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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas 

Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesiakan modul ini 

melaui dukungan dan kerjasama berbagai pihak yang fokus 

dalam mendorong kepemimpinan perempuan ditingkat akar 

rumput. 

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk 

mendorong tercapaianya kesetaraan gender sebagai salah satu 

tujuan pembangunan. Hal ini bisa dilihat pada Sustainable 

Development Goals (SDG‘S) secara spesifik kepada perempuan 

pada tujuan kelima yaitu mencapai kesetaraan gender dan 

memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan dan 

secara umum mendorong pembangunan berkelanjutan dengan 

memberikan akses keadilan bagi semua. Hal ini menunjukan 

strategi pengarusutamaan gender dalam semua kebijakan dan 

program disemua sektor dan level menjadi keharusan yang mesti 

dijalankan. Namun dalam implementasinya, perempuan masih 

kerap terlupakan keberdayaannya diruang publik, yang harusnya 

perempuan menjadi peserta aktif dalam berbagai sektor 

pembangunan. Melekatnya stigma dan budaya yang 

memarjinalakan perempuan menjadi tantangan bagi para pejuang 

kesetaraan untuk memastikan bahwa kekeliruan tersebut hal 

diubah.  
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Keterlibatan perempuan dalam sosial masyarakat sampai 

pada level politik praktis harus didorong dan terus dikuatkan 

untuk menekan  tingkat kesenjangan gender dimana hampir 

semua daerah indeks pembangunan manusia dan indeks 

pembangunan gender masih terdapat gap yang cukup tinggi. 

Kondisi politik yang juga belum menggembirakan 

walaupun kebijakan pemberlakuan afirmasi 30 persen 

keterwakilan perempuan, namun pada realitanya perempuan 

hanya dipercaya untuk memenuhi quota tidak dipercayakan 

perempuan sebagai orang yang mampu, memiliki kinerja untuk 

mewarnai, memperkuat proses pembangunan yang berkeadilan  

Upaya Sikola Mombine sebagai salah satu lembaga 

masyarakat sipil di Sulawesi Tengah yang mendorong perempuan 

sebagai agen perubahan sosial, politik dan ekonomi terus 

berbenah dan bergerak untuk memastikan perempuan dan laki-

laki memilki peluang yang sama untuk mengembangkan potensi 

dirinya secara optimal dan menjadi subjek pembangunan agar 

gender development indeks  dan gender empowermen measure 

dapat terus naik grafiknya dengan melakukan advokasi dan yang 

terpenting adalah penguatan perempuan ditingkat basis dengan 

berbagai pengetahuan yang terus di upgrade dengan pendekatan 

melalui balai belajar kampung yang melekat pada semua aktivitas 

program Sikola Mombine.  
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 Modul ini disusun dalam tiga tahapan  yaitu modul dasar 

sebagai pondasi awal membangun prespektif perempuan 

ditingkat akar rumput terkait gender dan peran penting yang 

melekat pada perempuan sebagai mahluk sosial kemudian 

tahapan lanjutan yang menekankan pada analisis sosial dalam 

prespektif gender dan feminisme, memperkuat kebhinekaan, 

kepemimpinan dan sistem politik serta ekologi, selanjutnya 

adalah materi vokasional  akan spesifik pada managemen 

bencana yang responsif,  kewirausahaan, konseling dan literasi 

digital yang tentunya dalam materi vokasional ini akan 

disesuaikan dengan keinginan atau ketertarikan (passion) dari 

perempuan komunitas yang digerakan. 

Tentunya modul ini tidak menjawab semua kebutuhan atas 

peningkatan keterampilan dan pengetahuan sehingga masih 

dibutuhkan upaya strategis lainnya namun kami berharap modul 

ini menjadi “Blue Print” untuk sebuah perubahan sosial, menjadi 

panduan belajar untuk mengeksplorasi pemahaman serta 

mengadaptasi pengalaman dalam isu-isu yang berhubungan 

dengan gender dan mengimplementasikan perempuan sebagai 

agen perubahan sosial dan politik. 

 

Direktur Yayasan Sikola Mombine  

Risnawati, SE 
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PENGANTAR  

 
Parenting adalah segala tindakan yang menjadi bagian 

dalam proses interaksi yang berlangsung terus-menerus dan 

mempengaruhi bukan hanya bagi anak tapi juga bagi orang tua, 

yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang 

dilakukan sejak awal anak dilahirkan hingga dewasa dalam rangka 

melindungi, merawat, mengajari, mendisiplinkan dan memberi 

panduan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi agar anak mampu 

bertanggung jawab (mandiri) dan berkontribusi sebagai bagian 

dari masyarakat yang tidak pernah lepas dalam melaksanakan 

nilai-nilainya sebagai makhluk sosial. 

Positive parenting atau pengasuhan positif adalah pola 

asuh yang dilakukan secara suportif, konstruktif, dan 

menyenangkan. Suportif artinya memberi perlakuan yang 

mendukung perkembangan anak atau dengan kata lain 

mengedepankan penghargaan, pemenuhan dan perlindungan 

anak–anak. Konstruktif artinya bersikap positif dengan 

menghindari kekerasan atau hukuman atau berdasarkan kasih 

sayang, saling menghargai, membangun hubungan yang hangat 

antara anak dan orang tua serta menstimulasi tumbuh kembang 

anak. Dan upaya memberikan lingkungan yang menyenangkan 

atau bersahabat dan ramah sehingga anak dapat tumbuh dan 

berkembang dengan optimal. 

 

 

Tujuan  

1. Adanya perubahan perilaku pengasuhan anak pada peserta 

2. Peserta mampu mempraktekkan pengasuhan positif pada 

keluarga 

3. Peserta memiliki ketahanan keluarga 
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Metode 

Curah pendapat 

Pemaparan Materi 

Diskusi Kelompok  

Games 

 

Bahan Bacaan 

 Handout pengasuhan anak Sikola Mombine tahun 

2019 

 Buku Saku Seri Pendidikan Orang Tua : Pengasuhan 

Positif. Juli 2016. Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia. 

 Purwanta, Edi. 2012. Modifikasi Perilaku : Alternatif 

Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. 

Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

 Buku Saku Komunikasi Efektif Keluarga. 2015. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayan Republik 

Indonesia. Keluargakita.com 

 Zolten, Kristin & Long, Nicholas. Juni 2018. Parent-

Child Communication 

 Joera. (2012, November 05). 10 Teknik Relaksasi 

untuk Anak. Retrieved Maret 23, 2020, from 

Kaskus.co.id 

 

 

 

Pokok bahasan 

1. Pengasuhan positif 

2. Modifikasi perilaku anak 

3. Membangun Komunikasi Efektif dalam keluarga 

4. Teknik relaksasi untuk anak 
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Peralatan 

Papan Tulis, Kertas Plano dan Marker 

Alat Tulis 

Proyektor Infocus dan LCD 

 

Durasi 

120 Menit 

 

Langkah – langkah 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator memberikan evaluasi terhadap peserta (pre-test) 

bagi kelas lanjutan yang berasal dari kelas dasar. Contohnya 

dengan pertanyaan, apakah peserta pernah menghadapi 

masalah? Jika Ya, ceritakan dan bagaimana cara 

mengatasinya? 

 Fasilitator mengumpulkan hasil Pre-test dan kemudian 

mempersilahkan pemateri memberikan pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan pemateri untuk menjawab 

seluruh pertanyaan. Fasilitator membuat catatan-catatan 

penting dan menutup sesi diskusi. 

 Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi materi selesai, 

Fasilitator meminta peserta untuk brainstorming tentang 

materi diskusi dan membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 
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BAHAN BACAAN I 

Pengasuhan Positif 
 

Pengertian Parenting 

 

Pengertian Parenting atau Pengasuhan Menurut Jerome 

Kagan seorang Psikolog Harvard University merupakan 

serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada anak. Didalamnya 

terdapat, apa yang harus dilakukan oleh orang tua/ pengasuh, 

untuk memfasilitasi agar anak mampu bertanggung jawab dan 

berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat. Selain itu menurut 

Jane B Brooks dalam bukunya The Process of Parenting juga 

mendefinisikan pengasuhan sebagai sebuah proses yang merujuk 

pada serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan orang tua 

untuk mendukung perkembangan anak. Proses pengasuhan 

bukanlah sebuah hubungan satu arah yang mana orang tua 

mempengaruhi anak saja, namun lebih dari itu, pengasuhan 

merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak yang 

dipengaruhi oleh budaya dan kelembagaan sosial dimana anak 

dibesarkan. 

Pengertian secara umum menjelaskan bahwa 

Parenting adalah segala tindakan yang menjadi bagian  dalam 

proses interaksi yang berlangsung terus-menerus dan 

mempengaruhi bukan hanya bagi anak tapi juga bagi orang tua, 

yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang 

dilakukan sejak awal anak dilahirkan hingga dewasa dalam rangka 

melindungi, merawat, mengajari, mendisiplinkan dan memberi 

panduan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi agar anak mampu 

bertanggung jawab (mandiri) dan berkontribusi sebagai bagian 

dari masyarakat yang tidak pernah lepas dalam melaksanakan 

nilai-nilainya (sesuai dengan jaman dimana mereka akan hidup) 

dengan melibatkan  tiga kunci pengasuhan yaitu: 

 Upaya memenuhi kebutuhan anak untuk kesejahteraan 

jasmani, rohani, sosial dan emosionalnya. Dan melindungi 
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anak, melalui menghindarkannya dari potensi kecelakaan/ 

bahaya atau pelecehan. 

 Memberikan aturan dan memastikan bahwa aturan 

terkontrol serta mampu ditegakkan. 

 Mendukung anak, mampu mengembangkan potensi dalam 

dirinya. Dimana, jika hal ini dilakukan dengan benar, maka 

anak-anak dalam pengasuhan mampu menjadi generasi 

terbaik dan juga menjadi penyejuk mata serta hati orangtua. 

 

Pengasuhan Positif 

 

Positive parenting atau pengasuhan positif adalah pola 

asuh yang dilakukan secara suportif, konstruktif, dan 

menyenangkan. Suportif artinya memberi perlakuan yang 

mendukung perkembangan anak atau dengan kata lain 

mengedepankan penghargaan, pemenuhan dan perlindungan 

anak–anak. Konstruktif artinya bersikap positif dengan 

menghindari kekerasan atau hukuman atau berdasarkan kasih 

sayang, saling menghargai, membangun hubungan yang hangat 

antara anak dan orang tua serta menstimulasi tumbuh kembang 

anak. Dan upaya memberikan lingkungan yang menyenangkan 

atau bersahabat dan ramah sehingga anak dapat tumbuh dan 

berkembang dengan optimal. 

Pengasuhan positif sangat perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua, 

mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan mencegah perilaku–

perilaku menyimpang. Pendekatan dengan cara yang positif, 

seperti berbicara dengan lembut, membiasakan diri bertukar 

cerita, menyediakan waktu sendiri bersama anak, akan 

mendorong anak untuk mengubah sikapnya. Anak juga belajar 

mengendalikan emosi, bersikap terbuka, dan ini bisa menjadi 

salah satu cara dari sekian banyak cara untuk meningkatkan rasa 

percaya diri si kecil karena dia tidak pernah merasa dipermalukan. 

Bagi orangtua, pola asuh yang positif juga lebih menenangkan 

dan melegakan. Orangtua bisa merasa lebih rileks dan tenang 

dengan pola asuh ini. Kalau anak tidak mau mendengarkan, alih-
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alih berteriak agar dia memperhatikan, ada baiknya orangtua 

mendekat, berbicara lebih jelas, dengan menambahkan opsi ―jika 

tidak dilakukan‖ dan ―jika dilakukan‖. Orangtua tidak perlu lagi 

merasa bersalah akibat harus tarik otot dengan anak. 

 

Pilar Pengasuhan anak 

 

Dalam buku Six Pillars of Positive Parenting yang ditulis 

oleh Hanny Muchtar Darta, terdapat enam pilar penting dalam 

pengasuhan anak,  sebagai berikut : 

 Pilar pertama yang dimaksudnya adalah, kemitraan atau kerja 

sama antara ayah dan ibu (partnership parenting). Orangtua 

harus belajar bekerja sama dengan baik, terutama dalam 

mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Jangan 

sampai ada perbedaan pendapat dalam mengajarkan 

kedisiplinan dan norma-norma kehidupan. Dengan demikian, 

anak akan mematuhi bimbingan orangtua karena melihat 

baik ayah maupun ibunya sepakat memberikan pngan yang 

sama. 

 Pilar kedua terdiri atas "4B", yaitu belailah, bicaralah, 

bermain, dan berpikir. Hanny memaparkan hasil penelitian 

Dr.Harold Voth, psikiater dari Kansas, Amerika, mengenai 

unsur belaian. Berapa kali belaian yang diberikan pada anak 

setiap harinya akan mempengaruhi tumbuh-kembangnya. 

Misalnya, empat belaian pada anak dalam sehari bisa 

membuat anak selalu survive. Delapan belaian sehari dapat 

mendukung masa tumbuh anak. Sedangkan 12 belaian akan 

membuat anak sehat secara fisik maupun emosi. Fungsi 

belaian ini pun berlaku bagi pasangan suami-istri. Belaian 

mampu mengusir depresi, membuat kita awet muda, tidur 

lebih nyenyak, dan meningkatkan kekebalan tubuh.  

 Pilar ketiga, antara orangtua dan anak selalu ada 

kesepakatan dalam melaksanakan kedisiplinan, dan terapkan 

aturan secara konsisten. Aturan tidak harus selalu dibuat oleh 

orangtua. Contohnya dalam menyepakati jam belajar. Anak 

dan orangtua bisa berdiskusi, berapa jam yang dibutuhkan 
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anak untuk mengulang pelajaran sekolahnya. Orangtua 

menunjukkan cinta kasih tetapi tetap dengan ketegasan. 

 Pilar keempat, orangtua harus memahami emosi negatif anak 

sejak dini. Ketika anak kita sedih dan menangis, tanyakan 

mengapa ia sedih, atau apa yang membuatnya menangis. 

Kita coba pahami perasaan anak untuk memperbaiki emosi-

emosi negatifnya," ujar Hanny.  

 Pilar kelima, yaitu pentingnya gaya bahasa positif agar anak 

sehat secara fisik dan emosional. Pada bagian ini, Hanny 

mengutip pernyataan dari Task Force for Personal and Social 

Responsibilities di Amerika yang menjelaskan bahwa setiap 

harinya orang mendengarkan 432 kata dan kalimat negatif, 

dan hanya 32 kata dan kalimat positif. Sebanyak 80 persen 

kata-kata tersebut menyakitkan, memberikan dampak 

psikologis yang buruk, dan tidak memotivasi orang untuk 

bangkit. Sisanya, 20 persen orang bertahan meskipun 

mendengar kata-kata tersebut. Oleh karena itu, orangtua 

perlu belajar untuk tidak marah secara berlebihan, apalagi 

mengancam anak.  

 Pilar terakhir dalam buku ini, orangtua harus menerapkan 

pola asuh tanpa hukuman. Ternyata hukuman saja tidak 

membuat anak mampu melakukan perubahan positif. 

Orangtua sepatutnya memberikan kebebasan pada anak, 

bukan dalam arti kebebasan penuh, melainkan 

membiarkannya memilih konsekuensi dari tindakan yang 

dilakukannya. Dengan demikian anak bisa memetik pelajaran 

atas apa yang sudah dilakukannya. 
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BAHAN BACAAN II 

Modifikasi Perilaku Anak  

 
 

Pengertian Modifikasi Perilaku 

Modifikasi perilaku itu sendiri adalah segala usaha yang 

dilakukan untuk mengubah perilaku individu tertentu. Menurut 

Bootzin (1975), modifikasi perilaku adalah usaha untuk 

menerapkan proses belajar maupun prinsip-prinsip psikologis 

hasil eksperimen lain pada perilaku manusia. Sementara itu, 

beberapa behaviorist memiliki definisi sendiri terkait modifikasi 

perilaku. Seperti Powers & Osbon (1976) yang membatasi 

modifikasi perilaku sebagai pengaplikasian sistematik teknik 

kondisioning pada manusia untuk mendapatkan perubahan 

perilaku sosial tertentu, atau Eysenck dalam Soetarlinah Soekadji 

(1983) yang menyatakan bahwa modifikasi perilaku adalah usaha 

untuk mengubah perilaku serta emosi manusia dengan cara yang 

menguntungkan berdasarkan hukum teori modern proses belajar. 

Namun, secara umum definisi dari modifikasi perilaku melibatkan 

penerapan teori dan hukum belajar. Mereka berpendapat bahwa 

modifikasi perilaku merupakan penerapan Teknik kondisioning 

yang ketat, termasuk pencatatan objektif tentang respon, 

konsekuensi dan stimulus. 

 

Pendekatan Modifikasi Perilaku 

Dengan modifikasi perilaku diharapkan kita bisa fokus pada 

perubahan perilaku, alih-alih memahami mengapa atau 

bagaimana perilaku tersebut bisa terjadi. Ada beberapa metode 

atau pendekatan yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan 

tersebut, yaitu sebagai berikut: 
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▪ Positive reinforcement 

Pendekatan yang pertama adalah positive reinforcement. 

Pendekatan ini akan memasangkan stimulus positif dengan 

perilaku. Teknik ini sangat umum dilakukan dengan 

memperkuat perilaku menggunakan sistem reward. Sebagai 

contohnya adalah ketika guru memberi reward untuk 

muridnya ketika mereka mendapat nilai yang bagus 

menggunakan stiker tertentu. Pendekatan ini juga sangat 

umum digunakan dalam terapi perilaku. Misalnya ketika 

terapis membuat sebuah perjanjian dengan klien tentang 

ketentuan-ketentuan reward selama menjalani terapi. 

 

▪ Negative reinforcement 

Berkebalikan dengan poin sebelumnya tentang positive 

reinforcement, pendekatan yang kedua adalah negative 

reinforcement. Pendekatan ini adalah pasangan antara 

perilaku tertentu dengan penghilangan stimulus yang 

negatif. Metode ini akan memberi ‗latihan‘ terhadap subjek 

perilaku menggunakan penguat yang sifatnya negatif. 

Dengan penguat negatif ini, perilaku akan dicoba untuk 

dihilangkan. Salah satu contoh dari negative 

reinforcement adalah penerapan tindakan pendisiplinan oleh 

supervisor untuk membuat para karyawan memastikan 

pekerjaannya sesuai dengan target. Dalam hal ini, tindakan 

pendisiplinan adalah penguat negatif dan penyelesaikan 

pekerjaan sesuai target adalah perilaku yang diharapkan. 

▪ Punishment 

Punishment atau hukuman mungkin merupakan pendekatan 

yang paling umum dalam modifikasi perilaku. Hukuman 

biasanya dibuat bukan untuk menghilangkan perilaku 

tertentu, melainkan untuk memperlemahnya dengan 

memasangkan stimulus yang kurang menyenangkan 
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terhadap perilaku tersebut. Contoh yang paling mudah 

pendekatan ini adalah dengan memberi anak detensi tidak 

boleh menonton televisi ketika mereka tidak mematuhi guru 

atau orang tuanya. Tidak diizinkan menonton televisi adalah 

hukuman yang tidak menyenangkan bagi anak, meskipun hal 

ini tidak menutup kemungkinan anak kembali tidak patuh di 

kemudian hari. 

▪ Flooding 

Biasanya ketika seseorang memiliki ketakutan atau fobia 

terhadap sesuatu, dia akan menunjukkan perilaku 

menghindar dan menjauhinya. Hal ini bisa jadi mengganggu 

karena tidak setiap saat kita bisa menghindari objek fobia 

sehingga mengubah perilaku ‗menghindar‘ ini perlu diatasi. 

Salah satu pendekatan dalam psikologi untuk hal ini adalah 

dengan flooding. Dengan flooding, terapis akan mengekspos 

subjek atau klien dengan objek yang ditakuti dengan intens. 

Subjek akan ‗dipaksa‘ untuk menghadapi ketakutannya 

sehingga diharapkan subjek tersebut bisa berubah 

perilakunya terhadap benda yang ditakutinya. 

▪ Systematic decensitization 

Jika pendekatan sebelumnya seakan terlalu keras dalam 

menyembuhkan fobia, pendekatan dalam modifikasi perilaku 

yang satu ini terlihat lebih ‗halus‘ untuk bisa mengubah 

perilaku seseorang. Pendekatan ini disebut systematic 

decentization, yaitu mencoba untuk mengekspos subjek 

dengan benda yang ditakuti secara perlahan. Pendekatan ini 

biasa digunakan untuk mengatasi fobia dan melatih klien 

untuk tetap tenang selama menghadapi fobianya. Misalnya, 

ketika seseorang merasa takut terhadap jembatan. Dia akan 

secara perlahan dihadapkan dengan ketakutannya melalui 

tahapan-tahapan. Dia akan diperlihatkan foto jembatan 

terlebih dahulu. setelah dia berhasil mengatasi foto, dia akan 
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diminta untuk membayangkan dirinya berdiri di atas 

jembatan, hingga pada akhirnya dia akan berjalan di atas 

jembatan sungguhan. 

▪ Aversion therapy 

Aversion therapy adalah pasangan dari stimulus yang tidak 

menyenangkan dengan perilaku yang tidak diinginkan 

dengan tujuan menghilangkan perilaku tersebut. Contohnya, 

ketika seseorang memiliki kebiasaan menggigit kuku, dia 

akan diminta untuk mengoleskan cairan bening yang pahit di 

atas kukunya untuk menghilangkan kebiasaannya menggigit 

kuku. Cairan bening yang dioleskan ini membantu orang 

tersebut menghentikan kebiasaan buruk menggigit kuku. 

