
MARINE AQUARIUM MARKET TRANSFORMATION INITIATIVE  
BUSINESS TRAINING 

Training of Trainers (TOT) 

 
 
 

 
 
 

 
AKTIFITAS IV: Ikan dan Bendungan 

Pendahuluan: 
Pelatih harus menjelaskan latihan ini. Jelaskan bahwa, dalam mengerjakan latihan ini, 
peserta harus mempertimbangkan saran perbaikan terhadap latihan tersebut. Ini akan 
membantu kita lebih mengefektifkan latihan ini ketika melatih para pemasok dan 
penagih - pengumpul. Peserta juga harus memikirkan perbedaan apapun dalam 
tanggapan yang mungkin mereka lihat antara mereka sendiri dan orang yang akan 
mereka latih. Pelatih juga harus mengerjakan latihan ini terlebih dahulu, lalu 
membicarakan perubahan yang diperlukan dan masalah atau hal-hal yang perlu 
diantisipasi ketika mereka melaksanakan latihan ini dengan pengumpul.  
 
Konteks: Aktifitas ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan melihat kembali 
tantangan di masa lalu yang pernah ditemui peserta. Latihan ini akan membantu 
mereka merencanakan masa depan, belajar dari kegagalan dan kesalahan di masa lalu. 
Aktifitas ini akan membantu peserta menetapkan tujuan dan sasaran yang realistis dan 
masuk akal untuk koperasi mereka (jika nelayan) dan tim MAMTI (jika pelatih).  
 
Apa yang dilambangkan oleh ikan dan Bendungan?  
 
Bagian 1 

 Bendungan: hambatan, tantangan, permasalahan atau kesulitan di masa lalu 
atau sekarang 

 Ikan: ketrampilan, kemampuan, keputusan, pengetahuan, atau metode di masa 
lalu atau sekarang  

Diskusi singkat dengan peserta pelatihan diperlukan untuk memastikan mereka benar-
benar mengerti apa yang dilambangkan ikan dan bendungan. Mereka mungkin perlu 
satu atau dua contoh untuk memulainya, namun jangan terlalu mendikte! Biarkan 
gagasan datang dari mereka sendiri. 

 
Bagian 2 

 Bendungan: potensi rintangan, permasalahan, tantangan atau kesulitan (di masa 
yang akan datang) dapat juga melambangkan kesempatan.  

 Ikan: ketrampilan, kemampuan, pengetahuan, metode atau jalur di masa yang 
akan datang 

 

HHHaaannndddooouuuttt   

 Meninggalkan masa lalu kita  
menuju masa depan yang gemilang 
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(CATATAN: semua istilah ini harus diterjemahkan secara cermat) 
 
Bagian 3 

 Laut: prestasi akhir, sasaran dan harapan. 
 
Catatan Materi: Untuk menghemat waktu, siapkan semua materi, termasuk ikan dan 
batu, kerta, spidol warna, selotip, gunting, dll sebelum memulai sesi. Pastikan juga 
Anda punya permukaan yang mencukupi (misalnya tembok) untuk menempelkan 
benda-benda tersebut. Periksa apakah selotip merusak cat atau kayu!! 
 
Petunjuk: 
 
Bagian 1: Masa lalu ke masa sekarang 
 
Dalam TOT Anda harus: 
Pertama-tama menjelaskan tentang apakah aktifitas ini, dan bahwa tujuannya adalah 
mempersiapkan peserta untuk membuat rencana yang lebih efektif menuju masa 
depan sebagai sebuah kelompok.
 

1. Bagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil beranggotakan 2-3 orang. 
Berikan petunjuk-petunjuk sebagai berikut: 

2. Pada selembar kertas besar, gambar sungai besar di mana ikan dan batu akan 
ditempatkan kemudian.  

3. Tulis di atas batu berbagai tantangan, hambatan, dan permasalahan yang pernah 
ditemui sebagai seorang profesional muda di tempat kerja. 

4. Kaitkan satu atau dua ekor ikan dengan setiap batu. Di atas ikan ini, tuliskan 
bakat, ketrampilan, metode atau strategi yang Anda gunakan untuk mengatasi 
tantangan yang tertulis di atas batu. 

