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PENDAHULUAN
Adakalanya, keluar dari semua rutinitas dan kesibukan sebagai seorang Business Coach,
memberikan makna tersendiri. Dan di bulan Maret mendekati hari raya Nyepi, Tulisan ini dimulai
dalam serangkaian buku-buku bisnis yang dipersembahkan oleh PT. Formula Bisnis Indonesia,
kepada seluruh masyarakat Indonesia secara Khusus dan dunia secara keseluruhannya.
Train the trainers merupakan topik yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak klien saya, yang
sudah memasuki tahapan ekspansi, dan regenerasi. Banyak orang mengatakan, perusahaan
yang hebat di dunia ini digerakkan oleh manusia hebat dibelakangnya. Dan rubuh oleh manusia
yang rapuh. Ketakutan demi ketakutan untuk pengembangan usaha banyak disebabkan oleh
andil ini. MANUSIAnya.
Walau faktor lainnya juga tidak kalah penting, seperti pemasaran, Keuangan maupun sistem
teknologinya. Manusialah yang menjalankan kesemuanya itu. Dan hal tersebut merupakan salah
satu faktor yang sangat mewah yang harus dibayar oeh setiap perusahaan untuk mendapatkannya.
Bahkan mereka yang sudah tahu itu, banyak yang belum mau bahkan tidak mau menghabiskan
koceknya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Ujungujungnya, pada saat perusahaan akan mengembangkan sayapnya, pemilik tidak mendapatkan
kandidat yang diharapkannya. Baik secara etika maupun kemampuan yang dibutuhkan dimasingmasing areanya.
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Dalam Tulisan ini, saya akan membagikan beberapa pandangan yang tentunya akan sangat
bermanfaat untuk para pemilik bisnis, bagian sumber daya manusia, terutama bagian
pengembangan manusianya, serta seluruh kepala departemen yang mengepalai departemennya,
untuk menjadikan sebagian manusia menjadi kandidat-kandidat kuat, agar dapat dijadikan
tonggak kuat berdirinya dan berkembangnya sebuah usaha.
Dan dikota Ubud Bali yang penuh dengan Taksu, membuat tulisan ini menjadi semakin kuat dan
cepat untuk dapat diselesaikan. Terima kasih kepada Yenny Surya yang sampai hari ini, masih
terus mendukung saya untuk mewujudkan cita-cita ini. Terima kasih kepada Bu Wayan Londri
yang mengizinkan saya menjadi teman, sekaligus kakak, sekaligus memberikan tempat untuk
menginap di Mulawarman yang sangat luar biasa ini. Dan pada saat tulisan ini dimulai, saya
bersyukur bertemu dengan musisi dari Amerika, Oregon ( Sean dan Lindsey ), Lagu “ Cintailah
Bu Wayan” serasa booster untuk menjadikan saya ingin cepat-cepat menyelesaikan tulisan ini.
Doa kami untuk kemajuan bisnis Anda dan kita semua, tentunya menjadikan beban yang ada
dipundak ini menjadi semakin ringan untuk dipikul bersama-sama.
Ubud, Bali 18 Maret 2014

Gendro Salim
Business Coach
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BAB I
Why Trainer Is Needed
In Your Company

Apakah anda mengetahui data mengenai
tingkat kompetensi pekerja yang ada di
Indonesia? Berapa bayangan anda, lulusan
sarjana bekerja di negeri ini? “ secara
keseluruhan, penyerapan tenaga kerja
hingga Agustus 2013 masih didominasi oleh
penduduk bekerja berpendidikan rendah
yaitu SD ke bawah 52,0 juta orang (46,95
persen) dan SMP 20,5 juta (18,47 persen).
Kemudian penduduk bekerja berpendidikan
tinggi hanya sebanyak 10,5 juta orang, 2,9
juta orang (2,64 persen) berpendidikan

diploma I/II/III dan 7,6 juta orang (6,93
persen) berpendidikan universitas. Dalam
setahun terakhir, penduduk berpendidikan
rendah (SMP ke bawah) menurun dari 74,1
juta orang (66,87 persen) pada Agustus 2012
menjadi 72,5 juta orang (65,42 persen pada
Agustus 2013). Sementara penduduk bekerja
berpendidikan tinggi meningkat dari 10 juta
orang (8,99 persen) Agustus 2012 menjadi
10,5 juta orang (9,47 persen) pada Agustus
2013.”
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Data Tenaga Kerja Indonesia
Berdasarkan Lulusan
52 juta
orang
46,95%

20,5 juta
orang
18,47%

SMP

SD / TIDAK SEKOLAH

2,9 juta
orang
2,64%

DIPLOMA

UNIVERSITAS

2,9 juta
orang
2,64%

Apa tanggapan anda mengetahui angka ini? Berapa jumlah prosentase
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orang pergi belajar tentang kepemimpinan selama
Rp80.000.000 perharinya. Belum
Jawabannya, Tentu saja Tidak ! Mungkin anda perlu
lebih dari 20 modul dan
1 hari di dalam kota? Dari pembicara lokal sampai
tentu pembicara yang lebih mahal,
international mematok harga dari Rp500.000/
lebih dapat diterima dan diserap oleh
orang sampai dengan Rp2.500.000/orang,
pendengarnya.
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Namun pembicara yang murah, banyak sekali tidak diberikan kesempatan untuk membuktikannya.
Alasannya klise, sudah banyak pembicara yang didatangkan justru membawa trauma tersendiri
bagi perusahaan. Tidak adanya kesepakatan mengenai apa kebutuhan dari perusahaan,
membuat pembicara tersebut membagikan hal-hal yang belum tentu berguna dan dibutuhkan
oleh perusahaan yang memanggilnya.
Coba kita perhatikan sama-sama, catatan dibawah ini :
• Perusahaan butuh tenaga kerja terampil dan profesional untuk dapat mengangkat
persaingan dari produk yang dibuat dan jasa yang ditawarkan.
• Tenaga kerja yang tersedia di Indonesia, lebih banyak datang dari kalangan yang
pendidikan rendah. Dan mereka masih bersedia diupah dengan standar yang dianggarkan
oleh perusahaan pemberi kerja.
• Tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, masih banyak memilih pekerjaan yang mudah
dengan ekspektasi berpenghasilan tinggi. Padahal kemampuan mereka praktis belum
dapat dibuktikan. Dilema ini, dialami hampir oleh banyak perusahaan.
• Untuk mendidik semua pekerja menjadi tenaga yang terampil dan profesional,
membutuhkan anggaran yang sangat tinggi, baik mengirim mereka ke luar maupun
memanggil trainer dari luar kedalam perusahaan.
• Seringkali trainer yang dibayar oleh perusahaan, terkadang tidak memenuhi ekspektasi
yang diharapkan perusahaan tersebut.
Dari semua catatan tersebut diatas, maka melatih para pekerja di posisi kepala serta urusan
sumber daya manusia menjadi seorang trainer merupakan pilihan yang tepat. Adapun beberapa
kelebihan melatih mereka menjadi trainer perusahaan adalah sebagai berikut :
• Efisiensi merupakan tujuan terbesar yang akan didapatkan oleh perusahaan, apabila
caranya tepat.
• Efektifitas dalam hal pelatihan dasar dan teknik yang dibutuhkan oleh masing-masing
pengguna pekerja, akan lebih optimal. Karena trainer yang berasal dari pengguna
langsung akan lebih menguasai bahannya yang sudah dipraktekkan langsung.
• Secara kuantitatif, perusahaan dapat melatih hampir kesemua jajaran pekerja tanpa pilih
bulu.
• Peningkatan kinerja dan produktifitas akan lebih cepat tercapai.
• Ekspansi merupakan langkah berikut yang akan mudah diambil oleh perusahaan dengan
banyaknya sumber daya manusia yang lebih baik dan tepat guna.
• Tentu saja, apabila pelatihan untuk para trainernya sendiri berkualitas dan konsisten.
Sudah banyak pula perusahaan yang melakoni strategi ini dan menjadi frustasi pada saat
trainernya tidak dapat memenuhi ekspektasi yang diharapkan, dalam mentransformasi para
pekerjanya menjadi lebih profesional. Sehingga diperlukan beberapa langkah awal dalam
menyeleksi, menyaring, memilih, mendidik dan mengembangkan calon-calon trainer tersebut.
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BAB II
WHAT IS TRAINING
Sebelum kita kupas lebih jauh lagi, bagaimana, apa saja yang harus dilakukan dalam melatih
trainer anda, mari kita kupas terlebih dahulu apa itu training dan beberapa metodologi yang
dianggap sama oleh masyarakat yang sebenarnya tidak sama secara harafiahnya. Sehingga dalam
memilih orang yang akan ditunjuk menjadi trainer akan menjadi lebih tajam.

TRAINING
Training adalah pelatihan yang diberikan
dalam rangka memberikan ilmu dan
pengetahuan dalam hal hal tertentu.
Dibawakan oleh seorang Trainer yang
tentunya sudah menguasai bahan yang
ingin disampaikan. Seorang Trainer dapat
memberikan materi yang sudah diikutinya
setelah beberapa kali seminar yang diikutinya,
buku yang dibaca, kaset cd atau dvd yang
diputar.

Seseorang Trainer hanya perlu menguasai
materi yang ingin dibawakan, sebatas
teorinya saja. Tanpa ada keharusan untuk
mempraktekkan apa yang dibawakannya.
Training biasanya dilakukan satu persatu
maupun secara grup. Kelebihan dari training
yang diberikan satu persatu adalah peserta
dapat bertanya lebih banyak untuk dapat
mengerti tentang bahan yang sedang
dipelajari. Sedangkan, apabila training
dilakukan secara grup, maka kualitas baik
dari Trainernya maupun peserta akan lebih
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besar karena keanekaragaman pertanyaan yang akan muncul. Seorang Trainer tidak mempunyai
keharusan untuk dapat menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan dari peserta kepada
dirinya. Dia bisa mencatat apa saja yang belum bisa dijawabnya pada saat itu juga. Dia bahkan
dapat melempar pertanyaan yang dilontarkan kepada peserta lainnya. Sehingga si Trainer
bahkan belajar dari jawaban orang lain. Cenderung training dibawakan lebih banyak satu arah,
dalam memberikan sebuah pengetahuan yang dibutuhkan. Kalaupun pertanyaan diajukan oleh
peserta, biasanya hanya pada sesi sesi khusus saja. Sehingga materi yang ingin disampaikan oleh
Trainer dapat maksimal diberikan kepada para peserta.
Percaya diri dari seorang Trainer sangat dibutuhkan, karena dia harus tampil didepan muka
umum. Seorang Trainer yang sudah professional dapat menyampaikan materinya didepan banyak
orang, mulai dari 10 orang sampai dengan 100 orang. Bahkan 1000 orang. Penguasaan panggung
juga dibutuhkan olehnya, sehingga tidak akan membosankan para peserta yang mendengarnya.
Dalam hal ini, trainer harus dapat memaksimalkan 5 inderanya dalam menyampaikan semua
informasi yang ingin disampaikan. Karena keanekaragaman peserta yang tentunya menggunakan
masing masing preferensi indera yang biasa digunakan.

KONSULTAN
Konsultan adalah sebuah institusi maupun
perorangan yang membantu memberikan
konsultasi untuk menyelesaikan masalah
yang sudah, sedang maupun akan terjadi.
Biasanya pekerjaannya akan dilakukan oleh
(si konsultan) itu sendiri. Klien tidak perlu
mendalami bagaimana cara penyelesaiannya.
Buat mereka, masalah mereka harus teratasi.
Para konsultan biasanya akan memberikan
batasan-batasan yang akan dikerjakan,
untuk periode tertentu dengan harga yang
disepakati. Dan apabila konsultasi berlanjut,
maka perjanjian dapat diperpanjang, atau
dibuat sebuah perjanjian baru.
Contohnya konsultan pajak, mereka akan
memberikan saran apa saja yang seharusnya
dikerjakan oleh sebuah perusahaan, baik
dibidang jasa maupun produk. Pajak-pajak
apa saja yang seharusnya dilaporkan dan
merumuskan perencanaannya. Sesudah
itu akan diajukan kepada klien, lalu akan
diputuskan, kapan dikerjakan dan batasan
waktu pengerjaannya.

Pada periode tertentu, konsultan akan terus
menerus, menindaklanjuti perkembanganperkembangan yang seharusnya dilakukan
oleh perusahaan. Baik dari perubahan
undang-undang perpajakan, perubahan
nominal, jenis pajak yang berlaku dan lain
lain. Sehingga ketergantungan kepada
konsultan akan sangat tinggi, apalagi bila
pekerjaan yang diberikan menyangkut halhal yang bersifat sangat rahasia. Dalam satu
sisi sangat menguntungkan si konsultan
dan kurang menguntungkan kepada
klien. Bahkan ada beberapa konsultan
yang
tidak
mementingkan
integritas
dalam pekerjaannya, akan membuat klien
bergantung kepadanya dalam periode yang
sangat lama.
Disatu sisi, klien tidak dipusingkan oleh hal
hal detil yang tidak atau kurang dikuasainya.
Namun justru akan muncul kepusingan
lainnya, karena akan bergantung kepada
institusi atau perorangan tersebut. Bagi
seseorang konsultan yang profesional
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mereka terus mengikuti informasi yang terbaru dengan teknologi yang terdepan, serta beberapa
tenaga administrasi dalam menyusun laporan-laporan yang tentunya akan membantu penjualan
mereka dalam memberikan layanan purna jual, sehingga klien akan tetap bertahan memakai jasa
si konsultan tersebut.
Dalam beberapa hal, ditemukan konsultasi ini diberikan oleh para pemimpin perusahaan kepada
bawahannya, dalam memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi dari kegiatan operasional
sehari hari. Hal ini akan menyebabkan ketergantungan penyelesaiaan masalah kepada pemimpin
perusahaan. Ada yang mengatakan, sebagai pemadam kebakaran “ dimana ada pemimpin,
disanalah api dipadamkan “. Hal ini membuat pemimpin maupun bawahannya akan sama sama
stress. Pemimpin harus terus menerus berpikir dalam mencarikan jalan keluar terhadap masalah
yang ditemukan. Sedangkan bawahan akan stress menghadapi omelan dan cacian karena tidak
menguasai pekerjaan yang sudah diberikan.
Dengan kata lain, apabila konsultasi diberikan harus benar-benar dicek, apakah konsultasi itu
akan menyebabkan ketergantungan kepada orang yang mencari solusi itu. Apabila tidak, maka
terkadang konsultasi akan menjadi sebuah jalan keluar praktis untuk masalah-masalah tertentu.