▪ Extinction 

Pendekatan yang selanjutnya adalah extinction, yaitu 

pendekatan yang menghilangkan semua penguat yang 

berhubungan dengan perilaku tertentu. pendekatan ini 

sangat efektif terutama jika diterapkan pada anak-anak. 

Dalam modifikasi perilaku, extinction akan menghilangkan 

dorongan atas perilaku buruk dengan 

menghilangkan reward untuk perilaku tersebut. Misalnya, 

ketika seorang anak berperilaku buruk, dia akan dipisahkan 

dari kelompok.  Teknik ini akan menghilangkan reward yang 

diharapkan berupa perhatian orang tua. 

▪ Shaping 

Shaping adalah paradigma kondisioning yang digunakan 

terutama pada analisis eksperimen perilaku. Metode yang 

digunakan adalah penguat diferensial dari pendekatan yang 

berurutan. Metode ini diperkenalkan oleh B.F. Skinner 

menggunakan burung merpati, yang kemudian mulai dicoba 

juga pada anjing, lumba-lumba, manusia dan spesies lainnya. 
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Dalam shaping, bentuk dari respon yang sudah ada akan 

berubah sedikit demi sedikit melalui percobaan yang 

berturut-turut hingga menjadi respon atau perilaku yang 

diharapkan dengan memberi reward untuk jenis perilaku 

tertentu. Pendekatan shaping ini juga dapat terlihat dalam 

teknik mengajar yang terbukti efektif untuk murid dengan 

menggunakan video modelling berupa rekaman yang 

berurutan sebagai contoh perilaku. Cara ini juga bisa 

digunakan oleh para terapis untuk membantu perolehan 

respon baik secara verbal maupun motorik. 

▪ Fading 

Tujuan dari modifikasi perilaku pada akhirnya untuk seorang 

individu tidak lagi membutuhkan dorongan untuk 

berperilaku tertentu. Ketika seorang individu telah 

menguasai keahlian dalam level dorongan tertentu, 

dorongan tersebut akan menghilang dan tidak menjadi 

terlalu ‗mengganggu‘. Hal ini akan memastikan individu 

tersebut tidak lagi terlalu bergantung pada dorongan 

tertentu saal mempelajari perilaku atau keahlian yang baru. 

▪ Chaining 

Keahlian yang harus dipelajari terbagi menjadi beberapa unit 

kecil untuk membuatnya lebih mudah dipelajari. Contohnya, 

ketika seorang anak belajar membiasakan diri untuk 

menggosok giginya sendiri, maka pengajaran bisa diawali 

dengan belajar membuka tutup pasta gigi. Ketika dia telah 

berhasil mempelajarinya, dia akan belajar menekan tabung 

pasta gigi untuk mengeluarkan pasta gigi secukupnya. Hal ini 

terus berlanjut hingga pada akhirnya dia terbiasa menyikat 

giginya sendiri. 
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BAHAN BACAAN III 

Membangun Komunikasi Efektif  

dalam Keluarga 
 

Komunikasi efektif dalam keluarga yang perlu diterapkan. 

Dimana Seluruh anggota keluarga memiliki sudut png positif 

dalam berkomunikasi dan memahami perilaku anak. Orangtua 

memiliki tujuan pengasuhan dengan aspirasi yang tinggi dan 

mendorong anak untuk mandiri. Tiap anggota keluarga 

menghargai bahwa tiap individu memiliki disposisi positif dan 

motivasi internal yang merupakan faktor terpenting dan paling 

efektif dalam mencapai tujuan pengasuhan. Namun sangat perlu 

untuk diketahui bahwa orang tua dapat melakukan hal berikut 

dalam mengelola emosi : 

 Emosi adalah bagian tidak terpisahkan dari hubungan dalam 

keluarga. Pastikan kita memilih kemampuan 

mengekspresikan emosi dengan baik.  

 Sering kali orangtua sulit menangani emosi karena faktor 

pada dirinya, bukan pada anak. Orangtua berespons pada 

kebutuhannya, bukan berespons pada kebutuhan dan 

pengalaman belajar untuk anak.  

 Anak akan meniru cara orang tua mengekspresikan emosi. 

Pilih waktu dan tempat yang kondusif untuk menghadapi 

anak saat ada tekanan emosi.  

 Emosi negatif yang tidak ditangani atau disalurkan dengan 

tepat dapat memulai ‗lingkaran kemarahan‘ kepada anak, diri 

sendiri, bahkan kepada emosi itu sendiri. Akibatnya, emosi 

tidak terkendali dan berulang, ancaman dan hukuman makin 

berat. 

Berkomunikasi dilakukan setiap hari, setiap saat, serta 

banyak cara untuk melakukannya. Pilih cara yang efektif dan 
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mendukung Disiplin Positif. Berikut contoh komunikasi yang tidak 

efektif dan efektif 

 

Komunikasi Tidak Efektif Komunikasi Efektif 

 

Nasihat 

“Makanya tas diperiksa tiap 

mau berangkat, jangan 

malas.” 

Refleksi Pengalaman 

“Aku juga dulu pernah 

ketinggalan PR, takut 

banget waktu ditanya 

guru. Akhirnya, aku selalu 

periksa ulang tas sebelum 

berangkat.” 

Interogasi 

“Kok, bekalnya nggak 

dimakan? Kenyang? 

Kenapa? Nggak suka?” 

Menyatakan Empati 

“Ibu lihat kotak bekal 

makanan kamu isinya 

masih agak banyak.” 

 

 

Menolak/Mengalihkan 

Perasaan 

“Masa, sih, kamu capek? 

'Kan cuma gitu doang. Kok, 

ngantuk.” 

 

 

Menunjukan Empati 

“Ngantuk, ya, rasanya 

habis pulang sekolah? Apa 

yang paling bikin lelah 

hari ini?” 

 

Perintah 

“Mandi sekarang!” 

Pilihan 

“Kita akan berangkat ke 

rumah nenek 1 jam lagi, 

mau selesaikan baca dulu 

baru mandi atau mandi 

dulu baru lanjut baca?” 
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Komunikasi yang efektif dalam keluarga dapat dibangun dengan 

memperhatikan beberapa langkah berikut ini : 

 Dengarkan anak  

Biarkan mereka tahu bahwa tertarik untuk mengetahui 

tentang mereka. Tanyakan kepada mereka apa yang terjadi 

di sekolah. Jangan beralih ke televisi, koran atau telepon 

ketika mereka mulai bicara 

 

 Berbicara dengan mereka 

Berhenti bermain dengan jejaring sosial dan mulailah 

berbicara dengan anak  tentang apa kartun, permainan atau 

buku favorit mereka. Tunjukkan rasa penasaran  pada apa 

pun yang mereka ceritakan 

 

 Berikan mereka waktu untuk merespon 

Anak-anak mungkin memerlukan beberapa saat untuk 

memproses dan memahami apa yang  katakan. Jadi berikan 

mereka waktu untuk merespon perkataan  

 

 Komputer dan internet telah menjadi bagian tak 

terhindarkan dari kehidupan kita sehari-hari 

Anak-anak tumbuh dewasa menonton dan meniru apa yang 

dilakukan orang tua mereka, contohnya dengan 

menghabiskan waktu luang bermain internet. Sebagai orang 

tua yang baik, bimbinglah mereka dan berikan pengetahuan 

tentang cara menggunakan internet dengan baik. Jangan 

dilepas begitu saja 

 

 Membuat komunikasi  dengan anak-anak jadi lebih 

sederhana dan jelas 

Jangan membuat anak  bingung dengan menunjukkan sikap 

dan kata-kata yang rumit. Mereka mungkin bisa salah 

mengartikan perkataan atau gerak tubuh  jika itu terlihat 

rumit 
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 Menghargai prestasi apa pun yang anak dapatkan 

Juga, pastikan  selalu menghibur anak ketika ia mengalami 

kegagalan 

 

 Komunikasi harus selalu menjadi sesuatu yang 

memotivasi anak 

Buatlah mereka merasa aman dan berikan anak kebebasan 

penuh untuk berkarya sesuai keinginan mereka 

 

 Mengatakan sesuatu dengan cara yang lebih positif 

 mungkin sering memakai intonasi tinggi saat mengajarkan 

sesuatu pada anak. Kebiasaan ini sebaiknya mulai 

ditinggalkan karena membuat anak merasa takut dan 

akhirnya tidak percaya diri.  bisa mengganti kata-kata itu 

dengan sesuatu yang lebih positif seperti "Kan kalau tasnya 

ditaruh di situ bisa lebih rapi, sayang." 

 

 Menanggapi sesuatu dengan sabar 

Luangkan waktu untuk berpikir tentang apa yang ingin anak  

sampaikan dan respon dengan cara yang lembut dan penuh 

perhatian. Menanggapi sesuatu dengan sabar adalah cara 

terbaik untuk berkomunikasi dengan mereka. 

 

 Ajaklah anak berdiskusi 

Jangan membahas masalah keluarga di depan anak, jika 

mereka tidak cukup baik untuk memahami itu secara positif. 

Namun, berikan mereka porsi untuk ikut memberi masukan 

terhadap masalah keluarga. Itu membuat anak merasa lebih 

dihargai. 
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BAHAN BACAAN IV 

Teknik Relaksasi untuk Anak 

 
Stress tidak hanya berhubungan dengan kerja dan 

tanggung jawab keluarga sepanjang waktu. Di kehidupan yang 

berlangsung cepat dan banyak tuntutan ini, anak pun harus 

berurusan dengan stress. Ada kasus keluarga seperti perceraian 

dan persaingan saudara. Ada tekanan dari teman dan perjuangan 

untuk bertahan di perlombaan. Mereka mendapat tekanan dari 

mendapat nilai bagus dan berhasil dalam hidup. Mereka 

mendapat tekanan untuk memenuhi harapan orang tua dan guru 

pada mereka dan mereka mempunyai mimpi mereka sendiri. 

Dengan semua hal itu, siapa yang bilang anak tidak bisa stress. 

Mereka melakukan relaksasi ini untuk membantu mengurangi 

kadar kegelisahan pada anak dan membantu mereka mengatur 

stress. Jika dilatih secara regular, mereka juga membantu dalam 

mempertahankan tekanan darah yang normal serta detak jantung 

dan pernafasan. Mereka dapat membebaskan pikiran dari stress 

dan membantu mencapai relaksasi secara penuh. Mereka 

menghasilkan rasa positif dalam pikiran dan meningkatkan 

percaya diri. 

Relaksasi adalah tingkat dimana pikiran bebas dari stress. 

Teknik relaksasi bertujuan untuk membantu  menangani stress 

dan menjauhkan ketegangan mental. Mereka membantu  

mengunci kekhawatiran  dan merasa positif tentang hidup . 

Rutinitas  adalah setiap hari. Ini akan melelahkan pikiran  dan  

merindukan relaksasi. Berikut dibawah ini 10 teknik Relaksasi 

untuk anak : 

 Bernafas dalam-dalam  

Aktivitas ini membantu anak rileks dengan memperlambat 

pernafasan, mengurangi detak jantung dan menormalisasi 

tekanan darah. Ajari anak  untuk menghirup nafas dalam-

dalam, tahan untuk beberapa detik dan hembuskan. Dalam 

menghirup nafas, abdomen harus mengembang, bukan 
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dada. Menghirup nafas dalam-dalam adalah proses bernafas 

pelan dan diikuti oleh hembusan nafas yang pelan dan 

menyeluruh. Ini harus dilakukan di posisi yang nyaman, 

duduk atau berbaring. Latihan bernafas dalam-dalam secara 

reguler mempunyai efek pada kesehatan keseluruhan. 

 Musik 

Mainkan musik favorit anak. Adalah cara yang baik untuk 

rileks. Irama cepat dapat meningkatkan detak jantung dan 

menyebabkan rasa gembira pada anak. Musik yang 

dimainkan untuk relaksasi harus lembut. Musik religius 

menyebabkan efek menenangkan. Musik klasik yang lembut 

adalah pilihan yang bagus untuk musik relaksasi. Musik 

instrumental juga pilihan bagus. Tapi pilihan musik individu 

itu sendiri dapat mempunyai efek yang paling besar dalam 

pikiran anak. Jadi mainkan musik pilihan anak . Musik dapat 

memberikan anak  kekuatan untuk melawan stress. Musik 

juga merupakan pengalihan yang baik dari kekhawatiran. 

 Olahraga 

Dengan latihan sehari-hari, seseorang lebih dapat 

menghadapi stress. Olahraga dikenal dapat menghasilkan 

molekul kegembiraan, yaitu dapat merubah hormon yang 

menghasilkan kegembiraan dan rileks. Tanamkan kebiasaan 

olahraga pada anak . Di sini kita berikan contoh secara 

spesifik yang bertujuan untuk mendapatkan relaksasi pada 

pikiran dan tubuh. Suruh anak  untuk berbaring dan 

mengendurkan otot, dimulai dari kaki, naik ke atas sampai 

tubuh rileks. Tetap biarkan otot rileks yaitu tanpa tekanan 

dan ketegangan pada otot. Ini adalah jalan yang baik untuk 

rileks dan lebih mudah dilakukan anak. 

 Meditasi 

Meditasi adalah jalan terbaik dalam merelaksasi pikiran . Ini 

perlu dilakukan per individu, jadi anak perlu diajarkan 

tekniknya. Bentuk meditasi yang paling relatif sederhana 

adalah meditasi pernafasan. Dalam teknik ini, seseorang 

harus mengkonsentrasikan pada pernafasannya, 

mempertahankan pikiran dari semua gangguan eksternal. 
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Seseorang harus menginstruksikan dirinya sendiri hanya 

pada pernafasannya dan singkirkan pikiran negatif jauh-jauh. 

Begitu anak  belajar bentuk meditasi ini,  dapat ajarkan 

kepadanya untuk menyampaikan pesan positif pada 

pikirannya selama meditasi. Selain dari merelaksasi pikiran, 

teknik ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan 

membuat seseorang merasa lebih positif.  dapat memilih 

untuk memainkan musik meditasi pada anak, atau 

mengkombinasikan meditasi dengan yoga. Melatih yoga 

adalah jalan yang terbaik untuk mencapai kebugaran jasmani 

dan relaksasi mental. 

 Tertawa 

"Tertawa adalah yang obat terbaik", kata mereka. Ini benar. 

Tertawa membuat  melupakan kekhawatiran .  merasa 

diremajakan dan rileks. Berikan anak  alasan untuk tertawa. 

Komik, film komedi, cerita lucu dan can dapat memberikan 

alasan untuk tertawa. Tertawa juga merupakan latihan yang 

baik untuk otot muka. Tertawa merupakan teknik relaksasi 

yang terbaik untuk anak maupun dewasa. 

 Penegangan kaki 

Ini adalah metode untuk menegangkan kaki. Rasanya 

mungkin sulit untuk anak, tapi dengan latihan, dapat menjadi 

teknik relaksasi yang baik. Latihan ini yaitu tidur tengkurap 

dan melakukan peregangan kaki. Suruh anak  untuk 

mendorong otot kaki dan tahan posisi sampai hitungan ke 

sepuluh. Lakukan latihan ini selama 4 - 5 kali. 

 Visualisasi 

Para ahli berkata membayangkan sesuatu yang  sukai dapat 

membuat  rileks. Biarkan anak membayangkan sesuatu yang 

baik terjadi padanya dan visualisasikan semua yang dapat 

membuat mereka senang. Jika seseorang membayangkan 

pergi ke Disneyland, untuk yang lain, mungkin 

membayangkan menjadi aktor terkenal. Minta anak  

membayangkan impiannya menjadi realita. Ini harus 

dilakukan dengan mata tertutup. Pikiran dan bayangan 

gambar yang positif membuat seseorang merasa rileks. 
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 Istirahat 

Istirahat dari rutinitas adalah cara efektif untuk rileks. Ini 

memberikan  waktu untuk berhenti dari kerja. Ketika anak  

merasa stress, biarkan dia berhenti dan istirahat sebentar. 

Dorong anak  untuk meluangkan waktu untuk hobinya. Ini 

membuat rileks. Anak-anak sekarang sama sibuknya dengan 

orang dewasa. Jadwal yang padat membuat mereka tidak 

ada waktu untuk istirahat. Beri mereka istirahat. Istirahat 

singkat akan memberikan mereka energi untuk kembali lagi 

ke rutinitas. Mengambil istirahat singkat dalam 1 hari, adalah 

cara yang baik untuk rileks. Ajarkan anak  dan mereka juga 

harus belajar untuk mengatur waktu. 

 

 Suara binaural 

Para ahli merekomendasikan suara binaural sebagai jalan 

yang baik untuk rileks. Teknik ini mencakup mendengarkan 

suara binaural untuk setengah jam setiap hari. Suara ini 

menghasilkan sinyal dari gelombang suara yang dapat 

mengurangi stress dan juga meningkatkan kreativitas 

seseorang. Tapi perlu bimbingan bagaimana menerapkan 

teknik ini pada anak. 

 

 Introvert 

Teknik ini mungkin sulit, tapi dengan pelatihan yang tepat, 

anak dapat mempraktekkannya. Ini cara yang baik untuk 

menghilangkan stress. Dengan teknik ini,  dapat mencari akar 

penyebab  stress.  dapat merefleksikan diri  sendiri dan 

situasinya.  akan mengerti diri  sendiri dengan lebih baik, 

sehingga  dapat menghadapi stress dengan lebih efektif. 

Bantu anak  untuk mempraktikkan teknik ini. Ini dapat 

membuat anak  lebih kuat dan dapat menghadapi stress. 
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BAB II 

MANAGEMENT 

BENCANA YANG 

RESPONSIF 

GENDER 
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PENGANTAR  

 
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau 

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut 

menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non 

alam, dan manusia.  

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut 

juga mendefinisikan jenis – jenis bencana yang dibagi menjadi 

atas 3 yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. 

Ketiga bencana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 

alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung 

meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain 

berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan 

wabah penyakit. 

3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh 

manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau 

antar komunitas masyarakat, dan teror. 

Kejadian Bencana merupakan peristiwa bencana yang 

terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis 

bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana 

pada tanggal yang sama dan mel lebih dari satu wilayah, maka 

dihitung sebagai satu kejadian. 
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Tujuan 

1. Peserta memahami tentang resiko bencana yang terjadi di 

lingkungannya 

2. Peserta memahami perannya dalam manajemen bencana 

3. Peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan didalam 

kehidupan masyarakat 

4. Lahir strategi taktis dalam kerja Penanggulangan Bencana 

dan Pengurangan Resiko Bencana secara kolektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Curah pendapat 

Pemaparan Materi 

Diskusi Kelompok  

Games 

 

Bahan Bacaan 

 Modul Pemuda Siaga Bencana, Sikola Mombine, 

2019 

 Ketangguhan yang tersembunyi, Dati Fatimah dkk, 

2018 

 

Pokok bahasan 

1. Jenis-jenis bencana 

2. Regulasi kebencanaan 

3. Mengenal Lingkungan Sosial di Situasi Pasca 

Bencana 

4. Manajemen Perngorganisasian dalam kerja-kerja 

Penanggulangan Bencana dan Pengurangan 

Resiko Bencana 

5. Strategi Pendampingan  Community organizer 

dan vocal point 

6. Problem Solving & Conflict Management 
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 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 

https://bnpb.go.id/ 

 

Peralatan 

Papan Tulis, Kertas Plano dan Marker 

Alat Tulis 

Proyektor Infocus dan LCD 

Durasi 

150 Menit 

 

Langkah – langkah 

 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan pemateri memberikan 

pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan pemateri untuk menjawab 

seluruh pertanyaan.  

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting dan menutup 

sesi diskusi. 

 Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi materi selesai, 

Fasilitator meminta peserta untuk brainstorming tentang 

materi diskusi. Dan membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 
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BAHAN BACAAN I 

Jenis- Jenis Bencana 

 
Pengertian Bencana 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau 

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut 

menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non 

alam, dan manusia. 

 

Jenis Bencana 

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut 

juga mendefinisikan jenis – jenis bencana yang dibagi menjadi 

atas 3 yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. 

Ketiga bencana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 

alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung 

meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain 

berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan 

wabah penyakit. 

3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh 

manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau 

antar komunitas masyarakat, dan teror. 
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Kejadian Bencana merupakan peristiwa bencana yang 

terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis 

bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana 

pada tanggal yang sama dan mel lebih dari satu wilayah, maka 

dihitung sebagai satu kejadian. Berikut dibawah ini beberapa 

contoh bencana alam, non alam maupun sosial. Antara lain : 

● Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di 

permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar 

lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau 

runtuhan batuan. 

● Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas 

vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan 

gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material 

(pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir 

lahar. 

● Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang 

ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang 

ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut 

raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut 

akibat gempa bumi. 

● Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa 

tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, 

menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan 

tanah atau batuan penyusun lereng. 

● Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya 

suatu daerah atau daratan karena volume air yang 

meningkat. 

● Banjir bng adalah banjir yang datang secara tiba-tiba 

dengan debit air yang besar yang disebabkan 

terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. 

● Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh dibawah 

kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan 

ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan 

di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan 

pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-

lain) yang sedang dibudidayakan . 
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● Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu 

tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung 

dan lain-lain dil api yang menimbulkan korban dan/atau 

kerugian. 

● Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana 

hutan dan lahan dil api, sehingga mengakibatkan kerusakan 

hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan 

atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali 

menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu 

aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. 

● Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang 

secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar 

menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga 

menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu 

singkat (3-5 menit). 

● Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi 

yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di 

sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan 

bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis 

tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh 

kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai 

hujan deras. 

● Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga 

gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi 

biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai 

akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan 

alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa 

disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut 

sebagai penyebab utama abrasi. 

● Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda 

transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara. 

● Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang disebabkan 

oleh dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya (unsafe 

human act) dan kondisi yang berbahaya (unsafe conditions). 

Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat tergantung 

pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja 
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yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, 

bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya. 

● Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau 

meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang 

bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam 

kurun waktu tertentu. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

949/MENKES/SK/VII/2004. 

● Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru 

hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak 

tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh 

kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya 

dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras 

(SARA). 

● Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang 

yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau 

ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror 

atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau 

menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara 

merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya 

nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau 

lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional. 

● Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk 

melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, 

pengacauan dan/ atau penghancuran. Dalam perang, istilah 

ini digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas individu atau 

grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan 

spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa 

struktur penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan 

lain-lain. 

 

Berikut adalah istilah – istilah yang harus dipahami dalam 

kebencanaan, sebagai berikut :  
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 Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek 

pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang 

memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran 

utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar 

semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada 

wilayah pascabencana. 

 Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua 

prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca 

bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun 

masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan 

berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, 

tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta 

masyarakat. 

 Status Siaga Darurat Bencana adalah keadaan terdapat 

potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi 

ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil 

pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan 

juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi 

di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana 

dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah atas usulan 

kepala BNPB/BPBD. 

 Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian 

bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, 

yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, 

harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan 

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan 

prasarana dan sarana. 

 Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah 

keadaan dimana penanganan darurat bersifat 

sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi 

yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital 

serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, 

yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat 

sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai. 
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 Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu 

tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas 

untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status 

siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke 

pemulihan. 

 Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan 

akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu 

yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, 

hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan 

harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 

 Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana 

untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang 

meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta 

benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, 

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan 

prasarana dan sarana. 
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BAHAN BACAAN II 

Regulasi Kebencanaan 

Kebencanaan yang ada indonesia pastinya mempunyai 

beberapa kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah, dengan 

konseptualisasikan dalam berbagai macam bentuk regulasi, 

beberapa regulasi kebencanaan antara lain : 

 Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana 

 Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang 

 Undang – Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil 

 Peraturan Presiden No.3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan 

Koordinasi Nasional Penanganan Bencana 

 Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana 

 Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 

 Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

 Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2008 tentang Peran Serta 

Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah 

dalam Penanggulangan Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja BNPB 

 Peraturan Kepala BNPB No 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Pembentukan BPBD 

 Peraturan Kepala BNPB No 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 
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 Peraturan Kepala BNPB No 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Dana Siap Pakai 

 Peraturan Kepala BNPB No 7 Tahun 2008 Tentang Kebutuhan 

Dasar 

 Peraturan Kepala BNPB No 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Santunan Duka 

 Peraturan Kepala BNPB No 9 Tahun 2008 Tentang Protap 

Tim Reaksi Cepat BNPB 

 Peraturan Kepala BNPB No 10 Tahun 2008 Tentang Tanggap 

Darurat 

 Peraturan Kepala BNPB No 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

UPT 

 Peraturan Kepala BNPB No 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Manajemen Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 2 Tahun 2009 Tentang Tata kerja 

Unsur Pengarah 

 Peraturan Kepala BNPB No 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Bantuan Peralatan 

 Peraturan Kepala BNPB No 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Pergudangan 

 Peraturan Kepala BNPB No 7 Tahun 2009 Tentang Tata 

Naskah Dinas BNPB 

 Peraturan Kepala BNPB No 14 Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 15 Tahun 2009 Tentang 

Penanggulangan Bencana Daerah 

 Peraturan Kepala BNPB No 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Strisasi Peralatan Penanggulangan Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Strisasi Logistik PB 

 Peraturan Kepala BNPB No 12 Tahun 2010 Tentang 

Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat 

 Peraturan Kepala BNPB No 13 Tahun 2010 Tentang 

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi 
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 Peraturan Kepala BNPB No 14 Tahun 2010 Tentang Pos 

Komando Tanggap Darurat Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan 

 Peraturan Kepala BNPB No 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Umum RR 

 Peraturan Kepala BNPB No 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan 

Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 19 Tahun 2010 Tentang 

Penghapusan Logistik dan Peralatan 

 Peraturan Kepala BNPB No 24 Tahun 2010 Tentang 

Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 6A Tahun 2011 Tentang Dana 

Siap Pakai 

 Peraturan Kepala BNPB No 8 Tahun 2011 Tentang Strisasi 

Data Kebencanaan 

 Peraturan Kepala BNPB No 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Inventarisasi Logistik 

 Peraturan Kepala BNPB No 11 Tahun 2011 Tentang 

Inventarisasi Peralatan 

 Peraturan Kepala BNPB No 14 Tahun 2011 Tentang Juknis RR 

 Peraturan Kepala BNPB No 15 Tahun 2011 Tentang 

Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

RELAWAN Penanggulangan Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Monitoring dan Evaluasi Manajemen Logistik 

Penanggulangan Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Monitoring dan Evaluasi Manajemen Peralatan 

Penanggulangan Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Umum Pengkajian Risiko 
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 Peraturan Kepala BNPB No 3 Tahun 2012 Tentang Panduan 

Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Penerapan Sekolah Madrasah Aman dari Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 7 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Data dan Informasi 

 Peraturan Kepala BNPB No 10 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Bantuan Logistik 

 Peraturan Kepala BNPB No 15 Tahun 2012 Tentang 

PUSDALOPS PB 

 Peraturan Kepala BNPB No 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status 

Keadaaan Darurat Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Radio Komunikasi Kebencanaan 

 Peraturan Kepala BNPB No 7 Tahun 2013 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan PB 

 Peraturan Kepala BNPB No 8 Tahun 2013 Tentang Media 

Center Tanggap Darurat Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 7 Tahun 2014 Tentang Lembaga 

Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan 

 Peraturan Kepala BNPB No 11 Tahun 2014 Tentang Peran 

serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 12 Tahun 2014 Tentang Peran 

serta Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 13 Tahun 2014 Tentang 

Pengarusutamaan Gender Di Bidang Penanggulangan 

Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 14 Tahun 2014 Penanganan, 

Perlindungan dan Partisipasi Penyng Disabilitas Dalam 

Penanggulangan Bencana 
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 Peraturan Kepala BNPB No 24 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Perka No 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Bantuan Logistik 

 Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2015 Tentang 

Pemberlakuan SKKNI-Str Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia Bidang Penanggulangan 

 Peraturan Kepala BNPB No 7 Tahun 2015 Tentang Rambu 

dan Papan Informasi Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 3 Tahun 2016 Tentang Sistem 

Komando Penanganan Darurat Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 4 Tahun 2016 Tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 6 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

 Peraturan Kepala BNPB No 2 Tahun 2018 Tentang 

Penggunaan Dana Siap Pakai 

 Peraturan Kepala BNPB No 3 Tahun 2018 Tentang 

Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana 

 Peraturan Kepala BNPB No 4 Tahun 2018 Tentang Sistem 

Manajemen Logistik dan Peralatan.pdf 

 Peraturan Kepala BNPB No.4 tahun 2019 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
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Bahan Bacaan III 

Mengenal Lingkungan Sosial di  

Situasi Pasca bencana 
 

Untuk mengenal lingkungan sosial di situasi pasca bencana, 

tentu saja sangat diperlukan untuk membuat perencanaan 

tanggap darurat. Perencanaan atau rencana tanggap darurat 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan tim manajemen dan 

pekerja yang bertujuan untuk mengantisipasi datangnya keadaan 

darurat sehingga semua orang di tempat kerja mengetahui hal-

hal apa saja yang harus dilakukan untuk selamat. 

Tujuan perencanaan tanggap darurat ini adalah untuk 

membimbing setiap individu yang berada pada situasi kecelakaan 

atau keadaan darurat guna mencegah atau meminimalkan cedera, 

kerusakan aset serta kerugian material. Dapat juga mencegah 

atau meminimalkan dampak lingkungan akibat kecelakaan atau 

keadaan darurat tersebut. Menurut OSHA, perencanaan tanggap 

darurat minimal harus mencakup hal-hal sebagai berikut: 

 Prosedur pelaporan kecelakaan, kebakaran, atau keadaan 

darurat lainnya 

 Kebijakan dan prosedur evakuasi, mencakup jalur evakuasi, 

tim evakuasi (floor warden) di setiap lantai, denah evakuasi 

atau sarana evakuasi lainnya. 

 Skema atau daftar nomor telepon penting yang harus 

dihubungi saat keadaan darurat 

 Prosedur tindakan darurat mulai dari pra kejadian, saat 

terjadi keadaan darurat, dan pasca kejadian.  Prosedur juga 

mencakup pembahasan tentang peralatan darurat, peralatan 

pemadam kebakaran, alarm, peralatan P3K, hingga 

prosedur emergency shutdown.  

 Sistem emergency shutdown adalah suatu sistem yang 

digunakan dalam industri perminyakan sebagai sistem 

pelindung (safety) dari bahaya-bahaya seperti kebakaran, 

dan tekanan berlebih yang dapat menyebabkan ledakan. 
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Biasanya sistem ini beroperasi apabila keadaan darurat 

dengan mematikan sistem proses. 

 Susunan tim tanggap darurat mencakup koordinator, tim 

evakuasi, petugas P3k, dan petugas lain yang diperlukan 

 

Langkah Dalam Menyiapkan Perencanaan Tanggap 

Darurat 

Menyiapkan perencanaan tanggap darurat harus 

disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan yang ada di 

lingkungan sekitar . Secara umum, langkah-langkah menyiapkan 

rencana tanggap darurat terbagi menjadi lima, diantaranya: 

 Identifikasi secara Spesifik – hal bahaya apa saja yang 

terjadi, contohnya mengetahui bahwa banyak rumah yang 

roboh, jalan yang retak dll. 

 

 Melakukan assessment – melakukan pendataan secara 

terpilah tentang dampak/kerusakan yang dialami oleh 

perorangan/ keluarga. 

 

 Langkah-langkah pencegahan −Tindakan pencegahan 

harus dirancang secara detail dan jelas untuk setiap jenis 

potensi bahaya. Misalnya membuat langkah pencegahan 

kebakaran, ledakan, atau tumpahan bahan kimia. 

 

 Perencanaan tanggap darurat −Perusahaan harus 

menentukan satu atau lebih perencanaan darurat yang 

didasarkan pada kompleksitas serta kebutuhan. Pastikan 

semua pekerja mengetahui perencanaan tanggap darurat ini. 

Penting bagi mereka untuk mengetahui tindakan 

pencegahan dan apa yang harus dilakukan saat keadaan 

darurat terjadi. 
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 Pelatihan dan uji coba −Perusahaan harus melatih para 

pekerjanya tentang langkah-langkah pencegahan dan 

perencanaan tanggap darurat. Pelatihan secara berkala harus 

dilakukan untuk memastikan pekerja melakukan tindakan 

sesuai dengan perencanaan darurat yang ditetapkan. 

 

 Evaluasi dan perbaikan − harus memperhitungkan 

kesenjangan antara perencanaan tanggap darurat dan hasil 

uji coba yang telah dilakukan. Bila dalam perencanaan 

tanggap darurat masih terdapat kekurangan atau tidak 

sesuai yang diharapkan, maka perbaikan dalam perencanaan 

tanggap darurat perlu dilakukan. 
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BAHAN BACAAN IV 

Manajemen Pengorganisasian  

dalam Kerja – Kerja Penanggulangan 

Bencana dan Pengurangan  

Resiko Bencana 

Kemampuan memanajemen penanggulangan Bencana dan 

Pengurangan Resiko bencana di lapangan memerlukan pokok-

pokok kegiatan antara lain: 

A. Perencanaan (Planning)  

▪ Perencanaan adalah proses kegiatan pemikiran, dugaan 

dan penentuan-penentuan prioritas yang harus dilakukan 

secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang 

sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang sudah 

ditetapkan.  

▪ Perencanaan juga merupakan kegiatan-kegiatan rohaniah 

sebelum melakukan tindakan jasmaniah. Kepemimpinan 

Keputusan/ Motivasi  

▪ Perencanaan itu amat diperlukan dalam rangka 

mengarahkan tujuan dan sasaran organisasi maupun 

tujuan suatu program pembangunan, sebab daripadanya 

dipaparkan pula tentang kebutuhan penggunaan tenaga 

kerja, biaya, waktu, peralatan dan sumber-sumber 

(resources) lainnya. 

B. Pengorganisasian (Organizing) 

▪ Pengorganisasian merupakan proses penyusunan 

pembagian kerja dalam unit-unit kerja dan fungsi-

fungsinya beserta penerapannya dengan cara-cara yang 

tepat mengenai orang-orangnya (staffing) yang harus 

menduduki fungsi-fungsi itu berikut penentuannya 

dengan tepat tentang hubungan wewenang dan 

tanggung jawabnya.  
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▪ Pengorganisasian itu dilakukan demi pelaksanaan kerja 

dan pelaksanaan dari perencanaan, yang penting demi 

adanya pembagian kerja yang setepat tepatnya. 

▪ Dalam pengorganisasian sangat penting untuk 

diperhatikan bahwa penetapan mengenai orang-

orangnya haruslah dilakukan secara obyektif dan setelah 

terlebih dahulu ditentukan unit-unit kerja dan fungsi-

fungsinya. 

C. Pendorongan (Motivating) 

▪ Pendorongan merupakan proses kegiatan yang harus 

dilakukan untuk membina dan mendorong semangat 

kerja dan kerelaan kerja para pegawai (anggota 

organisasi) demi tercapainya tujuan organisasi.  

▪ Pendorongan itu penting sekali mengingat arti 

pentingnya faktor manusia dalam organisasi dan dalam 

proses produksi. 

▪ Rangkaian kegiatan pendorongan ini mencakup segi-segi 

dorongan atau perangsang yang bersifat kerohanian 

(seperti pemberian kenaikan pangkat, pemberian 

pendidikan dan pengembangan karir, penambahan 

pengalaman, penyelenggaraan human relations dengan 

tepat, pemberian cuti dan sebagainya), maupun segi-segi 

dorongan kejasmanian (seperti adanya sistem upah dan 

gaji yang menggairahkan, pemberian tunjangan-

tunjangan serta distribusi sng dan pangan, penyediaan 

perumahan, kendaraan, jaminan-jaminan pemeliharaan 

kesehatan dan lain-lainnya).  

D. Pengendalian atau kontrol (Controlling) 

▪ Pengendalian atau kontrol adalah rangkaian kegiatan 

yang harus dilakukan untuk mengadakan pengawasan, 

penyempurnaan dan penilaian (evaluation) untuk 

menjamin bahwa tujuan dapat tercapai sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pengendalian 

atau kontrol itu perlu untuk mengetahui sampai dimana 
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pekerjaan sudah dilaksanakan, sumber-sumber yang telah 

dimanfaatkan, hambatan-hambatan, dan sebagainya. 

▪ Dari hasil (b), itu dapatlah diadakan penyempurnaan, 

evaluasi dan penentuan tentang perlunya tindakan-

tindakan korektif ataupun tindak lanjut yang harus 

dilakukan sehingga pemborosan-pemborosan dapat 

dihindarkan dan pengembangan-pengembangan 

selanjutnya dapat ditingkatkan pelaksanaannya. 
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Bahan Bacaan V 

Strategi Pendampingan Community 

Organizer dan Vocal Point 
 

Sebuah organisasi yang merupakan gerakan kepemimpinan 

perempuan akar rumput, dengan melakukan keterlibatan 

perempuan untuk menjadi aktor kunci dalam pelaksanaan 

kesiapsiagaan bencana. Maka dari itu sangat dibutuhkan strategi 

pendampingan Community Organizer dan Vocal Point sebagai 

berikut : 

 Berpusat Pada Masyarakat, mengutamakan kelompok 

perempuan sebagai aktor perubahan. 

 Responsif Gender, memastikan setiap proses advokasi dan 

penguatan kelompok masyarakat korban/penyintas 

memasukan perspektif gender dan memiliki analisis 

kesenjangan gender serta pengalaman hidup perempuan 

dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah 

daerah secara berjenjang, khususnya pada tahapan 

rehabilitasi dan rekonstruksi. 

 Partisipatif, keterlibatan aktif oleh perempuan dan 

kelompok rentan lainnya secara berjenjang mulai dari 

lingkungan sekitarnya, Desa dan Kelurahan dan pemerintah 

daerah. Keterlibatan aktif tidak sekedar hadir secara fisik 

namun mampu mempengaruhi proses didalamnya dan 

menemukan berbagai proses partisipasi berdasarkan tingkat 

pengalaman dan pengetahuan. 

 Sistematis, secara bertahap melakukan pendekatan di level 

makro untuk membangun kekuatan masyarakat dan level 

mikro untuk membangun lingkungan yang efektif dengan 

proses, urutan langkah dan arah yang direncanakan bersama. 

 Kemitraan, membuka ruang kolaborasi dengan prinsip 

kolektivitas/Gotong Royong. 

 Berbasis Pada Sumber Daya Lokal, mengedepankan pada 

ketersediaan sumber daya yang ada di wilayah intervensi. 
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 Keberlanjutan, menguatkan kelompok perempuan dan 

mendorong perbaikan kebijakan melalui kepemimpinan 

perempuan. Diantaranya adalah bagaimana memastikan 

roadmap rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya pada 

bidang/kluster akses pemulihan livelihood 

terimplementasikan dalam kebijakan anggaran serta 

mekanisme implementasi kebijakan anggaran dalam 

pengelolaan kebencanaan memberikan jaminan terhadap 

penguatan livelihood dan pemenuhan hak dasar korban 

terdampak.  
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BAHAN BACAAN VI 

Problem Solving & Conflict  

Management 
 

Dalam melakukan suatu pendampingan pada community 

organizer dan vocal point dalam konteks kesiagaan bencana, pasti 

akan banyak menemukan masalah atau beberapa konflik di 

lapangan, baik antar individu dan individu, individu dan 

kelompok, maupun kelompok dan kelompok. Maka dari itu 

berikut dibawah ini adalah beberapa langkah dari problem 

solving dan conflict management yang bisa dipakai. Sebagai 

berikut: 

 Membangun sinergitas adalah salah satu solusi bagaimana 

harus membangun ruang-ruang diskusi untuk koordinasi dan 

peluang kolaborasi. Di Level desa/kelurahan oleh para 

Community Organizer akan membangun dinamisasi antar 

lembaga melalui pertemuan pertemuan stakeholders baik 

formal maupun non formal. 

 Pendekatan partisipatif akan digunakan bagaimana segala 

keputusan kolektif harus di bangun berdasarkan keputusan 

yang dilegitimasi masyarakat dan pemerintah. Misalnya 

dalam pembentukan kelompok harus disertai dengan diskusi 

dan Surat Keputusan kelompok dari kelurahan/desa, segala 

hasil keputusan akan dibuatkan berita acara untuk 

menjustifikasi keputusan kolektif, sehingga apabila ada 

resistensi maka akan diselesaikan juga secara kolektif. 

 Konsep rencana evakuasi sudah dikembangkan oleh 

organisasi menjadi salah satu strategi kontijensi bencana 

dalam konteks memberikan perlindungan kepada semua 

individu. Hal ini mendorong keterlibatan kepemimpinan 

perempuan dalam perspektif bencana salah satu tujuannya 

adalah untuk mendorong kontijensi di masing-masing 

wilayah intervensi. 



46 
 

MODUL KELAS VOKASIONAL 

 Prinsip dari pelaksanaan ini adalah harus bersifat 

Transparansi dan akuntabel, baik dalam hal anggaran 

maupun tujuan pelaksanaan. Sehingga warga mengetahui 

bagaimana hal ini dijalankan dan seperti apa anggaran 

dikelola. Selain itu akan dilakukan perbaikan akurasi data  

dan identifikasi  penyebab melalui monitoring dan evaluasi 

 Pendekatan yang digunakan yaitu dengan membangun 

sinergitas koordinasi dengan semua pihak termasuk di level 

keluarga dalam hal ini suami. Dalam konteks mendorong 

keterlibatan perempuan secara kelembagaan kami akan 

membangun kemitraan dengan pihak pemerintah guna 

membangun perspektif bersama soal pentingnya 

keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan 

keputusan. 
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BAB III 

KEWIRAUSAHAAN

SOSIAL 
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PENGANTAR 

 
Kewirausahaan sosial, adalah sebuah aktivitas dengan 

memiliki logikanya sendiri. Logikanya yang dibangun, berbeda 

dengan logika kewirausahaan ‗tradisional‘, yang cenderung 

mencari keuntungan untuk diri sendiri. Alih-alih untuk 

kesejahteraan pribadi, para pelaku kewirausahaan sosial 

mendedikasikan waktu dan tenaga untuk peningkatan 

kesejahteraan pihak-pihak lain. Kewirausahaan sosial menjadi 

perhatian publik selama dua dekade terakhir. Di Asia sendiri, 

konsep wirausaha ini berkembang pesat selama sepuluh tahun 

belakangan. Perkembangan ini selain karena banyak yang telah 

menyadari berbagai manfaat wirausaha tersebut, juga karena 

wirausaha sosial bangkit sebagai upaya inovatif dalam menyikapi 

problematika sosial. 

Menurut Eugenia Mardhanugraha, Kepala UKM Center FEB 

UI, dalam buku Berani Jadi Wirausaha Sosial?, kewirausahaan 

sosial atau social entrepreneurship merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari konsep kewirausahaan secara keseluruhan. Yang 

membedakan adalah manfaat wirausaha sosial yang menekankan 

pada tujuan lebih mulia, seperti menanggulangi kemiskinan. 

Kewirausahaan sosial juga menyadarkan para ekonom, politisi, 

dan pengambil kebijakan untuk mengubah arah berpikir dalam 

membawa Indonesia pada kemajuan bangsa. Hal ini karena 

kewirausahaan sosial tidak semata menyelesaikan persoalan 

ekonomi, tetapi sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan 

sosial di tanah air.  

Jadi, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa 

kewirausahaan sosial bukan hanya sebuah proyek bisnis biasa. 

