
PENUNTUN FASILITATOR

Selamat! Anda telah diminta untuk melayani sebagai fasilitator untuk kelompok kemandirian. Peranan Anda adalah untuk 
menolong anggota kelompok Anda belajar untuk menjadi lebih mandiri.

APA YANG DILAKUKAN OLEH FASILITATOR?

Anda akan membimbing anggota melewati sebuah proses kelompok yang akan menolong mereka menjadi mandiri 
secara jasmani dan rohani. Gunakan petunjuk berikut.
• Kenali anggota kelompok Anda dengan mengajukan pertanyaan. Tunjukkan minat pada mereka dan kasihi mereka.
• Jadilah familier dengan materi-materi, termasuk Jalan Saya dan buklet Landasan Saya.
• Bantulah menjaga diskusi tetap positif, teratur, dan seimbang di antara semua partisipan (satu orang hendaknya 

tidak mendominasi). “Janganlah biarkan semua menjadi pembicara pada waktu yang sama; tetapi biarlah semua 
mendengarkan perkataannya, agar ketika semua telah berbicara maka semua boleh diteguhkan oleh semuanya, dan 
agar setiap orang boleh memiliki hak istimewa yang setara” (A&P 88:122).

• Berpartisipasilah secara aktif sebagai anggota kelompok. Buat, tepati, dan laporkan komitmen Anda sendiri.
• Anda bukanlah guru atau ahli dalam bisnis, ketenagakerjaan, atau pendidikan. Fasilitator terbaik berbicara kurang dari 20 

persen dari waktu. Kasihi saja kelompok Anda dan imbau mereka untuk bertindak dengan iman dan saling melayani.

PERSIAPKAN SETIAP PERTEMUAN KELOMPOK
• Setiap hari, bersiaplah secara rohani dengan menelaah tulisan suci dan berdoa bagi anggota kelompok. 
• Setiap minggu, tinjaulah asas yang ditugaskan dari buklet Landasan Saya bersama keluarga Anda atau seorang teman. 
• Setiap minggu, bacalah materi-materi untuk pertemuan yang akan datang dan saksikan video-video yang menyertainya.
• Setiap minggu, hubungi anggota kelompok dan imbaulah mereka untuk menghadiri pertemuan berikutnya atau untuk 

menawarkan bantuan.
• Jika Anda tidak dapat menghadiri pertemuan kelompok, mintalah seorang anggota kelompok untuk menjadi 

fasilitator—jangan membatalkan pertemuan.

MEMFASILITASI PERTEMUAN KELOMPOK YANG SUKSES
• Tambahkan energi dan bergembiralah! Bergembiralah ketika anggota kelompok melaporkan keberhasilan atau 

menyelesaikan hal-hal sulit. Dengarkan, buatlah kontak mata, dan berbicaralah dengan antusias. 
• Imbaulah setiap orang untuk berpartisipasi. Duduklah bersama kelompok dalam lingkaran (jangan berdiri) 

selama pertemuan. Biarkan kelompok memikirkan jawaban bagi pertanyaan mereka sendiri. Misalnya, Anda dapat 
mengatakan, “Komentar yang bagus. Adakah pendapat lain?” atau “Bagaimana Anda menyelesaikan itu?” Jika seseorang 
tidak menghadiri pertemuan, hubungi dia selama minggu itu. 

• Percayalah dan ikuti materi. Anda hendaknya tidak melewatkan bagian-bagian atau memberikan materi ekstra 
selama pertemuan. 

• Berfokuslah pada komitmen, tindakan, dan hasil. Gambarlah bagan komitmen di papan tulis setiap minggu dan 
mintalah setiap partisipan melaporkan kemajuan mereka kepada kelompok, meski jika mereka datang terlambat.

• Kelola waktu. Mulailah tepat waktu dan mintalah seseorang untuk mengatur penghitung waktu untuk setiap bagian. 
Anda dapat menanyakan, “Berapa banyak waktu yang kita miliki?” atau katakan, “Saya pikir kita harus melanjutkan.” 
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Selalu sediakan waktu untuk bagian “Renungkan” karena itu menolong anggota kelompok menerima bimbingan pribadi 
dari Roh Kudus.

LAPORKAN, TINDAK LANJUTI, DAN PERBAIKI
• Sekitar waktu yang sama dengan pertemuan kelompok pertama, kunjungi srs.lds.org/report untuk mendaftarkan 

kelompok Anda.
• Setiap minggu, gunakan penilaian-diri fasilitator (di belakang lembar ini) untuk mengevaluasi kemajuan Anda.
• Di akhir pertemuan kelompok terakhir, lakukan survey partisipan yang terdapat di srs.lds.org/report.

Mohon tinjau pernyataan di bawah setelah setiap pertemuan kelompok dan tandai seberapa baik Anda.

SEBERAPA BAIKKAH SAYA SEBAGAI FASILITATOR?

Saya menghubungi anggota kelompok sebelum setiap pertemuan. Tidak 
Pernah

Kadang-
kadang Sering Selalu

Saya menggambar bagan komitmen di papan tulis setiap minggu, dan setiap 
anggota kelompok yang hadir melaporkan komitmennya.

Tidak 
Pernah

Kadang-
kadang Sering Selalu

Saya membagikan semangat dan kasih saya bagi setiap anggota kelompok. Tidak 
Pernah

Kadang-
kadang Sering Selalu

Saya selalu menyediakan waktu untuk bagian “Renungkan” agar Roh Kudus 
dapat membimbing anggota kelompok.

Tidak 
Pernah

Kadang-
kadang Sering Selalu

Saya membiarkan anggota kelompok lebih banyak berbicara daripada saya 
sendiri, dan setiap orang berpartisipasi secara setara.

Tidak 
Pernah

Kadang-
kadang Sering Selalu

Saya membiarkan kelompok menjawab pertanyaan alih-alih menjawabnya 
sendiri. 

Tidak 
Pernah

Kadang-
kadang Sering Selalu

Saya mengikuti rekomendasi waktu dalam buku pedoman untuk setiap kegiatan. Tidak 
Pernah

Kadang-
kadang Sering Selalu

Saya mengikuti buku pedoman dan menyelesaikan semua bagian dan petunjuk. Tidak 
Pernah

Kadang-
kadang Sering Selalu

BAGAIMANA KEADAAN KELOMPOK SAYA?

Anggota kelompok saling mengasihi dan melayani Tidak 
ada Beberapa Sebagian 

besar Semua

Anggota kelompok menepati komitmen mereka. Tidak 
ada Beberapa Sebagian 

besar Semua

Anggota kelompok sedang mencapai hasil jasmani dan rohani. Tidak 
ada Beberapa Sebagian 

besar Semua

Menghubungi rekan tindakan dan saling mendorong sepanjang minggu Tidak 
ada Beberapa Sebagian 

Besar Semua

SUMBER VIDEO

Video-video berikut dapat bermanfaat. Saksikan di srs.lds.org/videos

• “How to Facilitate a Group [Bagaimana 
Memfasilitasi Kelompok].”

• “‘Go and Do’ Learning 
[Pembelajaran ‘Pergi dan 
Lakukan’]”

• “My Purpose [Tujuan Saya]”

PENILAIAN-DIRI FASILITATOR