MENTORING
Mentoring adalah bimbingan dari seseorang
yang sudah sangat menguasai hal-hal
tertentu yang dibagikan kepada seseorang
yang
membutuhkannya.
Seseorang
yang sangat ahli dibidangnya, dibagikan
kepada seseorang yang membutuhkan
bidang tersebut. Misalnya, ada seseorang
yang sedang membutuhkan saran untuk
bagaimana cara menjadi sukses dalam
berbisnis. Sebagai seorang mentoring yang
baik, dia harus bertanya terlebih dahulu,
sukses bisnisnya dalam hal apa? mungkin
hanya pada skala penjualan? keuangan?
pengelolaan manusianya? atau bisnis secara
keseluruhan?
Menjadi sangat penting untuk mengetahui
apa yang benar benar akan dimentoringkan.
Karena bila salah mementoring, maka orang
yang sedang membutuhkan saran akan
malah semakin bingung. Pernahkah anda
merasakan hal ini? baik sebagai mentoring
maupun orang yang sedang dimentoring?
kendala lainnya dalam mentoring adalah

anda harus benar benar tahu lawan bicara
anda, atau orang yang ingin dimentor
tidak lebih menguasai daripada apa yang
anda sudah ketahui dan alami. Karena
apabila anda memberikan saran kepada
seseorang yang jauh lebih menguasai, maka
kencendrungannya anda akan merasa
disepelekan.
Della adalah seorang perancang busana. Dia
datang kepada seorang pebisnis yang sudah
sangat sukses untuk meminta saran untuk
membenahi bisnisnya dibidang perancang
busana. Pebisnis sukses itu bernama Anton.
Anton yang selama ini bergerak dibidang jasa
pendistribusian barang-barang elektronik
merasa dapat memberikan bimbingan
kepada Della untuk dapat meningkatkan
bisnisnya dengan sistem pendistribusian
yang lebih baik.
Awalnya Della bimbang untuk menerima
saran dan bimbingan dari Anton karena
apa saja yang diusulkan oleh Anton,
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akan membuat karya nilai rancangan busananya turun. Della yang selama ini spesialis dalam
merancang busana busana pilihan para artis, diminta untuk memproduksi karyanya secara masal
( pabrikan ) dalam jumlah besar, kemudian didistribusikan dengan cara-cara pendistribusian yang
selama ini Anton ketahui. Dan semakin hari, Della merasa saran dan bimbingan Anton membuat
dia semakin frustasi karena Anton yang merasa sukses dengan caranya dia selalu membodoh
bodohi Della yang dikatakan terlalu idealis dalam berbisnis.

Jadi bagaimana solusinya?
Dalam kasus Della dan Anton diatas, dapat dipetik sebuah pelajaran “ The map is not the territory “
jangan pernah menilai sebuah buku dari sampulnya saja. Mungkin Anton pandai dalam berbisnis
barang barang elektronik. Namun dalam membuat bisnis perancang busana menjadi sukses
adalah hal yang berbeda.
Ada hal hal mendasar yang dapat dimentoringkan dalam bisnis, dan ada pula hal hal yang secara
umum tidak dapat disamaratakan. Dalam hal ini, Anton menyamaratakan semua bisnis dengan
cara distribusi. Padahal masih ada banyak cara untuk membuat bisnis Della lebih maju lagi.

THERAPY
Biasanya therapy diperuntukkan untuk
seseorang yang dis-order (masalah –masalah
yang lebih berkaitan mengenai keyakinan
dan nilai-nilai yang dipahami seseorang).
Terkadang orang yang perlu diterapi tidak
menyadari kalau dia membutuhkannya. Dan
biasanya yang mengusulkannya adalah orang
yang terganggu dengan perilaku-perilaku
yang menurutnya mengganggu dirinya dan
orang lain. Sehingga ada beberapa tahapan
yang perlu dilakukan oleh terapis untuk
dapat membantu menyusun ulang keyakinan
dan nilai-nilai yang dianut tersebut.
Olan yang sudah menggeluti bidang
pembukuan dan keuangan disebuah
perusahaan selama lebih dari 20 tahun,
dikomplain oleh pemilik bisnis barunya yang
bernama Rusdi.

Kebetulan usaha ini sudah diambil alih oleh
Rusdi berjalan 1 tahun. Olan yang sudah
melayani orang tua Rusdi ( pak Hartono )
selama 20 tahun, dapat diterima dengan
baik. Namun tidak dengan Rusdi.
Rusdi merasa, Olan tidak dapat mengerti apa
yang dibutuhkannya dalam penyajian laporan
dalam pengambilan keputusan perusahaan.
Olan yang selama ini tidak bermasalah
dengan pak Hartono, tidak mau mengerti
cara komunikasi dari Rusdi. Dan pastinya
ini membuat Rusdi kesal dan frustasi. Pak
Hartono selalu berpesan kepada anaknya
untuk dapat mengerti Olan.
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Berikut ini adalah hal hal yang dikeluhkan oleh Rusdi terhadap Olan :
• Terlalu lama dalam menyajikan laporan keuangan bulanan (neraca, rugi laba & arus kas).
• Tidak adanya analisa dan usulan untuk perbaikan divisi yang membuat anggaran
membengkak.
• Sering tidak hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh Rusdi.
• Sikap cuek ( acuh tak acuh ) kalau sedang berpas-pasan dengan Rusdi.
• Selalu bersebrangan dengan Rusdi dalam mengambil keputusan-keputusan manajemen
( biasanya yang berkaitan dengan penjualan ). Rusdi ingin lebih moderat dalam
memutuskan strategi strateginya. Sedangkan, Olan sangat konservatif bahkan dinilai
terlalu sangat berhati hati.
• Olan lebih sering pulang on time ( Tepat waktu ) padahal Rusdi lebih sering mengambil
jam lembur untuk dapat berkomunikasi dengan timnya.
Tentunya kekesalan Rusdi beralasan, bila
dia tidak mengerti jalan pikiran Olan seperti
yang disebutkannya diatas. Sebagai seorang
terapis, saya lebih akan memberikan
keyakinan dan nilai-nilai baru kepada Rusdi,
ketimbang kepada Olan. Apakah berarti
Rusdi yang butuh terapi?
Pengalaman saya dalam memberikan
terapis siapapun yang datang kepada terapis
dialah orang pertama yang seharusnya
mendapatkan pandangan yang berbeda
dari pandangan yang selama ini dimilikinya.
Bila Rusdi mengerti semua pandangan dasar
dan umum yang harus dimengerti oleh
seseorang manusia, seharusnya dia mengerti
dan akan menggunakan cara yang tepat
dalam menggerakkan Olan sesuai dengan
keyakinan dan nilai-nilainya. Dan apabila
Rusdi tidak merubah caranya, hasil yang akan
didapatkan, kecendrungannya akan selalu
berakhir dengan hasil yang sama.

Karena alasan itulah disuatu waktu, Rusdi
datang ketempat saya dan menceritakan hal
ini semua. Dan setelah beberapa pertemuan,
Rusdi memutuskan untuk belajar lebih
banyak lagi apa yang harus pribadi dia ubah,
kebanding merubah orang lain. Dan singkat
cerita, beberapa bulan setelah pertemuan
dilakukan, Rusdi memberikan pengakuan,
kalau dia sudah bisa mengatasi Olan. Bahkan
sekarang Olan menganggap Rusdi adalah
atasan yang luar biasa, karena sebelumnya
Rusdi jarang mau mendengar orang lain.
Dan perubahan dari diri Rusdi inilah yang
membuat Olan tidak mau kalah untuk dapat
berubah menjadi lebih baik.
Bila anda ingat, ada sebuah pepatah
mengatakan, Kita menyukai orang yang
mempunyai kemiripan dari diri kita. Tentunya
Olan menyukai perubahan Rusdi, dan alasan
inilah yang dipilih oleh Olan untuk juga mau
berubah. Jadi, setujukah anda, untuk dapat
merubah orang lain, mulailah dari merubah
diri anda sendiri.
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MANAGING
Teknik ini adalah teknik yang umum dipakai oleh hampir semua organisasi dalam perusahaanperusahaan. Arti dari managing itu sendiri adalah mengatur. Dan umumnya yang diatur adalah
orang. Masalah yang umumnya terjadi adalah seorang manager kurang memahami struktur dari
seorang manusia. Yang biasanya dilakukan dalam mengatur adalah pekerjaannya, bukan siapa
yang mengerjakannya.
Managing atau manager, bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan
organisasi. Dirumuskan lebih ringkas sebagai berikut :

Perencanaan (planning)
Adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan
untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi
tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan
kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi
tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen
karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.

Pengorganisasian (organizing)
Dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang
lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan
menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut.
Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan,
siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang
bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

Pengarahan (directing)
Adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk
mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha.

Pengawasan ( Controling )
Akhirnya segala sesuatu akan semakin sempurna pada saat pengawasan dijalankan secara
konsisten. Tanpa pengawasan, semua yang dijalankan dari ketiga fungsi diatas, akan mengalami
hasil yang tidak optimal dalam jangka waktu pendek maupun panjang.
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Edukasi /
Mentoring

Coaching

Arahan

Motivating

Dari penjelasan diatas, perlu disadari bahwa masing-masing teknik akan berfungsi optimal sesuai
dengan kebutuhan dari masing-masing peserta. Tidak semua teknik akan bekerja pada semua
orang. Perhatikan gambar diatas.
• Motivasi dan Kemampuan yang rendah, akan lebih efektif bilamana diarahkan.
• Motivasi Tinggi sedangkan Kemampuan rendah, cocok untuk diberikan Edukasi dan
Mentoring.
• Motivasi rendah dengan Kemampuan tinggi, tentu saja perlu di Motivasi.
• Motivasi dan Kemampuan tinggi, diperlukan coach untuk memprovokasi pemikiranpemikiran agar yang bersangkutan dapat menumbuhkan potensi yang belum terkuak.

dijalankan secara konsisten. Tanpa pengawasan, semua yang dijalankan
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BAB III
THE AUDIENCE
Untuk pemula yang baru mendalami profesi sebagai trainer, tentu saja akan mengalami halhal baik menumbuhkan maupun menjatuhkan diri mereka sebagai trainer itu sendiri. Sehingga
akan jauh lebih baik, bilamana persiapan trainer dalam mengenal pesertanya jauh hari sebelum
pelatihan dimulai.
Umumnya ada 4 tipe peserta yang akan dihadapi oleh rata-rata trainer :
• Peserta yang mengatakan, Ini cuma teori, tidak akan berjalan atau tidak bisa diaplikasikan.
• Peserta lainnya memberikan komentar untuk melihat-lihat terlebih dahulu.
• Kemudian ada yang lebih memberikan harapan lebih besar untuk akan mencobanya.
• Dan hanya sedikit yang akan memberikan komitmen 100%, untuk dapat mempraktekkan
apa yang dipelajari.
Hal lain yang cukup menantang trainer yang akan dapat menambah jam terbangnya, adalah
dengan menjajaki tipe peserta heterogen (berbagai macam jenis latar belakang) dibandingkan
dengan tipe peserta Homogen (satu departemen, satu level kepangkatan, atau satu profesi).
Dalam satu training yang dibawakan, dengan peserta heterogen ini, seorang trainer harus
mempunyai pengalaman, cerita maupun buku yang telah dibaca diberbagai macam bidang.
Karena dalam memberikan contoh yang terlalu spesifik, akan sangat mengganggu peserta yang
tidak memerlukannya.
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Contoh :
Pada Training yang dibawakan misalnya ada 20 orang, 5 dari departemen keuangan, 3 orang dari
pemasaran, 2 direksi, 1 komisaris, 4 tim penjualan, dan 5 staf magang. Otomatis dalam memberikan
penjelasan setiap bahannya, tidak dapat difokuskan hanya pada golongan tertentu. Bilamana
contoh yang diberikan terlalu tinggi maka bagi kalangan yang terlalu pemula, akan berpikir bahwa
banyak hal yang tidak mungkin dapat dipraktekkan. Sedangkan bilamana contohnya terlalu dasar,
maka kalangan yang lebih tinggi, akan mengatakan training tersebut terlalu dangkal.