Kewirausahaan sosial adalah sebuah bisnis dengan misi, yang 

memiliki orientasi berkelanjutan, melakukan pemberdayaan, dan 

memberi dampak positif pada permasalahan sosial yang ada. 
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Tujuan 

1. Peserta memiliki pengetahuan tentang kewirausahaan sosial 

2. Peserta mampu mengidentifikasi dan membangun usaha 

sosial 

3. Peserta mampu mengorganisir kelompok ekonomi kolektif 

untuk penguatan ekonomi sosial 

4. Peserta mampu menjadi wiraswasta yang mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Curah pendapat 

Pemaparan Materi 

Diskusi Kelompok  

Games 

Bahan Bacaan 

 Ife, Jim and Frank Tesoriero. (2006), Community 

development: Alternatif  pengembangan 

masyarakat di era globalisasi, (Satatrawan 

Manulang, Nurul Yakin, & M.Nursyahid, 

penerjemah. 2008). Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

 Teknologi finansial dan penguatan usaha 

perempuan di era digital: tinjauan dari sisi sosiologi 

digital, Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | 

Agustus 2019 

 

Pokok bahasan 

1. Apa itu kewirausahaan sosial? 

2. Membangun model bisnis canvas 

3. Sosial media dan digital marketing, Design dan 

branding produk? 

4. Cara meloby, negosiasi dan membangun jaringan 

untuk promosi usaha 

5. Membangun usaha kolektif perempuan 

6. Skill set mapping. 
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 Business Model Canvas: Penerapan di Indonesia 

Pengarang: Tim PPM Manajemen, 2012 Cara 

Mudah belajar Digital Marketing 

 Balaji, R. 2011. Competency Mapping. International 

Journal Cmputer and Organization-Trends,1(2), pp. 

23-33 

 Sharma, N & Khanna, K. 2015. Competency Map-

ping. Indian Journal of Research, 4(1), pp. 161-163 

 

Peralatan 

Papan Tulis, Kertas Plano dan Marker 

Alat Tulis 

Proyektor Infocus dan LCD 

Durasi 

160 Menit/ Pokok Bahasan 

 

Langkah – langkah 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan pemateri memberikan 

pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan pemateri untuk menjawab 

seluruh pertanyaan.  

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting dan menutup 

sesi diskusi 

 Fasilitator memberikan pretest untuk masing-masing pokok 

bahasan 

 Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi materi selesai 

fasilitator meminta peserta untuk brainstorming tentang 

materi diskusi dan membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 
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BAHAN BACAAN I 

Apa Itu Kewirausahaan Sosial 
 

Wirausaha Sosial adalah orang yang menyadari di mana 

ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak 

terpenuhi yang mana sistem kesejahteraan negara tidak akan atau 

tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, dan orang yang 

bersama-sama mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan 

(umumnya sumber daya manusia, uang, dan tempat) dan 

menggunakannya "untuk membuat perbedaan" (Thompson et al., 

2000). Menurut Dees (2002: xxxi) cara terbaik mengukur 

kesuksesan kewirausahaan sosial adalah bukan dengan 

menghitung jumlah profit yang dihasilkan, melainkan pada 

tingkat dimana mereka telah menghasilkan nilai - nilai sosial 

(social value). Para wirausaha sosial bertindak sebagai agen 

perubahan dalam sektor sosial dengan:  

 Mengadopsi sebuah misi untuk menciptakan dan 

mempertahankan nilai-nilai sosial.  

 Mengenali dan mengusahakan peluang-peluang baru untuk 

menjamin keberlangsungan misi tersebut. 

 Melibatkan diri dalam sebuah proses inovasi, adaptasi dan 

belajar yang berkelanjutan.  

 Bertindak penuh semangat walaupun dengan keterbatasan 

sumber. 

 Penuh intensitas dalam semangat akuntabilitas kepada 

konstituen dan pada usaha-usaha untuk menghasilkan target 

yang telah ditetapkan. (Dees dkk, 2002) 

Satu hal yang dapat diungkapkan adalah bahwa 

kewirausahaan sosial identik dengan usaha-usaha peningkatan 

nilai kemanusiaan manusia, yang biasanya dimulai dengan 

identifikasi peluang-peluang yang dapat dikerjakan. Tentu saja, 

untuk dapat memulainya diperlukan sebuah inspirasi yang besar 

dan kuat, serta didukung oleh kreativitas dan keberanian untuk 
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bertindak. Akhirnya kegiatan ini dapat benar-benar bermanfaat 

sosial. Proses kewirausahaan sosial, secara umum tidak banyak 

berbeda dengan kewirausahaan biasa, namun demikian, terdapat 

beberapa perbedaan yang membuat proses ini menjadi khas dan 

unik.  

 

Kerangka Kerja Proses Kewirausahaan Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antecendent 

 Motivasi sosial/misi 

 Identifikasi peluang  

 Akses permodalan/ funding 

 Banyaknya kuantitas pihak-pihak yang 

bersentuhan 

 

Enterpreneurial Orientation 

 Inovasi 

 Proaktif 

 Pengambilan resiko 

 Potensi agresi dalam kompetisi 

 Otonomi 

 

Outcomes 

 Penciptaan nilai sosial 

 Kesinambungan solusi 

 Tingkat kepuasan pihak-pihak yang 

bersentuhan 
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Bahan Bacaan II 

Membangun Model Bisnis Canvas 
 

Pengertian Model Bisnis Canvas 

Bisnis model canvas adalah alat representasi visual yang 

dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis. 

Dengan tools BMC ini, kita dapat memahami sebuah bisnis secara 

garis besar tanpa harus membuat dokumen bisnis plan panjang 

lebar. Business Model Canvas ini terdiri dari 9 pilar utama yang 

merangkum proses bisnis mulai dari value perusahaan, segmen 

pelanggan, hingga struktur finansial. Dengan kesembilan blok ini, 

sebenarnya kita sudah bisa memvalidasi apakah satu ide bisnis itu 

potensial atau tidak. Oleh karna membuat bisnis model canvas 

adalah hal paling awal yang biasanya dibutuhkan seorang 

pengusaha pemula. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana 

cara membuat sebuah bisnis model canvas yang baik? Jawaban 

sederhananya tentu dengan banyak berlatih membuat model 

bisnis canvas. Cara lain yang lebih efektif adalah dengan 

memahami secara mendalam setiap elemen dari BMC. Berikut 

deskripsi dan panduan mengisi secara mudah kesembilan blok 

yang ada dalam bisnis model canvas : 

▪ Customer segments 

Bagian ini akan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari 

produk . Bisa juga berisi profil orang yang memiliki masalah 

yang akan dipecahkan oleh bisnis . Untuk model bisnis 

ecommerce yang berkembang sekarang ini, customer 

segment mencakup si penjual barang dan pembeli. Untuk 

lebih jelas mengenali siapa segmentasi pelanggan , ada 

baiknya kamu juga mempelajari apa itu buyer persona. 

 

▪ Value Propositions 

Blok ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat 

bisnis  terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. 

https://karinov.co.id/contoh-bisnis-model-canvas/
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Biasanya berupa solusi atau inovasi yang  tawarkan dan 

menjadi keunggulan utama perusahaan. 

▪ Channel 

Sederhananya, channel adalah media yang bisnis  gunakan 

untuk men-deliver solusi yang kamu tawarkan untuk sampai 

ke konsumen. Channel ini bisa berupa website, online 

advertisement, aplikasi, bahkan seorang sales person. Untuk 

mempelajari lebih dalam mengenai channel marketing di era 

modern, kamu bisa simak dalam tulisan strategi marketing 

era digital. 

▪ Customer Relationships 

Jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum 

tahu produk, maka customer relationship adalah 

kebalikannya. Kamu harus tahu bagaimana cara bisnis  bisa 

terus keep in touch dengan para pelanggan. Bentuknya pun 

bisa sangat beragam, mulai dari newsletter, layanan after 

sales, dan sejenisnya. 

▪ Revenue Streams 

Pada kedua blok bagian bawah (cost & revenue), kamu perlu 

menjabarkan struktur finansial dari perusahaan. Di bagian 

revenue, tentu yang perlu kamu tuliskan adalah produk/jasa 

apa saja yang dapat memberikan pemasukan. 

▪ Key Activities 

Blok ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana kamu 

bisa menciptakan value proposition perusahaan. Jika bisnis 

kamu adalah product-based, maka inovasi teknologi dalam 

proses pembuatan produk bisa menjadi key activities. 

▪ Key Resources 

Sumber daya utama, key resources merupakan kolom yang 

akan menjelaskan aset strategis perusahaan. Aset ini bisa 

berupa bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan 

dan semacamnya. 

▪ Key Partnerships 

Tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri, dalam 

menjalankan sebuah aktivitas bisnis, tentu kita membutuhkan 

mitra. Disinilah tempat kita memasukkan mitra strategis yang 
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kita miliki. Dalam konteks bisnis, mitra bisa berupa supplier, 

vendor, agensi, dan sejenisnya. 

▪ Cost Structure 

Pada bagian terakhir ini, kita harus menentukan biaya apa 

saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan 

aktivitas bisnis. Untuk mempermudah,struktur biaya dapat 

diisi berdasarkan isian pada kolom key activities, key 

resources, dan channel. 

Contoh Bisnis Model Canvas Bisnis Makanan 

Berikut contoh BMC dari rencana bisnis wirausaha sosial 

Strawberry24. Usaha Strawberry24 bertujuan untuk memproduksi 

makanan sehat berbahan dasar buah strawberry segar. Berikut 

model bisnis canvasnya. 
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BAHAN BACAAN III 

Sosial Media dan Digital Marketing,  

Design dan Branding Produk 
 

Sosial Media dan Digital Marketing 

 

Social media marketing adalah sebuah proses pemasaran 

yang dilakukan melalui pihak ketiga yaitu website berbasis social 

media. Ada banyak media sosial yang bisa digunakan untuk 

pemasaran atau promosi sebuah produk atau jasa. Akun media 

sosial yang sering digunakan untuk promosi seperti Twitter, 

Facebook, dan Instagram. Melalui media ini, perusahaan atau 

brand bisa melakukan promosi yang terstruktur dan tepat 

sasaran. 

Sedangkan digital marketing hanya dikenal sebagai 

pemasaran yang dilakukan pada platform social media, tapi 

sesungguhnya da bergam akses untuk pebisnis memasarkan 

produknya di dunia digital kepada para calon konsumennya. 

Selain melalui platform media sosial, dengan mengguna-

kan digital marketing,  bisa memberikan penawaran jasa, bisnis 

dan produk  melalui Website maupun Blog. Saat ini 

penggunaan digital marketing menjadi sebuah keharusan baik 

untuk perusahaan besar, menengah dan kecil sekalipun. Hal ini 

tentunya didukung dengan fakta bahwa mayoritas penduduk di 

seluruh dunia sudah terhubung dengan internet dan bahkan 

memiliki ketergantungan pada penggunaan perangkat elektronik 

untuk kehidupan sehari-hari. 

 

Keunggulan Digital Marketing 

Digital marketing telah memberikan banyak manfaat bagi 

para pengusaha berskala besar maupun yang baru saja memulai 

bisnisnya. Digital marketing juga memberikan dampak yang 
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positif bagi konsumen. Berikut beberapa keunggulan digital 

marketing: 

▪ Murah dan Efektif 

Ketika dibandingkan dengan traditional marketing, digital 

marketing lebih murah dan juga efektif dalam melakukan 

pemasaran. Digital marketing tidak membutuhkan alat yang 

rumit, perizinan dan ongkos produksi sehingga mampu 

memangkas biaya pemasaran. Selain itu digital 

marketing juga mampu untuk menghasilkan performa yang 

lebih baik dalam pemasaran karena digital marketing dapat 

membantu untuk memasarkan produk, jasa dan juga bisnis  

ke calon konsumen yang lebih targeted. Dalam kata lain, bisa 

menentukan pasar secara rinci mulai dari gender, perilaku, 

umur dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, iklan dan 

kampanye bisa ditargetkan ke calon konsumen yang sesuai. 

 

▪ Interaktif 

Kehadiran digital marketing memberikan bentuk pemasaran 

yang lebih interaktif. Digital marketing memungkinkan iklan 

dan kampanye untuk menghadirkan komunikasi dua arah 

terhadap calon konsumen. Oleh karena itu, digital 

marketing mampu menyjikan pemasaran online yang lebih 

interaktif, sehingga lebih mendapatkan lebih 

banyak exposure terhadap brand yang miliki. 

 

▪ Merespon Isu dengan Cepat 

Digital marketing memungkinkan untuk berkomunikasi 

secara langsung dan real time bersama calon konsumen, 

sehingga  bisa merespon isu dengan cepat. Sebagai contoh 

ketika mengalami keluhan dari konsumen maupun 

mengalami permasalahan. Tidak hanya permasalahan, ketika 

terjadi suatu isu, kita dapat memanfaatkan isu tersebut 

sebagai bagian dari kampanye dan untuk menunjukan 

bahwa produk, bisnis maupun jasa yang  miliki itu up-to-

date. 
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▪ Target Khalayak Lebih Spesifik 

Salah satu alasan terpenting dan keuntungan yang cukup 

signifikan dari penggunaan digital marketing adalah bisa 

menargetkan khalayak calon konsumen secara spesifik.  

Digital marketing mampu untuk membantu  untuk 

menargetkan khalayak mulai dari gender, usia, minat, hingga 

lokasi untuk menentukan target yang paling sesuai untuk 

iklan maupun kampanye marketing . 

 

▪ Lebih Terukur 

Dibandingkan dengan pemasaran konvensional atau 

tradisional, tingkat keberhasilan digital marketing lebih 

terukur. Pengukuran tingkat keberhasilan ini lebih lengkap 

dan akurat dikarenakan adanya data dan juga bantuan dari 

berbagai tools yang bisa digunakan. Kita bisa memanfaatkan 

alat-alat atau tools seperti social media analytics atau Google 

Analytics untuk melihat hasil kampanye digital  dan secara 

langsung  bisa melihat hasilnya melalui data yang tersedia. 

 

▪ Tidak Ada Batasan Geografis 

Berbeda dengan traditional marketing, keuntungan dari 

digital marketing dalam pemasaran adalah tidak adanya 

batasan geografis. Yang dimaksud dengan tidak adanya 

batasan geografis adalah digital marketing memiliki pe-

masaran yang sangat luas. Digital marketing mampu untuk 

menargetkan lebih dari satu daerah saja, bahkan  bisa 

memiliki target pemasaran nasional maupun Internasional. 

Digital marketing memanfaatkan internet sebagai media 

pemasaran sehingga pemasaran bisa mendapatkan 

jangkauan yang luas dan tidak ada batasan geografis. Semua 

orang yang menggunakan internet bisa menjadi target 

pemasaran digital. 

▪ Kaya dengan Data 

Mendukung keunggulan digital marketing sebelumnya yaitu 

lebih terukur, hal tersebut bisa dilakukan karena adanya 

data. Digital marketing dapat membantu  secara akurat 
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karena kaya akan data. Dengan digital marketing,  bisa 

mengetahui jumlah pengunjung situs web  secara langsung. 

Tidak berhenti disitu, selain jumlah,  juga bisa mendapatkan  

dengan detail seperti lokasi, perangkat yang digunakan, 

durasi kunjungan dan lain-lainnya. Kekayaan data-data 

tersebut sangat membantu dalam melakukan evaluasi digital 

marketing agar bisa menjadi lebih efektif. 

Jenis Media dalam Digital Marketing 

Secara garis besar, digital marketing memiliki 3 jenis media 

yang dapat digunakan dalam menjalan aktivitas pemasaran 

digital. Ke 3 jenis media tersebut, yaitu: 

● Owned Media 

Owned media adalah media yang dimiliki secara langsung 

oleh atau produk, jasa atau business yang  miliki. Contoh 

dari owned media adalah akunmedia sosial seperti Instagram, 

Twitter ataupun Facebook. Selain itu blog atau website juga 

termasuk sebagai owned media. Media tipe ini adalah media 

yang harus dimiliki oleh brand, karena ini bagaikan ‗nyawa‘ 

dari berkembangnya bisnis. Kepemilikan owned 

media menjadi suatu kewajiban karena disinilah bisa 

berinteraksi dengan khalayak atau calon konsumen  setiap 

harinya. Owned media bisa dijadikan wadah untuk „engage‟, 

mengedukasi dan menyebarkan informasi mengenai brand. 

Oleh karena itu, owned media menjadi bagian yang penting 

dalam digital marketing. 

● Earned Media 

Earned media merupakan media yang dibuatkan 

oleh khalayak untuk brand sebagai sebuah cara untuk 

menunjukan kecintaan atau perhatian khalayak 

kepada brand yang miliki. Contoh dari earned media adalah 

seperti fanspage atau akun media sosial yang 
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membahas brand yang  miliki. Earned media menjadi suatu 

bonus dalam digital marketing untuk, karena  bisa 

mendapatkan promosi secara langsung dari orang-orang 

yang menyukai brand  sehingga brand  bisa mendapatkan 

perhatian yang lebih dan pastinya lebih dikenal dari 

sebelumnya. 

● Paid Media 

Paid media adalah media dimana harus membayar sejumlah 

biaya untuk memanfaatkan media tersebut. Contoh dari paid 

media adalah radio, majalah, koran, website lain 

dengan traffic tinggi atau akun media sosial yang memiliki 

banyak pengikut. Paid media dalam digital marketing dapat 

membantu untuk menjangkau khalayak dalam waktu yang 

singkat. Semuanya tergantung akan harga yang bisa berikan 

untuk mengiklan di media tersebut. 

Design dan Branding Produk 

Menurut American Marketing Association, merek adalah 

nama, istilah, desain, simbol, atau karakteristik lainnya dari sebuah 

produk atau jasa yang membedakannya dari yang lain. Oleh 

karena itu, branding adalah segala usaha untuk menciptakan 

sebuah brand. Dengan kata lain, proses menentukan misi, visi, 

serta logo dapat dikategorikan sebagai branding. Merek dapat 

direpresentasikan oleh berbagai macam hal. Namun, keempat 

unsur di bawah ini tidak boleh  lupakan ketika melakukan 

branding: 

● Misi dan Visi — Misi dan visi adalah fondasi dari merek. 

Keduanya dapat diartikan sebagai berikut: Misi merupakan 

solusi yang ingin diberikan untuk memecahkan masalah yang 

ada, sedangkan visi adalah tujuan jangka panjang yang ingin 

dicapai dengan merek. 
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● Logo — Logo adalah wajah dari sebuah merek. Untuk 

mendapatkannya, diperlukan gaya tulisan, warna, dan bentuk 

yang dapat membekas dalam pikiran target pasar. 

● Jargon — Logo menciptakan citra visual pada sebuah merek, 

tetapi  perlu membuatnya lebih hidup dengan tutur kata. Di 

sinilah jargon dibutuhkan. Dengan memilikinya, calon 

pelanggan akan lebih paham dengan apa yang merek ingin 

tawarkan. 

● Website — Dulu, dapat menampilkan citra merek dengan 

pamflet, billboard, dan iklan televisi. Namun, era digital 

mengharuskan setiap bisnis untuk memiliki situs resmi. 

Apabila tidak, usaha tidak akan terkenal. 

Pentingnya Branding untuk Bisnis 

Branding merupakan salah satu kunci utama kesuksesan 

sebuah bisnis — dalam industri apapun. Berikut adalah beberapa 

alasannya: 

● Merek akan terkenal dengan mudah — Branding yang 

tepat akan membuat merek terkenal. Ingat contoh Makaroni 

Ngehe? Bisnis tersebut berhasil membedakan brandnya dari 

kompetitornya yang kebanyakan memiliki ciri sama. 

● Memberikan bisnis posisi yang kuat dalam industri — 

Dalam jangka panjang, usaha memperkuat merek akan 

menempatkan bisnis pada posisi yang strategis dalam 

industrinya. 

● Kepercayaan terhadap merek akan meningkat — Brand 

yang dikenal secara positif akan lebih dipercaya dan lebih 

mudah menarik pelanggan baru. Selain itu, pelanggan lama 

juga akan betah berbisnis dengan jika kualitas dan citra 

merek terjaga. 

● Mendukung pemasaran merek itu sendiri —Usaha 

pemasaran akan lebih mudah jika memiliki merek yang 

sudah dipercaya. Konsumen yang puas dengan produk atau 

layanan akan cenderung merekomendasikannya ke orang 

lain. 
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Strategi Branding 

Brand ternyata bukan hanya pencitraan sesaat, istilah 

tersebut juga melingkupi opini dan ekspektasi orang yang 

diciptakan olehnya. Agar bisa merealisasikannya, perlu strategi 

branding, yaitu rencana jangka panjang untuk membangun image 

brand yang dapat bertahan lama sebagai berikut: 

 

 Sebutkan Tujuan di Balik Brand  

Sebelumnya telah disebutkan bahwa solusi yang janjikan 

melalui sebuah produk merupakan salah satu bentuk brand. 

Akan tetapi, janji tidaklah cukup untuk membentuk suatu 

brand yang dapat menciptakan dampak di masyarakat. 

Apalagi, sudah banyak perusahaan yang melakukannya. 

Pernyataan di atas mungkin susah dipahami, terutama 

apabila  belum pernah mendengar tentang brand promise 

(janji) dan brand purpose (tujuan). Pada dasarnya, brand 

promise adalah keunikan dari brand yang ingin digunakan 

untuk menarik perhatian calon konsumen. Di sisi lain, brand 

purpose merupakan misi yang ingin dibawa dengan brand 

tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa 

keunikan memang mampu menjadi pembeda diri dari orang 

lain. Sesuatu yang unik juga dapat menjadi pusat perhatian 

dengan mudah. Akan tetapi, keunikan akan kehilangan 

nilainya seiring waktu berlalu. Untuk mempertahankan 

kedudukan brand, diperlukan sebuah nilai lebih, yaitu alasan 

sebenarnya di balik brand tersebut. 

