap lembar berisi sebuah kekuatan diri dengan judul dan penjelasan sangat ringkas.
· Buatlah buku anda sekreatif mungkin. Warnailah kekuatan anda. Hargai apa yang anda
miliki.
Langkah 3: Mendekatkan Mimpi

Langkah 4: Elemen Sukses Impian Saya
· Apa elemen sukses yang penting untuk mencapai mimpi saya? Apa yang harus tersedia,
terjadi, siapa harus dilibatkan?
Langkah 5: Galang Kekuatan Diri, Relasi, dan Situasi
· Bagaimana kekuatan yang anda sudah miliki dapat digalangkan untuk mencapai mimpi?
· Aksi baru dan inovatif apa yang anda lakukan untuk mencapai mimpi?
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Sesi 4: Presentasi “Buku tentang Mimpiku”
Tujuan Sesi

BAGIAN I

Metode
Waktu
Alat Bantu
Perlengkapan
Penjelasan Sesi

Membagi cerita tentang mimpi; membahas kriteria penampilan yang
baik
Presentasi 6-7 peserta, umpan balik, diskusi
90 menit
Buku tentang Mimpiku
Pada sesi ini peserta dipersilakan secara ekspresif menceritakan
pengalaman selama mempelajari proses Pemberdayaan Bertumpu
Kekuatan serta cerita tentang mimpi mereka dan elemen sukses.
Peserta lain mendengarkan. Pada akhir sesi, fasilitator pelatihan
menggali siapa penampil yang paling disukai dan membahas kriteria
penampilan yang baik

Langkah 1: Presentasi Buku (30 menit)
Tujuan: mempresentasikan potensi dan kekuatan serta mimpi individu, melihat kembali pemahaman
peserta tentang komponen fasilitasi pada tingkat individu
1. Fasilitator pelatihan memberikan kesempatan kepada peserta yang bersedia untuk membagikan hasil
buku mimpinya di pleno. Secara sukarela, sekitar 6-7 orang diundang untuk mempresentasikan hasil
karya mereka. Setiap peserta diberikan kesempatan 3 menit untuk 'tampil' dan menjelaskan apa
impian mereka serta bagaimana mereka akan mencapai mimpi tersebut. Peserta lain duduk dalam
bentuk setengah lingkaran untuk menonton dan mendengar presentasinya.
2. Buku dipegang di depan dada penampil sehingga semua peserta dapat melihat isinya. Penampil diberi
instruksi untuk menceritakan mimpinya serta isi buku mimpinya. Tugas tersebut cukup umum sehingga
masing-masing penampil mempunyai peluang untuk menjelaskan tentang mimpi dan bukunya sesuai
dengan keinginannya
3. Fasilitator pelatihan mengontrol waktu presentasi agar tetap tiga menit per orang.
Langah 2: Diskusi tentang Cara Presentasi (60 menit)
1. Setelah semua presentasi, fasilitator pelatihan meminta umpan balik dari masing-masing peserta.
Pertanyaan yang diajukan fasilitator pelatihan: Siapa, menurut hemat anda, melakukan presentasi
terbaik? Mengapa Anda menyukai presentasi itu?
2. Setelah semua pendapat disampaikan, ada diskusi tentang preferensi peserta terkait penampilan
presenter: Cara presentasi seperti apa yang paling baik menurut peserta?
Fasilitator pelatihan menutup sesi dengan merangkum kesimpulan.
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Bagian 2
Sesi 5: Apa itu Fasilitasi?
Sesi 6: Merancang Fasilitasi dan Praktik Fasilitasi Vibran

TEKNIK FASILITASI

TEKNIK FASILITASI
Sesi 5: Apa itu Fasilitasi?
Tujuan
Metode
Waktu
Alat Bantu

Perlengkapan
Penjelasan Sesi

Memiliki pemahaman bersama tentang makna fasilitasi
Presentasi, diskusi kelompok, diskusi panel
75 menit
Gambar atau kartu yang mampu digunakan untuk menjelaskan
konsep ‘fasilitasi’ (minimal 5 gambar per kelompok ). Atau
kartu metaplan dengan istilah -istilah yang berkaitan dengan
fasilitasi, komunikasi, nilai-nilai individu atau sosial, dst.
Spidol, papan pinboard, paku payung, kertas metaplan
Sesi ini merupakan tahapan utama dalam pelatihan yang
dimaksudkan untuk meletakkan fondasi yang kuat untuk suatu
fasilitasi. Peserta akan membuat definisi fasilitasi melalui teknis
menyusun potongan gambar menjadi sebuah pengertian
fasilitasi yang utuh

Proses
Langkah 1: Diskusi Kelompok tentang “Apa itu Fasilitasi?” (30 menit)
Tujuan: menggali pengertian tentang fasilitasi dari peserta
1. Fasilitator pelatihan membagi kelas dalam empat kelompok kemudian menyebarkan kartu atau
potongan gambar di hadapan masing-masing kelompok dan meminta peserta untuk bekerja secara
berkelompok.
2. Tugas kelompok adalah: Bahas makna fasilitasi yang terungkap dalam lima gambar/kartu ini!
Presentasikanlah kesimpulan anda dengan menempelkan gambar atau kartu di pinboard. Salah satu
anggota kelompok akan menjelaskan hasil diskusi kelompok tentang fasilitasi. Makna kartu atau gambar
akan muncul melalui proses diskusi; tidak ada patokan tertentu untuk memaknai kartu-kartu atau
gambar-gambar tersebut.
3. Setiap kelompok membahas makna kartu/gambar, dan mengaturnya sesuai dengan hasil kerja mereka.
Mereka menggantungkan hasil diskusi pada satu pinboard yang tersedia di depan.
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BAGIAN 2