AMBIGUE
Satu kalimat yang mempunyai banyak arti, akan dapat menyelamatkan trainer dari hal-hal yang akan
dipersepsikan salah oleh masing-masing peserta, dalam kelas heterogen. Sehingga penggunaaan
kalimat-kalimat ambigue ini harus dilatih. Beberapa contoh kalimat ambigue sebagai berikut :
• “ Siapa yang yakin akan selalu sukses dalam pencapaian tujuan yang telah dicanangkan? “
Dibandingkan dengan, “ Siapa yang yakin akan menjadi direktur tahun ini? “
• “ Seandainya bagian keuangan anda mencuri uang anda? Apa yang akan anda lakukan?
Dibandingkan dengan, “ Apa yang akan anda lakukan bilamana salah satu departemen
anda melakukan kecurangan? “
• “ Ada baiknya kita memberikan surat peringatan kepada orang yang sudah mengabaikan
SOP perusahaan.
Dibandingkan dengan, “ Bagaimana cara anda memberikan sanksi kepada tim yang
mengabaikan SOP perusahaan.
• “ Biasanya karyawan magang, tidak punya motivasi kerja. “
Dibandingkan dengan, “ Bagaimana cara anda selama ini dalam menghadapi karyawan
magang? “
• “ Direktur punya kuasa penuh atas semua timnya, dalam memberikan gaji dan sanksi.”
Dibandingkan dengan, “ biasanya di perusahaan anda, Siapa yang diberikan tanggung
jawab untuk memberikan sanksi maupun remunerasi kepada anggota timnya? ”

PACING LEADING
Dalam penyamaan level energi dalam kelas kelas seminar, akan lebih baik bilamana jauh hari
sebelumnya, trainer mengetahui siapa pesertanya? Apa backgroundnya atau departemennya?
Level tingkatan jabatannya? bahasa yang disukai oleh peserta mayoritas, Suku agama atau jenis
kelamin maupun status peserta. Semakin banyak informasi yang anda dapatkan sebelum hari
pelatihan, akan membuat anda lebih percaya diri dalam mendekatkan diri anda dengan semua
peserta. Anda bisa mengusahakannya dengan membuat tabel data cek peserta pelatihan yang
akan diberikan oleh trainer.
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BAB IV
HUMAN CAPITAL
Manusia sebagai aset
yang paling berharga
Berapa harga kenaikan tanah dijakarta 10 tahun terakhir? Mungkin saya berani mengatakan
antara, 3 sampai dengan 10 kali lipat. Jadi bilamana kita membeli properti seharga 1 milyar,
10 tahun kemudian bisa menjadi 6 milyar. 600% ! WAW ! pernahkan anda mendengar, bahwa
manusia adalah aset paling berharga di perusahaan? Namun apakah manusia yang ada di
perusahaan anda memberikan kontribusi atau keuntungan lebih besar dibandingkan dengan
harga properti yang anda beli?
Apakah semudah itu membandingkannya? Tentu saja tidak ! Dalam mencari tanah yang kenaikan
harganya baik dan dapat menjadi berkali-kali lipat lebih tinggi, anda tentunya harus mempunyai
keahlian pemilihan wilayah yang ingin anda investasikan. Salah dalam membeli properti akan
membuat anda bahkan menjadi rugi. Rugi yang disebabkan oleh surat palsu, penipuan karena
penjualnya sudah menjualnya kepada orang lain, terkena gusuran, daerahnya sudah ditinggalkan
oleh penduduk setempat, karena tidak ada pengembangan, daerah banjir dan lain lain. Sama
dengan cara anda memilih manusia yang akan menjadi aset anda di perusahaan. Apakah anda
sudah punya cara memilih dan menyeleksinya? atau karena kekurangan informasi atas cara
menyeleksi anda, membuat aset ini membuat perusahaan malah lebih banyak mengalami
kerugian dibandingkan dengan keuntungan berkali lipat itu.
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Ada 5 langkah yang memegang peranan penting, dalam membuat manusia didalam perusahaan
anda menjadi aset yang paling berharga. Pelatihan menjadi salah satu peran penting, namun
masih ada 4 aspek yang juga akan memperkuat pelatihan yang nantinya akan terus diberikan
kepada manusianya.
• Kepemimpinan
• Rekrutmen
• Pengembangan
• Komunikasi
• Penilaian

Kepemimpinan
Ibarat fotokopi, master untuk yang akan di gandakan harus yang terbaik, bilamana masternya
cacat, maka semua hasil gandanya akan cacat. Sehingga perlu dikatakan, seberapa canggihnya
perusahaan mengembangkan manusianya tanpa contoh-contoh terbaik yang akan mendampingi
mereka dalam kegiatan sehari-harinya, maka pengembangan akan menjadi tidak efektif. Buat
struktur organisasi yang mendukung kepemimpinan ini. Sehingga pada saat selesai pelatihan,
mereka dapat melihat contoh terbaik untuk melakukan semua kegiatan usaha yang sudah
ditugaskan.
“ Jatuh bangunnya kebanyakan usaha, adalah karena kepemimpinan “ demikian yang dikatakan
oleh John C Maxwell dalam hampir semua buku kepemimpinannya. Maka dari itu, pilihlah
pemimpin yang terbaik yang dapat anda pilih di perusahaan anda, yang dapat memimpin semua
manusia dibawahnya.

Rekrutmen
Dengan semakin sulitnya merekrut karyawan di tahun belakang ini, wawasan dalam rekrutmen
itu sendiri sudah harus berevolusi. Coba lagi anda bayangkan, betapa mudahnya 20 tahun dulu
kita mencari karyawan? semua orang berlomba-lomba untuk mencari kerja, untuk mencari
nafkah maupun meniti karir? walau angka pengangguran dulu lebih tinggi dibandingkan dengan
sekarang. Itu bukan menjadi alasan bagi anda untuk tidak mengembangkan teknik-teknik baru
dalam merekrut karyawan pilihan anda. Hanya saja, mungkin anda belum merubah strategi
dan taktik anda dalam mencari karyawan terbaik itu. Anda dapat menemukan 7 langkah dalam
menemukan dan merekrut tim terbaik yang ingin anda jadikan sebagai aset berharga didalam
perusahaan anda, pada buku super tim.
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Pengembangan
Seberapapun pandainya kita dalam menyeleksi calon pekerja untuk dijadikan sebagai pekerja,
tidak menentukan seberapa handal pekerjanya akan berkontribusi. Mungkin ada 1 dari 100 orang
yang memang mempunyai naluri intrapreneurship tinggi, sehingga dia mampu menuntaskan
semua pekerjaan yang diberikan tepat pada waktunya. Dengan kata lain, pekerja berprestasi itu
langka ditemukan. Mereka harus “DICETAK”. Dalam pengembangan ini, ada 3 bidang yang mutlak
diperlukan di hampir semua perusahaan.
• Induction Training
• Softkill Training
• Hardskill Training

Induction training
Pelatihan dengan tujuan untuk membentuk pola dasar dan budaya kerja yang sesuai dengan
kemauan perusahaan. Isi dari training itu sendiri seperti visi, misi dan goal perusahaan, Latar
belakang berdirinya perusahaan, sejarah sampai dengan hari diadakannya pelatihan, prestasi
apa yang pernah dicapai oleh perusahaan, siapa saja pelanggan penting di perusahaan, tim
kerja yang sudah ada, alat yang akan dipergunakan untuk bekerja. Bilamana perlu, existensi
perusahaan harus diberitahukan kepada pendatang baru di perusahaan. Rasa bangga menjadi
faktor yang penting, dalam mempertahankan karyawan baru itu, diluar semua penghasilan
yang sudah dijanjikan dan diberikan.
Yang lain yang perlu dilakukan pada saat induction training adalah menyelaraskan budaya
kerja yang dibutuhkan sebuah perusahaan. Dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional
sehari-hari, untuk mewujudkan gol demi gol, sehingga dapat membawa perusahaan lebih
dekat kepada tujuan yang sudah dicanangkan. Sehingga tujuan dari pemilik bisnis, sesama
pemilik bisnis, dengan bisnisnya menuju arah yang sama, membuat semua pekerja juga
selaras dengan gol dari pemilik bisnis. Sehingga semua pihak yang terlibat menjadi satu tim.

Sofskill Training
Selanjutnya adalah pembekalan mengenai kemampuan dasar dalam berinteraksi sesama
manusia didalam perusahaan. Materi-materi yang dapat direkomendasikan seperti :
• Kepemimpinan
• Managerial
• Komunikasi
• Tim Building
• Potensi Manusia
• Karakter Manusia
• Goal Setting
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Hardskill Training
Pelatihan yang pokok yang lebih sulit justru adalah ketrampilan atas pekerjaan yang hendak
dilakukan. Walau kenyataannya, pengaruh atas berkurangnya ketrampilan dasar ini, terkadang
tidak terlalu membuat pemilik usaha pusing, namun kurangnya ketrampilan ini membuat
para pemimpinnya stress tinggi. Dan dalam penyusunan modul pelatihan dalam hardskill
ini sangat menyita waktu. Buat jadwal pasti untuk secepat mungkin menyelesaikan semua
modul yang dibutuhkan oleh seluruh tim di dalam perusahaan.
Beberapa hardskill yang dibutuhkan di perusahaan seperti :
• Selling skill
• Financial dan Accounting
• Pergudangan
• Logistik
• Ekspedisi
• Teknologi
• Manufaktur
• Efisiensi
• Pemasaran
• Rekrutmen
• Cara menyusun iklan promosi
• Cara membuat agenda kerja
• Termasuk cara melatih trainer anda
• Dan lain lain

Komunikasi
Seringkali ditemui kejenuhan dan kebosanan para pekerja di perusahaan, yang disebabkan
kehilangan arahnya perusahaan. Dapat terjadi mungkin karena perusahaan belum menetapkan
arah atau terlalu sering merubah arah perusahaan. Dan yang lebih sering terjadi adalah
kurangnya komunikasi mengenai arah yang sudah dicapai perusahaan, dari para pemimpinnya,
kepada seluruh anggota tim.
Komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin communis yang berarti “sama”.
Komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampai pesan dan orang yang
menerima pesan. Sehingga keberhasilan sebuah komunikasi tergantung pada kemampuan
kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Dalam bagian ini, kita akan sama-sama
mengeksplorasi cara-cara efektif dalam berkomunikasi di dalam sebuah perusahaan.

Practical Skill Transferring Knowledge Massively

24

Pernah saya bercerita di buku lainnya,
apa yang terjadi bilamana sebuah kapal
perang sebesar USSR Eisenhower, tidak
dapat menjalin komunikasinya dengan baik?
tahukah anda berapa banyak total awak
kapal yang ada didalamnya? lebih kurang
berjumlah 5000 orang. Katakanlah kita orang
awam yang tidak begitu mengerti detil dari
kapal perang tersebut. Namun bilamana dari
gambar tersebut, kita dapat melihat secara
umum kita dapat melihat beberapa bagian
yang muncul dalam gambar permukaan.
Misalnya ada tempat landasan untuk pesawat
jet, menara pemantau radar, ruang nahkoda
dalam mengemudi, bagian permesinan,
bagian kelistrikkan, dapur, ruang istirahat,

tempat parkir dari pesawat jet, ruang
komunikasi, ruang operator masing-masing
bagian, dan masih banyak lagi. Bagaimana
seorang nahkoda membagi waktunya untuk
dapat menjalankan kapal perang itu sendiri?
Tentunya dia perlu banyak tim untuk dapat
mewujudkan semua hal dapat berjalan
sesuai dengan prosedurnya.
Masalah yang muncul adalah bagaimana
cara nahkoda berkomunikasi dengan seluruh
bagian didalam kapal perang tersebut?
Berapa banyak kapten yang dibutuhkan
oleh nahkoda, agar semua instruksi dapat
dijalankan dan diawasi? bagaimana nahkoda
dapat menjaga jalur dari kapal perang yang
dipercayakan kepada dirinya sesuai dengan
ketetapan kepala negara?

Beberapa hal yang dapat anda lakukan untuk menjaga komunikasi tetap dapat terbuka :
• Morning Briefing

• Laporan Tahunan

• Weekly Meeting

• Reporting

• Monthly Meeting

• Newsletter

• Quarterly Meeting

• Broadcast Messages

• Yearly Planning

• Informal Meeting
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Assessment
Terakhir kali dalam menambah wawasan anda,
agar manusia benar-benar dapat menjadi
aset yang paling berharga di perusahaan
anda, adalah penilaian kerja. Apa yang saya
dapatkan bilamana saya menaruh seluruh
jiwa raga saya di perusahaan tersebut? apa
pula yang akan didapatkan oleh perusahaan
dari manusianya. Jangan salah sangka, bahwa
penilaian kerja besar kaitannya dengan
anggaran yang dipersiapkan. Karena banyak

perusahaan yang ditemukan, penilaian kerja
yang tidak dikaitkan dengan bottom line
perusahaan. Anggaran ini lah yang menjadi
patokan, apa jenjang karir yang dapat
ditawarkan oleh perusahaan kepada semua
karyawannya. Dan ini akan mempermudah
bagian HRD menyusun grading, hak dan
kewajiban yang akan diperoleh oleh setiap
insan manusia di dalam perusahaan.

“ Setiap orang berhak mendapatkan hasil
sesuai dengan kinerja yang diberikan “.
Percuma
kita
membahas
penilaian
kerja, apabila perusahaan belum mau
menganggarkan alokasi dana yang akan
diberikan atas prestasi yang akan dicapai.
Penilai kerja sendiri tidak terpaku hanya pada
pemberian bonus maupun insentif. Penilaian
kerja juga bisa berpengaruh terhadap jenjang
karir dari pekerja itu.

Baru setelah itu, semua total insentif, bonus
maupun alokasi biaya training, dihitung
secara proposional, sesuai dengan masingmasing kinerja dari pekerja itu. Namun akan
lebih baik, perhitungan itu dihitung setelah
kepentingan yang mewakili orang yang lebih
banyak sudah dipenuhi.

Dan Penilaian kerja tidak dapat dilakukan dari
bawah ke atas. Penilaian kerja yang bijak harus
dilakukan dari atas kebawah. Apa maksudnya?
perusahaan sudah harus mempunyai arah
yang jelas tiap tahunnya. Berapa omset
maupun keuntungan yang diinginkan. Berapa
banyak yang ingin disisihkan untuk deviden?
berapa banyak yang harus diinvestasikan
untuk pengembangan perusahaan? berapa
banyak yang harus dikembalikan kepada tim,
dalam bentuk insentif, bonus maupun mutu
dari orang-orang dari biaya training yang
ingin dialokasikan.
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Internal Interest
Bajak membajak karyawan dari perusahaan
yang satu keperusahaan yang lainnya,
menjadi momok juga bagi para pemilik
perusahaannya. Coba bayangkan, berapa
mahal investasi yang sudah anda keluarkan
untuk mendidik tim untuk menjadi lebih
produktif dan berprestasi? berapa lama
jangka waktu yang anda butuhkan untuk
mendidiknya? 1 tahun? atau bahkan lebih
dari 5 tahun? lantas, apa yang sudah anda
lakukan untuk menjaga aset tersebut?
Apakah anda sering kehilangan karyawan
terbaik, disaat justru yang bersangkutan yang
selalu dikirim keluar untuk mencari modul
di luar, untuk dibawa kedalam perusahaan?
bukannya terdidik dan termotivasi, justru
mereka mendapatkan wawasan lain, untuk
segera
meninggalkan
perusahaannya?

apakah institusi atau pembicara yang
diputuskan oleh perusahaan adalah institusi
yang akan menambah nilai aset manusia
tersebut? bagaimana cara anda mengukur
dan mengontrol hal tersebut? sedangkan
untuk memanggil trainer atau institusi lainnya
masuk kedalam perusahaan lebih beresiko
besar?
Belum lagi, beberapa hal yang bersangkutan
dengan kerahasiaan perusahaan yang tidak
dapat diekspos keluar perusahaan? Pilihlah
HRD atau tim trainer yang sudah anda
percaya 100 persen ! hal apa yang perlu anda
siapkan untuk tim tersebut, agar seluruh
manusia yang akan direkrut dan dididik itu
betul-betul akan menjadi aset yang produktif
didalam perusahaan. Pemilihan diawal akan
menentukan keberhasilan anda di bidang
sumber daya manusia ini.

