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PELATIHAN untuk FASILITATOR MASYARAKAT 

 

 

Tujuan umum: mengembangkan fasilitator proses pemberdayaan warga 
untuk pengelolaan pembangunan. 

 

Tujuan khusus: 

 Peserta merumuskan ulang konsepsi seorang fasilitator pengelolaan 
pembangunan. 

 Peserta mengenali ruang lingkup pembangunan yang menjadi 
wilayah kerjanya dan wilayah kerja pihak lain (khususnya pemerintah 
desa dan daerah). 

 Peserta merumuskan sikap-nilai-karakter seorang fasilitator yang 
ideal. 

 Peserta memperkuat teknik-teknik fasilitasi yang sering digunakan di 
lapangan: 
o Teknik bertanya dan probing dalam memfasilitasi. 
o Teknik mendengar sebagai dasar fasilitasi. 
o Teknik fasilitasi  yang dinamis (pertemuan kelompok, forum 

warga, jaringan masyarakat, dan pelatihan). 
o Teknik fasilitasi analisis informasi. 
o Teknik penggunaan metode dan media yang sering digunakan 

dalam memfasilitasi. 

 

Peserta:  Fasilitator masyarakat dari sejumlah Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dan desa. 

 

Waktu pelatihan: Tiga (3) hari. 
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KISI-KISI KURIKULUM 

 

PB.1. Pembukaan dan Perkenalan 

Tujuan belajar: 

 Peserta menempatkan diri sebagai para fasilitator masyarakat selama 
pelatihan ini. 

 Peserta menyepakati agenda dan proses pelatihan selama 3 hari. 

 Pencairan suasana yang mendukung pembelajaran partisipatif. 

Metode belajar: Penugasan individu dan kelompok, timeline, permainan, 
pemaparan, diskusi. 

Media Bantu:  

 Format timeline 3 buah (masing-masing dibuat di atas kertas plano 
yang disambung sebanyak 3 lembar). 

 Lembar evaluasi diri (difotokopi sebanyak peserta). 

 PPT latar belakang, tujuan, keluaran, proses dan jadwal pelatihan. 

Alat dan Bahan: 

 Kertas plano, spidol besar sebanyak peserta, kartu metaplan 4 warna, 
selotip kertas. 

 LCD projector, laptop, layar/dinding, whiteboard, whiteboard 
marker. 

Durasi waktu: 90 menit. 

 

 

 

PB.2. Konsep Diri Seorang Fasilitator 

Tujuan belajar: 

 Peserta dapat membedakan konsepsi diri fasilitator dari 3 paradigma 
pembelajaran yang dipergunakannya (mistis, naif, kritis). 

 Peserta dapat menjabarkan peran/tugas seorang fasilitator 
berdasarkan konsepsi fasilitator yang dirumuskannya. 

Metode belajar: Penugasan individu (menggambar), curah pendapat, 
pemaparan, diskusi, mind-map. 

Media Bantu:  

 Format mind-map (dibuat di atas 4 lembar kertas plano yang 
disambung). 

 PPT fasilitator itu apa sih? 

 PPT nama-nama/sebutan untuk fasilitator masyarakat. 

 PPT peran dan tugas fasilitator menurut Jim Ife. 
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Alat dan Bahan: 

 Kertas plano, spidol besar, kartu metaplan 4 warna, selotip kertas. 

 LCD projector, laptop, layar/dinding, whiteboard, whiteboard 
marker. 

Durasi waktu: 75 menit + 15 menit icebreaking. 

 

 

PB.3. Kapasitas seorang Fasilitator Pengelolaan Pembangunan 

Tujuan belajar: 

 Peserta menyepakati ruang lingkup kapasitas seorang fasilitator yang 
ideal. 

 Peserta dapat menyusun program penguatan kapasitas dirinya sebagai 
seorang fasilitator. 

 Peserta dapat membedakan pengertian kapasitas dan kompetensi 
berdasarkan wacana memprofesikan fasilitator. 