Langkah 2: Presentasi dan Diskusi (45 menit)
Tujuan: mengembangkan pengertian bersama tentang fasilitasi
1. Masing-masing kelompok diberi dua menit untuk memberikan penjelasan/definisi tentang fasilitasi
yang mereka temukan dalam kartu/gambar
2. Fasilitator pelatihan mencatat semua kata kunci yang muncul dan menempelkannya di suatu papan
di sebelahnya. Setelah presentasi dari semua kelompok, hasil pencatatan kata kunci
dipresentasikan. Fasilitator pelatihan meminta peserta untuk berkomentar: Apakah catatan kata
kunci ini sudah lengkap sesuai dengan presentasi masing-masing kelompok? (Jika belum,
tambahkan kartu). Melihat hasil dari curah gagasan ini, bagaimana kita dapat mengelompokkan
kartu-kartu ini untuk menangkap makna fasilitasi?
3. Fasilitator pelatihan, berdasarkan komentar peserta, menstrukturkan hasil curah gagasan ini untuk
merepresentasikan hasilnya.
4. Penutup: fasilitator pelatihan mengomentari hasil sesi ini, dengan mengacu juga kepada perbedaan
antara: moderator – fasilitator – trainer

Menjelaskan Tentang Fasilitasi
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Sesi 6: Fasilitasi Vibran
Tujuan
Metode
Waktu
Alat Bantu
Perlengkapan
Penjelasan Sesi

Mengetahui dan memahami siklus fasilitasi vibran melalui penyusunan
rancangan fasilitasi dan simulasi fasilitasi
Presentasi, kelompok kerja, simulasi, refleksi pasca simulasi
225 menit
· Presentasi tentang fasilitasi vibran (Lampiran 8)
· Gambar siklus fasilitasi
Laptop, LCD, kertas flipchart, spidol, selotip, papan pinboard, paku
payung, kertas metaplan
Pada sesi ini peserta mulai memasuki tahapan penguatan pemahaman
teknik fasilitasi yang bertumpu pada kekuatan dan antusiasme dengan
cara memahami tahapan-tahapan sebuah sesi fasilitasi

Proses
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Langkah 1: Presentasi tentang Fasilitasi Vibran (30 menit)
Tujuan: mengenalkan dan memahami tahapan fasillitasi
1. Fasilitator pelatihan memberi pengantar, menyambungkan sesi sebelumnya dengan sesi ini. Sesi ini
mendalami makna fasilitasi, proses fasilitasi, dan melatih rancangan dan praktik fasilitasi.
2. Fasilitator pelatihan menyampaikan materi tentang fasilitasi vibran, diikuti tanya jawab.
3. Fasilitator pelatihan meminta peserta merefleksikan sesi sebelumnya dan mengidentifikasi langkahlangkah yang telah dilalui pada sesi itu, sesuai dengan siklus fasilitasi.
4. Fasilitator pelatihan menggarisbawahi poin-poin penting tentang fasilitasi vibran, yaitu:
a. unsur kreativitas, imajimasi fasilitator
b. media yang dipakai harus menarik (jangan “kering”/membosankan)
c. relasi fasilitator dan peserta terbangun
d. rancangan yang tepat mengaju pada tujuan sesi dan waktu yang tersedia, unsur kreatif dan
membuka imajinasi untuk mendorong keterlibatan yang optimal peserta, peran fasilitator
(dibanding narasumber, trainer, atau moderator)
e. cara fasilitasi yang menarik dan apresiatif, “bahasa tubuh” yang menarik orang untuk mengikuti
sesinya.
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BAGIAN 2

Langkah 2: Rancangan Fasilitasi (45 menit)
Tujuan: peserta menerapkan pengetahuan untuk merancang proses fasilitasi yang vibran
1. Fasilitator pelatihan membagi peserta menjadi empat kelompok. Empat kelompok ini akan merancang
suatu proses fasilitasi, dan menjalankan fasilitasi sesuai dengan rancangan mereka pada langkah 3 sesi
ini.
2. Kelompok diberi tugas:
a. Rancanglah suatu sesi pelatihan dengan durasi 20 menit. Peserta sesi anda adalah anggota
kelompok dialog di desa yang akan membahas suatu topik terkait hak asasi perempuan. Pilihlah
topik yang anda minati.
b. Pastikan sesi yang anda rancang mengikuti pola siklus fasilitasi vibran. Catatlah rancangan sesi
anda pada pinboard. Peserta simulasi fasilitasi adalah anggota kelompok kerja lainnya.
c. Tentukanlah peran masing-masing anggota kelompok anda. Sejauh mungkin laksanakan
fasilitasi sesi anda bersama-sama hingga semua anggota kelompok anda terlibat dalam melatih
fasilitasi.
d. Cobalah menemukan elemen fasilitasi yang kreatif dan inovatif atau yang belum pernah anda
lakukan untuk melibatkan peserta sesi anda secara optimal. Jagalah waktu dalam persiapan
karena fasilitasi sesi anda akan dihentikan setelah 20 menit.
3. Fasilitator pelatihan mengamati kelompok selama proses rancangan fasilitasi dan mendukung mereka
dengan mengingatkan tentang tugasnya atau membantu bilamana ada pertanyaan yang muncul.
Langkah 3: Simulasi Fasilitasi yang Vibran (135 menit)
Tujuan: melatih pelaksanaan fasilitasi sesuai dengan rancangan mengacu pada fasilitasi vibran
1. Fasilitator pelatihan membuka sesi dengan pengantar tentang proses dan hasil yang diharapkan.
Simulasi akan dilakukan empat kali. Masing-masing kelompok diberi waktu 20 menit untuk
menjalankan fasilitasi mereka. Setelah masing-masing proses fasilitasi, ada refleksi terhadap proses
fasilitasi.
2. Fasilitator pelatihan memberi kesempatan kepada kelompok pertama untuk menjalankan sesi simulasi
mereka. Peserta lainnya menjadi anggota kelompok yang akan difasilitasi. Setelah 20 menit sesi harus
selesai; jika belum selesai harus dihentikan (atau kalau tinggal 2-3 menit saja, boleh sampai selesai).
3. Setelah sesi, ada refleksi bersama (15 menit per simulasi):
a. Pertama, refleksi anggota tim fasilitator/kelompok sendiri: Apa yang sudah berjalan dengan
baik? Apa yang kita pelajari? Apa yang sebaiknya ditingkatkan? Dengan pertanyaan penuntun
fasilitator, tim ini akan menggali pengalaman mereka selama fasilitasi. Refleksikan juga faktor
penyebab sukses atau kegagalan aspek-aspek fasilitasi yang terjadi. Jika perlu, juga refleksikan
proses perancangan sesi ini.
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b. Kedua, lakukan refleksi bersama peserta dengan pertanyaan yang sama.
c. Akhirnya, fasilitator pelatihan membuat kesimpulan tentang observasi dan pelajaran dari sesi
ini. Hasil ini dihubungkan dengan penjelasan tentang Fasilitasi Vibran.
4. Dilanjutkan dengan kelompok berikutnya hingga selesai.