Efisiensi
Tentu saja, dengan memiliki tim didalam perusahaan anda akan menghemat uang yang lebih
besar, dibandingkan dengan memanggil tim dari pihak eksternal. Berapa investasi yang harus
anda habiskan untuk memanggil tim eksternal? yang murah tidak sejalan dengan perusahaan,
yang mahal belum tentu lebih baik?
Hal-hal inilah yang membuat perusahaan besar sudah merumuskan anggaran untuk membangun
tim internal. Dimana salah satunya adalah mendidik para pemimpinnya menjadi trainer !
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BAB V
COMMUNICATION SKILL
Belief
Mengapa ada trainer yang favorite, average ataupun membosankan? padahal semua niat trainer
adalah membagi ilmunya. Dan ada pendapat mengatakan, dari 100 persen peserta pelatihan
biasanya hanya 30 persen yang benar-benar mengikuti dan lebih sedikit lagi yang dapat
memahaminya, apalagi yang pulang setelah pelatihan akan segera melakukannya. Maka dari itu,
banyak yang mengambil kesimpulan bahwa kebanyakan pelatihan hanya dapat bertahan 2 hari
sampai 1 minggu saja. Sisanya menguap begitu saja.
Apakah semua trainer mempunyai cara komunikasi yang baik? Apa kriteria terbaik dalam
berkomunikasi? jadi ada baiknya kita persiapkan dasar-dasar sebuah komunikasi.
“ Komunikasi adalah proses penyampaian, penciptaan dan penggunaan informasi
agar terhubung satu dengan yang lainnya, baik verbal maupun non verbal. “
Dari arti tersebut diatas, semua manusia berkomunikasi untuk memenuhi harapannya. Namun
dari yang diketahui, banyak sekali penerimaan yang tidak sesuai dengan harapan orang yang
menyampaikan komunikasinya.
Suatu ketika disebuah desa, seorang pemimpin agama didesa tersebut, mengumpulkan
semua pemuda yang suka bermabuk-mabukan, dengan harapan untuk diberikan pencerahan
agar tidak bermabuk ria. Dia memperagakan sebuah demonstrasi yang hampir sedikit bahasa
verbalnya. 2 buah gelas dengan isi yang berbeda, 1 berisi air putih, dan gelas lainnya berisikan
alkohol. Kemudian dia meminta pemuda yang satu untuk mencoba gelas yang berisi air putih
untuk pembuktiannya, sedangkan pemuda lainnya, diminta untuk mencoba gelas yang berisi
alkohol.
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Kemudian dia memasukkan seekor cacing hidup kedalam gelas yang berisikan air, dan apa yang
terjadi? Cacing tersebut menggeliat didalam gelas air tersebut. Lalu diambilnya kembali seekor
cacing hidup dan dimasukkan kedalam gelas berisi alkohol. Apa yang terjadi, cacing tersebut mati
seketika. Dan seluruh pemuda terhenyak dengan demonstrasi ini. Kemudian si pemuka agama
ini, meminta agar para pemuda pulang, dan merenungkan apa yang baru dilihat barusan.
Ada banyak pemuda yang menyalami pemuka agama itu dan mengatakan,” terima kasih bapak,
saya sadar sekarang untuk berhenti mabuk-mabukan, supaya dapat hidup lebih lama lagi. Namun
ada juga pemuda yang mengatakan demikian ” terima kasih bapak, saya akan mengikuti petunjuk
bapak, untuk minum lebih banyak untuk mematikan cacing yang ada didalam perut kami !”
Bayangkan saja, informasi yang diberikan diwaktu yang sama, menghasilkan respon yang berbeda.
Sering bukan itu terjadi pada saat anda berkomunikasi?
Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada anda para pembaca, untuk dapat menguasai
cara berkomunikasi yang lebih baik. Dimana hal tersebut menjadi fundamental dari komunikasi
itu sendiri.

The map is not the territory
Berapa sering kita membeli buku, karena judulnya begitu menarik? atau, kita tidak suka dengan
seorang yang dari penampilannya sudah tidak mengesankan. Dan berapa banyak dari kita yang
suka menyimpulkan sesuatu, padahal data yang dibutuhkan, belum cukup untuk menarik sebuah
kesimpulan.
Berapa sering kita membeli buku, karena judulnya begitu menarik? atau,

THE MAP IS NOT THE TERRITORY

kita
tidak
sukalain
dengan
seorang
dari penampilannya
sudah
tidak
Apakah
ada orang
yang tahu
isi kepalayang
anda sebanyak
100% atau sebaliknya,
anda
bisa
mengesankan.
Dan
banyak
kita yang
suka
menyimpulkan
tahu
isi kepala orang
lain berapa
sebanyak 100%?
caradari
pembentukan,
isi dari
semua
keyakinan dan
nilai
hidup yang
berbeda-beda,
pengetahuan
yang dikuasai,
ketrampilan
dilakukan
seharisesuatu,
padahal
data yang
dibutuhkan,
belum
cukupyang
untuk
menarik
hari, tentunya membuat perbedaan yang seharusnya digali sedikit demi sedikit. Tanpa langkahsebuah kesimpulan.

langkah tersebut, tentunya akan membuat kesimpulan yang terlalu cepat, yang akhirnya membuat
kesalahpahaman dan konflik yang membuat resistensi satu dengan yang lainnya.

Apakah ada orang lain yang tahu isi kepala anda sebanyak 100% atau
sebaliknya, anda bisa tahu isi kepala orang lain sebanyak 100%? Cara
pembentukan, isi dari semua keyakinan dan nilai hidup yang berbeda30
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beda, pengetahuan yang dikuasai, ketrampilan yang dilakukan sehari-hari,
tentunya membuat perbedaan yang seharusnya digali sedikit demi sedikit.

everyone is unique model of their world
Pernahkah anda berpikir, mengapa anda ada di dunia ini? mengapa pikiran, hati dan jiwa ini
menempati badan anda? mengapa bukan kepada badan yang lain? Apa maksud Tuhan
menciptakan kita sesuai dengan tujuan dan maksudnya masing-masing ke dunia ini? Sehingga
pertanyaannya saya kepada anda adalah maksud tujuan anda apa di dunia ini? Apabila anda
dapat menemukan jawaban, mengapa anda ada di dunia ini , anda akan lebih menghargai orang
lain dan akhirnya anda akan jauh lebih menghargai diri anda sendiri, karena begitu sempurnanya
dunia ini dengan model dunia yang berbeda-beda.

EvEryoNE IS uNIquE moDEL of THEIr worLD
Coba bayangkan apabila dunia ini hanya terdiri dari satu model, misalnya hanya ada pelukis saja.

Pernahkah Anda berpikir, mengapa Anda ada di dunia ini? Mengapa pikiran,
Apa yang terjadi pada bumi ini kalau seluruh penduduk bumi, yang lebih dari 10 miliar ini, terisi
hati
jiwa
ini menempati
badan
Anda? inilah
Mengapa
bukankita
kepada
badan
hanyadan
dengan
pelukis
saja? model dunia
yang berbeda
yang membuat
akan jauh
lebih
yang
lain?
Apa
maksud
Tuhan
kita sesuai
dengan
tujuan
dan
bijak, jauh
lebih
sempurna
dalam
prosesmenciptakan
kehidupannya. Dengan
kata lain
yang lebih
sederhana,
sebelum anda menghargai
orang lain,ke
kenali
siapa diri
sebenarnya.
maksudnya
masing-masing
dunia
ini?anda
Sehingga
pertanyaannya saya
kepada Anda adalah maksud tujuan Anda apa di dunia ini? Apabila Anda
dapat menemukan jawaban, mengapa Anda ada di dunia ini , Anda akan
lebih menghargai orang lain dan akhirnya Anda akan jauh lebih menghargai
diri Anda sendiri, karena begitu sempurnanya dunia ini dengan model dunia
yang berbeda-beda.
Coba bayangkan apabila dunia ini hanya terdiri dari satu model, misalnya
hanya ada pelukis saja. Apa yang terjadi pada bumi ini kalau seluruh
penduduk bumi, yang lebih dari 10 miliar ini, terisi hanya dengan pelukis
THE
THEModel
mEANING
mEANING
of
CommuNICATIoN
of CommuNICATIoN
IS response
THEkita akanyou
IS
saja?
duniaof
yang
berbeda
inilah yangismembuat
jauhTHE
lebih
The
Meaning
Communication
the
get
RESPONSE
RESPONSE
YOU
YOU
GET GET
bijak,
jauh lebih
sempurna
dalam proses kehidupannya. Dengan kata lain
Arti dari sebuah komunikasi adalah hasil respon yang diterima. Bilamana hasil yang diharapkan
yang
lebih
sederhana,
sebelum
Andahasil
menghargai
orang
lain, kenali
siapa
Arti
Artidari
dari
sebuah
sebuah
komunikasi
komunikasi
adalah
hasil
adalah
respon
yang
diterima.
respon
Bilamana
yang
diterima.
Bilamana
dari anda masih belum sesuai dengan harapan, maka cara komunikasi anda masih belum tepat.
hasil
hasil
yang
yang
diharapkan
diharapkan
dari anda
dari
masih
anda
belum
masih
sesuai belum
dengan harapan,
sesuaimaka
dengan harapan, maka
diri
Anda
sebenarnya.
cara
carakomunikasi
komunikasi
anda masih
andabelum
masih
tepat.
belum tepat.
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RESPONSE YOU GET
Arti dari sebuah komunikasi adalah hasil respon yang diterima. Bilamana
hasil yang diharapkan dari anda masih belum sesuai dengan harapan, maka
cara komunikasi anda masih belum tepat.

We can’t Not Communicate
wE
CAN’T NoT CommuNICATE
Sudah dapat dipastikan bahwa umumnya, manusia tidak dapat untuk tidak berkomunikasi.
Sudah
dapat
bahwa
umumnya,
manusia
tidak dapat
untuk
Komunikasi
tidak dipastikan
hanya kata-katanya,
bergumam
saja itu
sudah komunikasi,
gerakan
tubuhtidak
anda
juga menandakan komunikasi.
Dengan
kata lain,
andakata-katanya,
terus berkomunikasi
setiap harinya.
berkomunikasi.
Komunikasi
tidak
hanya
bergumam
saja itu

sudah komunikasi, gerakan tubuh anda juga menandakan komunikasi.
3 alat komunikasi yang dikenal di dunia pelatihan itu sendiri adalah :
Dengan kata lain, anda terus berkomunikasi setiap harinya.
• Kata Kata 7 %
• Intonasi / Mutu Suara 38 %

49

• Bahasa Tubuh 55 %
Dapatkah anda membaca tulisan dibawah ini :

“ trekadnag seitap ornag ygan inign suskes,
melpuakan hal-hla penitng yaiut ATTITDUE “
terkadang setiap orang yang ingin sukses,
melupakan hal-hal penting yaitu attitude

“ dpaatkha adna mebmaca tuilasn iin seraca cpeat? “
dapatkah anda membaca tulisan ini secara cepat?
Apabila anda dapat membacanya dengan cepat, maka, saya membuktikkan bahwa berapapun
canggihnya kata-kata anda, perannya hanyalah 7 %. Bayangkan dengan susunan tulisan yang
salah anda masih dapat membaca tulisan ini.
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apa yang
terjadi
pada pada
gambargambar
diatas? Intonasi
pria dan
wanita pada
diatas menunjukkan
apa
yang
terjadi
diatas?
Intonasi
priagambar
dan wanita
pada gambar
perbedaan yang mencolok. Yang satu berbicara dengan intonasi yang keras dan besar, sedangkan
diatas menunjukkan perbedaan yang mencolok. Yang satu berbicara dengan
yang lainnya hanya terdiam saja. Apa yang terjadi apabila komunikasi yang terjadi antara 2 orang
intonasi
yangberlangsung
keras dan
besar,
yang
lainnya
terdiam saja.
tersebut diatas
lebih
dari 1 sedangkan
jam? Mampukah
kedua
orang ituhanya
dapat melakukan
Apa
yangyang
terjadi
komunikasi
lama? apabila komunikasi yang terjadi antara 2 orang tersebut
diatas berlangsung lebih dari 1 jam? Mampukah kedua orang itu dapat
Coba anda katakan kalimat ini :
melakukan komunikasi yang lama?
• A Woman without Herman is nothing

• A Woman, Without her, Man is nothing
Coba
Anda katakan kalimat ini :
• A Woman without, Herman is nothing

• A Woman without Herman is nothing

Ketiga kalimat tersebut di atas menjadi arti yang berbeda satu sama lainnya hanya karena
• A Woman,
her,
Man
is Masih
nothing
pemenggalan
katanyaWithout
oleh sebuah
tanda
baca.
ingatkah anda sewaktu anda membaca
novel?
anda membacanya?
Pasti dalam hati bukan? namun anda pasti
• Abagaimana
Woman cara
without,
Herman is nothing
membacanya dengan cara yang berbeda bila terdapat tanda baca seperti: “Hi, mau ke mana!”
atau “Hi, mau ke mana?” atau “Seorang pedagang kaki lima tewas tertabrak truk.” Atau “Ada
Ketiga
kalimat tersebut di atas menjadi arti yang berbeda satu sama lainnya
pedagang kaki lima tewas tertabrak truk !.”

hanya karena pemenggalan katanya oleh sebuah tanda baca. Masih ingatkah
Bahasa tubuh mempunyai peran yang terbesar dalam komunikasi kita. 55% ! jadi perlu anda catat
Anda
sewaktu Anda membaca novel? Bagaimana cara Anda membacanya?
dan garis bawahi, dengan kata-kata yang tepat dan intonasi yang tepat. Namun bahasa tubuh
Pasti
dalam
hati
bukan?
Anda pasti
membacanya
cara yang
anda salah,
maka
informasi
yangNamun
ingin disampaikan
pun bisa
salah. Senyum dengan
menjadi bahasa
berbeda
terdapat
tanda
seperti:
mau ke
mana!”
atau yang
“Hi, mau
tubuh yangbila
universal,
dan punya
efek baca
besar dalam
setiap“Hi,
komunikasi
kita.
Apalagi profesi
maumana?”
kita dalamiatau
ini adalah
seorang yang
berurusan kaki
denganlima
banyak
manusia.
ke
“Seorang
pedagang
tewas
tertabrak truk.” Atau
“Ada pedagang kaki lima tewas tertabrak truk !.”
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Bahasa tubuh mempunyai peran yang terbesar dalam komunikasi kita.
55% ! jadi perlu anda catat dan garis bawahi, dengan kata-kata yang tepat
dan intonasi yang tepat. Namun bahasa tubuh anda salah, maka informasi
yang ingin disampaikan pun bisa salah. Senyum menjadi bahasa tubuh
yang universal, dan punya efek besar dalam setiap komunikasi kita. Apalagi
profesi yang mau kita dalami ini adalah seorang yang berurusan dengan
banyak manusia.
3 alat komunikasi
selanjutnya
adalah
memahami
Setelah kitaSetelah
pahamkita
3 paham
alat komunikasi
diatas, diatas,
selanjutnya
adalah
memahami
5 indera yang
5 indera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mata, Telinga, Peraba,
diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mata, telinga, peraba, hidung dan mulut. Atau lebih sering
Hidung dan Mulut. Atau lebih sering dikenal dengan VAKOG. Mari kita kupas
dikenal dengan VAKOG. Mari kita kupas 5 indera ini.
5 indera ini.