▪ Jaga Konsistensi Brand 

Salah satu ciri brand yang dapat bertahan lama adalah 

konsistensi — dalam berbagai hal, termasuk warna, ide, 

desain logo, dan gaya bahasa. Mengapa? Harmoni yang 

ditemukan pada sebuah brand akan membentuk persepsi 

positif dalam pikiran masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga 
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membuat brand  lebih mudah diingat. Contoh sederhananya 

adalah sebuah rumah makan. Menu yang disajikan di tempat 

itu terbilang enak, sehingga menjadi pelanggan setelah 

mencobanya sekali. Namun, kualitas makanannya berkurang 

setelah beberapa kali bersantap di sana. Jika ini terjadi, 

tentunya kecewa bukan? Pada kasus di atas, kejadian 

tersebut dapat dihindari apabila kru dapur memiliki str untuk 

mempertahankan kualitas pekerjaan mereka. Pelajaran dari 

contoh tersebut juga berlaku pada brand. Namun, 

pengaplikasiannya sedikit berbeda. Selain kualitas produk 

suatu brand perlu dijaga, konsistensi juga harus diterapkan 

pada media pemasarannya. Hal ini dilakukan agar tidak 

terjadi kebingungan di antara para pelanggan. Apalagi jika 

bisnis memiliki banyak kompetitor langsung 

▪ Memiliki Website 

Usaha branding sebuah perusahaan belum lengkap tanpa 

keberadaan website. Mengapa website? Dalam sebuah studi 

Verisign, 88 persen perusahaan setuju bahwa memiliki 

website memudahkan konsumen untuk menemukan mereka. 

Hal ini dikarenakan kebiasaan pembeli yang telah berubah. 

Kini, 82 persen dari mereka mencari produk atau jasa yang 

diinginkan di internet. Banyak usaha kecil menengah yang 

berhasil membangun kesuksesan mereka dengan bantuan 

website.  

▪ Membangun Kedekatan Antar Konsumen 

Psikolog Roy Baumeister dan Mark Leary menyebutkan 

bahwa kedekatan dengan orang lain merupakan salah satu 

kebutuhan psikologis manusia yang mendasar. Ternyata, 

konsep kedekatan tersebut dapat digunakan untuk 

meningkatkan citra positif sebuah brand. Cara penerapannya 

berbeda-beda, tetapi yang paling sering dilakukan adalah 

melalui komunitas pengguna. Rapha, brand perlengkapan 

http://www.scienceofrelationships.com/home/2012/4/16/the-need-to-belong-part-of-what-makes-us-human.html
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bersepeda asal Inggris, adalah salah satu yang menggunakan 

komunitas pengguna untuk strategi branding. Hal ini mereka 

realisasikan melalui Rapha Cycling Club (RCC), sebuah klub 

yang bersifat internasional. 

▪ Integrasikan Staf Customer Service dengan Str Brand 

96 persen konsumen beranggapan bahwa ada atau tidaknya 

customer service mempengaruhi loyalitas mereka terhadap 

sebuah brand. Dengan kata lain, layanan konsumen juga 

merupakan faktor yang meningkatkan kualitas brand— 

apapun bidangnya. Akan tetapi, perlu memastikan staf 

layanan konsumen sepenuhnya paham dengan str brand 

yang telah dibuat. Jika brand mengedepankan keramahan 

dan formalitas dalam melayani pelanggan, maka seluruh 

agen customer service harus memiliki ciri-ciri tersebut. Hal ini 

dapat dicapai dengan melakukan orientasi str brand yang 

intensif terhadap karyawan. Jika terlaksana, konsistensi brand  

akan terjaga dengan baik. 

▪ Berikan Apresiasi pada Pelanggan 

Barangkali brand telah memiliki pelanggan setia. Bahkan, 

mungkin beberapa dari konsumen-konsumen ini tidak hanya 

membeli produk atau menggunakan jasa, tetapi juga 

merekomendasikannya dan mengulasnya secara online.Agar 

loyalitas tersebut tidak pudar,  perlu mengungkapkan rasa 

terimakasih kepada pelanggan yang memberikan apresiasi 

lebih. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk 

menunjukkannya. Sistem poin adalah salah satunya. 

Konsepnya sederhana: setiap pembelian produk atau 

penggunaan jasa akan mendapatkan satu poin. Ketika 

seorang pelanggan berhasil mengumpulkan sejumlah poin, 

ia berhak mendapatkan sebuah hadiah. Bentuknya pun bisa 

berbagai macam, dari hadiah berupa fisik maupun voucher 

https://www.rapha.cc/gb/en/rcc
https://www.nextiva.com/blog/customer-service-statistics.html
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diskon. Mungkin pernah melihat sistem serupa di swalayan 

atau toko tertentu. 

▪ Perhatikan Kompetitor 

Untuk memperhatikan competitor, bisa menggunakan kelima 

strategi brand yang telah dibahas sebelumnya, tetapi jangan 

lupa untuk mengawasi gerak-gerik para pesaing. Mengapa 

demikian? Untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan agar 

sebuah merek lebih unik dari yang lain, harus tahu taktik 

mereka. Apalagi, tidak ingin menggunakan strategi brand 

yang terlalu mirip dengan milik kompetitor dan membuat 

target pasar kebingungan. Ditambah lagi, menganalisa 

pesaing memungkinkan untuk menghindari kesalahan yang 

terjadi pada usaha branding mereka. 
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BAHAN BACAAN IV 

Cara Melobi, Bernegosiasi dan  

Membangun Jaringan untuk  

Promosi Usaha 

Melobi atau bernegosiasi adalah bentuk aktif dari suatu 

kegiatan, melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara 

tidak resmi. Melobi pada dasarnya merupakan usaha yang 

dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi 

sasaran agar terbentuk sudut pngan positif terhadap topik lobi, 

dengan demikian diharapkan memberikan hasil sesuai yang 

diharapkan. 

Tujuan dari melobi di kalangan bisnis berguna untuk 

memastikan kelancaran usaha dan mengupayakan tindakan saling 

menguntungkan. Salah satunya adalah untuk mendapatkan 

kepercayaan dari berbagai mitra bisnis. Mitra bisnis berbagai 

macam seperti pengusaha, distributor, provider, penyalur modal 

atau perbankan. Melobi tidak melulu kalangan yang satu tujuan 

bisa juga dengan yang menjadi pesaing usaha yang akan dijalani. 

 

Strategi teknik negosiasi  

▪ Secara tidak langsung 

Melobi, cara ini menggunakan perantara orang ketiga 

dimana sudah dipercaya atau sudah dekat dan mempunyai 

akses kepada orang yang akan kita lobi. Usahakan orang 

yang kita pilih memiliki niat baik dan tetap menjaga 

kerahasiaan usaha yang akan dijalankan. Hal ini 

membutuhkan waktu mengingat pihak yang akan membantu 

kita terkadang memiliki kesibukan tersendiri. 
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▪ Secara langsung 

Bertatap muka dan komunikasi langsung tanpa ada 

perantara dalam melobi membutuhkan hubungan yang 

sudah terjalin lama saling mengenal satu dengan yang lain. 

Namun, apabila belum pernah kenal dan baru pertama kali 

bertemu, bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu dan 

dibarengi dengan kemampuan bicara yang baik dalam 

melobi. 

▪ Secara Terbuka 

Untuk jenis seperti ini bukan yang melakukan penawaran 

untuk berbisnis, melainkan ditawarkan secara terbuka untuk 

bisnis yang akan dikerjakan bersama tanpa adanya rasa takut 

diketahui oleh orang lain. Penawaran seperti ini sebaiknya 

dipelajari lebih teliti agar tidak salah langkah dalam 

pengambilan keputusan, karena dikhawatirkan apabila orang 

tersebut tidak memiliki niat yang baik, asset yang miliki 

berbalik yang digunakan sebagai modal kerja. 

▪ Secara Tertutup 

Cara melobi ini bisa dibilang sangat rahasia karena hanya  

dan pihak yang akan di lobi mengetahui perbincangan dan 

rencana yang akan dilaksanakan. Perlu mengenal lebih dalam 

mengenai karakteristik orang yang akan kita lobi agar tidak 

merugikan kita seperti adanya pembocoran mengenai 

perbincangan yang sudah terjadi. 

Ketentuan dan syarat melobi agar dapat berjalan lancar 

Agar niat untuk melobi seseorang atau lembaga tertentu 

berhasil dengan baik atau sekurang kurangnya tidak 

menimbulkan penolakan yang mungkin keras atau malah 

antipasti, berikut petunjuk-petunjuk yang harus  perhatikan, yaitu: 
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▪ Kenali target – Perlu mengenal dan memahami karakter 

target orang yang akan di lobi dengan baik meliputi sifat, 

sikap, padangan dan perilakunya. Sehingga bisa menentukan 

teknik komunikasi yang akan digunakan agar komunikasi 

terasa nyaman dan tidak ada kesalahan yang menyinggung 

perasaan. 

 

▪ Penampilan yang baik – Kesan pertama kali bertemu 

terlihat dari cara penampilan seseorang, sehingga pelobi 

diharapkan berpenampilan wangi, rapi dan menarik selain itu 

harus dilengkapi dengan kemampuan presentasi yang baik 

pada saat mengutarakan usaha yang akan dikerjakan, 

intelektual atau wawasan, juga kepribadian dengan 

pembawaan yang tenang dan mampu mencairkan suasana. 

 

▪ Kuasai situasi dan kondisi – Penyampaian pesan sebaiknya 

disesuaikan tempat dan situasinya, apakah di kantor, café, 

rumah atau tempat lain untuk bertemu. Apabila tiba-tiba 

ketika sedang melobi datang orang lain dan mengalihkan 

pembicaraan sebaiknya  menghentikan pembicaraan agar 

apa yang diperbincangkan tetap bersifat privasi. 

▪ Cara penyampaian – Apabila pihak yang didekati adalah 

pribadi, orang yang memiliki nama atau tergolong orang 

penting maka cara yang dilakukan bersifat persuasif dan jika 

merupakan kelompok maka pesan harus bersifat 

argumentatif. Pelobi harus menyampaikan alasan dan 

pertimbangan yang logis dan rasional yang bisa membuat 

mereka jelas, mengerti dan memahami sehingga bisa 

diterima dan mendapat dukungan. 

▪ Mengemas pesan – Umumnya pesan yang dikemas secara 

menarik, rapi, terstruktur sehingga mudah dipahami akan 

lebih membuat orang terutama pihak yang akan kita lobi 

akan lebih cepat menangkap makna yang kita sampaikan. 
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Pengemasan bisa dalam bentuk catatan singkat atau 

proposal yang tidak bertele-tele. 

▪ Jangan takut gagal. – Menurut pepatah ―Kegagalan adalah 

keberhasilan yang tertunda‖ memang benar apabila kita 

terus mencobanya kembali. Karena semakin diulang kita 

akan tahu dimana letak kesalahan dan kekurangan. Tidak ada 

sesuatu yang kita kerjakan langsung berhasil tanpa waktu 

singkat tanpa adanya rintangan yang harus dihadapi. Ketika 

dalam usaha melobi ternyata gagal atau tidak bisa menarik 

orang untuk memberikan modal atau menjadi partner, maka 

kita harus merubah Teknik, tutur kata atau pembawaan kita. 
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BAHAN BACAAN V 

Skill Set Mapping 

Sebuah keahlian adalah kategori keahlian atau kemampuan 

tertentu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Contoh 

ketrampilan khusus meliputi hubungan manusia, penelitian dan 

perencanaan, kepemimpinan, manajemen, dan keterampilan 

komputer. Ada 2 jenis Skill set yang ada yaitu soft skill dan hard 

skill. 

 Keterampilan lembut bersifat interpersonal, atau orang, 

keterampilan. Mereka sulit dihitung, dan berhubungan 

dengan kepribadian dan kemampuan seseorang untuk 

bekerja dengan orang lain. Soft skill meliputi komunikasi, 

pemikiran kritis, dan resolusi konflik, antara lain. 

 Keterampilan keras dapat dihitung dan dapat diajarkan; 

Mereka mencakup pengetahuan dan kemampuan khusus 

yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan. Contoh 

keterampilan keras meliputi pemrograman komputer, 

akuntansi, matematika, dan analisis data. 

Pemetaan keterampilan adalah proses menuju dari tempat  

berada ke tempat yang  inginkan.  Proses ini benar-benar tidak 

dapat mengikuti perjalanan orang lain, kita harus membuat peta  

sendiri di masa depan. Untuk hari ini, lebih dari waktu lainnya, 

masa depan  tergantung pada keahlian dan keterampilan yang 

miliki. Pemetaan keterampilan terdiri dari enam langkah berikut: 

a. Memvisualisasikan Peran  Saat Ini dan Masa Depan 

Langkah pertama tidak mudah bagi beberapa orang. Ia 

meminta untuk memproyeksikan diri ke masa depan 

menggunakan imajinasi. Namun, saya kadang berpikir sistem 

pendidikan menyebabkan imajinasi menjadi atrofi. Itu salah 

satu alasan bahwa sistem pendidikan saat ini tidak bekerja 

untuk banyak orang (Robinson, 2010). Jika  entah bagaimana 
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berhasil naik dari K1 ke 12 dengan imajinasi  utuh, pasti 

perguruan tinggi akan menghancurkannya. Kasusnya dapat 

dibuat bahwa pendidikan formal juga membunuh imajinasi. 

Pikirkan kembali, di salah satu kelas kapan saja dalam 

kehidupan, apakah seorang guru meminta untuk menutup 

mata dan menggunakan imajinasi? 

Wirausaha dapat memilih untuk menjadi pemain bit di 

panggung kerja atau superstar. Tetapi untuk menjadi 

bintang, akan ingin belajar pemetaan keterampilan. Kadang-

kadang ini juga disebut pemodelan kompetensi. Bagian inti 

dari proses ini adalah menentukan set keterampilan utama 

yang diperlukan untuk memainkan peran tertentu. Tetapi 

sebelum itu, kita harus mendefinisikan peran sosial. Tiga dari 

mereka berorientasi masa depan, satu terkait dengan apa 

yang lakukan saat ini. 

- Peran saat Ini 

- Peran selanjutnya 

- Peran impian  

- Peran setelah kehidupan  

 

b. Terus Memindai Lingkungan 

Sebagaimana diceritakan dalam buku berjudul "The Big 

Short," bahwa pada 2007 jelas bagi sebagian orang bahwa 

resesi menjulang. Investor-investor ini melihat apa yang 

dirasakan oleh sedikit pembuat kebijakan, bankir, pengusaha, 

atau konsumen, dan membuat pasar menjadi pendek, 

menghasilkan ratusan juta dolar. Dengan demikian, 

pentingnya memiliki keterampilan yang disebut tinjauan ke 

masa depan. Tetapi bagi jutaan orang di Amerika yang 

kurang memperhatikan gambaran besarnya, itu adalah hal 

yang buruk karena bank-bank menempatkan kembali rumah 

mereka. Jika melihat awan gelap, angin mulai kencang, hujan 

turun di udara, sebaiknya membawa payung. Berurusan 

dengan ancaman adalah salah satu alasan utama ingin 
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terlibat dalam pemindaian lingkungan. Alasan lainnya? Ini 

membantu  mendeteksi peluang. 

c. Menentukan Ancaman dan Peluang 

Mari kita hadapi itu, ancaman membuat orang stres; mereka 

menyebabkan kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan. Jauh 

lebih mudah untuk menolak mereka, daripada berurusan 

dengan mereka. Tetapi bertingkah seperti burung unta 

dengan kepala di pasir tidak meminimalkan paparan. Orang-

orang di zona gempa gagal untuk mempersiapkan Big One 

berikutnya, mereka yang tinggal di pantai tidak tahan badai 

rumah mereka, beberapa pengemudi mencoba untuk 

berjalan tanpa asuransi mobil, dan mereka yang tinggal di 

sebelah sungai tidak dapat membayangkan air menerobos 

sebuah retribusi. 

Begitu, jauh lebih mudah untuk menyangkal masalah 

daripada menanganinya. Kita semua melakukannya. Kita 

seharusnya tidak. Ancaman harus diminimalkan. Mereka 

harus ditangani. Mereka harus dihadapi. Tunjukkan 

keberanian - jangan takut. Pembakar cepat tahu apakah ada 

sesuatu yang merupakan peluang atau tidak. Mereka tahu 

kapan kesempatan yang tidak terduga muncul dan 

mengambil keuntungan darinya. Mereka bahkan dapat 

menciptakan peluang mereka sendiri. Seseorang tidak dapat 

melakukan ini dengan duduk di kursi malas dengan scotch di 

tangan dan membiarkan imajinasi  menjadi liar. Upaya 

terfokusnya diterapkan selama berhari-hari, berbulan-bulan 

atau bertahun-tahun menuju suatu visi atau tujuan. Itu 

adalah sesuatu yang bisa dilakukan pria dan wanita hebat. 

Dan itu sesuatu yang harus kita semua pelajari. 
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d. Nilai Kompetensi Inti  

Dalam model Core Five Organizational, setiap peran kerja 

memiliki seperangkat kompetensi yang unik. Mereka: 

 Teknis: Semua pekerjaan membutuhkan penggunaan 

beberapa jenis teknologi. Keterampilan IT siapa? 

 Kepemimpinan: Fokus di sini adalah pada "soft skill" dan 

menyelesaikan sesuatu melalui orang-orang. 

 Manajemen: Kita semua mengelola beberapa jenis 

pekerjaan. Dan tentu saja, semua harus mengelola waktu 

dan uang, sumber daya yang biasanya langka. 

 Strategi dan Taktik: Pada dasarnya, kita harus tahu di 

mana  berada, ke mana  akan pergi, dan bagaimana 

menuju ke sana. Dan seseorang harus taktis dan 

menjalankan strategi pada waktunya. 

 Penguasaan Diri: Satu bidang yang diabaikan banyak 

orang, adalah sejumlah proses mental yang mendasari 

keberhasilan dan kegagalan. 

e. Tentukan Kekuatan dan Kelemahan 

 Mengapa kita Fokus pada Kekuatan: Jika berencana 

memiliki peran yang sama sepanjang sisa hidup, tetaplah 

dengan kekuatan yang ada dan jangan khawatir tentang 

kelemahan . Sebagai contoh, seorang seniman dapat 

fokus secara eksklusif pada seni mereka, membuat bakat 

yang diberikan Tuhan lebih kuat. 

 Mengapa kita Harus Fokus pada Kelemahan: Ada dua jalur 

karir di mana tidak mampu untuk memiliki kelemahan - 

eksekutif tingkat c dan pengusaha. Tetapi keterampilan 

yang dibutuhkan untuk masing-masing sangat berbeda. 

Pada tingkat yang lebih rendah, ini juga berlaku untuk 

penyelia dan manajer. Di daerah-daerah tersebut, 

kesalahan menyebabkan dataran tinggi atau kegagalan. 

 Nilailah Karakter dan Ciri-Ciri: Di sinilah penilaian, 

seorang mentor, atau pelatih sangat berguna - penting 
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untuk mendapatkan umpan balik dari seorang ahli. 

Mereka dapat memberikan detail spesifik hanya 

seseorang yang benar-benar menguasai keterampilan 

yang mampu mengetahuinya. 

f. Mengambil Tindakan 

Peta telah memberi tata letak dan sekarang  tahu tujuan ; 

tetapi ada banyak jalan untuk sampai ke sana. Terkadang 

jalurnya tidak jelas, terkadang banyak jalur bisa membawa  

ke sana. Imajinasi tidak berakhir pada pemetaan 

keterampilan, tetapi juga penting dalam perutean. Karena  

harus tahu tindakan apa yang harus diambil pada waktu 

yang tepat. Pemetaan Keterampilan adalah fase pertama. 

Sekarang kamu punya tujuan. Tapi sekarang saatnya 

merencanakan rute. Dalam fase ini, akan mengembangkan 

serangkaian prioritas dan membuat rencana pengembangan. 

Ini adalah keterampilan yang sama sekali baru dan banyak 

kekurangan.  

Dari sudut pandang praktis mencari nafkah, kita harus terus 

membangun keterampilan aplikasi. Keterampilan aplikasi bisa 

fisik atau mental, intinya adalah mereka dapat digunakan 

dalam kata yang sebenarnya. Sebagai contoh, banyak yang 

tahu geometri dan aljabar, tetapi sedikit, sangat sedikit, 

menggunakannya dalam pekerjaan mereka. Seseorang perlu 

mengambil tindakan untuk pergi dari tempat sekarang ke 

tempat yang inginkan. Ini biasanya digambarkan sebagai 

eksekusi, atau menjadi taktis. Tetapi ada aspek lain dari ini, 

yang sering diabaikan yaitu kita juga harus memiliki 

kemampuan penting seperti keterampilan kepemimpinan 

dan mengetahui keterampilan keterampilan belajar.  
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PENGANTAR  

 
Kebebasan berpendapat merupakan hak dari semua orang, 

dimana seseorang bisa menyampaikan opini dengan bebas tanpa 

adanya batasan kecuali menyebarkan kebencian dan SARA (Suku 

Ras dan Agama). Kebebasan berpendapat tentu harus dilakukan 

dengan cara yang smart atau tepat. Jangan sampai kebebasan 

berpendapat ini membuat kita menulis opini seenaknya sehingga 

menimbulkan konflik. Perlu diingat juga kita harus beropini sesuai 

kapasitas diri dan sesuai fakta dan data yang ada. Kebebasan 

berpendapat harus memikirkan banyak faktor, apakah 

menyinggung masyarakat? Apakah opini kita mengandung sara? 