Tips
Sesi simulasi berjalan lambat: Jika tidak mungkin untuk menyimulasikan semua rancangan
kelompok pada hari kedua pelatihan ini, potong sesi ini setelah 3 kelompok. Kelompok terakhir
diberi “PR” untuk sekali lagi memperbaiki rancangan fasilitasi mereka sesuai dengan semua pelajaran
dari tiga putaran simulasi sebelumnya. Mereka diberi kesempatan untuk melaksanakan simulasi pada
sesi pertama hari ketiga. Sesuaikan jadwal hari ketiga
Jaga suasana simulasi yang apresiatif: Jika peserta yang menjadi “peserta fasilitasi” terlalu
“menghayati peran” mereka sebagai peran antagonis dan kerap menantang fasilitator dengan
pertanyaan dan komentar yang berlebihan, fasilitator pelatihan harus mengingatkan mereka setelah
sesi simulasi tentang prinsip apresiatif.

BAGIAN 2

Sebuah Hasil Rancangan Fasilitasi
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Alat Bantu
Presentasi tentang Fasilitasi Vibran

BAGIAN 2

1. Apa itu fasilitasi vibran
· Fasilitasi vibran adalah fasilitasi yang bertumpu pada antusiasme untuk mendukung kelompok/peserta
menciptakan pilihan baru terbaiknya berdasarkan pada nilai-nilai keagungan insani
· Untuk mengaktifkan nilai keagungan insani, elemen-elemen manusia seperti rasa (feeling), pikir
(thinking), dan bertindak (acting) perlu dibangkitkan dengan menggunakan berbagai macam warna,
bentuk, bunyi, gambar/visual
· Dengan rangsangan-rangsangan ini diharapkan otak kiri (berpikir) dan kanan (merasa) manusia
menjadi aktif dan seimbang yang kemudian berpotensi melahirkan kreativitas dan inovasi yang luar
biasa
· Dalam praktik fasilitasi vibran, proses fasilitasi distrukturkan dalam suatu siklus fasilitasi

2. Siklus fasilitasi Vibran

Untuk penjelasan lebih detil, lihat Panduan Dialog Warga, Bab 2: Siklus Fasilitasi Vibran
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Catatan
Pada akhir hari kedua, bagikan Panduan Dialog Warga untuk Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan
Gender kepada peserta. Sebagai PR, peserta diminta membaca setidaknya Bagian III tentang Pelaksanaan
Dialog Warga sebagai persiapan untuk pelatihan hari berikutnya

BAGIAN 2

Dialog Warga untuk Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender
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Bagian 3
Sesi 7: Pengantar Dialog Warga
Sesi 8: Merancang Fasilitasi Dialog Warga
Sesi 9: Simulasi Fasilitasi Dialog Warga
Sesi 10: Memantapkan Pemahaman tentang Dialog Warga
Sesi 11: Persiapan Dialog Warga & Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
Sesi 12: Evaluasi Pelatihan

FASILITASI DIALOG WARGA

FASILITASI DIALOG WARGA
Sesi 7: Pengantar Dialog Warga
Tujuan
Metode
Waktu
Alat Bantu
Perlengkapan

Penjelasan Sesi

Mendalami pemahaman tentang makna Dialog Warga untuk
Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender
Pengantar, role play Iklan Dialog Warga, refleksi pasca role play
120 menit
Presentasi tentang Dialog Warga (Lampiran 3 – slide 7 sampai
selesai)
Semua media, alat, bahan yang terdapat dalam ruangan kelas atau
barang milik peserta atau panitia yang mendukung terlaksananya
role play
Sesi ini sangat krusial karena peserta memasuki inti pelatihan, yaitu
mengimplementasikan teori pada sesi sebelumnya untuk mengetahui
dan mengalami makna Dialog Warga untuk Penguatan Hak
Perempuan melalui role play.

