
BAB I
PEDOMAN PANDUAN PENGKADERAN

I. Pendahuluan
Berdasarkan dari hasil-hasil Kongres IPNU XV di Pondok Gede (Juli 

2006), mengenai perlunya ada upaya revolusi secara sistematis dalam tubuh 
pengkaderan IPNU. Serta dengan melihat hasil rumusan pada Workshop 
Pengkaderan PP IPNU di Indramayu (Maret 2007) dan Rakernas bidang 
pengkaderan IPNU di Samarinda (Agustus 2007). Maka, perubahan dan 
penataan kembali pola kaderisasi dalam tubuh IPNU dianggap sangat perlu. 

Mengingat sesuai dengan apa yang menjadi amanah perjuangan PBNU 
dalam konteks kekinian, yakni perlunya antisipasi dan kewaspadaan dari 
kalangan NU terhadap bahaya-bahaya dari gempuran dua kekuatan besar 
yang saat ini sudah mengepung kehidupan masyarakat kita. Yakni, 
Globalisasi sebagai tantangan awal dalam perubahan zaman dan Gerakan 
Islam Transnasional dengan term Islam yang secara langsung maupun tidak 
langsung berupaya menggerus tradisi dan nilai-nilai ke-Islam-an NU. 

Dua tantangan tersebut mau tidak mau harus dihadapi dan disikapi 
oleh NU secara arif dan progressif. NU harus mampu muncul sebagai 
maenstream alternatif bagi kedua maenstream global tersebut. Dan hal itu 
dapat dilakukan NU apabila NU dan seluruh perangkatnya mampu bahu-
membahu merapatkan barisan dan menciptakan suatu solusi kehidupan yang 
sesuai dengan nilai-nilai luhur Islam Aswaja yang Rahmatan lil 'alamiin.

IPNU sebagai bagian dari Keluarga Besar NU, menjadi suatu keharusan 
untuk menapaki apa yang menjadi garis perjuangan NU tersebut. Di sinilah 
titik letak strategis IPNU sebagai supplier utama pencetak kader-kader muda 
NU untuk konteks kini dan di masa yang akan datang. Dan pada posisi ini 
pula IPNU sebagai representasi dari kaum muda dan pelajar NU mendapat 
porsi yang cukup berat dalam mengawal perjuangan NU tersebut. Hal ini 
disebabkan karena basis massa IPNU adalah remaja dan pelajar yang relatif 
masih sangat muda dan sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh 
globalisasi dan gerakan-gerakan Islam baru.

Atas dasar faktor tersebut, maka Tim Pengkaderan Nasional PP IPNU 
merasa  harus  sesegera  mungkin  melakukan  perumusan  dan  penyusunan 
konsep  mengenai  pola  pengkaderan  IPNU  yang  menyesuaikan  dengan 
kondisi  dan tantangan-tantangan baru yang selalu berubah sesuai dengan 
perkembangan zaman.  IPNU sebagai organisasi kader harus selalu mampu 
menempatkan dirinya dengan menyesuaikan kebutuhan zamannya.  Setiap 
generasi  pasti  akan mempunyai  masanya.  Begitu  pula  IPNU,  yang dalam 
setiap periode kepengurusannya selalu mempunyai corak atau karakteristik 
tersendiri yang terus menyesuaikan dengan kondisi zaman.

Dalam buku inilah Tim Pengkaderan PP IPNU bermaksud memberikan 
sedikit panduan mengenai pola pengkaderan IPNU, yang merupakan hasil 
dari perumusan Tim Pengkaderan setelah melalui berbagai proses 
penggodogan yang dilakukan baik oleh PP IPNU maupun rekan-rekan 
dibeberapa PW dan PC. 



II. Orientasi Pengkaderan IPNU
Setelah menganalisa tantangan dan problema yang ada dalam tubuh 

pengkaderan IPNU. Dengan mempertimbangkan masukan-masukan yang 
ada, baik dari kader, PC, PW, maupun dari PBNU, maka orientasi 
pengkaderan IPNU adalah menekankan pada tiga aspek yang menjadi 
prioritas orientasi pengkaderan IPNU. Ketiga aspek itu adalah : 

1. IPNU kembali ke sekolah. IPNU kembali ke sekolah merupakan bagian 
dari penegasan implementasi perubahan nama IPNU dari ”putra” ke 
”pelajar”. Diharapkan bahwa dengan adanya upaya yang maksimal 
mengembalikan IPNU ke sekolah, bisa menjadi pemicu dari perubahan 
gerak IPNU pada tingkatan pelajar. Aspek ini diharapkan bukan hanya 
pada sekolah-sekolah yang berbasiskan Ma’arif atau NU saja, tetapi 
lebih luas dan umum yakni sekolah-sekolah negeri atau sekolah favorit 
(unggulan) yang ada di masing-masing daerah.