Metode belajar: Penugasan individu (metaplan), curah pendapat, 
pemaparan, diskusi, mind-map. 

Media Bantu:  

 PPT/slide show “Fasilitator Musrenbang”. 

 PPT kapasitas seorang fasilitator berdasarkan peran/tugasnya 
menurut Jim Ife dan sumber rujukan lain. 

 PPT pengertian kompetensi fasilitator menurut konsep 
pengembangan sertifikasi fasilitator Ditjen PMD Depdagri. 

Alat dan Bahan: 

 Kertas plano, spidol besar, kartu metaplan 4 warna, selotip kertas. 

 LCD projector, laptop, layar/dinding, whiteboard, whiteboard 
marker. 

Durasi waktu: 90 menit + 30 menit icebreaking. 

 

 

PB.4. Mengapa Menjadi Fasilitator Pembangunan? 

Tujuan Belajar: 

 Peserta menyamakan pemahaman mengenai konsepsi pembangunan 
yang menjadi wilayah kerjanya. 

 Peserta menyamakan pemahaman mengenai beberapa mainstream 
pembangunan yang digunakan di Indonesia. 

Metode belajar: Permainan, curah pendapat, pemaparan, diskusi. 
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Media Bantu:  

 PPT pembangunan dan partisipasi masyarakat. 

 PPT beberapa perspektif pembangunan. 

 Panduan permainan “nuts game”. 

Alat dan Bahan: 

 Kertas plano, spidol besar, kartu metaplan 4 warna, selotip kertas. 

 LCD projector, laptop, layar/dinding, whiteboard, whiteboard 
marker. 

Durasi waktu: 90 menit. 

 

 

PB.5. Nilai-nilai Seorang Fasilitator 

Tujuan Belajar: 

 Peserta memposisikan fasilitator bila menghadapi kasus-kasus korupsi 
dan anti demokrasi di tingkat desa/masyarakat. 

 Peserta merumuskan nilai-nilai demokrasi yang penting untuk 
membangun dan mensejahterakan masyarakat. 

Metode belajar: Permainan, curah pendapat, pemaparan, diskusi, tugas 
kelompok, pleno. 

Media Bantu:  

 Kartu-kartu permainan “kasus korupsi” (4-5 set). 

 Lembar gambar “village democracy” (4-5 lembar) dan kartu-kartu 
pilar demokrasi (4-5 set). 

 PPT tata pemerintahan desa yang bersih dan baik. 

Alat dan Bahan: 

 Spidol besar 2 buah per kelompok (warna merah dan warna lain). 

 LCD projector, laptop, layar/dinding, whiteboard, whiteboard 
marker. 

Durasi waktu: 90 menit. 

 

 

PB.6. Teknik Fasilitasi Dasar 

Tujuan Belajar: 

 Peserta mereview perbedaan cara kerja (metodologi) di antara aktor 
yang bekerja di bidang pembelajaran, yaitu: guru, penyuluh, petugas 
lapangan, pendamping masyarakat, fasilitator musrenbang, CO. 

 Peserta mereview teknik fasilitasi dasar a.l.: teknik fasilitasi umum, 
teknik komunikasi partisipatif, dan don’t and does seorang fasilitator. 
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Metode belajar: Permainan, review, pemaparan, diskusi. 

Media Bantu:  

 PPT Perbedaan antara fasilitator dan guru/penyuluh. 

 PPT Teknik Fasilitasi Dasar: teknik fasilitasi umum, teknik komunikasi 
partisipatif, don’t and does seorang fasilitator, dan tips umum. 

Alat dan Bahan: 

 Kertas plano, spidol besar, kartu metaplan, selotip kertas. 

 LCD projector, laptop, layar/dinding, whiteboard, whiteboard 
marker. 

Durasi waktu: 90 menit + 30 menit Permainan Teknik Komunikasi. 

 

 

PB.7. Teknik Bertanya dan Probing 

Tujuan Belajar: 

 Peserta mengetahui teknik bertanya dan probing menurut sumber 
referensi dan pengalamannya. 