Proses
Langkah 1: Pengantar tentang Dialog Warga (60 menit)
Tujuan: peserta mendalami pengertian mereka tentang pendekatan dan langkah-langkah yang termuat
dalam Dialog Warga untuk Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender
1. Setelah pengantar tentang sesi ini, fasilitator pelatihan menyampaikan presentasi tentang Dialog
Warga untuk Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender, disusul sesi tanya-jawab.
2. Pada presentasi, fasilitator pelatihan menggarisbawahi beberapa hal:
a. pendekatan pemberdayaan masyarakat bertumpu kekuatan dalam proses Dialog Warga
(dari langkah 1-6)
b. pentingnya mengikuti proses dan dinamika dalam masing-masing kelompok. Misalnya,
tidak mempercepat proses Menyusun Rencana Aksi setelah Mendekatkan Mimpi, artinya
perlu penggalian Elemen Sukses dan Kekuatan yang Ada.
c. peran fasilitator yang dinamis, artinya berperan lebih pada awal-awal proses, namun
sedikit mundur ketika kelompok sudah memiliki fasilitatornya sendiri
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3. Pada akhir presentasi ini, fasilitator pelatihan menjelaskan kepada peserta bagaimana mereka akan
mendalami pengertian tentang Dialog Warga pada dua hari pelatihan yang masih tersisa:
a. role play: Merancang Iklan Dialog Warga
b. rancangan fasilitasi langkah-langkah Dialog Warga
c. simulasi fasilitasi Dialog Warga
d. penyusunan rencana tindak lanjut masing-masing peserta (atau organisasi yang terlibat
dalam pelatihan ini)
Langkah 2: Role Play: Iklan Dialog Warga (40 menit)

BAGIAN 3

Tujuan: peserta mendalami pengertian mereka tentang Dialog Warga dengan merancang dan memainkan
satu iklan yang menangkap esensi Dialog Warga
1. Peserta dibagi empat kelompok (atau dalam kelompok dari sebelumnya).
2. Fasilitator pelatihan memberi pengarahan:
a. Bayangkan anda membuat iklan televisi untuk Dialog Warga. Panjang iklan maksimal dua
menit dan harus menangkap esensi dari metode Dialog Warga.
b. Anda mempunyai waktu 20 menit untuk merancang satu iklan yang nanti akan dimainkan
(dipentaskan) di depan semua peserta.
c. Fokuslah kepada: APA PESAN IKLAN INI? Bagaimana menampilkannya?
d. Anda dapat memakai semua alat yang ada dalam ruangan ini. Jika perlu lagu/musik dapat
dicari bersama fasilitator pelatihan untuk dimainkan saat anda pentas.
3. Peserta menyusun dan menampilkan iklan mereka. Fasilitator pelatihan membantu mereka dengan
menjawab pertanyaan dan mengingatkan mereka pada waktu. Jika sangat perlu, fase persiapan ini
dapat diperpanjang 5 menit.
4. Semua kelompok memainkan (mementaskan) versi Iklan Dialog Warga mereka (berurutan, 10
menit).

Iklan Dialog Warga - Kita Bisa!
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Langkah 3: Refleksi Pengalaman Role Play (20 menit)
1. Setelah semua pentas, ada sesi tanggapan:
a. Tanggapan masing-masing kelompok: Apa yang terjadi dalam kelompok waktu
merancang iklan? Apakah anggota kelompok menganggap pentas iklan mereka berhasil
– mengapa/mengapa tidak? Ajak anggota kelompok untuk merefleksikan dinamika
dalam kelompok, proses mencari persetujuan tentang iklan, dan lain-lain.
b. Pada akhir sesi ini, fasilitator pelatihan merangkum beberapa pelajaran dari refleksi
kelompok yang terkait dengan: (1) dinamika dalam kelompok – kerjasama, pimpinan,
konflik, solusi; (2) pengertian tugas dalam kelompok: apakah tugas jelas, jika tidak,
bagaimana mereka mencari solusi; (3) perbedaan persepsi anggota satu kelompok
mengenai hasil yang mereka capai.

Alat Bantu
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BAGIAN 3

Presentasi tentang Dialog Warga 2
SLIDE 7: Langkah-langkah Pelaksanaan Dialog Warga
L1: Persiapan
Identifikasi desa, dialog dengan pemimpin dan tokoh, identifikasi kelompok dan individu
yang mempunyai kekuatan yang positif
L2: Mengenali Kekuatan Kelompok
Mengupas pengalaman positif, kekuatan, kebanggaan yang ada dalam kelompok;
mengembangkan sifat saling menghargai dan percaya; menemui isu perhatian bersama
L3: Menangkap Mimpi
Menangkap mimpi/keinginan bersama
L4: Rencana Aksi
Mengupas kekuatan yang ada untuk mencapai mimpi; identifikasi kompetensi yang
ingin dikembangkan; rencana aksi enam bulan ke depan
L5: Merayakan Mimpi Komunitas
Membagi pengalaman dan membangun kebanggaan bersama; menangkap mimpi
seluruh warga; rencana aksi bersama
L6: Melakukan Aksi dan Pemantauan
Melaksanakan rencana aksi; membagi pengalaman; memantau kemajuan
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SLIDE 8: Prakiraan Durasi Pelaksanaan Dialog Warga