5. Identifikasi tindakan yang menurut Anda dapat atau seharusnya Anda ambil 
untuk mengatasi situasi tersebut dengan lebih baik. (diperlukan spekulasi di 
pihak peserta. Mintalah pelatih membicarakan sebarapa layakkah hal tersebut 
ketika menanyakan pertanyaan yang sama kepada pengumpul). 

 
Dengan nelayan, Anda harus  

1. Membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil beranggotakan 4-5 orang. 
Berikan petunjuk-petunjuk sebagai berikut: 

2. Pada selembar kertas besar, gambar sungai besar di mana ikan dan batu akan 
ditempatkan kemudian.  

3. Tulis di atas batu berbagai tantangan, hambatan, dan permasalahan yang pernah 
ditemui sebagai seorang profesional muda di tempat kerja. 

4. Kaitkan satu atau dua ekor ikan dengan setiap batu. Di atas ikan ini, tuliskan 
bakat, ketrampilan, metode atau strategi yang Anda gunakan untuk mengatasi 
tantangan yang tertulis di atas batu. 
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1. GARIS HIDUP SAYA, MASA LALU SAYA 
 
Benarkan masa lalu saya adalah petunjuk yang baik tentang siapa saya dan juga petunjuk 
yang hebat tentang bagaimana seharusnya segala sesuatunya? 
 
Adalah benar masa lalu kita membentuk fondasi di atas apa kita hidup saat ini. Akan 
tetapi, tidak benar bahwa kita tidak dapat mengubah masa sekarang dan masa depan kita 
(Apakah semua percaya hal ini? Kalau tidak, mengapa? Kalau ya, seberapa jauh?). Banyak 
diantara kita percaya kalau selama tiga puluh tahun ini kita hidup menderita maka itu 
memang sudah nasib kita.  
 
Biasanya, kita melakukan apa yang telah kita pelajari, dan jika kita tidak belajar apapun 
selain menyalahkan diri sendiri, maka kita akan terus seperti itu. Terus mengulang suatu 
pekerjaan menandakan bahwa kita tidak mempelajari hal-hal baru. Dalam beberapa hal, 
apa yang kita pelajari sangat bermanfaat. Tidak perlu diubah. Pada kesempatan lain, hal 
tersebut tidak bermanfaat, sehingga diperlukan perubahan. 
 
Kenyataannya: kita dapat mempelajari sesuatu yang baru setiap saat, jika kita yakin kita 
bisa. Tubuh dan otak kita mampu melakukan hal tersebut jika kita menggunakannya 
dengan benar. 
 
Jika kita tidak belajar dari kesalahan di masa lalu, kita akan terus mengulang kesalahan 
tersebut di masa yang akan datang! 
 
Kalau kita mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu, dan cara kita bertindak, 
hasilnya akan lain. Suatu saat coba ... 
 
Tanyakan pada diri Anda:  
Apakah masa lalu saya membantu atau meracuni masa kini saya? 
Ketrampilan apa saja yang berhasil saya kembangkan dalam tahun-tahun yang lalu? 
Ketrampilan apa saja yang sedang saya coba untuk dapatkan dan mengapa? 
Apa saja keterbatasan saya? 
Bagaimana saya dapat belajar dari kesalahan saya dan memperbaikinya demi masa 
depan yang lebih cerah? 
 
Siapa teladan saya misalnya, orang dalam hidup saya yang memberi inspirasi), dan apa 
yang ingin saya pelajari dari mereka?  
  
Ketika saya mendekati isu perubahan, saya akan mencari ke empat arah: 
 

1. Bagaimana perasaan saya tentang diri saya sendiri? (Rasa percaya diri) 
2. Bagaimana saya menyampaikan pesan saya kepada orang lain (Komunikasi) 
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3. Bagaimana saya memperlakukan perasaan saya? Apakah saya bertanggungjawab 
atas perasaan saya atau menyalahkan orang lain? Pernahkah saya memungkiri 
perasaan saya atau mengungkapkan perasaan yang tidak benar-benar saya miliki? 
(Menipu Diri Sendiri dan Orang Lain)  

