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“Suka atau tidak suka, dari saat Anda bangun sampai mematikan 
lampu di malam hari, pekerjaan, waktu, dan hidup adalah tentang 

memfasilitasi diri sendiri dan orang lain untuk mendapatkan 
langkah tepat berikutnya dengan cara terbaik” 

 
 



Buku “Fasilitasi Tanpa Rasa Takut” bukan hanya 
buku untuk fasilitator, pembicara atau presenter, 
melainkan untuk siapa saja yang ingin mengetahui 
cara menjalin percakapan dengan orang lain dengan 
baik sehingga akan membantu menemukan 
kesepakatan dalam sebuah percakapan. Buku ini 
tidak hanya memberikan teori komunikasi, 
melainkan juga memberikan contoh penerapan yang 
dapat ditindaklanjuti. 



Apakah kamu memiliki 
“Percakapan yang 

Bernilai” ? 
"Setiap orang di antara audiens Anda dan di tim 

Anda hanya menginginkan satu hal: menyelesaikan 
masalahnya” 

 

Ide Besar 



Apakah yang Anda lakukan sebagai pimpinan saat 
sudah memiliki percakapan yang bernilai untuk 

audiens ? 

Percakapan nilai adalah hal yang sering kita lewatkan 
dalam pertemuan yang kita pimpin. Kita semua ada 
di sana tetapi hanya memastikan bahwa materi 
tersampaikan pada audiens  dan melewatkan nilai-
nilai yang bisa menarik kesepakatan bersama. 



Bagaimana cara untuk lebih banyak 
mendapatkan percakapan yang bernilai? 

• Tanyakan lebih banyak dan katakan lebih sedikit 

• Bicara lebih sedikit dan banyak mendengar 

Contoh memberi pertanyaan :  

Ubah pertanyaan dari "Apa yang dapat Anda lakukan 
untuk membantu saya?" menjadi "Apa yang bisa saya 
lakukan untuk membantu Anda?" 



Fasilitator melakukan 3 hal : 

1. Mereka memparafrasekan 
2. Mereka merangkum 
3. Mereka berempati dengan 

peserta 

3 hal yang terlihat sederhana tetapi 

memberikan nilai tambah besar dalam 

percakapan sehingga membantu 

peserta merasa didengarkan, dihargai, 

dipahami, dan lainnya. 



Insight Pertama:  
Menjadi Organik 

“Ketika kita tidak memahami pola pikir audiens selama presentasi, kita dibiarkan 
fokus pada pesan kita daripada makna pesan untuk yang lain. Audiens akan 

mengingat makna pesan lebih dari pesan itu sendiri.“ 
 
 



Kesalahan klasik yang sering terjadi bagi seseorang 
dalam presentasi adalah terlalu fokus kepada konten 

sehingga mengabaikan audiens yang ada. 
 

Fasilitasi organik adalah suatu pendekatan 
untuk menghilangkan semua gangguan dalam 
percakapan dan membuat percakapan lebih 

alami daripada yang terlihat di dalam konten. 



3 Poin Penting tentang 
Fasilitasi Organik : 

1. Kurang dikenal dan bahkan sulit 
ditemukan. Artinya, Anda tidak 
menyadari bahwa Anda terhubung 
langsung dengan konten dan presenter.  
 

2. Lebih baik untuk jangka panjang karena 
akan lebih berkesan bagi audiens 
 

3. Membutuhkan waktu lebih banyak 
untuk bertumbuh dan menjadi 
sempurna, dibandingkan dengan hal-hal 
yang diproduksi secara massal.  

Pendekatan fasilitasi ini kurang 

fokus pada jawaban yang tepat 

dari audiens, tetapi pertanyaan 

yang tepat untuk mendapatkan 

jawaban yang tepat dari orang 

yang tepat di tempat tersebut. 



Insight Kedua : 
Fokus Utama pada Menciptakan Kepercayaan 

“Ketika kamu percaya pada audiens, mereka secara 
tidak langsung akan merasa dipercaya pula” 

 



Dasar dari hubungan manusia adalah kepercayaan. Hal itu 
yang dibutuhkan fasilitator pemberani dimanapun. 

 

2 hal yang perlu dilakukan fasilitator pemberani sejak dini : 

1. Menunjukkan minat pada individu. Cara menunjukkan 
minat pada masing-masing peserta antara lain dengan 
berjabat tangan, melakukan kontak mata, dan bertanya 
kepada orang itu. 

2. Menciptakan rasa identitas kelompok, membutuhkan 
sedikit lebih banyak pekerjaan tetapi sangat penting untuk 
mencapai kesan materi yang disampaikan. Untuk 
melakukan hal ini, kita harus tahu alasan kelompok ini 
berkumpul dan harapan yang ingin mereka capai. 

“Tujuan dari fasilitator tak kenal takut adalah untuk berpindah dari 

saya menjadi kita” 



Fasilitasi tak kenal takut memberikan banyak pandangan 
baru untuk menumbuh kembangkan keterampilan 

presentasi. 
 

Kunci untuk memfasilitasi, mempresentasikan, bekerja 
dengan orang lain, dan dalam hubungan paling penting 
yang kita miliki dalam hidup kita adalah menjadi berani 

dalam pendekatan kita kepada mereka. 



Terima Kasih 

Buku ini sangat disarankan bagi siapapun yang ingin 
belajar tentang bagaimana cara berbicara yang 

menimbulkan kesan dan tindak lanjut setelahnya 



TENTANG LEAD THE FEST #1 

 Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang. 



TENTANG LEAD THE FEST #2 

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya 
hanya bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya. 



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID 

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik. 

 

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media. 

 

Instagram  : pemimpin.indonesia 

Alamat  : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan 



Sumber: 

● Fearless Facilitation (Matt Tod) 
● Link Sumber Summary : https://www.actionablebooks.com/en-

ca/summaries/fearless-facilitation/ 

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan. 
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