• Sight •

• Smell •

5

SENSES

• Taste •

Ada manusia yang preferensi dalam
52
interaksinya menggunakan mata. Sebut saja
profesi pelukis, arsitek, auditor, accounting,
designer. Mereka mempunyai mata yang
lebih tajam dibandingkan dengan profesi
lainnya. Karena sudah lebih dari 20 tahun
profesi itu digeluti. Maka tidak heran semua
yang dilihat menjadi data utama dalam
pengambilan keputusan. Yang lainnya
menggunakan telinga sebagai indera utama,
profesinya seperti, penyanyi, musisi, penyiar,

• Hearing •

• Touch •

DJ. Otomatis telinga mereka disekolahkan
lebih banyak dan lebih mahal. Sehingga karya
mereka enak didengar oleh khalayak ramai.
Sedangkan ada yang lebih memfokuskan
dirinya dengan perabaan atau perasaan.
Profesinya seperti, artis atau actor, dokter,
baker, olahragawan. Mereka menggunakan
indera peraba atau perasa untuk meraih
kesuksesan mereka.
Untuk Olfactory dan Gustatory, lebih
jarang dipakai untuk berkomunikasi.
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Bahasa tubuh mempunyai peran yang terbesar dalam komunikasi kita.
55% ! jadi perlu anda catat dan garis bawahi, dengan kata-kata yang tepat
dan intonasi yang tepat. Namun bahasa tubuh anda salah, maka informasi
yang ingin disampaikan pun bisa salah. Senyum menjadi bahasa tubuh
yang universal, dan punya efek besar dalam setiap komunikasi kita. Apalagi
kita dalami
adalah seorang
mpunyaiprofesi
peranyang
yangmau
terbesar
dalam ini
komunikasi
kita. yang berurusan dengan
manusia.
da catatbanyak
dan garis
bawahi, dengan kata-kata yang tepat

epat. Namun bahasa tubuh anda salah, maka informasi
Setelah kita paham 3 alat komunikasi diatas, selanjutnya adalah memahami
aikan pun bisa salah. Senyum menjadi bahasa tubuh
Berikut ciri masing-masing orang yang menggunakan
5 indera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mata, Telinga, Peraba,
punya efek besar dalam setiap komunikasi kita. Apalagi
ketiga indera yang dimaksud.
Hidung dan Mulut. Atau lebih sering dikenal dengan VAKOG. Mari kita kupas
ita dalami ini adalah seorang yang berurusan dengan
5 indera ini.
buh mempunyai peran yang terbesar dalam komunikasi kita. Visual :
perlu anda catat dan garis bawahi, dengan kata-kata yang tepat
• Cenderung berbicara cepat
3sialat
komunikasi
diatas,
selanjutnya
memahami
yang
tepat. Namun
bahasa
tubuh adalah
anda salah,
maka informasi
rikan
oleh Tuhan
kita. Senyum
Mata, Telinga,
Peraba,
disampaikan
punkepada
bisa salah.
menjadi
bahasa tubuh
• Berfikir sangat cepat
Atau
lebih
sering
dikenal
dengan
VAKOG.
Mari
kita
kupas
rsal, dan punya efek besar dalam setiap komunikasi
kita. Apalagi
• Cenderung mengangkat kepala/mendongak
ng mau kita dalami ini adalah seorang yang berurusan dengan
nusia.
• Bernafas dengan paru-paru bagian atas

a paham 3 alat komunikasi diatas, selanjutnya
adalah
• Sight
• memahami
• Berdiri tegak, dan selalu condong ke depan
ang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mata, Telinga, Peraba,
saat duduk
n Mulut. Atau lebih sering dikenal dengan VAKOG. Mari kita kupas
i.
Auditori :

5

• Sight •
• Smell •

5
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• Sering memegang telinga atau mulut
• Bicaranya bernada jelas

• Sight •

• Bicaranya berirama, nyaris seperti lagu

• Hearing •

• Bernafas dibagian tengah dada

• Touch • • Belajar berurutan sesuai prosedur

• Taste •

ste •

• Hearing
•
• Cenderung
berbicara pada diri sendiri

SENSES

SENSES

mell •

• Sering memiringkan kepala

5

Kinestetik :

SENSES

• Hearing •

• Touch •

• Badan cenderung membungkuk atau selonjor
• Bicara pelan dan suaranya dalam
• Bernafas dibawah dada atau perut

• Taste •

• Touch •

• Cenderung mengenakan pakaian yang
longgar (baginya kenyamanan yang utama,
bukan tren/mode)
• Beraksi terhadap kontak fisik
• Menyukai kedekatan jarak personal
• Learning by doing
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Building Rapport
Komunikasi yang baik terjadi karena adanya respek. Respek terjadi karena adanya kesamaan
satu dengan yang lainnya. Mutlak dan tidak dapat ditawar, setiap orang menyukai orang lain yang
menyerupai atau mirip dengan diri mereka sendiri. Beberapa kemiripan atau menyerupai yang
disarankan dalam membangun kedekatan itu, :
• Menyamakan Hobby dan Kesenangan.
• Menyamakan Intonasi.
• Menyamakan Posisi (Gesture).
• Menyamakan Kedipan dan Nafas.
• Menyamakan Bahasa Panca Indra yang digunakan.
Urut-urutan diatas menjadi sangat penting dalam membangun kedekatan. Mulailah menyamakan
hobby atau kesenangannya terlebih dahulu dibandingkan langsung menyamakan kedipan dan
nafasnya. Karena bilamana hal tersebut dijalankan, terkesan anda melakukan penyamaan mimik.
Maka dari itu, ada baiknya kita mengetahui siapa audience kita sebelum bertemu dikelas pelatihan.
Dengan mengetahui siapa, cara berpikir, umur, agama, asal kota lahir, akan memudahkan kita
menyamakan bahasa yang akan digunakan kepada mereka.

Practise makes permanent
Selanjutnya, adalah masalah jam terbang. Dengan anda menggunakannya secara konsisten dan
jangka waktu yang lama, maka komunikasi bukan lagi menjadi faktor penghalang anda menjadi
trainer yang lebih baik. Dan apabila anda telah mengantongi jam terbang selama 10.000 jam /
bilamana anda memberikan training selama 8 jam 1 hari, maka anda perlu 1.250 hari training /
5 tahun dengan asumsi setahun 240 hari dengan masing masing 8 jam per hari, untuk menjadi
sangat expert dibidang training.
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BAB VI
PREPARATION
Persiapan pembuatan Modul
Tentunya modul yang akan dibawakan, harus disesuaikan dengan harapan perusahaan atau
target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dalam hal ini, trainer harus mengumpulkan data
dari departemen HRD maupun kepala departemen masing-masing. Bisa juga dari pimpinan
perusahaan, sehingga target pelatihan yang akan dibawakan akan menghasilkan performa
terbaik.
Misalnya, departemen sales yang ingin meningkatkan penjualan, tentunya trainer akan
mengumpulkan data dari kepala penjualan seperti, :
• Data para penjual ( salesman/salesgirl ) : level grade, pengalaman penjualan, training yang
pernah diikuti, prestasi yang pernah diraih, catatan pribadi yang menjadi pertimbangan
dalam pembentukan karakter maupun ketrampilan yang ingin dikembangi.
• Produk / jasa yang dijual : kendala dilapangan, produk favorite, produk slow moving, area
target penjualan, siapa pelanggan mereka?
• Target yang ingin diraih : angka terbesar yang pernah mereka raih?
• Kendala internal maupun eksternal : SOP dan alur kerja yang simpang siur, alat yang
mendukung yang belum dipenuhi perusahaan, kerjasama tim, kepemimpinan atasannya,
pasar yang semakin menurun, pasar yang sedang membludak, aturan pemerintah, dan
lain-lain
Data selanjutnya yang dikumpulkan dari bagian HRD :
• Budaya kerja yang masih lemah yang ingin segera dibangun lebih baik.
• Reward dan hukuman yang sudah disepakati.
• Prestasi masing-masing peserta.
• Penempatan departemen dan karakter masing-masing peserta.
• Karir plan yang direncanakan HRD kepada peserta.
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Data lainnya dari pimpinan atau pemilik usaha, biasanya sudah diwakili oleh kedua bagian
diatas, dengan kata lain, jika pemilik masih menjabat sebagai kepala sales sekaligus HRD, maka
harapannya tidak terlalu jauh dari yang sudah dijelaskan diatas. Untuk dapat mengisi konten dari
topik yang sudah disepakati, ada beberapa tahapan, :
• Dasar Pemahaman.
• Sumber Pembuatan.
• Belief Sistem.
• Langkah-Langkahnya.
Dasar pemahaman, Akan sangat baik bilamana seorang trainer memulai pelatihannya dengan
pemahaman persepsi, yang tentunya akan mempermudah para peserta, untuk menyerap apa
yang akan diberikan selama pelatihan berlangsung. Pemahaman itu dapat terdiri dari, :
• Siapa dan latar belakang trainer.
• Tujuan dari pelatihan.
• Teori dasar dari topik yang ingin dibawakan.
• Kesepakatan selama pelatihan.
Sumber pembuatan dapat anda dapatkan dengan berbagai macam cara :
• Bisa dari penuangan pengalaman anda.
• Buku yang telah anda baca.
• Sumber dari internet, majalah, koran.
• Modul dari pelatihan yang sudah diikuti oleh trainer di tempat lain.

Belief system
jika anda sebagai trainer berharap para
peserta dapat menerima pandangan yang
akan bawakan dalam sebuah pelatihan, ada
baiknya anda memberikan pandangan yang
akan memberikan wawasan baru dalam sebuah
keyakinan lain. Karena ada kemungkinan yang
sangat besar, bila peserta tidak menyetujui apa
yang anda bawakan. Baik dan kurang baiknya
tergantung dari sudut pandang. Tergantung
pula pembentukan masing-masing manusianya.
Sehingga dalam sebuah materi pelatihan, anda
perlu menyisipkan beberapa keyakinan dasar
dari materi yang akan anda bawakan. Mari kita
lihat gambar disamping ini.

PURPOSE
IDENTITY
BELIEF / VALUE
SKILL
PRECEPTION
BEHAVIOR
ENVIRONTMENT
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Bilamana, ada sebuah pengetahuan yang
akan menambah wacana dikepala seorang
mengenai sebuah ketrampilan / keahlian,
maka ada baiknya, kita merubah persepsi
maupun memberikan sebuah keyakinan
baru terlebih dahulu, sebelum materi itu
dibawakan.
Langkah-langkah berikut beberapa susunan
ideal sebuah materi presentasi yang sering
dibawakan oleh trainer-trainer kelas dunia :
1. Bagian Pertama:
• Judul materi, tempat dan tanggal
dibawakannya materi

Trainer’s Tools
Berikut adalah alat-alat yang dipakai oleh
para trainer dalam memberikan pelatihannya
menjadi lebih efisien dan efektif, :
• Laptop / Tablet
• Infocus
• Pointer
• Flipchart / Whiteboard
• Spidol marker
• Barstool
• Clip on mic

• Credential trainer

• Games Board

• Positioning / Agreement

• Handout

2. Bagian Kedua :

• Aplikasi : Microsoft power point, word,
excel, pemutar lagu

• Teori dasar
• Definisi / pengertian
• Belief system

3. Bagian Ketiga :
• Isi materi 1
• Isi materi 2
• Isi materi 3
• Dst

4. Bagian Keempat :
• Kesimpulan dan penutup
• Promosi / agenda acara berikutnya
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Cara membuat Slide Power Point
Beberapa faktor penting dalam membuat slide power point,
• Ukuran tulisan minimal untuk bagian judul minimal 2 kali lebih besar dibanding isinya.
• Ukuran tulisan minimal untuk bagian isinya terbaca dari jarak minimal 10 meter ( idealnya
paling sedikit 20pt ).
• Usahakan tidak terlalu banyak tulisan.
• Jangan terlalu banyak informasi dalam 1 slide.
• Studi memperlihatkan bahwa para peserta lebih memperhatikan overhead yang
berwarna.
• Sertakan gambar penunjang untuk menjelaskan slide tersebut. Menggunakan gambargambar kartun, ilustrasi anda sendiri, foto dan diagram baik karena dapat menghilangkan
kebosanan dalam membaca dan mendengarkan. Semuanya juga dapat memikat. Apabila
anda tidak dapat menemukan yang lain, clip art merupakan sumber yang berguna.
• Warna diupayakan untuk mudah dilihat, kontras dan tidak kabur. ( misalnya : hindari
background kuning dengan tulisan putih atau coklat digabung dengan merah ).
• Corporate logo dicantumkan secara konsisten, sekaligus dalam rangka branding.
• Sertakan alamat email dibagian footage.
• Usahakan animasi dan background yang digunakan tidak terlalu kompleks, sehingga
memudahkan trainer dalam memainkan slidenya.
• Bilamana dibutuhkan, anda dapat membuat catatan untuk penjelasan slidenya dibagian
“click to add notes” dibagian bawah slide power point.
• Sertakan film dalam slide yang ingin dipresentasikan sebagai referensi dari apa yang ingin
anda ungkapkan.