Tingkat
Kelompok
dan Komunitas

Mimpi &
R. Aksi
Kelompok

Mimpi &
R. Aksi
Komunitas

Monitoring
Kelompok/
Komunitas

L1

L2-4

L5-6

2 bulan

3 bulan

6-8 bulan

SLIDE 9: Bunga Kompetensi

Praktik
Individu

Menjaga
Hak Warga

Pengetahuan

MIMPI

BAGIAN 3

Promosi
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Praktik
Komunitas

Menuntut
dari
Penanggungjawab

Monitoring
Kelompok/
Komunitas
Tindak Lanjut

Sesi 8: Merancang Fasilitasi Dialog Warga
Tujuan
Metode
Waktu
Alat Bantu

Perlengkapan
Penjelasan Sesi

Peserta merancang empat sesi fasilitasi Dialog Warga untuk
Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender
Kelompok kerja, presentasi di market place , penyempurnaan
rancangan dalam kelompok
135 menit
1. Siklus fasilitasi
2. Langkah Dialog Warga
3. Buku Panduan Dialog Warga
Papan pinboard/flipchart, spidol, selotif, push pin, kertas metaplan,
post-it
Pada sesi ini ditetapkan dan disepakati bersama satu hak perempuan
sebagai mimpi yang akan dicapai dalam rancangan fasilitasi yang
dibuat oleh semua kelompok. Pengalaman sesi sebelumnya dapat
diterapkan dalam Dialog Warga.

Proses
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Langkah 1: Rancangan Fasilitasi Dialog Warga (45 menit)
Tujuan: menyampaikan tahapan kerja, output yang diharapkan dan mengulas kembali tahapan Dialog
Warga, menetapkan dan menyepakati mimpi bersama
1. Fasilitator pelatihan memberi penjelasan tentang tujuan unit pelajaran ini, yaitu menerapkan semua
yang mereka pelajari sampai sekarang menjadi suatu rancangan fasilitasi Dialog Warga. Sesi ini
merupakan inti TOF.
2. Pada sesi ini, peserta merancang suatu sesi Dialog Warga yang akan disimulasikan pada tiga sesi
selanjutnya. Dibentuk empat kelompok (atau peserta bergabung dalam kelompok sebelumnya)
yang masing-masing akan menggarap satu langkah Dialog Warga:
1. Mengenali Kekuatan yang Ada
2. Mendekatkan Mimpi
3. Menggalang Kekuatan yang Ada
4. Menyusun Rencana Aksi
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3. Selanjutnya, fasilitator pelatihan memberi semua kelompok satu tema/ isu strategis bersama untuk
menjaga bahwa sesi simulasi saling menyambung, misalnya, tingginya buruh migran di komunitas
kita, rendahnya pendidikan anak perempuan, banyak pelecehan anak perempuan di sekolah, dan
seterusnya. Semua kelompok akan mengacu kepada topik yang sama.
4. Tugas yang diberikan kepada kelompok: Susunlah suatu rancangan fasilitasi sesi Dialog Warga
sesuai siklus fasilitasi vibran dan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang bertumpu kekuatan!
Durasi sesi adalah 30 menit. Hasil rancangan ini mohon ditampilkan pada pinboard dengan semua
catatan yang diperlukan untuk menjalankan sesi ini hingga berhasil.
5. Peserta diingatkan untuk juga mendalami langkah yang mereka gali dalam kelompok dengan
membaca bagian terkait pada Panduan Dialog Warga.
6. Peserta mulai menyusun rancangan fasilitasi mereka, sesuai dengan siklus fasilitasi (sekitar 30
menit). Hasil rancangan ini didokumentasi atas papan pinboard. Semua tahapan siklus fasilitasi
harus diperhatikan.
7. Kelompok memilih satu orang sebagai narasumber untuk sesi market place.

Rancangan Fasilitasi Vibran
BAGIAN 3

Langkah 2: Presentasi Fasilitasi pada Market Place dan
Penyempurnaan (45 menit)
Tujuan: memasarkan hasil rancangan fasilitasinya, mendapatkan umpan balik dari peserta lain
1. Pinboard dengan hasil semua kelompok ditaruh di empat pojok ruang pelatihan. Presenter berdiri di
sebelah papan kelompok mereka. Sediakan metaplan atau post-it di semua papan.
2. Anggota kelompok lain secara berurutan mengunjungi hasil kelompok kerja lain: kelompok 1
melihat hasil kelompok 2, kelompok 2 melihat hasil kelompok 3, dan seterusnya.
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3. Selama 10 menit, narasumber dari setiap kelompok menjelaskan proses fasilitasi yang dirancang
oleh masing-masing kelompok dan menjawab pertanyaan. Peserta yang mengunjungi papan
mencatat komentar/usulan perbaikan atau pertanyaan yang belum dijawab di atas kertas metaplan
atau post-it, dan menempelkannya dekat dengan bagian fasilitasi yang dimaksukan dengan
komentarnya.
4. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil mereka, mereka kembali ke masing-masing
kelompok untuk menyempurnakan rancangan mereka.

Presentasi Rancangan
Langkah 3: Presentasi Rancangan Fasilitasi pada Market Place dan
Penyempurnaan (45 menit)
Tujuan: memberikan kesempatan pada kelompok untuk memperbaiki rancangan fasilitasinya berdasarkan
input kelompok lain, memperkuat pemahaman dan kemampuan merancang fasilitasi
1. Peserta kelompok melihat hasil proses umpan balik tadi.
2. Fasilitator pelatihan mengajak mereka untuk menyesuaikan rancangan fasilitasi sesuai dengan

BAGIAN 3

Komentar yang Diterima oleh Teman

Alat Bantu
1)
2)
3)

Siklus fasilitasi (dapat dilihat dalam sesi 6)
Langkah Dialog Warga (dapat dilihat dalam sesi 1)
Buku Panduan Dialog Warga (telah dibagikan kepada peserta)
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Sesi 9: Simulasi Fasilitasi Dialog Warga
Tujuan