4. Bagaimana saya bereaksi untuk melakukan sesuatu yang baru dan berbeda? 
(Mengambil Resiko) 

5. Bagaimana saya mengatasi rasa takut gagal saya? 
 

 
Aktifitas: Ikan dan bendungan, sambungan 
 
Bagian 2: Masa sekarang membentuk masa depan 
 
Dalam TOT 

1. Gambar sambungan sungai yang Anda buat sebelumnya.  
2. Sekarang tulis di atas batu tantangan, rintangan atau permasalahan yang menurut 

Anda akan Anda temui sebagai bagian tim MAMTI. 
3. Untuk setiap batu, kaitkan satu ikan atau lebih yang bertuliskan bakat, 

ketrampilan, dan metode yang harus Anda kembangkan untuk mengatasi potensi 
masalah tadi.   

 
Apa yang  harus Anda lakukan: 

4. Menggambar sambungan sungai yang Anda buat sebelumnya.  
5. Sekarang tulis di atas batu tantangan, rintangan atau permasalahan yang menurut 

Anda akan Anda temui sebagai bagian tim MAMTI. 
6. Untuk setiap batu, kaitkan satu ikan atau lebih yang bertuliskan bakat, 

ketrampilan, dan metode yang harus Anda kembangkan untuk mengatasi potensi 
masalah tadi.   

 
 
 
2. TRANSFORMASI: KEMAUAN UNTUK BERUBAH DAN BERKEMBANG SEBAGAI 
SEBUAH KELOMPOK 
 
Dialog bukan semata memberi dan menerima informasi. Kadang dialog sekedar berbagi 
pengetahuan, namun dengan pengaruh yang lebih kuat daripada semata memperluas 
pengetahuan seseorang. Dalam sebuah dialog, kita sering mendengar kata-kata pedas, 
kata-kata yang menimbulkan tanggapan dalam diri kita yang mengubah hidup kita. Kata-
kata ini dapat mengungkap kebenaran yang kita takutkan. Mereka dapat menerobos 
penghalang yang kita bangun antara diri kita dan kenyataan. Kita dapat lari dari 
kebenaran, menyembunyikannya dibalik tembok pribadi atau membuka diri terhadapnya. 
Jika kita membuka diri terhadap kebenaran, kita dapat mengatasi saat-saat yang 
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menyakitkan dari pemahaman kita yang dangkal menuju ke yang lebih dalam. Ini dapat 
membantu kita menjadi manusia baru. 
 
 
a) Pengetahuan Diri dan Kehidupan Baru 
 
Kadang perubahan mempunyai kekuatan yang sangat khusus. 
Ia mengungkap siapa kita. 
Ia menghakimi kita. 
Ia menyuruh kita berkembang. 
Ia menuntut jawaban. 
 
Perubahan memberi kita dua pilihan: 
Memilih untuk tidak mendengar, yang sekaligus memperkeras perlawanan kita terhadap 
hidup. 
Atau, membuka diri kepada kebenaran dan kemungkinan sebuah kehidupan baru. 
 
b) Mengelola perubahan dalam sebuah Kelompok, Organisasi atau Komunitas 
 
Pada masyarakat Cina, simbol perubahan tersusun atas dua karakter, yang satu berarti 
“bahaya”, yang satunya lagi “kesempatan.” Bahaya sangat jelas: perubahan dapat berarti 
masalah. Bagaimana dengan kesempatan?  
 
Seperti halnya konflik, perubahan dapat dilihat secara positif dan konsruktif atau 
menyakitkan, mengaburkan arah dan melelahkan. Jadi, ada yang bertanya, apa yang 
membuatnya berbeda? 
 
Kita mungkin sepakat (ya tidak?) bahwa, secara umum, perubahan adalah baik. Akan 
tetapi perubahan juga mengganggu, dan bahkan dapat menimbulkan kekacauan.  
 
Dua puluh lima abad yang lalu, seorang filsuf Yunani, Heraslitus, mengajukan hukum 
universal ini: Tidak ada yang abadi selain perubahan. Meskipun falsafahnya terasa sedikit 
abstrak, kalimatnya yang menarik sangat akrab di telinga analis kontemporer.  
 