2. IPNU kembali ke pesantren. Merupakan bagian dari upaya merangkul 
kembali potensi kader-kader yang berbasis santri pesantren. Hal ini 
sesuai dengan aras perjuangan pada saat IPNU didirikan pertamakali 
pada tahun 1954, di mana IPNU didirikan sebagai bagian dari 
kepentingan untuk mewadahi organisasi santri-santri di pesantren.

3. IPNU kembali ke Masjid dan Musholla. Hal ini dilandasi pada konsepsi 
pengabdian IPNU pada masyarakat. Melalui upaya mengembalikan 
IPNU ke masjid atau musholla ini diharapkan bahwa kader-kader IPNU 
mampu menjadi kader yang mengawal ruh-ruh tradisi Islam dan 
moralitas masyarakat.   
Ketiga orientasi tersebut diharapkan mampu membawa IPNU sebagai 

garda terdepan dalam pelestarian nilai-nilai Islam Ahlussunah wal Jamaah di 
tengah-tengah pertarungan ideologi-ideologi besar yang semakin 
membingungkan masyarakat. 



BAB II 
JENJANG PENGKADERAN IPNU

TAHAP I : PRA PENGKADERAN

1. PEMBENTUKAN ELEMEN POKOK PENGKADERAN DALAM SETIAP PROSESI 
PENGKADERAN

a. Kepanitian
Bertugas sebagai pelaksana teknis dan organiser dalam setiap prosesi 
pengkaderan. 

b. Fasilitator
Bertugas sebagai penanggungjawab optimalisasi forum, proses acara atau 
tahapan materi dalam prosesi pengkaderan, kesesuain materi dan pemateri. 
Pendalaman pemahaman kader terhadap materi-materi pengkaderan IPNU.

c. Pemateri 
Bertugas memberikan materi-materi yang sesuai dengan acuan penyampaian 
dan kisi-kisi materi pengkaderan IPNU.

d. CBP
Bertugas sebagai penggembleng mental, disiplin, emosi, dan psikomotorik 
peserta di luar forum dalam setiap prosesi pengkaderan.

2. PERUMUSAN ORIENTASI PENGKADERAN

a. Analisa dan Pembacaan
Sebagai alat untuk memahami dan menganalisa kebutuhan calon kader, 
psikologi calon kader, orientasi kader, antropologi calon kader dan kebutuhan 
organisasi dalam mencetak kader. 

b. Proses Produksi Kader
Sebagai medium untuk mencetak kader-kader yang sesuai dengan 
kebutuhan dan analisa kader. Ex : proses produksi calon kader yang 
mempunyai background santri dengan calon kader yang mempunyai 
background umum harus berbeda pola produksinya. 

c. Pengawalan dan Distribusi Kader
Merupakan jenjang akhir pasca produksi kader. Pengawalan dan distribusi 
kader sebagai bagian dari RTL dan follow up dari produksi kader. Pemberian 
porsi-porsi kegiatan dan memberdayakan potensi kader seluas-luasnya. 



TAHAP II : PENGKADERAN

1. PENGKADERAN FORMAL 

a. Makesta (Masa Kesetiaan Anggota)
Merupakan rekruitmen awal calon-calon kader yang kemudian dibaiat 
menjadi kader-kader baru IPNU.

b. Lakmud (Latihan Kader Muda)
Merupakan tahap pengkaderan yang lebih tinggi bagi kader-kader IPNU yang 
telah atau pernah mengikuti Makesta. 

c. Lakut (Latihan Kader Utama)
Merupakan jenjang pengkaderan yang lebih tinggi. Hanya diperuntukkan bagi 
kader-kader yang telah mengikuti Makesta dan Lakmud. 

d. Latpel (Latihan Pelatih)
Merupakan jenjang pengkaderan yang dikhususkan pada upaya mencetak 
fasilitator dan pelatih yang handal. Pesertanya dutamakan pengurus IPNU 
aktif yang telah mengikuti jenjang Makesta, Lakmud dan Lakut.

2. PENGKADERAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Pengkaderan non formal atau informal merupakan bentuk dari penguatan 
skill kader pasca melalui tahapan pengkaderan formal. Pengkaderan non 
formal atau informal menekankan pada skill dan pengembangan potensi 
kader. Bentuk pengkaderannya tersebut seperti contoh di bawah ini :
 
a. Pelatihan Jurnalistik

b. Pelatihan Advokasi dan HAM

c. Pelatihan Dakwah

d. Pelatihan Pluralisme

e. Pelatihan Seni dan Sastra

f. Pelatihan Bahasa

g. Bimbingan Belajar

h. Pelatihan Kewirausahaan

i. Dan lain sebagainya



TAHAP III : PASCA PENGKADERAN 

1. Pengawalan Kader
Pengawalan kader melalui : 

a. Membuatkan media atau wadah yang harus atau telah disiapkan oleh 
kepengurusan IPNU yang ada. 

b. Mengadakan Silaturahmi kader secara rutin.
c. Menyertakan kader dalam setiap event-event kegiatan IPNU maupun 

NU.
d. Menciptakan media komunikasi yang familiar antara kader, pengurus 

dan alumni. 

2. Distribusi Kader
Distribusi kader melalui jaringan dan akses alumni:

a. Pemberdayaan kader pada bidang pengabdian masyarakat. Seperti 
menjadi DKM, Remaja Masjid atau Ustadz Madrasah dan Guru Ngaji.

b. Pemberdayaan kader pada bidang profesional.
c. Pemberdayaan kader pada bidang sosial politik.
d. Pemberdayaan kader pada bidang kewirausahaan.
e. Dan lain sebagainya.



BAB III
NARASUMBER DAN FASILITATOR

Dalam setiap  prosesi  pengkaderan  hal-hal  yang  harus  diperhatikan 
adalah kelengkapan elemen pengkaderan, di samping panitia dan CBP yang 
harus lebih diperhatikan adalah narasumber dan fasilitator.  Dalam bab ini 
merupakan  bab  yang  berisi  mengenai  ketentuan-ketentuan  dari  sosok 
narasumber dan fasilitator. 

I. Narasumber
a. Memiliki kemampuan yang memadai dalam hal kedalaman materi yang 
akan disampaikan.
b. Memiliki kemampuan yang baik dalam pola penyajian materi.
c. Menyesuaikan isi materi dengan pedoman materi pengkaderan yang sudah 
ada.
d. Mengikuti pola penyampaian materi sesuai dengan ketentuan yang ada 
dalam pedoman pengkaderan IPNU.
e. Mampu memahami kondisi psikologis peserta pengkaderan.
f. Narasumber dipilih yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang 
dibahas.Perannya  adalah  memberikan  penjelasan  mengenai  materi  secara 
lebih detail, misal berupa data-data penelitian dan konsep terkait, atau hal-
hal lainnya.
g. Sangat disarankan agar para narasumber bertemu sebelumnya dengan 
tim fasilitator untuk menyelaraskan berbagai hal antara lain:
1. Metode penyampaian dan alat bantu yang diperlukan.
2. Waktu dan schedule acara.

II. Fasilitator
Untuk meningkatkan keberhasilan program pengkaderan, berikut beberapa 
catatan  penting  mengenai  kriteria  fasilitator  yang  disarankan  untuk 
menggunakan panduan ini:

a. Idealnya diperlukan tim fasilitator yang terdiri  dari 2 orang atau paling 
banyak 4 orang, mereka harus merupakan satu tim, bukan 2 orang yang 
sekedar  diundang  dan  baru  bekerjasama  pada  saat  itu  juga.  Fasilitator 
bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan proses fasilitasi dan 
mengevaluasi pelatihan. Mengapa perlu 2 atau 4 orang, tujuannya adalah:
o Agar terbentuk variasi penyampaian dan proses fasilitasi tanpa kehilangan 
arah.
o Agar bisa saling menggantikan saat yang satu sedang berhalangan.
o Agar saling melengkapi saat memfasilitasi suatu aktivitas seperti game dan 
sebagainya dimana diperlukan lebih dari satu fasilitator.

b. Kemampuan fasilitatif yang diperlukan adalah:
o Mampu menerima dan mengelola perbedaan pendapat.



o Mampu memimpin dan mengarahkan pembicaraan tanpa “memaksakan”.
o  Bersedia  dan  mampu  menerima  kondisi  peserta  secara  apa  adanya, 
menghindari memberikan cap buruk, menertawakan dan sebagainya.
o Memahami keseluruhan pelatihan sehingga bisa mengawal proses pelatihan 
dari awal sampai akhir.

c.  Secara  garis  besar,  disarankan  fasilitator  yang  cukup  berpengalaman 
dalam membawakan suatu pelatihan bagi pelajar, santri dan remaja..
o Pernah memfasiliasi pelatihan pelajar, santri dan remaja.
o Pernah memfasilitasi pelatihan bagi NGO, Ormas/Orsos.

d. Pernah mengikuti pelatihan pelatih (Latpel) IPNU, baik Latpel I atau Latpel 
II. Atau pelatihan pelatih lainnya. 