Atau rasisme? Hal ini perlu di pertimbangkan, karna jika salah, 

bukannya menjadi sesuatu yang positif, tetapi memicu kontra 

apalagi di media sosial, semua dapat tersebar dengan cepat.   

Seperti yang kita rasakan, sudah banyak sekali 

influencer yang memicu kontra di masyarakat karena opini yang 

memicu pertikaian, dan hal tersebut sangat mudah menyebar luas 

di media sosial.Maka dari itu ada baiknya kita meminimalisir  hal-

hal yang tidak diinginkan. Ada begitu banyak informasi atau 

berita palsu bertebaran atau hoax. Hal itu terjadi karena informasi 

sangat mudah untuk disebarkan di internet. Kata hoax adalah 

berasal dari Bahasa Inggris dan kini kerap muncul di berbagai 

media. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks 

atau hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. 

Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi 

dibuat seolah-olah benar adanya. 

Menurut Silverman (2015), hoax adalah sebagai rangkaian 

informasi yang memang sengaja disesatkan, namun 'dijual 

sebagai kebenaran. Menurut Werme (2016), hoax adalah berita 

palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan 

orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan 

sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake 

news juga tidak memiliki lsan faktual, namun disajikan seolah-olah 

sebagai serangkaian fakta. 

https://www.liputan6.com/news/read/3644854/waspada-hoax-media-sosial-jelang-pemilu-2019
https://www.liputan6.com/news/read/3644854/waspada-hoax-media-sosial-jelang-pemilu-2019
https://www.liputan6.com/news/read/3644854/waspada-hoax-media-sosial-jelang-pemilu-2019
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Tujuan 

1. Peserta mampu menangkal berita bohong atau hoaks 

2. Peserta mampu bertanggung jawab secara arif dan selalu 

waspada terhadap informasi yang negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Curah pendapat 

Pemaparan Materi 

Diskusi Kelompok  

Games 

 

Bahan Bacaan 

 Marwan, M & Ahyad. Analisis Penyebab Berita 

Hoax di Indonesia. Universitas Gunadarma 

 Yunita. (2017, Januari 19). Ini Cara Mengatasi Berita 

―Hoax‖ di Dunia Maya. Kementerian Komunikasi 

dan Informasi Republik Indoensia. 

https://kominfo.go.id/content/detail/8949/ini-cara-

mengatasi-berita-hoax-di-dunia-

maya/0/sorotan_media 

 Puspitasari, Dwi.2016. Kebebasan Berpendapat 

dalam Media Sosial. Universitas Negeri Malang 

 Tips membedakan berita benar dan hoaks 

 Contoh platform tentang gerakan sosial 

 Tips membagi pendapat melalui sosial media 

 

Pokok bahasan 

1. Bagaimana berpendapat di media sosial ? 

2. Cara menganalisis berita benar dan hoaks 

3. Sosial media sebagai sarana kampanye gerakan 

sosial 

4. Praktek 
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Peralatan 

Papan Tulis, Kertas Plano dan Marker 

Alat Tulis 

Proyektor Infocus dan LCD 

Durasi 

180 Menit 

 

Langkah – langkah 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan pemateri memberikan 

pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan pemateri untuk menjawab 

seluruh pertanyaan.  

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting dan menutup 

sesi diskusi. 

 Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi materi selesai 

Fasilitator meminta peserta untuk melakukan praktek untuk 

menyampaikan informasi melalui sosial media masing-

masing 

 Fasilitator meminta peserta untuk brainstorming tentang 

materi diskusi dan membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 
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BAHAN BACAAN I 

Bagaimana Berpendapat di Media Sosial 

 
Kebebasan berpendapat merupakan hak dari semua orang, 

di mana seseorang bisa menyampaikan opini dengan bebas tanpa 

adanya batasan kecuali menyebarkan kebencian dan SARA (Suku 

Ras dan Agama). Kebebasan berpendapat tentu harus dilakukan 

dengan cara yang smart atau tepat. Jangan sampai kebebasan 

berpendapat ini membuat kita menulis opini seenaknya sehingga 

menimbulkan konflik. Perlu diingat juga kita harus beropini sesuai 

kapasitas diri dan sesuai fakta dan data yang ada. Kebebasan 

berpendapat harus memikirkan banyak faktor, apakah 

menyinggung masyarakat? Apakah opini kita mengandung sara? 

Atau rasisme? Hal ini perlu di pertimbangkan, karna jika salah, 

bukannya menjadi sesuatu yang positif, tetapi memicu kontra 

apalagi di media sosial, semua dapat tersebar dengan cepat.  

Seperti yang kita rasakan, sudah banyak sekali influencer 

yang memicu kontra di masyarakat karena opini yang memicu 

pertikaian, dan hal tersebut sangat mudah menyebar luas di 

media sosial. Maka dari itu ada baiknya kita meminimalisir  hal-hal 

yang tidak diinginkan dengan cara sebagai berikut 

▪ Hindari Beropini yang Menyulut Perpecahan. 

Sebagai orang yang ingin menyampaikan sebuah opini, 

sebuah statement/pernyataan adalah hal yang sangat sakral, 

kita tidak tahu apa yang kita sampaikan belum tentu bisa 

diterima semua kalangan, seperti persoalan yang paling 

konkret di indonesia adalah politik. Salah satu influencer di 

Indonesia, Raditya Dika merupakan cerminan yang bagus 

dalam hal ini, padahal ia mempunyai latar belakang politik 

tersendiri, mengembangkan pendidikan sebagai sarjana ilmu 

politik Universitas Indonesia  dan mempunyai seorang ayah 

yang bergelut di salah satu partai besar di Indonesia, sudah 

cukup membuat radit ini kredibel dalam berpendapat 
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persoalan politik.  Namun sebaliknya ia memilih untuk tidak 

membahas sedikitpun tentang politik di semua media sosial 

nya demi meminimalisir perdebatan yang terjadi. 

 

▪ Mengetahui Isu Secara Detail 

Kalau sebelum nya kita membahas untuk menghindari 

persoalan yang menyulut perpecahan seperti politik, bukan 

berarti kita harus diam dalam hal hal seperti ini. Dalam 

mengemukakan pendapat kita perlu mengetahui terlebih 

dahulu dalam informasinya agar kita beropini dapat dengan 

jelas dan terarah. Jadi, hal-hal yang kita sampaikan tidak 

hanya untuk berpendapat saja namun juga dapat untuk 

mengedukasi persoalan bahkan memberikan solusi. Cara 

yang paling mudah untuk menggali informasi yang kita 

dapatkan adalah dengan melakukan riset seperti  berita di 

halaman internet atau media sosial. Nah, dari hal itu kita 

dapat mengetahui valid atau tidak nya, benar atau salah 

keberadaan pendapat kita itu. 

▪ Memikirkan Terlebih Dahulu Pendapat yang Akan 

disampaikan 

Memikirkan terlebih dahulu mengenai pendapat yang akan 

disampaikan adalah sesuatu yang penting. Terkadang dalam 

menyampaikan pendapatnya, manusia tidak memikirkan 

terlebih dahulu dampak yang mungkin ditimbulkan dari 

pendapat yang disampaikan. Bisa saja, pendapat yang 

disampaikan justru akan merugikan diri sendiri maupun 

orang lain. Oleh karena itu, sebelum pendapat disampaikan, 

perlu dilakukan kajian dan analisis yang mendalam untuk 

meminimalisir terjadinya konflik, kecuali memang sengaja 

membuat isu tertentu agar terjadi suatu keadaan yang 

diinginkan. 
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▪ Menyampaikan dengan Sopan dan Santun 

Penyampaian pendapat sebaiknya disampaikan dengan cara 

dan bahasa yang baik dan sopan. Seseorang tidak dianjurkan 

untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang tidak 

dikehendaki agar tidak memicu konflik. Hal ini juga sangatlah 

penting. 

▪ Peraturan Pemerintah Mengenai Berpendapat UU ITE 

pada Media Online 

Penting kita ketahui bahwa pada saat ini di Indonesia telah 

diberlakukan Undang-undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 

tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi 

serta transaksi pada media online secara umum. Apabila ada 

seseorang yang menyampaikan pendapat melalui konten di 

media online dan ada seseorang  atau kelompok atau yang 

sebagai objek merasa dirugikan (pencemaran nama baik atau 

berunsur SARA), maka konten tersebut menjadi alat bukti 

untuk menuntut secara hukum. Konten yang dimaksud dapat 

berupa komentar, foto, dan video. 
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Bahan Bacaan II 

Cara Menganalisis Berita Benar  

dan Hoaks 

 
Ada begitu banyak informasi atau berita palsu bertebaran 

atau hoax. Hal itu terjadi karena informasi sangat mudah untuk 

disebarkan di internet. Kata hoax adalah berasal dari Bahasa 

Inggris dan kini kerap muncul di berbagai media. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks atau hoax adalah berita 

bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang 

sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar 

adanya. 

Menurut Silverman (2015), hoax adalah sebagai rangkaian 

informasi yang memang sengaja disesatkan, namun 'dijual 

sebagai kebenaran. Menurut Werme (2016), hoax adalah berita 

palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan 

orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan 

sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake 

news juga tidak memiliki lsan faktual, namun disajikan seolah-olah 

sebagai serangkaian fakta. 

 

Jenis Kabar Hoax yang Perlu Diwaspadai 

▪ Hoax Virus: Hoax jenis ini biasanya dikembangkan oleh 

hacker dan melakukan penyebarannya lewat email atau 

aplikasi chatting. Hoax jenis ini biasanya berisi tentang 

adanya virus berbahaya di komputer atau smartphone  yang 

sebenarnya tidak terinfeksi. 

▪ Hoax Kirim Pesan Berantai: Pengguna aktif aplikasi chatting 

WhatsApp atau BBM, pasti sering mendapat pesan untuk 

melanjutkan pesan ke beberapa teman lain dengan berbagai 

alasan. Biasanya, pesan tersebut tentang mendapat hadiah 

tertentu atau mengalami hal buruk jika tidak 

mengirimkannya. 

https://www.liputan6.com/news/read/3644854/waspada-hoax-media-sosial-jelang-pemilu-2019
https://www.liputan6.com/news/read/3644854/waspada-hoax-media-sosial-jelang-pemilu-2019
https://www.liputan6.com/news/read/3644854/waspada-hoax-media-sosial-jelang-pemilu-2019
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▪ Hoax Urban Legend: Banyak orang yang suka membuat 

hoax soal cerita urban legend seram tentang tempat, benda, 

atau kegiatan tertentu. Hoax jenis ini biasanya menghimbau 

netizen untuk tidak mengunjungi, membeli, atau melakukan 

hal yang telah disebutkan pembuat hoax tadi. Hoax jenis ini 

dapat berimbas negatif pada si objek kabar hoax, seperti 

mulai dijauhi sampai nilai ekonomisnya menurun. Sekilas 

hoax ini mirip dengan black campaign. 

▪ Hoax dapat Hadiah Gratis: Hoax satu ini modusnya mirip 

dengan penipuan online. Oknum akan mengirimkan pesan 

broadcast atau pop-up message berisikan pengumuman 

pemberian hadiah gratis. Di sini, memang korban jarang ada 

yang mengalami kerugian uang, namun mereka tertipu 

dengan mengisi survey-survey internet untuk iklan. Dampak 

negatif akan semakin besar apabila si korban tidak sengaja 

menggunakan email kantor atau email utama untuk 

mendaftarkan diri di survei tersebut. Jika terjadi, maka email-

email iklan dipastikan mengalir deras dan susah untuk 

dihentikan. 

▪ Hoax tentang Kisah Menyedihkan: Hoax satu ini berupa 

surat yang berisikan tentang kabar dari seseorang yang 

tengah sakit dan membutuhkan dana guna operasi atau 

obat. Hoax jenis ini biasanya menggunakan foto dari Google 

demi mendapatkan simpati. Oknum dari penyebar hoax ini 

turut menyertakan nomor rekening agar korban yang tertipu 

bisa mengirimkan beberapa jumlah uang. 

▪ Hoax Pencemaran Nama : Sifat hoax ini sangat berbahaya. 

Karena dari berita palsu bisa dengan mudah tersebar di 

dunia maya dan mampu menghancurkan hidup seseorang 

dalam sekejap 

Ada beberapa langkah pengecekan yang bisa dilakukan 

bahkan oleh masyarakat awam, tanpa perlu menjadi ahli forensik 

atau sejenisnya. Seperti disusun oleh Claire Wardle, seorang 

Direktur Riset di First Draft, berikut 10 langkah pengecekan 

tersebut: 
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▪ Cek alamat situs tersebut 

Jika menemukan alamat web (URL) yang agak aneh atau 

jarang diketahui, maka  patut curiga. Dalam hal ini contohnya 

adalah abcnews.com.co, situs yang ingin menipu 

pembacanya dengan mencoba menyerupai nama situs berita 

asli abcnews.go.com 

▪ Selidiki nama situs tersebut 

Untuk hal ini, bisa melakukan pencarian (Google). Situs berita 

palsu yang sudah sempat mengedarkan hoax, biasanya akan 

segera dinotifikasi oleh sejumlah orang maupun 

organisasi/lembaga di internet.  akan menemukan hal itu. 

▪ Perhatikan petunjuk visual di situs itu 

Kerap kali, pemilik situs berita palsu membuat logo atau 

tampilan nama yang seolah-olah sama dengan situs berita 

asli. Tapi jika diperhatikan dengan seksama, biasanya akan 

selalu ada perbedaan, baik itu ukuran, bentuk huruf, maupun 

gambarnya.  Kita harus jeli dalam hal ini. 

▪ Waspada jika ada terlalu banyak iklan bermunculan 

Jika sebuah situs itu segera memunculkan banyak iklan, 

termasuk pop-up, apalagi jika termasuk iklan-iklan yang 

seharusnya terlarang seperti perjudian, porno dan lain-lain, 

maka ini bisa menjadi indikasi tidak benar. Setidaknya, 

terbukti bahwa pemilik situs lebih mengutamakan mengejar 

keuntungan bisnis ketimbang (kualitas) konten situsnya. 

▪ Perhatikan beberapa t situs berita asli 

Beberapa ciri atau elemen ini mungkin saja tidak ada di sana, 

atau bisa jadi ada namun dapat diselidiki lebih jauh. Di 

antaranya adalah: 

- Penanggalan dan waktu. Situs resmi biasanya akan 

memunculkan ini, demi memastikan kapan artikel itu 

dibuat/dipublikasikan. Ini juga bisa berguna untuk 

mengecek bahwa bisa saja informasinya benar, tetapi 

sudah terjadi lama sekali. 

- Nama penulis. Situs berita resmi biasanya akan 

mencantumkan nama penulisnya, apakah itu reporter, 

editor, atau yang lain. Jika ada, bisa melakukan 
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pengecekan lebih jauh (pencarian) untuk nama tersebut, 

untuk memeriksa siapa dia dan apa saja yang pernah 

ditulisnya. 

- Sumber-sumber. Perhatikan sumber-sumber berita itu, 

baik yang berasal dari wawancara, maupun sumber online 

lewat hyperlink. Jika ada link sumber, atau bisa 

menelusurinya lebih jauh. 

- Konsistensi atau kesesuaian. Simak apakah headline 

(judul) dari artikel itu memang konsisten atau cocok 

dengan isinya. Ini hal mendasar yang sayangnya kerap 

diabaikan banyak orang, karena kebanyakan netizen saat 

ini justru hanya membaca judul dan lalu menyebarkan 

atau berkomentar terhadapnya. Cek juga kesesuaian foto, 

baik dengan judul maupun dengan isi artikelnya. 

 

▪ Periksalah bagian "About" atau "Tentang Kami" di situs 

itu 

Beberapa situs berita palsu yang lebih mengarah pada 

parodi, sebenarnya justru sudah menuliskan mengenai hal itu 

di laman keterangan mereka. Situs WTOE 5 News misalnya 

(kini sudah ditutup), yang sempat populer dengan artikel 

Paus yang mendukung Donald Trump, sebenarnya 

menjelaskan bahwa artikel-artikelnya hanyalah karangan 

belaka. 

▪ Coba lakukan pencarian foto utama lewat Google Image 

(reverse image) 

Caranya, klik foto hingga membuka di tab baru, lalu copy 

URL-nya ke Google.com/images. Jika foto itu adalah foto 

lama atau hasil manipulasi, akan bisa memperhatikan hasil 

pencarian yang muncul (dari situs-situs lain) dan 

membandingkannya. 

▪ Cek kapan dan di mana situs itu didaftarkan 

Bisa saja memang bahwa situs tersebut masih tergolong 

baru, namun bisa curiga jika misalnya fokusnya adalah pada 

politik Indonesia tetapi situsnya terdaftar di Polandia 

misalnya. Atau bisa juga terdaftar di Indonesia, tapi diketahui 
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atas nama satu orang tertentu. Jika beruntung, bisa sekaligus 

mendapatkan e-mail dan nomor telepon orang yang 

mendaftarkan di Whois.icann.org atau Whois.com. 

▪ Periksa fakta terhadap klaim tertentu di artikelnya 

Lakukan pencarian terhadap klaim tertentu yang ditulis, guna 

melihat apakah ada situs berita lain yang juga 

mempublikasikan hal serupa. Jika tidak ada, maka  jelas perlu 

curiga. Pencarian ini bahkan bisa saja menemukan bantahan 

resmi atas klaim yang dimuat situs tersebut, yang dengan 

demikian memastikan kontennya hoax/salah. 

▪ Waspadalah ketika sebuah judul terlihat sangat 

sensasional atau emosional 

Ketika penulis atau pemilik situs berita menampilkan judul-

judul yang sengaja memancing emosi pembaca, atau justru 

menambahkan kata-kata yang menunjukkan emosi, maka 

besar kemungkinan bahwa artikel itu lebih ditujukan untuk 

dibuat viral dan belum tentu benar. Dan jika ingin lebih yakin, 

perlu melakukan pengecekan lebih jauh seperti di atas. 
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BAHAN BACAAN III 

Sosial Media Sebagai Sarana  

Kampanye Gerakan Sosial 
 

Media sosial pada dasarnya memiliki peran penting dalam 

upaya menyebarkan pesan politik, memfasilitasi interaksi dan 

transaksi politik dan mampu membangun pengetahuan tentang 

berbagai isu politik yang kian berkembang. Terkait hal tersebut, 

media sosial juga bisa menjadi medium baru terkait pembentukan 

identitas kolektif yang bisa diakumulasikan guna mencapai suatu 

gerakan yang diharapkan bisa mencapai perubahan dalam 

masyarakat. Melalui internet, kita bisa membagikan sesuatu di 

media sosial layaknya berada di dalam arena yang bebas 

intervensi. Kita bisa saja menuangkan gagasan tanpa ada tekanan 

dari pihak manapun. Dengan media sosial, kita bisa saja 

menuliskan semua hal yang ada dalam pikiran kita ke arena 

publik; bebas, dari mana dan kapan saja. Tak hanya dilihat sebagai 

sarana berkomunikasi dan ajang bertatap muka via dunia maya, 

dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir penggunaan media 

sosial juga meluas hingga ke dalam ranah mobilisasi massa dan 

pengumpulan opini masyarakat. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencapai suatu 

perubahan adalah dengan melakukan suatu gerakan sosial. 

Gerakan sosial pada umumnya bisa disebut sebagai suatu 

gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha 

menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur 

pemerintah karena kebijakan yang diberikan oleh pemerintah 

tidak lagi sesuai dengan konteks masyarakat yang ada saat ini 

atau bisa saja kebijakan yang ada bertentangan dengan kehendak 

sebagian besar masyarakat. Untuk mewujudkan suatu tindakan 

kolektif yang bisa membawa ke arah tercapainya tujuan, tentu 

dibutuhkan sebuah strategi khusus salah satunya adalah dengan 

melakukan adalah proses framing.  

Gerakan yang dilakukan melalui social media termasuk 

sebagai new social movement. New social movement atau gerakan 
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sosial baru dipahami sebagai suatu tipe gerakan sosial yang 

memiliki tampilan karakter yang baru bahkan unik. Gerakan ini 

lebih berpusat pada tujuan-tujuan non material dengan 

menekankan pada perubahan-perubahan dalam gaya hidup dan 

kebudayaan daripada mendorong perubahan-perubahan spesifik 

dalam kebijakan publik atau perubahan ekonomi (Nash, 2005). 

Dengan penekanan pada isu-isu spesifik yang non-materialistik, 

gerakan sosial baru tampil sebagai perjuangan lintas kelas. 

Gerakan sosial baru juga umumnya lebih memilih saluran diluar 

politik normal, menerapkan taktik yang mengganggu (disruptive), 

dan memobilisasi opini publik untuk mendapatkan daya tawar 

politik. Aktivis gerakan ini juga mempergunakan bentuk-bentuk 

demonstrasi yang sangat dramatis dan direncanakan matang 

sebelumnya, lengkap dengan kostum dan representasi 

simboliknya (Suharko, 2006). 

Dari segi struktur, gerakan sosial baru mengorganisasikan 

dirinya dalam gaya yang mengalir dan tidak kaku untuk 

menghindari bahaya oligarkisme. Mereka menyerukan dan 

menciptakan struktur yang lebih responsif kepada kebutuhan 

individu, yakni struktur yang terbuka, terdesentralisasi dan non-

hierarkis. Partisipan gerakan sosial baru ini berasal dari basis sosial 

yang melintasi kategori-kategori sosial seperti gender, 

pendidikan, okupasi dan kelas; berbeda dengan gerakan sosial 

lama yang biasanya melibatkan kaum marginal dan teralienasi 

(Suharko, 2006). Secara umum, gerakan sosial baru menampakkan 

wajah gerakan sosial yang plural; yang terpantul jelas melalui 

bentuk-bentuk aksi gerakan sosial baru yang menapaki banyak 

jalur, mencita-citakan beragam tujuan, dan menyuarakan aneka 

kepentingan. Area aksi-nya juga melintasi batas-batas region, dari 

aras lokal hingga internasional, sehingga strategi dan cara 

mobilisasinya pun bersifat global. (Singh, 2001).  