Kita tidak dapat mengatur perubahan, tetapi kita jelas dapat memanfaatkannya dan 
membuat hidup kita lebih menarik dengan memaksimalkannya kita harus menyambut 
perubahan. Pendeknya, kita semua harus menyadari perubahan tidak dapat dihindari. 
Perubahan dapat memperlambat segala sesuatunya, namun diharapkan pada akhirnya 
banyak manfaat dapat dipetik darinya. 
 
Perubahan = Bahaya + Kesempatan 
 
Ketika mendengar berita perubahan, bagaimana orang-orang bereaksi?  
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Salahsatu trik yang berguna adalah menerima bahwa akan ada beragam reaksi, sebagian 
positif, sebagian negatif, lebih berdasarkan pada persepsi dan emosi daripada apapun 
yang sebenarnya masuk akal. Tidak ada rumus pasti!  
 
Perubahan: modifikasi atau transformasi  
 
Apa yang dapat Anda lakukan agar perubahan bermanfaat bagi Anda dan kelompok 
Anda? 
 
Dorong pertanyaan, terima umpanbalik, dan dengarkan keluhan orang lain. Ini akan 
membantu Anda membuat penyesuaian yang diperlukan sekaligus mengurangi faktor 
FUD (Ketakutan, Ketidakpastian, dan Keraguan) dari mereka yang terpengaruh. Pilah 
konflik atau pertentangan yang nyata.  
 
Fasilitasi diskusi pasangan yang bertentangan, pro dan kontra: (a) kelebihan dan 
kekurangan; (b) apa yang berhasil apa yang tidak; (c) suka dan tidak suka; (d) keuntungan 
dan kekurangan; atau (e) kesempatan dan ancaman. Ini akan membantu mencegah 
keluhan subyektif atau kegembiraan yang berlebihan. 
 
Ketika Anda pertama kali mendengar berita perubahan besar sedang terjadi, apa yang 
Anda rasakan? Takut? Gembira? Sebal?   
 
(Beberapa contoh ekstrim mungkin membantu, seperti meroketnya harga minyak, letusan 
gunung berapi, musim hujan berkepanjangan, atau kematian seorang tokoh masyarakat 
yang dihormati.)  
 
Apa dasar perasaan Anda? 
Seberapa besar reaksi Anda dipengaruhi oleh besarnya perubahan yang akan berdampak 
langsung terhadap Anda? 
Dari keadaan seperti apa Anda dapat belajar? 
Bagaimana cara Anda menggunakan kekuatan dan kelamahan pasangan Anda? 
Bagaimana, sebagai seorang individu, Anda dapat berkontribusi bagi pengembangan 
suatu kelompok? 
Rintangan apa yang Anda temui? 
Bagaimana Anda, sebagai sebuah kelompok, mengatasinya? 
 
Sekacau apapun segala sesuatunya saat ini, dan sebesar apapun perubahan tersebut 
mengubah hidup Anda pada akhirnya, pada awalnya Anda akan merasakan semacam 
kehilangan. Ini mungkin terasa janggal, khususnya jika Anda sangat membenci situasi 
yang lama. Anda mungkin merasaka campuran antara sedih dan “lega” secara bersamaan. 
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Perubahan melibatkan proses pembaharuan, sehingga memberi orang kesempatan atau 
peluang untuk menjadi atau tetap berhasil, beradaptasi dengan kondisi baru, memecahkan 
masalah, dan belajar dari pengalaman. Perubahan diperlukan untuk menghidupkan, 
memberi energi, memperkuat, mengaktifkan dan memperbaharui individu, atau dalam 
skala yang lebih besar, masyarakat. 
 
Pembaharuan diri membantu mencegah pembusukan dan kepikunan kelompok dan 
meraih kembali vitalitas, kreatifitas, serta invoasi. Artinya kita mengembangkan 
fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Pembaharuan diri didorong dengan terciptanya 
kondisi yang memperbesar motivasi, pengembangan, serta pemenuhan individu. 
Pembaharuan diri melibatkan proses membawa hasil perubahan sejalan dengan tujuan 
kelompok atau komunitas.  
 
c) Laksanakan perubahan satu per satu 
 
Jika pergeseran berlangsung berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk selesai, 
perkenalkan perubahan secara bertahap, atau sistematis, berjenjang, dan mintalah 
umpanbalik sepanjang proses tersebut. Kerjakan proyek “perintis” atau serangkaian 
percobaan yang fokus pada pembelajaran, sehingga penyesuaian dapat dilakukan secara 
menyeluruh. Anda dapat mempelajari dari percobaan ini apa yang dapat Anda harapkan 
secara realistis, kecepatan perubahan, dan kapan perubahan tersebut selesai. 
 
