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SESI 2  Dari masa lalu kita menuju masa depan yang gemilang   
 
Tujuan: 
 
Di akhir pelajaran, peserta harus dapat: 

1. mendiskusikan tantangan dan kesempatan di masa lalu; 
2. mewujudkan tantangan dan kemungkinan di masa yang akan datang; 
3. berbicara tentang kesamaan tujuan sebagai anggota kelompok dan sebagai individu; 
4. mendiskusikan cara untuk mendorong perubahan di dalam kelompok; dan,  
5. menemukan cara mempersiapkan diri untuk mencari solusi. 

 
 
Bahan-bahan yang dibutuhkan 
 
Lembar kertas besar (A3) 
Ikan besar dan batu dari kerta warna  
Spidol warna 
Gunting  
Selotip 
 
 
Durasi: 3 jam 30 menit 
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Waktu  Pelatih  Peserta  

5 menit Penyajian latihan: Ikan dan Bendungan  
Jelaskan latihan berikut ini dan tujuannya. 
 

Kelompok akan bertanya atau 
berkomentar pada tiap tahap. 

40 menit Lakukan aktifitas “Bag 1” 
Petunjuk untuk diikuti ada di handouts 
(selebarannya).  

 

 
Kelompok akan memberi contoh 
sebuah permasalahan 
(disimbolkan oleh bendungan) 
dan bagaimana mereka 
mengatasi masalah tersebut 
(ikan). 
 
Peserta melaksanakan bagian 
pertama latihan tersebut.  

 

20 menit  Minta setiap kelompok menceritakan 
“sungai” mereka “yang lalu” secara singkat. 
Diskusikan dan intervensi dengan contoh-
contoh dan ide dari bacaan pada handouts: 
Jawaban apa yang mungkin muncul dari 
kelompok pengumpul?  
Minta mereka mempertimbangkan: Apakah 
masa lalu saya membantu saya atau 
meracuni masa kini saya? 
Transformasi: Kemauan untuk Berubah 
Kesadaran Diri: Apakah saya tahu 
keterbatasan-keterbatasan saya? Lalu 
bagaimana dengan keterbatasan-
keterbatasan dan kemampuan kelompok?  

Kelompok (atau seorang wakil) 
akan menyajikan bagian 
pertama aktifitas tersebut, 
dengan menggambarkan 
tantangan besar yang mereka 
temui di masa lalu dan cara 
mereka mengatasi masalah 
tersebut.  

40  Menit Lakukan “Bag 2” aktifitas tersebut. 
Petunjuk untuk diikuti ada pada handouts.  

 
Katakan kepada peserta bahwa mereka akan 
mengulangi latihan “sungai” tersebut, 
namun kali ini mereka harus 
menggambarkan dalam sepotong kertas 
sungai yang tidak terputus, yang 
menggambarkan masa depan mereka.   
 
Minta mereka memberi contoh di mana 
usaha kelompok lebih efektif dibanding 
usaha perorangan dalam mengatasi suatu 

Peserta akan menuliskan di atas 
bendungan halangan dan 
rintangan yang mungkin mereka 
temui sebagai sebuah kelompok 
atau seorang individu di masa 
yang akan datang. 
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Waktu  Pelatih  Peserta  

tantangan atau permasalahan. 
 

20 menit  Minta setiap kelompok menyampaikan 
skenario sungai mereka secara singkat. 

Diskusikan dan intervensi dengan contoh-
contoh dan ide dari bacaan pada handouts: 
Jawaban apa yang mungkin muncul dari 
kelompok pengumpul?  
Bagaimana Anda bekerja sama sebagai 
sebuah tim? 
Bagaimana cara terbaik untuk mencari 
pemimpin (jenis)? 
koordinator, penggerak, dan fasilitator  

 

Sampaikan bagian kedua 
aktifitas tersebut: tantangan 
utama yang mungkin mereka 
hadapi dan rencana mereka 
untuk mengatasi situasi ini. 

40 menit Laksanakan “Bag 3” aktititas tersebut. 
Petunjuk untuk diikuti ada pada handouts.  

 
Jelaskan kepada peserta bahwa sekarang 
mereka harus berpikir jangka-panjang, dan 
mencari bagaimana dan mengapa mereka 
harus melakukan hal tersebut. 

Diskusikan dalam kelompok-
kelompok kecil permasalahan 
dan sasaran bersama. Gambar 
laut dan ilustrasikan sasaran 
kelompok (dengan gambar atau 
tulisan saja) serta metode yang 
mereka gunakan untuk 
meraihnya sebagai sebuah tim. 

20 menit Minta setiap kelompok menyampaikan 
skenario sungai mereka secara singkat. 

Diskusikan dan intervensi dengan contoh-
contoh dan ide dari bacaan pada handouts: 
Jawaban apa yang mungkin muncul dari 
kelompok pengumpul?  
Seberapa bermanfaatkah latihan ini? 
Apa yang dapat dilakukan untuk 
memaksimalkan manfaat latihan ini bagi 
pengumpul?  
Perubahan apa yang perlu dilakukan untuk 
membuat latihan ini lebih efektif? 

 
Atur, rencanakan, dan tentukan tim Anda 
Pengetahuan akan tujuan Anda 
Komunikasi  
Buat rencana tindakan dan strategi Anda 
Penggunaan kekuasaan dalam sebuah 
kelompok 

Kelompok (atau seorang wakil) 
akan menyajikan bagian ketiga 
aktifitas tersebut: sasaran utama 
sebagai kelompok pengumpul 
dan cara-cara untuk meraih 
sasaran ini. 

 
Kelompok akan mengevaluasi 
manfaat latihan ini, dan 
membuat saran untuk 
perbaikan. 
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