 Peserta dapat mempraktekkan teknik-teknik bertanya dan probing 

yang tepat pada saat memfasilitasi. 

Metode belajar: Simulasi, review, pemaparan, diskusi. 

Media Bantu:  

 Daftar topik simulasi untuk peragaan teknik bertanya. 

 PPT Jenis-jenis Pertanyaan (5W 1H), Teknik Bertanya, dan Teknik 
Probing dalam Memperdalam Diskusi. 

Alat dan Bahan: 

 Kertas plano, spidol besar, kartu metaplan 4 warna, selotip kertas. 

 LCD projector, laptop, layar/dinding, whiteboard, whiteboard 
marker. 

Durasi waktu: 90 menit. 

 

 

PB.8. TEKNIK MENDENGARKAN 

Tujuan Belajar: 

 Peserta mereview teknik mendengarkan yang merupakan satu 
kesatuan dengan bertanya. 

 Peserta dapat mempraktekkan cara membuat catatan resume sebuah 
proses diskusi secara tepat. 

Metode belajar: Permainan, praktek, review, diskusi, pemaparan. 
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Media Bantu:  

 Panduan permainan “mendengarkan”. 

 Panduan praktek memfasilitasi (dan membuat catatan). 

 PPT  Teknik Menggunakan Kartu Metaplan dan Media Bantu dalam 
Mencatat (Teknik Visualisasi Catatan) dalam Memfasilitasi. 

Alat dan Bahan: 

 Kertas plano, spidol besar, kartu metaplan 4 warna, selotip kertas. 

 LCD projector, laptop, layar/dinding, whiteboard, whiteboard 
marker. 

Durasi waktu: 90 menit. 

 

 

PB.9. Teknik Analisis Informasi 

Tujuan Belajar: 

 Peserta mereview teknik fasilitasi analisis informasi yang 
dikembangkan oleh Robert Chamber dengan metode PRA. 

 Peserta mereview penggunaan metode/teknik PRA untuk beberapa 
penerapan (penjajakan kebutuhan dan perencanaan program lembaga, 
pra musrenbang desa, analisis gender). 

Metode belajar: Permainan, curah pendapat, pemaparan, diskusi, tugas 
kelompok, pleno. 

Media Bantu:  

 PPT teknik analisis informasi dan kesalahan-kesalahan logika yang 

sering terjadi. 

 PPT apa, mengapa dan bagaimana penerapan teknik PRA untuk 
pengkajian bersama masyarakat.  

Alat dan Bahan: 

 Peralatan untuk 4 kelompok: Kertas plano, korek api, spidol kecil 
macam-macam warna, kertas lipat, lem kertas, gunting kecil. 

 LCD projector, laptop, layar/dinding, whiteboard, whiteboard 
marker. 

Durasi waktu: 180 menit. 

 

 

PB.10. Keranjang Metode dan Media Fasilitasi 

Tujuan Belajar: 

 Peserta menyusun bersama koleksi metode dan media fasilitasi. 
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 Peserta merancang cara kerja metode dan media untuk memfasilitasi 
secara efektif.  

Metode belajar: Peragaan, permainan, bermain peran, simulasi, 
pemaparan, curah pendapat, diskusi. 

Media Bantu:  

 Panduan Peragaan. 

 PPT Keranjang Metode Belajar. 

 PPT Keranjang Media Belajar. 

Alat dan Bahan: 

 Bahan untuk permainan: tali rafia, bola, botol kosong, sendok. 

 Kertas plano, spidol besar, kartu metaplan 4 warna, selotip kertas. 

 LCD projector, laptop, layar/dinding, whiteboard, whiteboard 
marker. 

Durasi waktu: 120 menit. 

 

 

PB.11. Evaluasi, RTL dan Penutupan 

Tujuan Belajar: 

 Peserta menguatkan posisi atau konsep diri sebagai fasilitator 
masyarakat. 