Metode
Waktu

Memperkuat pemahaman dan keterampilan memfasillitasi
pengertian proses Dialog Warga
Kelompok kerja, simulasi, refleksi pasca simulasi
375 menit yang dibagi dalam empat sesi

serta

Alat Bantu
Perlengkapan

Penjelasan Sesi

Kertas flipchart, spidol, selotip, papan pinboard, paku payung,kertas
metaplan
Pada sesi ini peserta pelatihan menyimulasikan proses fasilitasi Dialog
Warga. Mereka akan mengalami kesuksesan dan tanta ngan. Refleksi
terhadap kejadian selama masing-masing tim fasilitator melaksanakan
proses yang sudah dirancang memberi peluang tambahan bagi peserta
untuk belajar.

Proses

BAGIAN 3

Langkah 1: Simulasi Proses Fasilitasi (masing-masing 30 menit)
Tujuan: peserta meningkatkan keterampilan untuk memfasilitasi proses Dialog Warga serta untuk
menghadapi tantangan di kelompok Dialog Warga dengan pendekatan apresiatif
1. Kelompok menjalankan fasilitasi satu sesi sesuai dengan rancangan fasilitasi yang mereka
persiapkan. Fasilitator pelatihan menjaga waktu; sesi dihentikan setelah 30 menit bilamana belum
selesai.
2. Peserta lainnya berperan sebagai anggota kelompok Dialog Warga dalam simulasi ini.
3. Setelah simulasi kelompok pertama, langsung lakukan evaluasi dan pembahasan pelajaran (lihat
langkah di bawah). Baru setelah itu, kelompok kedua menjalankan simulasi fasilitasi.
Langkah 2: Evaluasi dan Pembahasan Pelajaran (masing-masing 30
menit)
Tujuan: menganalisis apa yang terjadi selama fasilitasi, menarik pelajaran bagi tim penampil dan peserta
1. Fasilitator pelatihan bersama peserta melakukan analisis fasilitasi. Pertama, anggota kelompok yang
memfasilitasi sesi tadi menjawab:
a. Apa yang sudah berjalan baik?
b. Apa yang kita pelajari?
c. Apa yang sebaiknya ditingkatkan?
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2. Selanjutnya, peserta yang tadi menjadi 'sasaran' fasilitasi menjawab pertanyaan yang sama.
3. Pada akhir sesi, fasilitator pelatihan merangkum hasil diskusi dengan memberi tanggapan apresiatif
tentang:
a. Cara fasilitasi: vibran, apresiatif, kreatif?
b. Relasi antara rancangan dan pelaksanaan?
c. Bertumpu kekuatan: apakah sesi ini sudah sesuai dengan roh Dialog Warga?

Simulasi = Belajar + FUN!

BAGIAN 3
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Sesi 10: Memantapkan Pemahaman tentang Dialog
Warga
Tujuan
Metode
Waktu
Alat Bantu
Perlengkapan
Penjelasan Sesi

Memantapkan pemahaman proses Dialog Warga dan penggunaan
beberapa alat dalam proses Dialog Warga
Presentasi beberapa alat, diskusi pleno
75 menit
Presentasi tentang Alat Bantu Dialog Warga (Lampiran 10)
Pinboard, kartu metaplan, laptop, LCD projector
Di sesi ini peserta diberi peluang untuk memantapkan pengetahuan
mereka melalui tanya - jawab. Mereka juga diberitahu bagaimana
menggunakan beberapa alat bantu (format) yang dipakai dalam Dialog
Warga.

Proses

BAGIAN 3

Langkah 1: Menggali dan Menjawab Pertanyaan yang Masih Ada
(75 menit)
Tujuan: peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang masih ada
1. Peserta diberi kesempatan melihat Panduan Dialog Warga dan Alat-alat Bantu selama 15 menit
tanpa bicara.
2. Fasilitator pelatihan mengajak peserta untuk mengumpulkan pertanyaan yang masih ada melalui
metode curah gagasan. Bisa perorangan, bisa dalam kelompok kerja. Pertanyaan ditulis di atas
kartu metaplan (5-10 menit). Hasil curah gagasan ini digantung pada pinboard.
3. Fasilitator pelatihan membaca kartu dengan suara keras dan bersama peserta mengelompokkan
kartu-kartu itu (5 menit) sesuai dengan topik/sifat pertanyaan. Fasilitator pelatihan melakukan
verifikasi bahwa sudah semua pertanyaan ditampilkan, dan memastikan sudah semua pertanyaan
terkait dengan: (1) proses Dialog Warga, (2) alat-alat yang dipakai pada Dialog Warga, (3)
pendekatan apresiatif dan bertumpu kekuatan, (4) cara fasilitasi, (5) cara evaluasi diri setelah
fasilitasi, terungkap.
4. Fasilitator pelatihan menjawab pertanyaan yang ada. Jika ada pertanyaan tentang penggunaan alat
tertentu, bisa membuka ulang berbagai alat bantu untuk setiap langkah dalam buku Panduan Dialog
Warga.
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Tips
Jika tidak ada pertanyaan tentang alat-alat karena dianggap opsional, sediakan waktu untuk mendalami alat
bantu tersebut. Alat yang tersedia dikembangkan berdasarkan pengalaman pendampingan dan terbukti
sangat membantu untuk menstrukturkan proses perkembangan dan aksi kelompok. Jelaskan hal ini kepada
calon fasilitator.

