
Sudah paham apa 
yang dimaksud dengan 

fasilitator??



masih pakai

teori itu???



kalau belum bisa membedakan  
FASILITATOR dengan MODERATOR,

ya mulai saja dari teori JENDELA 
JOHARI peran fasilitator





semua tahu
hanya seorang 
atau dua orang 

yang tahu

semua tidak 
tahu kecuali 

fasilitator

semua tidak 
tahu, fasilitator 
juga tidak tahu





Moderator Advokat

Narasumber
Mediator 

(penghubung)



FASILITATOR

• Mengatur lalu lintas 
bicara.

• Memetakan 
kesepahaman dan 
ketidaksepahaman.

• Memandu analisis 
kritis.





FASILITATOR

• Mendorong peserta 
berbicara.

• Meyakinkan bahwa 
pengalamannya 
penting dibagi.

• Mengembangkan 
pertanyaan 
eksploratif.

Kamu penting

Kamu bisa
Tidak ada yang salah



NGOMONG

donk say...



FASILITATOR

• Memaparkan suatu 
informasi.

• Mengembangkan 
pertanyaan 
tanggapan.

• Mendorong 
kesepahaman dan 
ketidaksepahaman.



SAYA SEKOLAH 
KESEHATAN 

Tapi bukan praktisi 
kesehatan... separuh 
usia hidup saya jadi 

penyuluh... 



FASILITATOR

• Mencari sumber 
pembanding.

• Menghubungkan 
dengan sumber belajar 
lain.

• Mendorong jaringan 
pembelajaran.



NARASUMBER 
akademisi/pakar...



Saya
pakar keledai 

karena seumur-
umur jadi 
keledai...

Saya pakar keledai 
karena lebih dari 

separuh umur  saya 
meneliti keledai...



INTERNET 
yang memberi kesempatan 

otonomi belajar yang 
besar...

MDGs
mentargetkan  tahun 2015 

akses internet  oleh 75% masyarakat 
di negara berkembang...





Mistis

• Si Kadir 
miskin karena 
takdir

• Solusi: Banyak 
berdoa

Naif

• Si Kadir 
miskin karena 
kurang 
terampil, 
malas, bodoh.

• Solusi:  Kursus

Kritis

• Si Kadir 
miskin karena 
sebab-akibat

• Solusi: Cari 
akar 
masalahnya 
dulu...



Fasilitator dengan pendekatan KRITIS melihat 
keterhubungan antara individu dengan 

struktur dan sistem yang lebih besar

tidak 
dihargai tidak 

terampil

KKN





Kalian manusia harus 
dengarkan teori kami 

sendiri tentang kemiskinan 
para keledai. Kami bekerja 
lebih keras tapi manusia 
yang dapat untungnya. 
Kami  ditanya terus dan 

disuruh berpikir keras, tapi 
manusia yang dapat 

promosinya... 

Apakah Anda sudah 
tahu teori tentang 
kemiskinan para 
keledai, Bung?



Hehehe... 
itu cara saya menjawab 
sejak saya kenal dengan 
fasilitator agitatif yang  
suka menendang saya 

setiap kali  
menyalahkan TUHAN 

atau diri sendiri...



Aku ini MISKIN,
MALAS, dan GOBLOK 

karena sistem 
penindasan! Paham??