Dalam upaya mewujudkan perubahan melalui gerakan 

sosial via media sosial, pembentukan identitas kolektif menduduki 

posisi yang amat penting dalam upaya memobilisasi dukungan. 

Hal tersebut karena:  
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▪ Identitas kolektif dapat digunakan untuk melegitimasi ide-

ide sosial politik tertentu yang ditawarkan (legitimizing 

identity) 

▪ Identitas kolektif digunakan sebagai alat untuk melakukan 

perlawanan terhadap kebijakan dan program kekuatan 

politik yang diusung oleh rival politik (resistance identity) 

▪ Identitas kolektif digunakan sebagai alat untuk merumuskan 

kembali ide-ide yang diharapkan bisa diderivasi menjadi 

kebijakan dan program-program yang lebih efektif dan 

efisien yang bisa memberikan dampak positif bagi 

kesejahteraan masyarakat (project identity). 

Bila dalam teori tradisional tentang pengerahan sumber 

daya dinyatakan bahwa untuk membuat dan mengerahkan massa 

dalam suatu pergerakan sosial membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit. Kini, internet telah membalikkan perahu teori tersebut. 

Dengan bantuan internet (dan media-media sosial), 

mengorganisir dan mengerahkan massa tidak lagi membutuhkan 

biaya yang besar (meskipun mungkin tidak bisa dikatakan tanpa 

biaya sama sekali). Oleh sebab itulah saat ini dapat kita jumpai 

dengan mudah berbagai bentuk penggalangan solidaritas dan 

massa melalui media sosial, seperti melalui Facebook, Twitter, dan 

lain sebagainya. 

Berdasar paparan diatas, tentu kita dapat menilai seberapa 

efektifkah petisi online dalam membuat suatu perubahan. 

Sejatinya, memang petisi ini bisa menjadi alat untuk mencapai 

perubahan, namun perubahan yang dihasilkan belum bisa 

dikatakan sebagai perubahan sosial yang menyeluruh, yang 

secara utuh menyentuh khalayak umum, namun kebijakan yang 

berubah hanya berpengaruh pada sebagian orang saja. Masalah 

penyebarluasan petisi juga menjadi masalah saat petisi yang 

diajukan tidak bisa booming dan didengar khalayak. Tentu ini 

akan begitu berpengaruh terhadap respon, dukungan atau 

ttangan masyarakat yang setuju akan isi petisi. Perlu ada upaya 

menggandeng media massa yang lebih bisa dijangkau publik 

untuk menshare isi petisi. Karena tidak semua orang bisa 
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mengakses internet. Gerakan massa ―nyata‖ juga sebenarnya 

masih sangat diperlukan untuk menggalang dukungan. 

Kolaborasi antara ―maya‖ dan ―nyata‖ pastinya akan membuahkan 

hasil yang positif bagi penggalangan dukungan petisi.  

Apa yang bisa kita pelajari dari gerakan sosial digital dalam 

kasus Prita Mulyasari dan petisi online?  

 Pertama, bahwa gerakan sosial digital harus memiliki pesan 

yang selain menarik juga mudah dipahami serta 

memudahkan publik untuk melakukan aksi nyata. 

 Kedua, dalam merancang gerakan sosial digital di Indonesia 

sebisa mungkin dikaitkan dengan persoalan kelas 

menengah-atas dan juga persoalan kaum urban di 

perkotaan. 

 Ketiga, gerakan sosial digital juga tetap harus berkolaborasi 

dengan media massa mainstream. Dukungan dari media 

mainstream baik dalam hal pemberitaan maupun di luar 

pemberitaan sangat diperlukan dalam sebuah gerakan sosial 

digital. 

 Keempat, dalam perencanaan gerakan sosial digital harus 

memasukan rencana jangka pendek dan jangka panjang. 

Rencana jangka panjang dalam sebuah gerakan sosial digital 

adalah adanya sebuah perubahan kebijakan terkait isu yang 

diangkat. 

“Identitas kolektif tidak bisa dibangun hanya melalui 

iklan di media massa, tetapi dibentuk melalui interaksi 

sosial yang terus menerus yang biasanya terjadi di 

tempat-tempat di mana orang-orang berkumpul. 

Disinilah peran media sosial yang memberikan ruang 

baru untuk berkumpul, berinteraksi, dan akhirnya 

membentuk identitas tersendiri.” 

Peran sosial media dalam memberikan ruang baru untuk 

berinteraksi dan membentuk identitas sendiri inilah yang menjadi 

kekuatan tersendiri media sosial dalam mencapai perubahan 

dibandingkan dengan pola gerakan konvensional lainnya 
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KONSELOR 
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PENGANTAR  
 

Konseling adalah suatu layanan profesional yang dilakukan 

oleh para konselor yang terlatih secara profesional. Hal ini bukan 

merupakan hubungan yang secara kebetulan direncanakan untuk 

membereskan masalah klien. Konseling merupakan suatu proses 

yang direncanakan untuk mempercepat pertumbuhan klien 

Prinsip-prinsip konseling merupakan pedoman atau acuan yang 

digunakan dalam melaksanakan konseling. Prinsip-prinsip 

tersebut dibuat berdasarkan kajian filosofis, hasil-hasil penelitian 

dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan 

budaya, pengertian, tujuan, fungsi dan proses penyelenggaraan 

konseling. Prinsip-prinsip konseling ini juga akan mendasarkan 

pada faktor proses, tanggung jawab serta tujuan dari konseling. 

Setiap individu memiliki sifat dan keadaan yang unik. 

Diantara mereka ada yang nyaman menceritakan hal pribadi 

dalam suatu kelompok dan ada pula yang merasa segan. Individu 

yang merasa malu membutuhkan layanan secara individual. 

Sebagaimana dinyatakan oleh McLeod (2007), bahwa konseling 

individual adalah keadaan seseorang yang membangun 

hubungan khusus dengan seseorang yang terlatih yang bisa 

membantunya memecahkan suatu masalah yang sulit diselesaikan 

oleh dirinya sendiri. Sedangkan konseling kelompok mencoba 

membantu peserta untuk menyelesaikan kembali permasalahan 

hidup yang umum dan sulit seperti: permasalahan pribadi, sosial, 

belajar/akademik, dan karir. Konseling kelompok lebih 

memberikan perhatian secara umum pada permasalahan-

permasalahan jangka pendek dan tidak terlalu memberikan 

perhatian pada treatmen gangguan perilaku dan psikologis 
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Tujuan 

1. Peserta mampu memahami, menguasai, dan mengelola 

prosedur dan teknik pendekatan Pendekatan Konseling 

2. Peserta mampu menjadi konselor dasar di lingkungannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Curah pendapat 

Pemaparan Materi 

Diskusi Kelompok  

Games 

 

Bahan Bacaan 

 Nurihsan, A. Juntika. 2007. Bimbingan & Konseling 

dalam Berbagai Latar Kehidupan. Bandung: Refika 

Aditama. 

 Mulawarman. May 2017. Buku Ajar Pengantar 

Katerampilan Dasar Konseling bagi Konselor 

Pendidikan. Universitas Negeri Semarang 

 Prayitno & Erman, Amti. 1999. Dasar – Dasar 

Bimbingan dan Konseling.  Jakarta: PT. Rineka Cipta 

Jakarta. 

 Yusuf, Syamsu dan A. Juntika Nurihsan. 2008. Lsan 

Bimbingan dan Konseling. Bandung: Remaja 

Rosdakarya 

 

 

 

Pokok bahasan 

1. Keterampilan Konseling 

2. Pengenalan teknik-teknik konseling 

3. Konseling individual dan Konseling kelompok 

Praktek 
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Peralatan 

Papan Tulis, Kertas Plano dan Marker 

Alat Tulis 

Proyektor Infocus dan LCD 

 

Durasi 

150 Menit 

 

 

Langkah – langkah 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan pemateri memberikan 

pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan pemateri untuk menjawab 

seluruh pertanyaan.  

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting dan menutup 

sesi diskusi. 

 Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi materi selesai, 

fasilitator meminta peserta mempraktekan diri untuk menjadi 

konselor dasar dengan peserta lainnya 

 Fasilitator meminta peserta untuk brainstorming tentang 

materi diskusi. Dan membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 
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BAHAN BACAAN I 

Keterampilan Konseling 
 

Pengertian Konseling 

Konseling adalah suatu layanan profesional yang dilakukan 

oleh para konselor yang terlatih secara profesional. Hal ini bukan 

merupakan hubungan yang secara kebetulan direncanakan untuk 

membereskan masalah klien. Konseling merupakan suatu proses 

yang direncanakan untuk mempercepat pertumbuhan klien. 

Untuk memperoleh definisi atau pengertian lebih jelas tentang 

konseling maka berikut ini beberapa pendapat dari para ahli 

mengenai definisi konseling: 

a. Rogers (1952) dalam Rosjidan (1994:4), mengemukakan 

bahwa konseling merupakan proses dimana sturktur diri 

(pribadi) dibuat sesantai mungkin demi menjaga hubungan 

dengan ahli terapi, dan pengalaman-pengalaman 

sebelumnya yang tertolak dirasakan dan selanjutnya 

diintegrasikan kedalam suatu diri (self) yang telah dirubah.  

b. Rogers (1942) dalam Hendrarno (2003:24), menyatakan 

bahwa konseling merupakan rangkaian-rangkaian kontak 

atau hubungan secara langsung dengan individu yang 

tujuannya memberikan bantuan dalam merubah sikap dan 

tingkah lakunya. 

c. Gibson (1985) menyatakan bahwa konseling adalah 

hubungan bantuan antara konselor dan klien yang 

difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri 

serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.  

d. Stefflre (1970) dalam Rosjidan (1994: 5), menyatakan 

Konseling merupakan suatu hubungan professional 

dilakukan untuk membantu pengertian klien dan 

menjernihkan memperjelas pendapatnya selama 

kehidupannya sehingga dia bisa menentukan pilihan yang 

berguna dan dinyatakan dengan sifat esensial dan 
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lingkungan yang dimilikinya. Konseling merupakan suatu 

proses belajar-mengajar, karena klien belajar tentang 

kehidupannya. Apabila dia harus membuat pilihan-pilihan 

yang berarti, dia harus mengetahui tentang dirinya sendiri 

fakta-fakta tentang situasi yang dimilikinya sekarang, dan 

kemungkinan-kemungkinan serta konseksuensi-konsekuensi 

yang sangat mungkin adanya dari berbagai pilihan tersebut. 

e. Menurut Pietrofesa, Leonard dan Hoose (1978) dalam 

Mappiare (2002:16) menyatakan bahwa definisi konseling 

dapat digambarkan konseling adalah suatu proses dimana 

ada seseorang yang dipersiapkan secara profesional untuk 

membantu orang lain dalam memahami diri, pembuatan 

keputusan dan memecahkan masalah. Selain itu konseling 

adalah pertemuan ―dari hati ke hati‖ antarmanusia yang 

hasilnya sangat bergantung pada kualitas hubungan. 

 

Prinsip – Prinsip Konseling 

Prinsip-prinsip konseling merupakan pedoman atau acuan 

yang digunakan dalam melaksanakan konseling. Prinsip-prinsip 

tersebut dibuat berdasarkan kajian filosofis, hasil-hasil penelitian 

dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan 

budaya, pengertian, tujuan, fungsi dan proses penyelenggaraan 

konseling. Prinsip-prinsip konseling ini juga akan mendasarkan 

pada faktor proses, tanggung jawab serta tujuan dari konseling. 

Adapun prinsip-prinsip konseling yang dimaksud meliputi: 

1. Konseling merupakan kegiatan yang sangat penting dalam 

keseluruhan program bimbingan di sekolah, atau merupakan 

bagian integral dengan bimbingan.  

2. Program konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan 

kondisi lembaga (misalnya sekolah), kebutuhan individu dan 

masyrakat.  

3. Dalam konseling terlibat dua individu yaitu konselor dan 

klien yang memproses penyelesaian masalah melalui 

serangkaian interview. 
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4. Konseling merupakan proses belajar yang mengarah pada 

suatu perubahan yang fundamental dalam diri klien, 

terutama dalam perubahan sikap dan tindakan.  

5. Konseling lebih banyak menekankan pada masalah sikap 

daripada tindakan.  

6. Konseling berlangsung pada situasi pertemuan dan jalinan 

hubungan yang khas.  

7. Konseling lebih menekankan pada penghayatan emosional 

daripada intelektual.  

8. Konseling sebagai kegiatan profesional, dilaksanakan oleh 

orang-orang yang telah memiliki persyaratan profesional 

baik dalam pengetahuan maupun kepribadiannya. Oleh 

karena itu tenaga ahli yang memperoleh pendidikan dan 

latihan khusus dalam bidang bimbingan dan konseling.  

9. Konseling melayani semua individu, tanpa memng umur, 

jenis kelamin, suku bangsa, agama dan status sosial ekonomi.  

10. Dalam konseling perbedaan individu harus dipahami dan 

dipertimbangkan dalam rangka upaya yang bertujuan 

memberikan bantuan atau konseling pada individu-individu 

tertentu.  

11. Konseling pada umumnya dibatasi hanya pada hal-hal yang 

menyangkut pengaruh kondisi mental dan fisik individu 

terhadap penyesuaian dirinya di rumah, sekolah serta yang 

berkaitan dengan kontak sosial dan pekerjaan.  

12. Tujuan akhir konseling adalah kemandirian setiap individu; 

maka dari iru layanan konseling harus diarahkan untuk 

mengembangkan klien agar mampu mengarahkan dirinya 

dalam menghadapi kesulitan atau masalah yang 

dihadapinya.  

13. Dalam proses konseling, keputusan yang diambil dan hendak 

dilakukan oleh klien hendaklah atas kemauan klien sendiri, 

bukan karena kemauan atau desakan dari konselor.  

14. Permasalahan khusus yang dialami klien harus ditangani oleh 

(dan kalau perlu dialihtangankan kepada) tenaga ahli dalam 

bidang yang relevan dengan permasalahan khusus tersebut. 

 



99 
 

MODUL KELAS VOKASIONAL 

Etika Dalam Konseling 

Konseling merupakan proses bantuan yang sifatnya 

profesional. Setiap pekerjaan yang sifatnya profesional tentulah 

memiliki seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur arah 

dan gerak dari pekerjaan profesi tersebut. Hal ini sering disebut 

etika. Konselor sebagai pelaksana dari pekerjaan konseling juga 

terikat dengan etika. Etika merupakan str tingkah laku seseorang, 

atau sekelompok orang yang didasarkan atas nilai-nilai yang 

disepakati. Ada beberapa aspek dalam membahas etika konseling 

itu. Aspek-Aspek ini adalah aspek kesukarelaan, aspek 

kerahasiaan, keputusan oleh klien sendiri, dan aspek sosial 

budaya klien. 

▪ Aspek Kesukarelaan  

Pada aspek ini konselor perlu mengetahui apakah klien 

datang secara sukarela atau tidak. Hal ini penting karena 

besar manfaatnya dalam hubungan konseling sehingga 

kemungkinan keterlibatan diri klien secara lebih efektif dalam 

proses konseling akan terwujud, dan keterbukaan diri dari 

klien akan memberikan kesan positif dalam hubungan 

terapeutik tersebut. 

▪ Aspek Kerahasiaan (konfidensialitas)  

Aspek kerahasiaan berkaitan dengan apakah hal-hal yang 

dibicarakan dalam konseling itu bersifat rahasia atau tidak. 

Kerahasiaan dalam proses konseling terkadang overlap 

dengan kata privacy. Privasi mempunyai sifat sesuatu yang 

pribadi dan tidak perlu diketahui atau dikeemukakan kepada 

orang lain. Dengan kata lain privasi itu dengan hak untuk 

kehidupannya seendiri tanpa turut campur dari pihak lain. 

Sementara kerahasiaan lebih bersifat dengan pengendalian 

informasi yang diterima dari seseorang. Sebuah informasi 

dikatakan rahasia jika dianggap tidak perlu dan seharusnya 

tidak disampaikan ke pihak lain atau publik. Berkaitan 

dengan konseling dapat dinyatakan bahwa informasi yang 

dibicarakan oleh klien baik yang menyangkut diri klien 
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bersifat rahasia dan tidak dapat disampaikan secara terbuka 

oleh konselor kepada siapapun termasuk kolega-koleganya.  

▪ Aspek keputusan oleh klien sendiri  

Membuat keputusan tertentu penting artinya bagi klien. Oleh 

karena itu klien harus membuat keputusan yang lebih tepat 

untuk dirinya dan masa depannya. Menurut Corey (2005) 

menegaskan bahwa tujuan konseling tidak sekedar untuk 

memperoleh kepuasan klien. Konseling dapat juga 

mengajarkan pada klien untuk membuat dan menghasilkan 

keputusan yang sifatnya jangka panjang (Long-term goals). 

Berkaitan dengan hal tersebut konselor memberikan 

dorongan untuk berani membuat keputusan yang disesuai 

dengan resiko yang sudah dipertimbangkannya.  

▪ Aspek Sosial Budaya  

Dalam hubungan konseling, konselor dituntut sadar akan 

aspek-aspek sosial dan budaya dan ilai-nilai pihak klien. Klien 

mungkin memiliki pengalaman-pengalaman sosial dan 

budaya yang sangat berlainan dengan konselor. Dengan kata 

lain konselor hendaknya mempelajari karakteristik budaya 

nilainilai dan kebiasaan klien mereka. Hal ini sangat penting 

oleh karena dapat dinyatakan bahwa layanan konseling 

tanpa pemahaman budaya dan nilai-nilai di tempat konselor 

bekerja maka konselor belum memenuhi apa yang disebut 

etika profesi konselor. 
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BAHAN BACAAN II 

Pengenalan Teknik – Teknik Konseling 
 

Konseling merupakan suatu proses komunikasi antara 

konselor dan klien. Sebagai suatu proses komunikasi, konseling 

melibatkan keterampilan konselor dalam menanggapi atau 

merespon pernyataan klien dan mengkomunikasikannya kembali 

kepada klien tersebut. Agar proses komunikasi tersebut efektif 

dan efisien, maka konselor hendaknya memiliki kemampuan 

dalam memberikan bantuan terhadap klien. Salah satu 

kemampuan tersebut adalah keterampilan berkomunikasi dengan 

klien. Dalam berkomunikasi dengan klien, konselor seharusnya 

menggunakan respon-respon yang fasilitatif bagi pencapaian 

tujuan konseling. Secara umum, respon-respon tersebut dapat 

dikelompokkan ke dalam berbagai teknik dasar komunikasi 

konseling, yaitu teknik attending, opening, acceptance, 

paraphrasing, restatement, reflection of feeling, clarification, 

structuring, lead, silence, reassurance, rejection, advice, 

confrontation, interpretation, summary dan termination. Berikut 

penjelasan dari teknik-teknik dasar dalam komunikasi konseling. 

 

Attending (Perhatian)  

Attending adalah keterampilan/teknik yang digunakan 

konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien 

merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga 

klien bebas mengekspresikan /mengungkapkan tentang apa saja 

yang ada dalam pikiran, perasaan ataupun tingkah lakunya. 

Keterampilan attending meliputi:  

● Posisi badan (termasuk gerak isyarat dan ekspresi muka) 

diantara posisi badan yang baik dalam attending mencakup:  

- Duduk dengan badan menghadap klien 
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- Tangan diatasi pangkuan atau berpegang bebas atau 

kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan gerak 

isyarat yang sedang dikomunikasikan secara verbal 

- Responsif dengan menggunakan bagian wajah, 

umpamnya senyum spontan atau anggikan kepala 

sebagai persetujuan atau pemahaman dan kerutan dahi t 

tidak mengerti 

- Badan tegak lurus tanpa kaku dan sesekali condong 

kearah klien untuk menunjukkan kebersamaan dengan 

klien. 

Posisi badan yang tidak baik mencakup: 

- Duduk dengan badan dan kepala membungkuk 

menghadap klien. 

- Duduk dengan sangat kaku 

- Gelisah atau tidak tenang (resah)  

- Mempergunakan tangan, kertas dan kuku tangan.  

- Sama sekali tanpa gerak isyarat pada tangan  

- Selalu meukul-mukul dan menggerakkan tangan dan 

lengan.  

- Wajah tidak menunjukkan perasaan  

- Terlalu banyak senyum, kerutan dahi atau anggukan 

kepala yang tidak berarti 

● Kontak mata 

Kontak mata yang baik berlangsung dengan melihat klien 

pada waktu dia berbicara kepada konselor dan sebaliknya. 

Kontak mata harus dipertahankan atau dipelihara dengan 

menggunakan pngan spontan yang mengekspresikan minat 

dan keinginan mendengarkan serta merespon klien. Dan 

Kontak mata yang tidak baik mencakup: 

- Tidak pernah melihat klien 

- Menatap klien untuk secara tetap dan tidak memberi 

kesempatan klien untuk membalas tatapan. 
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- Mengalihkan pngan dari klien segera sesudah klien 

melihat kepada konselor 

● Mendengarkan  

Mendengarkan dalam keterampilan ini adalah mendengar 

dengan tepat dan mengingat apa yang klien katakan dan 

bagaimana mengatakannya. Dengan mendengar yang tepat 

memungkinkan konselor merumuskan tanggapan yang 

dapat menangkap dengan tepat perasaan dan pikiran klien. 

Cara mendengarkan yang baik mencakup: 

- Memelihara perhatian penuh dengan terpusat kepada 

klien. 

- Mendengarkan segala sesuatu yang dikatakan oleh 

klien.  

- Mendengarkan keseluruhan pribadi klien (kata-katanya, 

perasaan dan perilakunya). Memahami pesan baik 

verbal maupun non verbal dari diri klien.  