BAGIAN 3

Dialog Warga untuk Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender

49

Sesi 11: Persiapan Dialog Warga & Penyusunan Rencana
Tindak Lanjut
Tujuan

Metode
Waktu
Alat Bantu

Perlengkapan
Penjelasan Sesi

Peserta m emahami ‘Langkah 1: Persiapan’ pada Dialog Warga,
bagaimana membuka relasi dengan tokoh dan masyarakat desa,
bagaimana menerapkan pendekatan bertumpu kekuatan dari langkah langkah awal dan menyusun langkah -langkah konkret yang mereka
akan jalankan setelah pelatihan ini
Presentasi, tanya-jawab
120 menit
1) Presentasi tentang Langkah 1: Persiapan Dialog Warga
(Lampiran10)
2) Matriks Rencana Tindak Lanjut ( Lampiran 11)
Laptop, LCD, pinboard
Sesi ini mengeksplorasi langkah -langkah persiapan kegiatan Dialog
Warga sehingga komunitas siap menerima pendampingan. Peserta
menyusun rencana tindak lanjut konkret terkait dengan rencana kerja
mereka dan status/ kondisi di komunitas yang ingin mereka dampingi.

Proses

BAGIAN 3

Langkah 1: Presentasi tentang 'Langkah 1: Persiapan' pada Dialog
Warga (30 menit)
Tujuan: peserta mengetahui bagaimana memulai proses Dialog Warga, mendekati tokoh dan masyarakat
desa mengenai keinginan/kesiapan menjalankan proses ini
1. Fasilitator pelatihan mempresentasikan informasi penting terkait dengan langkah persiapan Dialog
Warga (Lampiran 10)
2. Melalui tanya-jawab, fasilitator pelatihan dan peserta menggali semua yang perlu diketahui untuk
memulai kegiatan Dialog Warga. Berikan penekanan kepada:
a. pentingnya mengecek kesiapan desa dengan memperhatikan kriteria pemilihan desa,
b. pendekatan apresiatif dan bertumpu kekuatan, identifikasi tokoh-tokoh dan individu serta
kelompok yang terbuka terhadap proses Dialog Warga,
c. mengidentifikasi kelompok-kelompok yang potensial untuk terlibat dalam Dialog Warga,
d. menentukan bersama warga kapan Dialog Warga bisa dimulai.
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Langkah 2: Pesiapan Rencana Tindak Lanjut (30 menit)
Tujuan: peserta menyiapkan rencana tindak lanjut sesuai tujuan masing-masing organisasi
1. Fasilitator pelatihan menyiapkan matriks rencana tindak lanjut (lihat Lampiran 11) dan
menjelaskan matriks itu kepada peserta.
2. Fasilitator pelatihan mengajak peserta berdasarkan organisasi yang hadir/desa yang akan
didampingi untuk mengisi matriks yang berisi: kegiatan apa saja, pelaksana, pihak yang harus
dilibatkan, lokasi, jadwal, indikasi kegiatan tercapai. Beri waktu 20 menit untuk melakukan ini.
3. Tempelkan semua matriks yang telah diisi di pinboard.
4. Fasilitator pelatihan mengundang satu atau dua kelompok untuk mempresentasikan rencana
kerjanya dan beserta peserta lain, fasilitator pelatihan dapat menyampaikan klarifikasi atau
pertanyaan.
5. Beri umpan balik untuk hasil kerja ini.

Alat Bantu
1. Presentasi tentang Langkah 1: Persiapan Dialog Warga
1. Tujuan Persiapan

Mengindentifikasi kesiapan desa yang akan menjadi wilayah dialog dan menentukan anggota
masyarakat dan kelompok yang akan terlibat dalam dialog.
2. Hasil Persiapan

Penilaian apakah desa/komunitas ini siap menerima kegiatan Dialog Warga
Pemerintah desa terinformasi tentang kegiatan Dialog Warga dan mendukungnya
Terbangun kontak dengan beberapa pemangku kepentingan
Teridentifikasi beberapa anggota komunitas yang mempunyai potensi menjadi agen
perubahan dan empat kelompok yang akan didukung, serta kegiatan rutin/rencana kerja
setiap kelompok

BAGIAN 3

·
·
·
·

3. Tahap 1: Perkenalan

·
·
·

tokoh kunci untuk berkenalan, dan menyampaikan rencana tentang Dialog Warga
menanyakan kepada kepala desa/dusun tentang tokoh-tokoh penting yang memiliki
semangat besar untuk perubahan di desa tersebut terkait dengan hak-hak asasi perempuan
(HAP) dan kesetaraan laki-laki dan perempuan
identifikasi kelompok-kelompok informal yang ada di desa tersebut, misalnya PKK, Karang
Taruna, Majelis Taklim, dan lain-lain
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·

menggali informasi tentang peristiwa-peristiwa penting di desa, apa yang menjadi kekuatan
dan impian warga secara umum

4. Tahap 2: Mengenali Pemangku Kepentingan

·
·
·

menemui beberapa warga (laki-laki, perempuan, pemuda), termasuk mereka yang menjadi
pemimpin kelompok-kelompok informal
wawancara apresiatif dengan para tokoh ini dengan fokus pada: kebanggaan mereka
sebagai warga desa/dusun, apa yang telah mereka lakukan, apa harapan-harapan mereka
menggali minat dengan isu HAP dan kesetaraan laki-laki dan perempuan

5. Tahap 3: Identifikasi Kelompok Dialog Warga

·
·

temui ketua-ketua kelompok informal potensial yang diusulkan
bila mereka bersepakat, buat rencana awal untuk melakukan Dialog Warga (kapan, di
mana, dan siapa saja yang akan terlibat)