(Berapa lama perubahan akan terjadi? Dapatkah (perubahan tersebut) dipercepat? 
Caranya? Apa insentif untuk perubahan? Penyandang dana dan kerangkakerja proyek 
sering mewajibkan kita berusaha melaksanakan suatu perubahan yang sebetulnya tidak 
mungkin dalam dunia nyata; perubahan tersebut, jika terjadi, sangat superfisal dan 
setelah dana proyek berhenti, orang kembali ke cara lama). 
 
Pemimpin yang baik perlu melaksanakan perubahan dan mengelola perubahan di 
dalam sebuah kelompok  
 
Kepemimpinan bukanlah sebuah kualitas misterius yang sebagian orang memilikinya dan 
sebagian lain tidak. Kepemimpinan adalah sebuah ketrampilan yang dapat dikembangkan 
banyak orang jika mereka mau melakukannya. Untuk belajar menjadi seorang pemimpin:  
 

 Amati apa yang terjadi dalam sebuah kelompok 
 Kenali kebutuhan utama kelompok tersebut 
 Cari cara mengatasi kebutuhan tersebut 
 Praktekkan ketrampilan ini dalam berbagai situasi  
 Pertimbangkan perasaan orang secara serius 
 Dengarkan nasehat orang yang pernah berusaha menjadi pemimpin 
 Lakukan perubahan sehingga orang menanggapi secara positif bukan negatif 
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Diperlukan kepekaan, kerendahan hati, dan perhatian yang tulus kepada orang lain untuk 
mengembangkan ketrampilan sebagai pemimpin, dan diperlukan bertahun-tahun praktek. 
Pada akhirnya, tidak semua orang dapat menjadi seorang pemimpin yang sempurna. 
Sebagian merasa mereka tidak cocok memimpin, dan lebih suka menjadi “pengikut” 
karena berbagai alasan. Apa saja alasan-alasan tersebut?  
 
Gaya Kepemimpinan 
 
Gaya kepemimpinan seseorang sangat penting dalam program apapun yang 
menginginkan keikutsertaan penuh dari masyarakat dalam usaha bersama. Ada tiga jenis 
kepemimpinan yang dapat dipilih seorang pemimpin, berdasarkan tabel di bawah ini: 
 
 
Berusahalah berpikir tentang para pemimpin dalam masyarakat atau negara Anda 
sendiri. Ketika menemukan beragam gaya kepemimpinan, apakah Anda melihat suatu 
gaya yang lebih sering dipakai di sini dibanding yang lain? Diskusikan mengapa hal ini 
dapat terjadi. 
 
 
Gaya kepemimpinan Tingkatan masing-masing gaya kepemimpinan 

Pemimpin mengambil keputusan dan mengumumkannya. Pemimpin 
mengambil keputusan tanpa merasa bertanggungjawab menjelaskan 
alasan keputusan tersebut. 
Pemimpin menyampaikan keputusan tetapi “menjualnya” kepada para 
anggota. Pemimpin mengumumkan keputusan dan menjelaskan 
alasanya, yang sudah disiapkan sebelumnya (monologue). 

Kepemimpinan Otoriter 

Pemimpin menyampaikan keputusan dan mengundang pertanyaan 
klarifikasi. Pemimpin menyampaikan keputusan namun hanya 
menjawab sekenanya dengan alasan yang didasarkan atas pertanyaan 
klarifikasi anggotanya. Ada dialog tetapi tanpa ungkapan kemauan 
untuk mengubah keputusan. 
Pemimpin menyampaikan keputusan sementara yang dapat berubah. 
Pemimpin mengumumkan keputusan “sementara” dan mengatakan ia 
terbuka untuk pertanyaan klarifikasi. Dialog diskusi diperbolehkan 
dengan kemauan untuk mengubah keputusan jika perlu. 
Pemimpin menyampaikan situasi, menerima masukan dan mengambil 
keputusan. Pemimpin mengidentifikasi situasi atau masalah, 
mengambil peran sebagai fasilitator dan mengambil keputusan. 