CARA MEMBUAT HANDOUT
Setelah materi dalam bentuk power point telah selesai dikerjakan, maka selanjutnya adalah
membuat handout yang diperuntukkan kepada para peserta pelatihan. Handout ini berfungsi
sebagai panduan bagi para peserta, bilamana ingin memastikan apa saja materi yang akan dia
pelajari. Usahakan handout dibuat tidak dicetak bolak balik. Sehingga peserta dapat membuat
catatan pada halaman dibelakangnya. Penulisan handout, hampir sama dengan cara membuat
buku. Anda perlu menerangkan apa yang ada di dalam slide presentasi anda dalam bentuk tulisan.
Handout merupakan sebuah properti intelektual, yang dibuat untuk dapat dihargai oleh para
peserta pelatihan. Dan ingat untuk mencantumkan kode etik, mengenai penggadaan, duplikasi
maupun untuk kebutuhan komersil. Bilamana perlu, daftarkan sebagai karya intelektual properti
pada HAKI.
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Premises
Hal lainnya sebelum pelatihan dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan tempat pelatihan itu.
Adapun cek dan ricek yang perlu diperhatikan sebagai berikut :
• Ruangan
• Susunan Meja dan Kursi
• Penerangan
• Sound System
• Air Condition
• Air Minum, permen ( bilamana ada )
• Alat tulis yang dibutuhkan peserta
Ruangan, Ukuran ruangan perlu disesuaikan dengan kapasitas jumlah peserta pelatihan. Terlalu
sempit, akan membuat suasana panas dan gerah. Sedangkan terlalu luas, membuat kelas menjadi
kurang atraktif, menarik dan terkesan sepi. Kemudian untuk bentuk ruangan, yang paling ideal
adalah berbentuk bujur sangkar, bukan persegi panjang. Karena bila terlalu panjang ke belakang,
sulit bagi trainer untuk mengajak interaksi sesama peserta. Sedangkan bilamana terlalu lebar
kesamping, jangkauan pandangan trainer akan terbatas, sehingga interaksi hanya akan terfokus
pada satu titik saja.
Susunan meja dan kursi, ada banyak model susunan meja dan kursi dalam memberikan
pelatihan, dimana tentunya ada maksud dan tujuannya model-model itu disusun, berikut model
dan fungsinya,:
• Teater Style

• Conference

• Class Room

• Half Round Table

• U Shape

• Fish Bone shape

• Round Table

• V Shape

Sebaiknya ruangan yang akan anda gunakan, tidak menyesuaikan dengan harapan anda. Karena
masing-masing susunan memiliki arti tersendiri dengan maksimal fungsi Ada banyak hal yang
harus dipertimbangkan. Mari kita fokus di sini pada tata letak ruang pertemuan.
Bagaimana meja dan kursi harus diatur dalam ruang pertemuan tergantung pada bagaimana
konten akan dikirim ke peserta. Berbeda set-up memungkinkan untuk berbagai jenis
pembelajaran dan penonton partisipasi atau interaksi. Pilih model ruangan yang akan membantu
Anda mencapai tujuan Anda untuk acara Anda.
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PENERANGAN
Walau hal ini kurang diperhatikan, namun akan berpengaruh pada
semangat dari para peserta maupun pembicaranya. Ruangan yang terlalu

Penerangan
Walau hal ini kurang diperhatikan, namun
akan berpengaruh pada semangat dari para
peserta maupun pembicaranya. Ruangan
yang terlalu terang akan membuat silau.
Sedangkan ruangan yang terlalu gelap akan
membuat semuanya mengantuk. Penerangan
yang diandalkan dari sinar matahari dari
jendela, harus diposisikan dari samping kiri
dan kanan peserta maupun pembicara.
Karena kedua-duanya tidak akan nyaman
apabila duduk menghadap terangnya
matahari. Terkadang, pembicara mematikan
lampunya untuk memperjelas infokus atau
proyektor yang dipakai, dalam jangka waktu
yang panjang, akan membuat suasana
menjadi ngantuk. Upayakan proyektor atau
infokus yang mempunyai brightness yang
tinggi, sehingga tidak terlalu membutuhkan
kegelapan ruangan untuk dapat memperjelas
isi dari infokus atau proyektor tersebut.
Kecuali dalam pemutaran film-film pendek
pendukung penjelasan materi itu.

Sound System
Sound system dibagi menjadi 2 bagian. Satu
untuk pendukung musik dan video yang
akan ditayangkan, yang lainnya untuk mic
yang baik dipakai oleh pembicara, maupun
oleh peserta. Cek sound ini sangat penting
dilakukan 1 jam sebelum acara berlangsung,
karena gangguan dari hal ini, menjadi sangat
mengganggu keseluruhan acara. Ukuran
suara yang diatur, harus menyesuaikan
dengan kemauan pembicara. Ada pembicara
yang suaranya sudah sedemikian lantang
dan besar. Sedangkan ruangan yang dipakai
hanya berkapasitas 20 orang saja. Maka
dalam hal itu, suaranya diatur tidak terlalu
besar.

Suara mic yang terlalu besar juga akan
mengganggu kenyamanan peserta dalam
memperhatikan dan menyimak jalannya
materi. Dan kebalikannya, dalam kapasitas
ruangan yang besar ratusan maupun ribuan,
diperlukan kapasitas suara yang besar pula.
Sehingga terkesan semangat dari pembicara
terlihat begitu jelas oleh para peserta.
Untuk tempo waktu yang pendek, clip
on mic tidak begitu berpengaruh kepada
pembicara, karena tidak akan membuat
tangan pembicara kecapean. Sedangkan
dalam tempo pelatihan 1 hari maupun lebih,
akan sangat membantu, apabila clip on mic
tersedia.

Konsumsi
Konsumsi dibagi menjadi beberapa item, :
• Snack
• Coffee Break
• Breakfast / Lunch / Dinner
Efektifitas waktu dalam penyampaian sebuah
materi, idealnya tidak melebihi 2 jam per
sesinya. Sehingga konsumsi tersebut disusun
sedemikian rupa, sehingga peserta tidak
akan merasa jenuh dan penat. Sedangkan
snack disiapkan terus diatas meja, yang
berupa permen, kacang, kuaci dan makanan
ringan lainnya yang tidak terlalu merepotkan.
Minuman air putih juga menjadi hal yang
utama yang harus ada disetiap meja. Bisa
disiapkan dalam bentuk botol, maupun gelas
dengan pitcher berisi air putih.
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Alat tulis untuk peserta
Biasanya alat tulis yang disiapkan oleh pihak hotel, hanyalah pensil atau pulpen berwarna hitam.
Padahal dalam belajar, peserta membutuhkan minimal 3 warna spidol. Sehingga otak kanan
dapat ikut bekerja dalam menyerap materi secara efektif. Notepad atau kertas kosong juga
jangan lupa disertakan dimasing-masing meja. Sehingga bilamana dibutuhkan seketika, peserta
bisa langsung memakainya.

Phisically and Mentally
Ini merupakan hal terpenting dari semua hal yang yang dibutuhkan oleh pembicara dalam
membawakan materinya. Fisik maupun mental ini, harus dipersiapkan secara konsisten, dan
bukan hanya pada saat pembicara akan tampil 1 atau 2 hari sebelumnya. Olahraga yang tidak
terlalu memerlukan tim dalam melakukannya seperti, jogging, berenang, merupakan olahraga
yang paling disukai oleh orang-orang berprofesi ini. Minum air yang cukup sebanyak minimal
10 gelas satu harinya, akan menjaga kebugaran pembicara. Vitamin juga merupakan makanan
tambahan yang dalam jangka waktu panjang, akan membuat kebugaran dan kesehatan
pembicara akan terjaga. Waktu tidur yang cukup antara 4 - 6 jam. Apabila kesemua itu dijalankan
dengan konsisten, niscaya fisik dan mental pembicara akan terus diatas. Dan kesemua itu sangat
dibutuhkan dalam menjaga postur anda sebagai pembicara. Terakhir yang tidak kalah penting
adalah tetap berpikir positif. Tanpa hal ini, maka beberapa hal diatas akan menjadi sia-sia.
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BAB VII
PRESENTATION SKILL
“Pembicara yang baik dan handal, adalah pembicara yang mampu menyampaikan informasi dan
gagasan secara jelas dan persuasive yang dibutuhkan oleh pesertanya. Dan bahkan mampu
menginspirasi mereka sehingga anda menjadi idola mereka.“
Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk
komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat atau informasi
kepada orang lain. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan
acara politik, presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Dan kemampuan berbicara
di depan publik adalah salah satu dari sekian keterampilan untuk membangun kredibilitas
profesional.
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Dalam menjadikan diri anda sebagai pembicara yang mempunyai kemampuan presentasi yang
terbaik, maka saya mencoba membaginya beberapa bagian. Bagian-bagian itu, merupakan hal
yang sudah saya jalankan 10 tahun terakhir sebagai pembicara dan telah menjadikan seminar
dan pelatihan yang sudah diberikan mendapatkan respon yang positif. Ini pula yang membuat
penulis buku ini semakin termotivasi untuk berbagi kepada semuanya, sehingga anda benarbenar dapat menjadi seorang pembicara atau pelatih yang handal. Beberapa hal tersebut yang
dapat meningkatkan kemampuan presentasi anda sebagai berikut :
• Gladiresik dalam memastikan tempat yang akan anda pakai terpenuhi semua
persyaratannya
• Memaksimalkan semua alat yang akan anda pakai seperti : laptop, infocus, flipchart,
spidols, music, set up room
• Pembalajaran interaktif
• Ice Breaking
• Cara penanganan pertanyaan dan diskusi
• Penanganan masalah yang biasanya terjadi.
• Membuat peserta tetap fokus pada materi anda
• Memastikan pelatihan anda termasuk pelatihan yang terbaik
• Bertanya pertanyaan terbuka dibandingkan pertanyaan tertutup
• Rangkuman dan evaluasi dari hasil pelatihan
• Pengembangan untuk pelatihan di masa depan
• Meningkatkan kompetensi materi dengan mengikuti pelatihan yang terbaik dari seluruh
dunia.
Mari kita kupas satu persatu