2.Matriks Rencana Tindak Lanjut
Pelaksana

BAGIAN 3

Kegiatan
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Pihak lain
yang harus
dilibatkan

Lokasi

Jadwal

Indikasi bahwa tujuan
kegiatan tercapai

Sesi 12: Evaluasi Pelatihan
Tujuan

Metode
Waktu
Alat Bantu

Perlengkapan

Penjelasan Sesi

Peserta diberi waktu untuk memberi umpan -balik tentang proses
belajar dan manfaat, serta kritik konstruktif yang mendukung
perbaikan proses pelatihan terus-menerus
Kuesioner dan diskusi
60 menit
1) Alat Bantu: Refleksi perkembangan pengetahuan peserta (Lampiran
12)
2) Kuesioner evaluasi
Presentasi, diskusi kelompok , mempelajari format- format
dokumentasi, memberikan masukan untuk perbaikan format
dokumentasi
Peserta merefleksikan proses pelajaran dan memberi umpan balik
kepada fasilitator pelatihan.

Proses

Dialog Warga untuk Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender

BAGIAN 3

Langkah 1: Refleksi Bersama (30 menit)
Fasilitator pelatihan mengundang peserta untuk merefleksikan pengalaman, proses belajar, dan hasil
selama pelatihan ini. Tergantung waktunya, ada beberapa opsi untuk merefleksikan kejadian dan hasil
selama pelatihan:
a. Sorotan singkat: masing-masing peserta memberi sorotan tentang perasaan mereka pada
akhir pelatihan dengan satu kata. Mereka hanya boleh mengungkapkan dalam satu kata.
b. Apresiasi: karena pelatihan ini memberi banyak peluang untuk lebih mengenali peserta lain dan
mengenali kekuatan mereka, peserta dapat saling memberi apresiasi. Berdiri dalam lingkaran.
Masing-masing menyebutkan satu hal yang dia sukai tentang orang yang berdiri di sebelah
kanan dia, satu kekuatan yang muncul selama pelatihan bersama.
c. Analisis perkembangan pengetahuan peserta: proses ini memerlukan lebih banyak waktu (45
menit). Peserta membandingkan status pengetahuan mereka tentang konten pelajaran pada
awal pelatihan (4 hari yang lalu kita baru tahu ...) dengan sekarang (setelah 4 hari pelatihan
kita sudah tahu ...). – Untuk alat dan penjelasan lihat Lampiran 12.
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Langah 2: Pengisian Kuesioner (15 menit)
1. Fasilitator pelatihan membagi lembar kuesioner kepada semua peserta dan minta mereka
mengisinya. Kuesioner yang telah diisi dikembalikan kepada fasilitator. Kuesioner diisi secara
anonim. Tidak disediakan tempat untuk mencatat/menuliskan nama orang.
2. Kuesioner terfokus pada tiga aspek kunci:
Proses belajar

·
·
·
·
·

Bagaimana perasaan anda tentang proses belajar selama empat hari terakhir ini?
Apa yang berjalan dengan baik?
Apa yang masih dapat ditingkatkan?
Umpan balik apa yang anda ingin berikan kepada para fasilitator pelatihan?
Seandainya anda dapat mengubah suatu hal dalam pelatihan ini, apa yang anda akan lakukan?

Hasil belajar

· Apa yang anda pelajari dari pelatihan ini?
· Bagaimana pengetahuan baru ini akan diterapkan dalam pekerjaan anda?
· Apakah semua harapan anda terhadap pelatihan ini dipenuhi? Mana yang belum dipenuhi,
kira-kira mengapa?
Kenyamanan selama pelatihan

BAGIAN 3

· Bagaimana perasaan anda mengenai ruangan, setting ruangan, makanan yang tersedia, dan
kondisi lain di tempat pelatihan (termasuk akomodasi)?
· Apa yang sudah berjalan dengan baik?
· Apa yang bisa ditingkatkan?

Alat Bantu
1. Untuk refleksi perkembangan pengetahuan peserta, pada langkah awal peserta menentukan: Apa
tujuan pelajaran pelatihan ini? Peserta bersama-sama merumuskan 4-7 tujuan pelajaran sesuai
dengan pengertian mereka (15 menit).
2. Tujuan pelajaran ini dicatat sebagai judul kolom di dua tabel yang dipakai untuk menentukan
perkembangan kapasitas:
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Pengetahuan
peserta

Tujuan 1

Tujuan2

Tujuan 3

Tujuan 4

Tujuan 5

Tujuan 6

Tinggi (5)
(4)
Sedang (3)
(2)
Rendah (1)
Tidak ada
TOTAL:
nilai/jumlah
peserta

3. Tabel 1 menggambarkan pengetahuan peserta terkait tujuan belajar sebelum pelatihan. Tabel 2
menunjuk pengetahuan mereka setelah pelatihan.
4. Dengan spidol atau stiker berwarna masing-masing peserta memberi tanda pada penilaian:
a. pengetahuan saya sebelum pelatihan ini adalah … (nilai 0-5)
b. pengetahuan saya setelah pelatihan ini adalah … (nilai 0-5)
5. Tentu saja layak jika pengetahuan pada awal masih “0”.
6. Setelah semua peserta memberi tanda, ada perhitungan hasil pada garis paling bawah. Hasil poin
total dibagi jumlah peserta untuk mendapat nilai rata-rata.
7. Hasil kedua tabel dibandingkan dan dibahas.
Lihat contoh dokumentasi di bawah:
BAGIAN 3
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