 Peserta mengevaluasi pencapaian belajar. 

 Peserta mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan. 

 Peserta menyusun rencana pengembangan diri sebagai fasilitator 

masyarakat. 

 Peserta menyusun usulan tindak lanjut pelatihan kepada lembaganya. 

Metode belajar: Permainan, penugasan, diskusi. 

Media Bantu:  

 PPT permainan “menentukan sikap/pilihan”. 

 Lembar evaluasi diri (difotokopi sebanyak peserta). 

 Lembar evaluasi penyelenggaraan pelatihan. 

Alat dan Bahan: 

 Kertas plano, spidol besar selusin, selotip kertas. 

 LCD projector, laptop, layar/dinding, whiteboard, whiteboard 
marker. 

Durasi waktu: 120 menit (termasuk penutupan). 
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Jadwal Pelatihan untuk Fasilitator Masyarakat 

 

Hari Pertama 

Jam Materi PIC 

O8.00 – 08.30 Pembukaan  Lembaga 

Penyelenggara 

08.30 – 10.00 PB.1.  Pembukaan dan Perkenalan 

Evaluasi Diri Peserta di Awal Pelatihan 

Pelatih 

10.00 – 10.30 Rehat Kopi Panitia 

10.30 – 11.45 PB.2. Konsep Diri Seorang Fasilitator Pelatih 

11.45 – 12.00 Ice Breaking: “Tali dan Bola” Pelatih 

12.00 – 13.00 Ishoma Panitia 

13.00 – 14.30 PB.3. Kapasitas Seorang Fasilitator 

Pembangunan 

Pelatih 

14.30 – 15.00 Ice Breaking:  “Oper Bola” Pelatih 

15.00 – 15.30 Rehat Kopi Panitia 

15.30 – 17.00 PB.4. Mengapa Menjadi Fasilitator 

Pembangunan 

Permainan “Perang Suku” 

Pelatih 

Hari Kedua 

Jam Materi PIC 

O8.00 – 08.30 Review dan Evaluasi Harian Pelatih 

08.30 – 10.00 PB.5.  Nilai-nilai Seorang Fasilitator 

Tugas Kelompok: Menggambar “Village 

Democracy” 

Pelatih 

10.00 – 10.30 Rehat Kopi Panitia 

10.30 – 12.30 PB.6. Teknik Fasilitasi Dasar 

dan Permainan Komunikasi 

Pelatih 
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12.30 – 13.30 Ishoma Panitia 

13.30 – 15.00 PB.7. Teknik Bertanya dan Probing 

Simulasi Fasilitasi Teknik Bertanya 

Pelatih 

15.15 – 15.30 Rehat Kopi Panitia 

15.30 – 17.00 PB.8. Teknik Mendengarkan 

Permainan “Mendengarkan” dan Praktek 

Visualisasi Pencatatan saat Memfasilitasi 

Pelatih 

Hari Ketiga 

Jam Materi PIC 

O8.00 – 08.30 Review dan Evaluasi Harian Pelatih 

08.30 – 10.00 PB.9.  Teknik Analisis Informasi 

dan Permainan “Teknik Analisis”  

Pelatih 

10.00 – 10.30 Rehat Kopi Panitia 

10.30 – 12.00 PB.9. Lanjutan Teknik Analisis Informasi 

dan Praktek PRA untuk 3 Pilihan Penerapan 

(Analisis Kemiskinan, Pra Musrenbang Desa, 

dan Analisis Gender) 

Pelatih 

12.00 – 13.00 Ishoma Panitia 

13.00 – 15.00 PB.10. Keranjang Metode dan Media 

Fasilitasi 

Simulasi Metode Pilihan Peserta  

Pelatih 

15.00 – 15.15 Rehat Kopi Panitia 

15.15 – 16.45 PB.11. Evaluasi, RTL dan Penutupan 

Permainan “Menentukan Sikap/pilihan” 

Pelatih 

16.45 – 17.00 Penutupan Lembaga 

Penyelenggara 

 

 