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh fasilitator adalah : 

1.  Seyogyanya  fasilitator  sudah  mempelajari  seluruh  isi  pedoman 
pengkaderan  jauh-jauh  hari  sebelum  pelaksanaan  kegiatan.  Untuk 
mempermudah, copylah seluruh dokumen yang diperlukan. Hal ini penting 
untuk  menumbuhkan  rasa  memahami  secara  utuh  panduan  ini,  sehingga 
mudah bagi setiap fasilitator dalam membawakannya.
2.  Pelajari  baik-baik  setiap  bagian  modul.  Hal  ini  akan memberikan latar 
belakang dan alur berpikir yang sistematis untuk memahami modul tersebut.
3. Cobalah aktivitas yang ada (materi, permainan, simulasi atau role playing) 
kepada diri  Anda sendiri  sebagai  fasilitator  atau  mainkan secara  simulatif 
dengan  sesama  fasilitator  sebagai  percobaan.  Hal  ini  penting  untuk 
menumbuhkan  rasa  “kenal”  dengan  aktivitas  itu  dan  bisa  menemukan 
berbagai  kemungkinan  reaksi  yang  akan  muncul  dari  peserta  pelatihan. 
Fasilitator boleh melakukan adaptasi aktivitas dalam suatu modul sepanjang 
tujuan  dari  aktivitas  itu  tercapai.  Misalnya  mengganti  suatu  permainan 
dengan  permainan  lain  yang  dirasakan  lebih  sesuai  situasi  dan  kondisi 
pelatihan.
4.  Ajukan  pertanyaan  pemandu  kepada  Anda  sendiri  setiap  kali  selesai 
mencoba aktivitas dari suatu pedoman pengkaderan. Elaborasi kemungkinan 
jawaban  dan  perkirakan  kemungkinan  pertanyaan  lanjutannya.  Setelah 
empat  langkah  di  atas,  kaji  kemungkinan  variasi  yang  dapat  dilakukan, 
kendati Anda belum pernah membawakan secara riil. Kemampuan mengolah 
variasi, akan memunculkan suatu “sense of mastery”.

TIPS DAN TRIK FASILITATOR
• Fasilitator perlu datang lebih awal, sehingga memiliki waktu cukup untuk 
melakukan persiapan.
• Berkenalan dengan peserta sebelum acara dimulai akan sangat membantu
kelancaran proses pelatihan. Jangan terlalu mengambil jarak dengan peserta 
untuk “mempertahankan” posisinya (red: “jaga image”).
• Sesi Pertama perlu dilakukan dengan waktu dan perhatian yang penuh, ini 
adalah investasi  berharga yang akan sangat menentukan kesuksesan sesi 
berikutnya.



•  Apresiasi  kepada  peserta  yang  datang  tepat  waktu  harus  menjadi 
pegangan  seorang  fasilitator.  Mulai  tepat  waktu,  jangan  menunda, 
menunggu  peserta  yang  datang  terlambat.  Menunggu  peserta  yang 
terlambat  artinya  memberi  reward  kepada  yang  salah  dan  memberi 
punishment kepada yang tepat waktu.
•  Di  awal  proses  sangat  penting  untuk membangun kepercayaan  peserta 
pada  proses  pengkaderan  dan  para  fasilitator,  serta  narasumber  yang 
membawakannya. 

 



BAB IV
PANDUAN MATERI DAN PELAKSANAAN 

PENGKADERAN

I. MASA KESETIAAN ANGGOTA (MAKESTA)
1. Materi Pelatihan

2. Perkenalan
a. Pokok  Bahasan  :  Perkenalan  identitas  peserta  dan 

pelatih, seperti : nama, alamat, hobi, asal sekolah, dll.
b. Tujuan

Tercapainya  suasana  interaktif  yang  hangat  dan  terbuka  antara 
sesama  peserta,  pelatih  dan  panitia  penyelenggara

c. Metode : bermain (ex : membuat puisi pribadi)
d. Media : kertas, pulpen
e. Waktu : 45 menit
f. Proses Kegiatan :

1. Pelatih  membuka  serta  menjelaskan  secara  singkat  aturan  main 
dari permainan ini.

2. Pelatih  meminta  kepada  peserta  untuk  membentuk  lingkaran, 
kemudian  pelatih  memberikan  selembar  kertas  kepada  masing-
masing peserta.