Gladiresik biasanya dibutuhkan oleh trainer, dimana ruangan dalam memberikan pelatihan
adalah tempat yang baru pertama kalinya. Ruangan baru dan tempat baru adalah tantangan
baru. Layout ruangan yang mungkin terlalu banyak tiang, atau terlalu besar, terlalu sempit, sound
sistem yang belum pernah dipakai, penerangan lampu, kebutuhan alat-alat yang akan dipakai
dan lain sebagainya. Sehingga gladiresik sangat dibutuhkan oleh pembicara untuk menguasainya
jauh sebelum pelatihan sebenarnya diberikan.
Lain ceritanya bilamana ruangan tempat memberikan pelatihan, adalah tempat yang sudah biasa
diberikan pelatihan, kemungkinan besar trainer akan lebih cepat menguasai medannya.
Visualisasi, kata lain dari gladiresik. Visualisasi akan sangat membantu trainer membayangkan apa
yang akan terjadi selama pelatihan berlangsung. Apakah tempat duduk para peserta pelatihan
tidak terganggu oleh spot-spot yang menutupi, apakah posisi trainer lebih tinggi sehingga
memudahkan peserta melihat trainernya. Seandainya pelatihan diberikan kepada ratusan sampai
ribuan orang, alat apa saja yang mutlak dibutuhkan untuk menjaga postur trainer tetap terangkat
keatas.
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“ Memory, imagination and real time event, using the same
cybernetic structure, and have the same level of impact when
they engaged fully “.
Ingatan kita dimasa lalu, imajinasi dimasa depan dan kejadian yang sedang berlangsung,
sebenarnya menggunakan sirkuit sibernetika yang sama didalam kepala kita dan mempunyai
pengaruh yang sama besarnya pada saat struktur tersebut bekerja secara penuh.
Maksud dari pernyataan diatas itulah, maka semua trainer harus dapat membayangkan
secara visual apa yang akan terjadi selama pelatihan, apa yang pernah terjadi dalam hal yang
terbaik untuk dapat dipanggil kembali dimemori kita, sehingga pelatihan yang akan dibawakan
mendapatkan penilaian yang terbaik yang dapat diperoleh trainer. Kosongkan semua perhatian
yang tidak dibutuhkan selama pelatihan diberikan, fokus pada materi, peserta dan pelatihan itu
sendiri. Niscaya, anda akan menjadi trainer yang dapat menginspirasi banyak orang.
Beberapa hal yang menjadi cek list untuk gladiresik antara lain :
• Panggung / Podium.
• Sound system untuk mic maupun audio video yang akan dimainkan.
• Spidol 3-4 warna.
• Kerapihan penempatan kabel.
• Infokus / LCD yang akan dipakai.
• Sudut pandang peserta kepada trainer.
• Layout bangku meja yang maksimal.
• Ke kedapan suara antara ruangan satu ke ruangan lainnya.
• Penempatan material promosi seperti, backdrop, banner, spanduk, poster.
• Posisi tim.
• Fokus untuk pengambilan video ( bilamana ada kebutuhan untuk perekaman ).
• Posisi plug untuk kabel power yang dibutuhkan.
• Saklar untuk menerangkan atau mematikan lampu.
• Letak ruangan lainnya yang dibutuhkan oleh trainer, misalnya lapangan, tempat makan,
kolam renang dan lainnya.
• Penempatan papan flip chart.
• Posisi barstool diatur tinggi rendahnya.
Optimalisasi alat, yang dimaksudkan disini adalah bagaimana trainer dapat betul betul
menggunakan semua alat yang sudah dipersiapkan, sehingga persiapan tersebut tidak menjadi
mubazir.
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Misalkan, laptop yang digunakan belum terlalu familiar dalam pengoperasiannya, spidol 4 warna
yang dipakai hanya 1 warna, sound sistem dites, namun lupa untuk pemutaran lagu maupun film,
minuman yang disediakan tidak diminum, jangan memindahkan secara cepat Slides / overhead
anda seperti sebuah pertunjukkan slide foto, jangan memandang ke layar untuk menunjukkan
rincian gambar yang terproyeksi, gunakan pokok-pokok pada slides / OHP dan arahkan pandangan
ke para peserta , memastikan bahwa proyektor OHP tersebut diletakkan ditempat yang dapat
digunakan oleh anda tanpa menghalangi pandangan para peserta dan masih banyak lagi lainnya
yang seringkali dilupakan. Bukan tanpa alasan, dengan terpakunya dan fokus pada materi yang
akan dibawa menyebabkan tidak terpakainya alat-alat yang sudah dipersiapkan tersebut.
“ Practise makes permanent, itu sebuah pernyataan yang dipakai, dihampir semua keadaan
dalam rangka menyempurnakan apa yang ingin dilakukan. Profesionalisme siapapun juga diukur
dari jam terbang yang sudah dilakukan.
Ice Breaking, seperti namanya, sesi ini dirancang untuk “memecahkan es” pada sebuah acara atau
pertemuan banyak metodologi yang dapat anda gunakan dalam mencairkan sebuah suasana
baru, yang dialami masing-masing peserta dan pembicara. Kekurangan keakraban ini, adalah
hal yang biasa terjadi hampir disetiap seminar atau pelatihan. Perlu diketahui bahwa, pembicara
belum mengenal semua peserta pelatihan maupun sebaliknya. Ice breaking ini akan mencairkan
suasana, sehingga nantinya akan terjadi interaktif yang tentunya akan menjadikan pelatihan
menjadi sangat optimal bagi kedua belah pihak.
Pertimbangkan untuk menggunakan ice breaking ketika:
• Peserta berasal dari latar belakang yang berbeda.
• Orang-orang perlu untuk kewajiban dengan cepat sehingga dapat bekerja menuju tujuan
bersama, atau membentuk tim baru.
• Topik yang Anda bicarakan baru atau asing bagi banyak orang yang terlibat.
• Sebagai fasilitator Anda perlu untuk mengenal peserta dan mereka tahu Anda lebih baik.
• Menunggu peserta lainnya yang belum hadir tepat waktu.
Beberapa cara ice breaking yang dipakai oleh para trainer
• Mencari 10 kesamaan diantara tim, trainer dapat memulai acara dengan meminta para
peserta saling mencari kesamaan antara peserta, bisa 5 kesamaan hingga 10 kesamaan.
Teknik ini pasti akan mencairkan suasana didalam lingkaran grup terdekat.
• Berkenalan satu sama lain, teknik ini juga merupakan teknik sederhana, mereka
dianjurkan untuk berkenalan satu sama lainnya, dan bagi peserta yang dapat
mengumpulkan nama dan nomor telepon terbanyak diantara para peserta, akan
mendapatkan gimmick dari pembicara.
• 1 kata terbaik, 1 kata terbaik mengenai diri anda, tentunya akan mempercepat keakraban
seluruh peserta dan pembicara. Dan sebagai pembicara anda memulainya dengan
memberikan contoh. Kemudian diikuti oleh seluruh peserta. 1 kata terbaik yang anda
miliki, dan tentunya alasannya.
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• Story Telling, teknik ini digunakan oleh pembicara yang telah mengumpulkan jam terbang
yang sangat banyak. Bercerita tentang satu hal dalam membuka materi, akan menarik
perhatian yang tinggi bagi yang sudah datang dan bersiap untuk menerima materi
pembelajaran. Story telling ini, seringkali tidak diakhiri jalan ceritanya, berguna untuk dapat
membuka keinginan tahuan akan peserta, terhadap materi yang akan dibawakan. Dan
ceritanya baru akan disambung pada saat materi sudah selesai dibawakan pada hari itu.

Facilitated Learning, pembelajaran yang difasilitasi adalah di mana peserta didorong untuk
lebih interaktif. Peran trainer hanyalah menjadi fasilitator dan organisator untuk menyediakan
sumber daya dan dukungan bagi para peserta. Sebaliknya, para peserta belajar dengan dan
dari satu sama lain saat mereka mengidentifikasi dan menerapkan solusi terhadap tantangan,
masalah-masalah yang berkembang lainnya. Mereka mungkin juga menetapkan tujuan mereka
sendiri dan bertanggung jawab untuk penilaian pembelajaran. Proses membantu orang
untuk dapat mengeksplorasi, belajar dan berubah. Untuk mencapai hal ini, kita mulai dengan
mempertimbangkan tipe kepribadian yang berbeda dan gaya belajar di dalam ruangan serta
memastikan kita menanamkan komponen pengalaman belajar dalam setiap materi.
Dalam mencapai hal ini, tentunya seorang pembicara / trainer wajib menguasai teknik komunikasi
yang piawai. Bagaimana menyampaikan sebuah informasi dan dapat diterima dengan baik
oleh semua peserta, maupun sebaliknya, memahami apa yang ditanyakan peserta. Sehingga
komunikasi yang dibangun oleh 2 pihak dapat mencapai hasil yang optimal.
Perlu anda ketahui, bahwa seringkali komunikasi dipermukaan, tidak sama dengan apa yang ingin
disampaikan oleh dasar komunikasi. Seringkali terjadi pemotongan arti, penyamarataan dan
penyalahan arti dari komunikasi itu sendiri.
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Alasan menggunakan Meta-Model:

• Mencari presisi/ketepatan dari sebuah pernyataan dan pertanyaan
• Menemukan maksud sesungguhnya dari komunikasi yang terjadi
• Menyambung kembali pada pengalaman terdahulu
• Merubah budaya mencari “kambing hitam” menjadi fokus pada solusi
• Memicu perubahan yang positif
Misal, Niko merasa tidak mengerti akan penjelasan materi tertentu, kemudian dia mengangkat
tangan dan bertanya, “ saya tidak mengerti apa yang bapak maksud ! “ terkesan seolah Niko ingin
memojokkan pembicara, kemudian pembicara tersebut langsung mengulangi penjelasannya
sekali lagi. Tanpa mengetahui apa yang tidak dimengerti oleh NIko, tentunya membuat Niko merasa
terganggu. Apa tidak sebaiknya pembicara menanyakan, bagian mana yang tidak dimengerti oleh
Niko. Karena bisa saja apa yang ditangkap oleh pembicara atas apa yang tidak dimengerti Niko,
tidak sama persepsinya.
Kata-kata, setiap kali, selalu, adalah penyamarataan. Mungkin yang dimaksudkan Niko tidak
semua materi yang dimaksud. Namun hanya arti dari kata yang diucapkan oleh pembicara.

Practical Skill Transferring Knowledge Massively

52

Ada 3 hal yang perlu diketahui sebagai seorang trainer.
• Deletion/penghapusan Kata atau tidak jelas
• Generalization/penyamarataan
• Distortion/pemenggalan arti/penyalahaan arti !

Perubahan (karena deletion, distortion dan generalization) dapat menciptakan makna ganda
(ambigu) yang sering membingungkan.

DELETION
“Dalam komunikasi seringkali dijumpai adanya maksud yang hilang (tidak jelas) yang seharusnya
perlu kita ketahui”
Anda tentunya pernah mendengar beberapa pernyataan ini, :
“ Awas ! “ / “ Cepatan dong ! “ / “ Bodoh sekali ! “

Bilamana kata kata tersebut diatas dibarengi dengan ekspresi muka, dan gerakan tertentu yang
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memastikan dari kata itu, tentunya akan memudahkan arti dari pernyataan itu. Namun bilamana,
kata kata tersebut diucapkan dengan intonasi dan bahasa tubuh yang berbeda, maka artinya
pun akan berbeda. Mari kita lihat contoh sederhana dari kalimat kalimat yang terpotong /
penghapusan kata.
Saya telah memberikan kepadanya			
Mereka akan segera datang
Susan telah pergi ke Bali
Boss telah menghina saya
Johny menyentuh Pamela
Saya ingin menjadi supervisor yang lebih baik
Sekolah itu tidak penting!
Coba kita cari tahu arti didalamnya dengan menggunakan pertanyaan :
Apa yang telah diberikan? kepada siapa diberikan? kapan diberikannya?
Mereka itu Siapa? kapan segeranya? datang kemana?
Susan yang mana? kapan persisnya dia berangkat? Bali? dimana?
Bagaimana boss anda menghina anda? kapan kejadian itu terjadi?
Apa kriteria coach yang baik? kapan? apa yang yang dipelajari
Kata siapa sekolah tidak penting?
DELETION sendiri terdiri dari 4 bagian :
• Comparative Deletion ( CD ) = Tidak ada perbandingan dan temukan perbandingannya,
“ sistem yang kamu buat tidak berguna !” ( dibandingkan dengan sistem siapa? )
• Simple Deletion ( SD ) = menemukan informasi yang hilang, “ program ini gagal !’ (
program yang mana? atau bagaimana gagalnya? )
• Unspesified Verb ( UV ) = menemukan proses yang hilang, “ Saya melakukan uji coba !” (
bagaimana cara melakukannya? uji coba macam apa? )
• Lack of Refenrential Index ( LORI ) = menemukan subjek pelakunya, “ mereka sudah
pasti tidak dapat mengerjakannya !” ( mereka itu siapa? )
Dari penjelasan diatas, maka patut diketahui dalam sesi sesi komunikasi yang terjadi semua
pembicaraan yang dilontarkan oleh lawan bicara harus dipahami arah yang dimaksud.
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GENERALIZATION
“Seringkali dalam komunikasi terjadi penyamarataan, padahal sebenarnya tidak semuanya sama,
atau sebenarnya ada pengecualian-pengecualian ”
Selalu, Umumnya, Rata rata, Tidak pernah

Contoh sederhana Generalisasi :
Semua laki-laki sama saja, BUAYA!
Siapapun pasti kesulitan mengerjakan soal ini
Ini sudah hasil terbaik, tidak bisa lagi di tingkatkan!
Semua orang berpikir saya membosankan
Tidak mungkin ada yang bisa bekerjasama dengan Mr. X

Beri UMPAN BALIK dengan :
Selalu?, semua?, pasti?, tidak mungkin?, apa yang terjadi jika tidak…?, kapan? Lihat pengecualiannya…
dst.

GENERALIZATION terdiri dari 3 bagian :
• Modal operator ( MO ) = mencari tahu batasannya,” saya tidak dapat menjalankan
uji coba !” ( Apa yang membuat tidak bisa? atau Apa yang terjadi kalau uji coba tidak
dijalankan? ).
• Universal Quantifer ( UQ ) = mengidentifikasikan pengecualian-pengecualian dan
bandingkan, “ setiap pengendara motor membenci Polisi ! “ ( Semua pengendara? bisa
sebutkan namanya satu persatu? ).
• Presupposition = apa yang tidak dinyatakan yang seharusnya dinyatakan.
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DISTORTION
“Seringkali dalam komunikasi terdapat distorsi
(penyimpangan) bahasa maupun maksud/arti”