Kepemimpinan 
Konsultatif 

Pemimpin mengundang anggota untuk mengambil keputusan tetapi 
memegang hak veto. Pemimpin mengundang kelompok untuk 
membahas keadaan dan batasan-batasannya, mengeksplorasi keadaan 
serta mengambil keputusan yang ditentukan oleh hak veto. 
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Pemimpin menetapkan batasan-batasan dan mengundang kelompok 
untuk mengambil keputusan. Pemimpin membagi semua “hal” 
(misalnya, dana yang ada, ukuran waktu, dll) dan memfasilitasi 
diskusi agar anggota dapat sampai pada suatu keputusan berdasarkan 
batasan-batasan yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

Kepemimpinan yang  
Mendorong 

Pemimpin mengundang anggota untuk menetapkan batas-batas, 
mengeksplorasi keadaan atau permasalahan, dan mengambil 
keputusan. Pemimpin mempertahankan peran sebagai fasilitator yang 
memungkinkan para anggota mengidentifikasi situasi atau masalahm 
mengidentifikasi batas-batas, mengeksplorasi dan memutuskan. 
Anggota mengambil keputusan (konsensus) sebagai sebuah kelompok 
dan tidak ada keluhan di belakang karena semua sudah dimintai 
pendapat. 

 
Anda akan segera menyadari situasi yang berbeda memerlukan gaya kepemimpinan yang 
berbeda pula. Sebagai contoh, dalam suatu krisis, gaya kepemimpinan otoritas bisa jadi 
yang terbaik. Jika seseorang ingin membagi kekuasannya, ia memiliki pilihan antara 
kepemimpinan konsultatif dan kepemimpinan yang mendorong. Ketika suatu kelompok 
merasa tidak yakin akan identitasnya atau perannya dalam masyarakat, kepemimpinan 
konsultatif mungkin cocok. Jika tujuannya adalah membantu orang mengembangkan 
kedewasaan serta rasa tanggungjawabnya, dan mendorong keikutsertaan mereka dalam 
pengambilan keputusan kelompok, maka gaya kepemimpinan yang mendorong adalah 
efektif. 
 
Kepemimpinan dan Penggunaan Kekuasaan; berbagai jenis kekuasaan yang ada 
(angkatan perang, agama, pengetahuan, cinta dan lain-lain akan tetapi berbagi kekuasaan 
adalah kunci keberhasilan fungsi suatu kelompok. 
 
Ciri Pembagian Kepemimpinan dalam sebuah Kelompok 
          Pemimpin pasif 
 
 
Kebutuhan kelompok 
 
 
 
 
 
 
Pelestarian  
 
 
Diktator               Waktu 
 

Peran Pemimpin 
 
                                               
                                                        Kelompok secara 
bertahap berbagi tanggungjawab                                               
 
 
 
 
Kelompok belum mempunyai keterikatan                               
Peran Kelompok 
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Orang ini menunjukkan bagaimana membagi kepemimpinan setelah beberapa saat. 
 
Pada mulanya kebutuhan untuk terus bersama (semangat) dan kebutuhan kelompok 
ditangani oleh pemimpin akan tetapi setelah beberapa saat peran pemimpin menjadi lebih 
pasif atau lebih mendorong; anggota kelompok berbagi tanggung-jawab. Kelompok 
tersebut selanjutnya makin mandiri, berswadaya, dan tidak tergantung pada pemimpin 
ketika mengambil keputusan. Kepemimpinan akhirnya menjadi milik bersama di dalam 
kelompok tersebut. 
 