- Mengarahkan apa yang konselor katakan terhadap apa 

yang telah dikatakan oleh klien. 

Opening (Pembukaan)  

Pengertian Opening (pembukaan) adalah keterampilan/ 

teknik untuk membuka/ memulai komunikasi/ hubungan 

konseling. Hal-hal yang perlu dilakukan. Beberapa hal yang perlu 

dilakukan oleh konselor dalam menggunakan teknik opening 

antara lain adalah menyambut kehadiran klien, membicarakan 

topik netral, dan memindahkan pembicaraan topik netral ke 

dalam permulaan konseling. 

● Penyambutan 

- Verbal Konselor memberi atau menjawab salam, 

menyebut nama klien, mempersilahkan duduk, dll. 

- Non verbal Konselor segera membuka pintu ruang 

konseling, jabat tangan, senyum dengan ceria, 

mendampingi/mengiringi klien saat menuju tempat 
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duduk, menempatkan klien pada tempat duduk yang 

lebih baik, duduk sesudah kliennya duduk, dll.  

 

● Pembicaraan Topik Netral  

- Topik netral adalah bahan pembicaraan yang sifatnya 

umum dan tidak menyinggung perasaan klien. 

- Bahan topik netral antara lain kejadian-kejadian hangat 

di lingkungan klien, hobi klien, bahan-bahan atau  

gambar-gambar yang ada di ruang konseling, potensi 

lingkungan asal klien, dll.  

 

● Pemindahan Topik Netral ke Permulaan Konseling 

- Caranya dengan menggunakan kalimat ―jembatan‖, 

misalnya: ―Setelah kita membicarakan………(isi topik 

netral), barangkali ada sesuatu hal yang perlu kita 

bicarakan bersama dalam pertemuan ini‖.  

- Mengembangkan sebagian isi topik netral, misalnya: ―Itu 

tadi hobimu di bidang musik, lalu bagaimana dengan 

prestasimu dalam perkuliahan‖. 

 

Acceptance  

Acceptance (penerimaan) adalah teknik yang digunakan 

konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap 

hal-hal yang dikemukakan klien.  

 

Restatement (Pengulangan)  

Restatement (pengulangan kembali) adalah teknik yang 

digunakan konselor untuk mengulang/menyatakan kembali 

pernyataan klien (sebagian atau seluruhnya) yang dianggap 

penting. hal ini dilakukan dengan cara : 

 Pengulangan harus persis sama dengan pernyataan klien, 

tidak boleh menambah/menguranginya. 

 Intonasi konselor hendaknya variatif dengan memperhatikan 

pernyataan klien 
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Reflection of Feeling (Memantulkan perasaan)  

Refelection of feeling (pemantulan perasaan) adalah teknik 

yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan/sikap 

yang terkandung di balik pernyataan klien. Bentuk Respon 

konselor didahului oleh kata-kata pendahuluan, seperti agaknya, 

sepertinya, tampaknya, rupa-rupanya, kedengarannya, nada-

nadanya, dsb. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 

 Hindari stereotip  

 Pilih waktu yang tepat untuk merespon pernyataan klien.  

 Gunakan kata-kata perasaan yang melambangkan 

perasaan/sikap klien secara tepat.  

 Sesuaikan bahasa yang digunakan dengan kondisi klien.  

 

Clarification  

Clarification (klarifikasi) ialah teknik yang digunakan untuk 

mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan 

menggunakan kata-kata baru dan segar. Bentuk Respon konselor 

didahului oleh kata-kata pendahuluan: pada dasarnya, pada 

pokoknya, pada intinya, singkat kata, dengan kata lain, dsb. 

 

Paraphrasing  

Paraprashing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan 

kembali esensi dari ucapan-ucapan klien. Paraprase yang efektif:  

 Klien menjadi merasakan kebersamaan dengan pembimbing.  

 Lebih mengarahkan pembicaraan klien berikutnya.  

 Dapat mengecek ketepatan/kecermatan pembimbing dalam 

menangani klien. Paraprse yang efektif akan sering diikuti 

dengan kata-kata ―ya‖ atau ―benar/betul‖ secara spontan dari 

klien.  
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Namun diingat bahwa : 

 Parafrase hanya menyatakan kembali secara lebih esensial, 

bantuan untuk memperoleh klasifikasi tambahan yang 

cermat.  

 Paraprase bukanlah upaya membaca apa yang terlintas di 

benak klien (interprestasi) atau pemikiran konselor terhadap 

ucapan klien.  

 Parafrasa biasanya diikuti dengan ―pernyataan mengundang 

pembicaraan terbuka‖. 

 

Structuring (Pembatasan)  

Structuring (Pembatasan) adalah teknik yang digunakan 

konselor untuk memberikan batas-batas/pembatasan agar proses 

konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam 

konseling. Jenis-jenis Structuring Teknik structuring terdiri atas 

beberapa macam, antara lain sebagai berikut:  

 Time limit (Pembatasan waktu) terdiri dari Time limit dari 

Klien dan Time Limit dari Konselor  

 Role Limit (Pembatasan peran) 

 Problem Limit (Pembatasan Masalah)  

 Action Limit (Pembatasan tindakan)  

 

Lead (Pengarahan)  

Lead adalah teknik/keterampilan yang digunakan konselor 

untuk mengarahkan pembicaraan klien dari satu hal ke hal yang 

lain secara langsung. Keterampilan ini sering pula disebut 

keterampilan bertanya, karena dalam penggunaannya banya 

menggunkan kalimat-kalimat tanya Tujuan dari keterampilan 

pengarahan ini adalah mendorong klien untuk merespon 

pembicaraan terutama pada awal-awal pertemuan Jenis-jenis 

Lead Secara umum ada dua jenis pengarahan (Lead) yaitu lead 

umum dan lead khusus. 
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 Lead Umum Lead umum adalah teknik pengarahan/ 

pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada klien 

untuk bebas mengelaborasi, mengeksplorasi, atau mem-

berikan reaksi/ jawaban dari berbagai kemungkinan sesuai 

dengan keinginan klien.  

 Lead Khusus Lead Khusus adalah teknik pengarahan/ 

pertanyaan yang klien untuk memberikan suatu reaksi/ 

jawaban yang spesifik/tertentu. 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan lead: 

 Pada awal-awal pertemuan/pembicaraan konselor hendak-

nya lebih banyak menggunakan lead umum daripada lead 

khusus hal ini berguna untuk memberi suasana kebebasan 

atau keleluasaan bagi klien  

 Hendaknya konselor dapat menggunakan variasi komunikasi 

dan tidak terpaku dengan teknik lead saja dalam pertemuan 

konseling, dengan demikian konselor dapat menghindari 

warna pertemuan seperti pertemuan tanya jawab atau 

interogasi. 

 

Silence (Diam)  

Silence adalah suasana hening, tidak ada interaksi verbal 

antara konselor dan klien, dalam proses konseling. Tujuan Silence 

digunakan dengan tujuan sebagai berikut: 

 Memberikan kesempatan kepada klien untuk istirahat atau 

mereorganisasi pikiran dan perasaannya atau mereorganisasi 

kalimat yang akan dikemukakan selanjutnya. 

 Mendorong klien atau memotivasi klien mencapai tujuan 

konseling.  

Jenis-jenis Silence Secara umum ada dua jenis silence, yaitu 

silence dari konselor dan silence dari klien : 

 Silence dari konselor Jenis silence ini terjadi pada saat pusat 

komunikasi berada pada konselor. Pada waktu-waktu 

tertentu, konselor merespon dengan silence 
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 Silence dari klien. Silence jenis ini terjadi pada saat pusat 

komunikasi berada pada klien, yaitu setelah klien bercakap-

cakap dan menerima tanggung jawab. Pada saat itu, ia 

berhenti berbicara beberapa saat. Silence tersebut terjadi 

antara lain karena klien mau beristirahat sejenak setelah 

mengungkapkan perasaanperasaan dan konfliknya, 

mereorganisasi pikiran dan perasaan-perasaannya, 

memadukan pengalaman-pengalaman atau issu-issu baru 

kedalam dirinya, menyusun kalimat yang akan dikemukakan 

selanjutnya, atau dirinya, menyusun kalimat yang akan 

dikemukakan selanjutnya, atau mungkin penolakan terhadap 

proses konseling.  

 

Reassurance (Penguatan/Dukungan)  

Reassurance adalah keterampilan/teknik yang digunakan 

oleh konselor untuk memberikan dukungan/penguatan terhadap 

pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan percaya 

diri. Keterampilan/teknik ini juga dapat digunakan untuk 

mendorong diri klien agar dirinya dapat lebih tabah dan tegar 

dalam menghadapi situasi atau hal-hal yang tidak menyenangkan 

bagi dirinya.  

Jenis-jenis Reassurance Reassurance terdiri atas prediction 

reassurance, postdiction reassurance, and factual reassurance. 

 Prediction Reassurance (Penguatan prediksi) Penguatan 

prediksi adalah penguatan yang dilakukan oleh konselor 

terhadap pernyataan/rencana positif yang akan dilaksanakan 

klien.  

 Posdiction Reassurance (Penguatan postdiksi) Penguatan 

postdiksi adalah penguatan/dukungan konselor terhadap 

tingkah laku positif yang telah dilakukan klien dan tampak 

hasil yang diperoleh dari apa yang dilakukan oleh klien 

tersebut. 

 Factual Reassurance (Penguatan factual) Penguatan faktual 

merupakan penguatan yang digunakan konselor untuk 
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mengurangi beban penderitaan secara psikis klien dengan 

cara mengumpulkan bukti-bukti/fakta bahwa kejadian yang 

tidak diharapkan yang menimpa klien bila dialami oleh orang 

lain akan memberi dampak yang sama atau relatif sama 

dengan apa yang dialami oleh klien.  

 

Rejection (Penolakan)  

Rejection adalah keterampilan/teknik yang digunakan 

konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan 

membahayakan/merugikan dirinya atau orang lain. Jenis-jenis 

Rejection Secara umum ada dua jenis penolakan, yaitu penolakan 

secara halus dan penolakan secara terang-terangan/langsung.  

 

Advice (Saran/Nasihat)  

Advice adalah keterampilan/teknik yang digunakan 

konselor untuk memberikan nasehat atau saran bagi klien agar 

dia dapat lebih jelas, pasti mengenai apa yang akan dikerjakan. 

Jenis-jenis Advice Secara umum ada tiga jenis advice, yaitu advice 

langsung, advice persuasif dan advice alternative:  

 Advice langsung Advice langsung adalah saran/nasehat yang 

diberikan langsung pada klien berupa fakta jika klien sama 

sekali tidak mempunyai informasi tentang fakta/hal yang 

dihadapi. 

 Advice persuasif Advice persuasif adalah saran/nasehat yang 

diberikan konselor bilamana klien telah mengemukakan 

alasan-alasan yang logis dan dapat diterima dari rencana 

yang akan dilakukan.  

 Advice alternatif Advice alternatif adalah nasihat/saran yang 

diberikan konselor setelah klien mengetahui kelebihan dan 

kelemahan setiap alternatif  
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Summary (Ringkasan/Kesimpulan) 

Summary (kesimpulan) adalah keterampilan/teknik yang 

digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan 

mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses 

komunikasi konseling. Jenis-jenis summary terdiri atas dua jenis, 

yaitu summary bagian dan summary keseluruhan /akhir. 

 Summary Bagian Summary bagian merupakan kesimpulan 

yang dibuat setiap saat dari percakapan klien dan konselor 

yang dipng penting. Untuk kesimpulan tersebut didahului 

kata-kata pendahuluan seperti: untuk sementara ini…., 

sampai saat ini…., sejauh ini….., selama ini….,dsb.  

 Summary Akhir/keseluruhan Summary akhir merupakan 

kesimpulan yang dibuat pada akhir komunikasi konseling 

sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Bentuk 

kesimpulan yang dibuat pada akhir komunikasi konseling 

sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Bentuk 

kesimpulan akhir tersebut didahului oleh kata-kata 

pendahuluan seperti: sebagai kesimpulan akhir…., sebagai 

puncak pembicaraan kita…., sebagai penutup pembicaraan 

kita…., dari awal hingga akhir pembicaraan kita…, dsb.  

 

Konfrontasi (Pertentangan)  

Konfrontasi adalah keterampilan/teknik yang digunakan 

oleh konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, 

diskrepansi atau inkronguensi dalam diri klien dan kemudian 

konselor mengumpanbalikkan kepada klien. Kesenjangan itu 

terjadi:  

 Antara dua pernyataan Klien mengatakan satu pihak dia 

sangat memperhatikan pacarnya tapi dalam pernyataan lain 

dia malas menghubungi.  
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 Antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan Klien 

mengatakan bahwa dia sangat minat mengambil tes 

pegawai, tapi dia tidak datang ketempat tes tersebut.  

 Antara pernyataan dan tingkah laku nonverbal Klien 

menyatakan bahwa dia sangat senang bertemu pacarnya 

tetapi sewaktu bercerita raut wajahnya sedih.  

 Antara dua tingkah laku nonverbal Kaki gemetar sedangkan 

bibir tersenyum  

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan 

konfrontasi:  

 Konfrontasi dapat dilakukan jika hubungan klien dan 

konselor sudah mencapai kepercayaan, jika tidak justru 

terjadi resistensi (mempertahankan diri) pada diri klien. 

 Konselor harus cukup yakin tentang apa yang ditunjukan 

sebagai pertentangan, dan tidak boleh bicara dengan nada 

mengadili, menuduh atau memamerkan ketajaman 

pengamatannya. 

 

Interpretasi (Penafsiran)  

Interpretasi adalah keterampilan/teknik yang digunakan 

oleh konselor dimana berarti atau karena tingkah laku klien 

ditafsirkan/diduga dan dimengerti dengan dikomunikasikan pada 

klien. Selain itu dalam interpretasi konselor menggali arti dan 

makna yang terdapat di belakang kata-kata klien atau dibelakang 

perbuatan/tindakannya yang telah diceritakannya. Tujuan Tujuan 

dari interpretasi adalah membantu klien lebih memahami ddiri 

sendiri bilamana klien bersedia mempertimbangkannya dengan 

pikiran terbuka. Hal-hal yan perlu diperhatikan: Sebaiknya 

konselor mengemukakan lebih dahulu kata-kata atau tindakan 

klien yang melsi pemberian interpretasi baru kemudian konselor 

menawarkan interpretasinya sebagai kemungkinan dengan 

disertai permintaan umpan balik, sehingga klien bebas untuk 

menerimanya atau menolaknya. 
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Termination (Pengakhiran)  

Termination (pengakhiran) adalah keterampilan/teknik 

yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, 

baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya 

maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul 

telah ―berakhir‖. Bentuk Cara pengakhiran ini dapat dilakukan 

dengan syarat misalnya konselor merapikan kembali alat-alat 

yang telah digunakan, membuat kesimpulan alkir, membicarakan 

tugas-tugas yang hendak dilakukan sebelum pertemuan yang 

akan datang, dan dapat dilakukan secara langsung, misalnya 

konselor menunjukkan pembatasan waktu (time limit) konseling 

yang telah disepakati pada awal pertemuan. 
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Bahan Bacaan III 

Konseling Individual dan Konseling 

Kelompok 
 

Konseling Individu 

Setiap individu memiliki sifat dan keadaan yang unik. 

Diantara mereka ada yang nyaman menceritakan hal pribadi 

dalam suatu kelompok dan ada pula yang merasa segan. Individu 

yang merasa malu membutuhkan layanan secara individual. 

Sebagaimana dinyatakan oleh McLeod (2007), bahwa konseling 

individual adalah keadaan seseorang yang membangun 

hubungan khusus dengan seseorang yang terlatih yang bisa 

membantunya memecahkan suatu masalah yang sulit diselesaikan 

oleh dirinya sendiri. 

a. Tujuan Konseling Individual  

Konseling individual dalam konseling karir adalah untuk:  

 Membantu mendapatkan informasi karir yang sesuai 

dengan minat, bakat, kemampuan dan prestasi akademik.  

 Membantu menyelesaikan masalah pemilihan karir. 

 Mengungkapkan pada jenis-jenis pekerjaan di sektor 

publik dan swasta dengan mengadakan ceramah, 

pertunjukan video dan kunjungan ke dunia industri dan 

perusahaan-perusahaan. 

 Memberikan kesadaran akan perencanaan karir yang 

harus dibuat sejak awal.  

b. Prinsip-prinsip Konseling Individual 

 Setiap konselor harus menghormati kejujuran klien untuk 

bertemu dengannya karena meminta pertolongan. 

 Konselor harus menjelaskan persyaratan konseling 

kepada klien seperti tempat dan hari bertemu, periode 
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satu-satu sesi dan jenis-jenis pekerjaan rumah yang harus 

dilakukan.  

 Konselor harus merujukkan klien itu kepada konselor 

yang lain jika kasus yang ditangani di luar 

pengalamannya.  

 Konselor harus memberitahu klien bahwa semua 

informasi yang diberikan adalah sulit.  

 Konselor bisa meminta pngan dari konselor-konselor lain 

jika ditemukan kesulitan-kesulitan dalam kasus yang 

dikendalikannya.  

 Konselor harus bertanggung jawab mencari lembaga 

referensi jika terdapat kliennya mulai mengancam 

keselamatan orang lain. 

Konseling Kelompok 

Corey & Corey (2006) menjelaskan bahwa seorang ahli 

dalam konseling kelompok mencoba membantu peserta untuk 

menyelesaikan kembali permasalahan hidup yang umum dan sulit 

seperti: permasalahan pribadi, sosial, belajar/akademik, dan karir. 

Konseling kelompok lebih memberikan perhatian secara umum 

pada permasalahan-permasalahan jangka pendek dan tidak 

terlalu memberikan perhatian pada treatmen gangguan perilaku 

dan psikologis. Konseling kelompok memfokuskan diri pada 

proses interpersonal dan strategi penyelesaian masalah yang 

berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan perilaku yang disadari. 

Metode yang digunakan adalah dukungan dan umpan balik 

interaktif dalam sebuah kerangka berpikir here and now (di sini 

dan saat ini). Secara umum banyak yang memaknai bahwa 

konseling kelompok sebagai suatu upaya bantuan dari konselor 

kepada sejumlah konseling dalam suasana kelompok yang 

bersifat penyembuhan, pencegahan, dan pengembangan, dan 

diarahkan pada pemberian kemudahan dalam mencapai 

perkembangan yang optimal. 
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a. Tujuan Konseling Kelompok 

Tujuan umum dari layanan konseling kelompok dapat 

ditemukan dalam sejumlah literatur profesional yang 

mengupas tentang tujuan konseling kelompok, sebagaimana 

ditulis oleh Ohlsen, Dinkmeyer, Muro, serta Corey (dalam 

Winkel, 1997) sebagai berikut.  

 Masing-masing konseling mampu menemukan dirinya 

dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. 

Berdasarkan pemahaman diri tersebut, konseling rela 

menerima dirinya sendiri dan lebih terbuka terhadap 

aspek-aspek positif kepribadiannya.  

 Para konseling mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi antara satu individu dengan individu 

yang lain, sehingga mereka dapat saling memberikan 

bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas 

perkembangan yang khas pada setiap fase-fase 

perkembangannya.  

 Para konseling memperoleh kemampuan mengatur 

dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, 

dimulai dari hubungan antarpribadi di dalam kelompok 

dan dilanjutkan kemudian dalam kehidupan sehari-hari 

di luar lingkungan kelompoknya. 

 Para konseling menjadi lebih peka terhadap kebutuhan 

orang lain dan lebih mampu menghayati/ memahami 

perasaan orang lain. Kepekaan dan pemahaman ini akan 

membuat para konseling lebih sensitif terhadap 

kebutuhan psikologis diri sendiri dan orang lain.  

 Masing-masing konseling menetapkan suatu 

sasaran/target yang ingin dicapai, yang diwujudkan 

dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. 

 Para konseling lebih menyadari dan menghayati makna 

dari kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama, 

yang mengandung tuntutan menerima orang lain dan 

harapan akan diterima oleh orang lain. 
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 Masing-masing konseling semakin menyadari bahwa 

hal-hal yang memprihatinkan bagi dirinya kerap 

menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain. 

Dengan demikian, konseling tidak akan merasa terisolir 

lagi, seolah-olah hanya dirinyalah yang mengalami 

masalah tersebut. 

 Para konseling belajar berkomunikasi dengan seluruh 

anggota kelompok secara terbuka, dengan saling 

menghargai dan saling menaruh perhatian. Pengalaman 

berkomunikasi tersebut akan membawa dampak positif 

dalam kehidupannya dengan orang lain di sekitarnya 
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Perbedaan dan Persamaan Konseling Individu dan 

Konseling Kelompok 

Perbedaan Persamaan 

▪ Dalam situasi konseling 

kelompok, melatih 

kebiasaan berkomunikasi 

antar individu dan 

kehadiran secara fisik dapat 

memberikan kepuasan 

emosional 

▪ Dalam konseling kelompok, 

konseli tidak hanya 

menerima bantuan, tetapi 

juga memberikan bantuan 

kepada konseling yang lain, 

dan 

▪ Dalam konseling kelompok, 

kedudukan konselor 

semakin sulit, karena harus 

memberikan perhatian 

kepada semua anggota 

kelompok atau konseling 

▪ Sasarannya sama yaitu 

membantu konseli 

memecahkan masalah,  

▪ Bantuan didasarkan pada 

kurangnya pengalaman 

konseling, 

▪ Penguasaan teknik sama 

pentingnya dalam 

membantu konseli, 

▪ Konseling sama-sama 

sedang menghadapi 

permasalahan, dan  

▪ Keduanya memerlukan 

kerahasiaan serta tempat 

tersendiri 
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