Saya sudah bekerja sama dengan dia
Hasil penjualan sangat mencengangkan
Bahasa inggris tidak terlalu sulit
Kalau hujan datang semua senang
DISTORTION sendiri terdiri dari 5 bagian :
• Cause and Effect ( CE ) = respon terjadi karena ada stimulusnya, “ gara-gara proses yang
buruk, saya jadi kesal ! ( proses yang mana yang menyebabkan kekesalan itu !) ”
• Complex Equivalence ( CEQ ) = 2 pernyataan yang berbeda yang disamakan artinya,
“ mereka tidak dapat mengembangkan piranti tersebut, karena syarat syaratnya tidak
terpenuhi. ( Jika syaratnya tidak terpenuhi, maka sama sekali tidak dapat mengembangkan
piranti itu? ) “
• Nominalization ( N ) = proses dijadikan arti kata benda,” saya sedang mengerjakan
tugas. (tugas apa yang sedang kamu kerjakan ) “
• Lost Perfomative ( LP ) = identitasnya hilang,” salah jika anda mengerjakan tanpa script
(salah menurut siapa?) “
• Mind Reading ( MR ) = membaca pikiran, “ mereka sedang kesal pada kita		
( bagaimana kamu tahu, mereka sedang kesal? ) “
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Trouble Shooting, penanganan dalam hal diluar dugaan yang paling sering terjadi diluar control
dan persiapan yang sudah baik adalah tetap tidak PANIK. Tetap tenang dalam semua hal yang
terjadi membuat kita akan terlihat jauh lebih profesional. Beberapa hal yang pernah dialami
dalam pemberian seminar, pelatihan selama 1 dekade ini dan bagaimana antisipasinya, sebagai
berikut :
• Lampu mati, apabila acaranya di Hotel, maka mereka hanya perlu beberapa menit untuk
menyalakan kembali gensetnya. Anda hanya perlu membuka pintu dan tirai jendela, untuk
membuat ruangan tetap terang minta peserta untuk berdiskusi mengenai 5 hal yang
menarik tentang perusahaan peserta atau diri mereka pribadi. Projector yang mati dapat
digantikan dengan flipchart atau papan tulis. Siapkan handout yang dapat menjadi acuan
untuk kelanjutan slide yang akan ditampilkan
• Sound system yang berdenging, atau feedback. Akan lebih baik, anda matikan dan minta
panitia untuk membenarkannya diluar ruangan ambil mic pengganti yang biasanya
disiapkan untuk peserta untuk bertanya.
• Mic tidak bunyi, biasanya gangguan ini terjadi karena habisnya baterai siapkan baterai
pengganti didekat meja presentasi anda. Hal itu hanya akan memakan waktu kurang
dari 30 detik. Apabila bukan karena baterai, periksa amplifier atau receivernya. Mungkin
kabelnya terlepas dari kontaknya.
• Ada slide yang tidak anda pahami, namun tiba-tiba ada disana. Lewati saja, tetap percaya
diri dan perlihatkan bahwa slide tersebut tidak perlu dibahas. Yang terpenting adalah
PERCAYA DIRI.
• Ada peserta yang mengganggu acara dengan berbagai alasan, misalnya, membawa anak
kedalam ruangan pelatihan. Dapat anda antisipasi dengan membuat pengumuman dalam
undangan dan poster didepan resepsionis bahwa anak dibawah umur 17 dilarang masuk.
atau selalu interupsi pertanyaan yang tidak berkaitan dengan materi yang diberikan.
Katakan, anda akan menyiapkan waktu untuk dirinya pribadi setelah sesi berakhir.
• Apabila ada peserta yang beradu argument mengenai slide yang anda jelaskan, maka
anda hanya perlu mendengar tanpa memberikan komentar lempar balik kepada
peserta apakah ada tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh peserta tersebut.
Apakah ada tanggapan lainnya yang ingin diutarakan oleh peserta lainnya. Anda hanya
perlu mengucapkan terima kasih atas masukkannya dan minta peserta lainnya untuk
memberikan tepuk tangan atas masukkan darinya.
• Terakhir yang perlu anda ingat, tidak ada yang sempurna ! yang sempurna hanyalah milik
Tuhan. Tujuan anda adalah berbagi kepada yang membutuhkannya. Fokus akan hal besar
itu, tinggalkan yang lain. Niscaya anda akan memberikan totalitas yang penuh kepada
peserta. Dan itu yang diharapkan oleh hampir banyak peserta pelatihan.
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Membuat peserta Fokus pada Anda, ini adalah pelajaran hipnosis yang telah saya pelajari
lebih dari 15 tahun. Membuat orang lain tetap fokus pada anda. Fokus terjadi karena adanya
kesukaan, kesamaan, yang dilihat, didengar maupun dirasakan oleh para peserta pelatihan.
Fokus diperlukan agar membuat sesi menjadi benar-benar hidup. Dan membuat kelas menjadi
sangat aktif. Sehingga pembelajaran yang diberikan dapat berjalan maksimal, baik bagi trainer,
maupun peserta.
Fokus terjadi karena adanya kesukaan akan hal tertentu, baik secara visual, auditorial maupun
kinestetik. Tidak dapat disangkal, bahwa kita hanya menyukai apa telah menjadi referensi
kesukaan kita. Dan bayangkan bilamana, anda dapat memahami apa kesukaan peserta anda
tanpa anda harus menebak-nebak. Bilamana seluruh peserta dapat memberikan fokus mereka
kepada anda dan materi pelatihan, maka tentunya anda akan menjadi pembicara favorit mereka.
Dalam hal dimana anda dapat membuat mereka memberikan fokus yang tinggi, maka beberapa
hal ini perlu anda catat dan praktekkan :
• Buatlah ruangan presentasi anda menarik, anda dapat menempelkan poster, atau
flipchart yang sudah anda tulis pada sesi sebelumnya. Pot bunga besar pada ujung kiri
kanan ruangan dan pot bunga kecil yang anda taruh dimeja masing-masing peserta dan
permen atau snack, dapat membuat hal itu terjadi
• Gunakan spidol warna warni pada flipchart yang telah disiapkan, juga siapkan kepada
peserta untuk mencatat dengan warna-warni. Hal itu akan mengaktifkan otak kanan dalam
belajar.
• Lagu untuk pembuka, penghantar coffee break, lunch dan lainnya, harus terus diputar.
Sehingga mengisi kekosongan ruangan, pada saat materi tidak dibawakan. Putar lagu yang
agak semangat pada saat mereka meninggalkan ruangan, atau baru mau masuk kedalam
ruangan. Putar musik yang sangat lembut pada saat sesi diskusi berlangsung. Usahakan
lagu yang akan anda putar dapat menjadi jangkar bagi pembelajaran mereka.
• Tampil prima sebagai pembicara, adalah hal yang mutlak. Prima dimaksud disini adalah
secara penampilan dan fisik. Upayakan memakai power suit untuk dapat mengangkat
postur anda dan kebugaran anda diperlukan agar semangat anda dapat mempengaruhi
mereka.
• Gunakan gaya komunikasi, sebagaimana halnya anda berbicara pada percakapan, seperti
biasanya yang anda lakukan kepada teman-teman anda. Semakin formal gaya komunikasi
anda, maka akan semakin kaku hubungan yang akan terjadi antara pembicara dengan
peserta.
• Film pendek berdurasi 2 sampai dengan 3 menit, dapat menjadi pendukung dalam
penjelasan materi anda.
• Berusaha mengenal seluruh nama peserta pelatihan, atau minimal anda dapat
menyebutkan nama mereka, hal itu akan membuat kecilnya penolakan terhadap diri anda
sebagai pembicara. Siapkan tag untuk nama mereka dalam ukuran yang cukup besar yang
dapat dilihat oleh pembicara pada saat nama mereka akan disebut. Mereka tidak sadar
bahwa nama mereka dipanggil karena adanya tag tersebut.
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• Bertanya, adalah cara yang sangat efektif bagi kedua belah pihak dalam hal yang ingin
memberikan pelajaran, maupun yang menerimanya. Cari pertanyaan yang dapat
mengajak peserta lebih aktif dalam penyampaian materinya. Cari orang yang berlainan,
sehingga anda mempunyai kesempatan untuk menyisir semua peserta, bilamana
memungkinkan. Juga membuka sesi pertanyaan spontan, tanpa harus menunggu sesi
pertanyaan dibuka. Ide itu muncul seketika, dan hilang seketika. Bertanyalah, saat ide itu
muncul.
• Upayakan kata-kata yang anda pakai, tidak monoton pada satu indera saja. Anda tidak
tahu indera mana yang paling digunakan oleh para peserta. Perbanyak kosakata anda,
sehingga anda tidak membosankan. Hindari kata-kata yang sering diucapkan berulangulang, misalnya : iya kan? saudara-saudari sekalian, gitu loh, maksud saya, dan seterusnya.
Bilamana anda selalu memulai semua kalimat dengan saudara-saudari sekalian, maka hal
itu membosankan. Bilamana anda menutup sebuah kaliamat dengan gitu loh, itu sangat
membosankan. Cari kata kata pengganti lainnya. Rekam diri anda, dan dengar ulang apa
yang sudah anda katakan. Anda akan merasakan kekurangannya, dan akan cepat anda
perbaiki.
• Interaksi antara peserta, juga dibutuhkan untuk menghilangkan kebosanan akan
pendengaran saja. Melihat materi pada slide maupun dipapan tulis hanya menggunakan
indera mata saja. Interaksi ini akan mengaktifkan indera peraba dan perasa antar peserta.
• Stretching dapat dilakukan pada saat coffe break atau lunch selesai. Setelah makan
biasanya orang akan mendapat oksigen yang cukup. Dan terkadang mereka merasa
mengantuk. Stretching ini dapat membuat oksigen dapat terdistribusi dengan baik
keseluruh organ tubuh yang membutuhkannya. Sertai lagu.
Kriteria sesi pelatihan yang baik, anda tidak perlu menunggu terlalu lama untuk dapat mengetahui,
apakah sesi yang sedang anda bawakan menarik perhatian mereka atau tidak. Pelajarannya yang
harus anda kuasai adalah mempelajari kalibrasi dan gerak-gerik mata dari para peserta anda.
Sesi yang anda berikan, usahakan tidak melebih dari 2 jam. Waktu tersebut adalah waktu optimal
yang dapat diserap secara maksimal oleh otak kita. Pakailah sesi coffe break atau makan, bahkan
toilet break sekalian.
Makna harfiah calibration (kalibrasi) adalah pencocokan, pengujian, pertimbangan dengan
ukuran dasar. Manusia memiliki pola respons secara alamiah. Pola ini penting dipahami untuk
menjadikan komunikasi kita lebih efektif. Tanpa berkata-kata pun kita sebenarnya selalu
melakukan komunikasi. . Kalibrasi lebih pada mencocokkan antara komunikasi verbal dengan non
verbal atau membaca pesan yang biasanya secara tanpa sadar (unconsious) ingin disampaikan
oleh anggota tubuh kita.
Reaksi itu bisa dilihat pada beberapa bagian tubuh kita seperti : warna kulit, gerakan otot, pola
nafas, cuping hidung, perubahan dan gerakan mata, tebal-tipis bibir dan fisiologis. Reaksi itu
terjadi dalam kendali pikiran bawah sadar.
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Dan reaksi-reaksi orang yang menganggap sesi itu sudah membosankan,
adalah dengan reaksi seperti :
• mengantuk
berdiri orang yang menganggap sesi itu sudah membosankan, adalah dengan reaksi
Dan• reaksi-reaksi
• izin
seperti
: ke toilet
• bermain dengan gadget atau smartphone mereka
• mengantuk
• berbicara satu sama lain
• berdiri
gelisah
• •izin
ke toilet
keluardengan
masuk
ruangan
• •bermain
gadget
atau smartphone mereka
• •berbicara
satu sama lain
tidak disiplinnya
peserta masuk kedalam ruangan
•
gelisah
bilamana hal itu terjadi pada sesi anda, maka manuver yang harus cepat
• keluar masuk ruangan
anda lakukan adalah sebagai berikut :
• tidak disiplinnya peserta masuk kedalam ruangan

• berikan
untuk
toilet
bilamana
hal ituwaktu
terjadi jeda
pada sesi
anda,
makabreak
manuver yang harus cepat anda lakukan adalah
sebagai berikut :
• lakukan strecthing

• •berikan
jeda antar
untuk toilet
breakdidalam lingkaran mereka atau semeja
mintawaktu
diskusi
peserta
• •lakukan
strecthing
sesi tanya
jawab
• minta diskusi antar peserta didalam lingkaran mereka atau semeja
• sesi
tanya jawab
Hal
lainnya
yang perlu anda pelajari adalah gerakan mata. (Pola Gerak Mata)
Hal lainnya yang perlu anda pelajari adalah gerakan mata. (Pola Gerak Mata)
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Visual Remember (Vr) ; saat seseorang mengingat sesuatu yang pernah ia lihat sebelumnya,
menghadirkan gambar yang sudah ada datanya sebelumnya. Contoh pertanyaan : “sepertinya
saya pernah mendengar penjelasan materi yang dibawakan?” atau “saya masih ingat dengan
pembicara didepan,” Pertanyaan itu menstimulasi gerak mata anda untuk bergerak ke kiri atas,
mengakses pada ingatan/data yang sudah terekam diotak kiri anda.
Visual Construct (Vc) ; melihat bentuk, atau gambar, atau bayangan, yang belum pernah kita
lihat atau alami sebelumnya. atau juga melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang pernah kita
lihat sebelumnya, berusaha menciptakan gambaran tertentu padahal sebenarnya belum pernah
melihat atau mengalaminya. Contoh pertanyaan, “akankah materi ini akan saya gunakan pada
praktek hidup sehari-hari nanti?” atau “ seperti apa jadinya, bilamana ilmu ini dipraktekkan?”.
Pertanyaan itu akan menstimulasi gerak mata anda ke arah kanan atas, kita membuat dan
membangun gambar-gambar.
Auditory Remember (Ar) ; mengingat suara-suara yang pernah di dengar sebelumnya. Merecall pengalaman sebelumnya yang berhubungan dengan suara-suara. Contoh pertanyaan,
“apa yang dikatakan oleh atasan anda saat terakhir kali bertemu?” atau “teguran apa yang kamu
dengar pertama kali tadi pagi?”. Pertanyaan itu mendorong mata kita bergerak ke samping kiri,
mengakses data suara yang pernah ada sebelumnya.
Auditory Construct (Ac) ; mendengar sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya. atau
menciptakan suara-suara yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh pertanyaan, “pernahkah
anda menyimak apa yang pernah diucapkan oleh anak buah anda?” atau “bayangkan jika suara
atasan anda berubah menjadi keras? “. Mata kita akan merespon dengan gerakan ke samping
kanan, membangun suara-suara.
Auditory Digital (Ad) ; sedang bicara dengan diri sendiri. “’katakan pada diri sendiri apa sebaiknya
yang harus anda lakukan untuk menyikapi persoalan yang sedang anda hadapi sekarang” adalah
pernyataan yang bisa merangsang gerak mata anda ke arah kiri bawah.
Kinesthetic (K) ; sedang merasakan sesuatu. Contoh pertanyaan “bagaimana cara saya keluar
dari ruangan ini, tanpa menyakiti pembicara itu?” atau “seperti apa rasanya bahagia?” atau
“bagaimana rasanya saat anda dapat berjabatangan dengan pembicara?” Gerak mata anda akan
terdorong ke arah kanan bawah, mengakses perasaan tertentu.
Dengan mengetahui kalibrasi dan pola gerak mata dari manusia, tentunya sebagai pembicara
akan jauh lebih peka dalam memahami pesertanya. Apakah mereka masih fokus pada materinya
atau tidak.
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Semakin banyak yang anda tahu
Semakin banyak pula yang anda tidak tahu
-kaizen-

Pernyataan itu sangat benar. Semakin kita menggali ilmu, semakin tidak
terbatas pula kemampuan kita menyerapnya. Ada beberapa ilmu dasar yang
tidak pernah berubah, ada yang berubah sederhana, bahkan ada perubahan
radikal. Dengan perubahan yang terjadi setiap zamannya, ilmupun demikian.
Mungkin ilmu yang sudah anda kuasai yang telah anda bagikan selama ini,
tidak lagi menjadi sebuah hal yang fenomenal. Hal itulah yang membuat
saya terus mencari dan berburu ilmu, terutama ilmu mengenai manusia,
bisnis dan coaching.
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