Jenis pemimpin pendorong berikut ini sangat berguna bagi kesejahteraan dan 
perkembangan suatu kelompok:  
 
Fasilitator: membimbing kelompok lewat sebuah proses, membantu kelompok 
menyelesaikan serangkaian bahan atau topik secara efektif dan efisien, netral dalam hal isi 
proses dan tidak berkepentingan dengan keputusan yang akan diambil. Tanggungjawab 
fasilitator adalah memastikan keberhasilan komunikasi di dalam kelompok sehingga 
semua anggota puas dan berkomitmen penuh terhadap keputusan yang diambil. Namun 
demikian, kelompok tersebut bertanggung-jawab atas rencana yang mereka buat atau 
kesimpulan yang ditarik. Fasilitator tidak. 
 
Animator: membantu komunitas menemukan dan memanfaatkan semua potensi mereka 
demi kerja tim yang kreatif dan konstruktif. Seorang animator memerlukan semua 
ketrampilan fasilitator, tetapi animator juga mempunyai tanggung-jawab khusus untuk 
merangsang orang berpikir kritis, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi baru. 
Animator menyediakan cara bagi orang untuk berbagi keluhan, informasi, dan opini 
mereka serta menetapkan sasaran, mengambil keputusan, dan merencanakan tindakan. 
 
Koordinator: menarik orang, tindakan dan peristiwa bersama-sama sedemikian rupa 
sehingga mereka saling mendukung dan memperkuat, memastikan tidak terjadi 
pertengkaran yang tidak perlu atau persaingan yang melelahkan antar anggota, program, 
tindakan atau kejadian.  
 
 

Aktifitas ikan dan bendungan: sambungan 
 
Bagian 3: Sasaran utama dan menetapkan tujuan kita sebagai sebuah kelompok 
 
Dalam TOT 

5. Akhiri aktifitas dengan memperpanjang sungai hingga bertemu laut. 
6. Secara berkelompok, diskusikan tujuan dan sasaran bersama MAMTI. 
7. Selanjutnya tulis atau gambar hasil diskusi Anda, jadi mengembangkan 

komitmen atau rencana tindakan Anda jadi kelompok.    
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Dengan Nelayan 

8. Akhiri aktifitas dengan memperpanjang sungai hingga bertemu laut. 
9. Secara berkelompok, diskusikan tujuan dan sasaran bersama koperasi. 
10. Selanjutnya tulis atau gambar hasil diskusi Anda, sekaligus untuk 

mengembangkan komitmen atau rencana tindakan Anda sebagai sebuah 
kelompok.    

 
Penutup untuk TOT 
Tinjauan secara singkat perasaan Anda tentang manfaat dan hasil latihan tersebut, 
identifikasi perubahan apa yang perlu dilakukan untuk membuat latihan tersebut 
benar-benar efektif ketika melatih pengumpul. Apa yang dipetik setiap orang dari 
latihan ini? 
 

 
3. PROSES MENGORGANISIR KELOMPOK DAN MENETAPKAN SASARAN DAN 
TUJUAN BERSAMA 
 
Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat manfaat kerjasama. Kelompok resmi maupun 
tidak resmi, kita menyadari bahwa bersatu kita dapat mengerjakan sesuatu yang tidak 
dapat dikerjakan sendirian. Proses bekerja dalam kelompok guna mencapai sasaran 
bersama menyatukan orang dengan berbagai bakat dan ketrampilan. Kombinasi kekuatan 
tersebut akan membantu kelompok mencapai sasaran mereka secara lebih efisien 
dibanding jika bekerja sendiri-sendiri. 
 
Akan tetapi, mengorganisir tidak sekedar mengumpulkan orang. Kelompok orang 
manapun dapat membentuk kelompok, mereka tetapi efektifkah kelompok itu? Lalu 
elemen atau langkah apa yang diperlukan agar sebuah kelompok dapat berfungsi? 
 

1. Kesadaran tentang sasaran dan tujuan bersama 
 

Sebelum sebuah kelompok dapat bekerja sama, para anggota harus memiliki 
sasaran atau tujuan yang ingin mereka capai. Individu-individu tersebut harus 
menyepakati sesuatu yang mereka perluka. Langkah pertama: SUSUNLAH SATU 
TUJUAN BERSAMA. 
 

2. Partisipasi dan keterlibatan individu 
 

Bla para anggota telah menyepakati tujuan kelompok, mereka harus menentukan 
cara agar mereka dapat berpartisipasi secara berarti guna meraih sasaran. Oleh 
karena itu, penting bagi setiap anggota mengetahui apa yang dapat ia lakukan bagi 
kelompok tersebut. Bagi tugas sehingga setiap anggota dapat berkontribusi secara 
nyata. Ingat: BAGI PEKERJAAN DI ANTARA SEMUA ANGGOTA. 
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Langkah ini dalam mengorganisir kadang-kadang sulit. Masalah yang umum 
adalah karena pemimpin tidak mengenal bakat dan ketrampilan semua anggota 
dan, oleh karenanya, tidak menemukan cara untuk melibatkan semua orang. 
Masalah umum lainnya adalah beberapa anggota terlalu pemalu untuk menjadi 
sukarelawan dalam tugas yang dapat mereka lakukan. Sebuah kelompok kerja, oleh 
karena itu, memerlukan hubungan yang kuat dan kooperatif antar anggotanya. 
Unsur ini membawa kita kepada elemen atau langkah ketiga dalam mengorganisir 
kelompok. 
 

3. Komunikasi dua-arah 
 

Tidak adanya komunikasi yang dapat menjadi penghalang dalam meraih sasaran 
kelompok. Komunikasi yang mengalir lancar diperlukan sehingga anggota tahu 
mau ke mana dan bagaimana untuk sampai ke sana. 
 
Seringkali komunikasi terjadi secara non-verbal. Sebuah kelompok mungkin 
mempunyai caranya sendiri untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Hal yang 
penting adalah bahwa kelompok tersebut harus menyadari apa, bagaimana dan 
mengapa orang saling berkomunikasi dan mau memperbaiki cara komunikasi ini. 
 
Untuk kelompok yang berusaha memenuhi kebutuhan bersama, komunikasi dua 
arah adalah sebuah elemen penting. Ada beberapa cara untuk mendorong 
komunikasi dua arah: 

• Pertemuan teratur untuk menjaga anggota tetap mengetahui perkembangan 
kelompok dan perubahan rencana yang mungki dilakukan. 

• Kalau pertemuan teratur sulit dilakukan, buatlah saluran lain untuk menjaga 
anggota tetap mengetahui perkembangan terakhir dan memastikan mereka 
dapat memberikan reaksi atau umpan-balik. 

 
4. Strategi atau rencana tindakan yang terencana dengan baik 
 

Karena tujuan mengorganisir suatu kelompok adalah menciptakan tujuan bersama, 
kelompok tersebut wajib merancang strategi yang efektif. Situasi unik kelompok 
tersebut harus menjadi bagian dari strategi atau rencana tindakan ini. Berikut tip 
umum untuk strategi tersebut: 

• Ketahui orang atau kelompok berpengaruh yang dapat mendukung misi 
Anda di dalam komunitas. Minta mereka melakukan sesuatu yang khusus 
bagi kelompok Anda. 

• Biasakan diri terhadap sanggahan-sanggahan yang mungkin dilancarkan atas 
misi Anda. Bersiaplah menjawab sanggahan-sanggahan ini secara logis dan 
persuasif. 
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• Pastikan komunitas Anda mengenal kelompok Anda. Pikirkan cara 
menyebarluaskan berita tentang kelompok Anda dan misi Anda kepada non-
anggota. 

• Tingkatkan kesadaran terhadap masalah yang kelompok Anda ingin 
pecahkan. Misalnya, jika Anda ingin menjaga kelangsungan praktek 
penangkapan ikan Anda, jelaskan kepada orang-orang apa dampak negatif 
penangkapan ikan dengan racun sianida. 

 
Secara ringkas, sebuah kelompok terorganisir mempunyai: 

• Tujuan bersama 
• Anggota yang berkomitmen dan sadar 
• Rencana tindakan yang efektif 

 
Kelompok yang dapat menyatukan semua elemen ini akan menjadi kekuatan positif dalam 
menciptakan perubahan.1  
 
 
 

                                                 
1 Training Manual on the Transfer of Technology Among Rural Women, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
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	Pemimpin yang baik perlu melaksanakan perubahan dan mengelola perubahan di dalam sebuah kelompok 