3. Pelatih mengajak kepada peserta untuk membuat puisi sederhana – 
minimal  4  baris.  Puisi  itu  berisi  informasi  tentang  nama,  minat, 
pekerjaan, hobi, gaya hidup dan sebagainya.

4. Sebagai  contoh  “Aku  adalah  seorang  keeper”,  kesukaanku  naik 
skuter, makananku lemper, asalku dari Jember, aku masuk IPNU 
pingin  pinter,  biar  tidak  keblinger,  dan  hanya  menjadi  bemper, 
sekarang aku siap jadi kader.

5. Setelah selesai, kemudian peserta diminta untuk menggeser kertas 
yang berisi puisi pribadi tersebut ke arah kanan dua kali.

6. Selanjutnya pelatih  meminta  kepada peserta  untuk membacakan 
puisi  pribadi  yang  ada ditangannya  seraya  melakukan deklamasi 
sesuai dengan isi puisi tersebut.

7. Pelatih mengulas secara singkat manfaat dari perkenalan tersebut 
diakhir dengan menutup acara/sessi.

2.  Pre Test

a. Pokok Bahasan :
1. Ke IPNU an
2. Pengetahuan dan pengalaman organisasi



3. Harapan dan tujuan
4. Pelatihan yang pernah diikuti
5. Pengetabhuan tentang NU

b. Tujuan
1. Peserta mengenal diri, lingkungan dan organisasi
2. Agar peserta memiliki motivasi berorganisasi

c. Metode : 
1. Angket (diberikan dan diisi pada waktu pendaftaran peserta).
2. Brainstorming (dilakukan disisi acara).

d. Media : Angket, kertas buram, pulpen
e. Waktu : 45 menit
f. Proses Kegiatan

1. Untuk  pre  test  yang  sifatnya  angket  diisi 
oleh  peserta  saat  melakukan  registrasi 
peserta.  Selanjutnya  seluruh  formulir  yang 
terkumpul dilakukan penilaian. Penilaian dari 
hasil  angket  ini  menjadi  gambaran  awal 
tentang  kondisi  peserta  baik  pengalaman, 
keilmuan  maupun  motivasi  mengikuti 
makesta. 

2. Disamping  pre  test  yang  sifatnya  angket 
pelatih  dapat  memberikan pre test  dengan 
cara  brainstorming  dengan  peserta  secara 
langsung.

3. Pelatih,  membuka  acara  dan  memberikan 
prolog singkat tentang keorganisasian.

4. Selanjutnya pelatih mengajak brainstorming 
dan atau identifikasi dengan peserta secara 
acak  dengan  menanyakan  beberapa  hal 
misalnya,  tentang  seputar  organisasi 
pelajar,  seputar  tentang  NU,  serta 
menanyakan peserta apa motivasi mendasar 
yang mendorong untuk mengikuti Makesta, 
sampai  pada  harapan  peserta  terhadap 
Makesta tersebut.

5. Hasil  brainstorming  tersebut  diidentifikasi 
sedemikian  rupa  oleh  pelatih,  selanjutnya 
diulas  dengan  singkat  diakhiri  dengan 
penutup.

3.  Ke IPNU an

a. Pokok Bahasan :

Sessi I
1. Latar belakang sejarah kelahiran IPNU
2. Perjalanan IPNU dari masa ke masa
3. Sejarah  IPNU lokal 



Sessi II
4. PD/PRT  (sifat,  fungsi,  azas,  aqidah,  tujuan  organisasi,  struktur 

organisasi, lambang organisasi).
5. Citra diri IPNU
6. Hubungan IPNU dengan NU beserta banom-banomnya dan maupun 

ormas lain
b.Tujuan

1. memahami latar belakang kelahiran dan perjalanan IPNU dari masa 
ke masa
2. memahami PD PRT IPNU

c. Memahami peran IPNU di masyarakat sebagai bagian dari organisasi 
pelajar dan bagian dari NU
d. Metode : Ceramah, dialog.

e. Media : OHP, kertas plano, spidol
f. Waktu : 240 menit (dibagi dalam dua sessi).
g. Proses Kegiatan :

1. Pelatih  membuka  acara,  kemudian  menjelaskan  secara  singkat 
tentang materi yang akan dibahas sesuai dengan pokok bahasan.

2. Pelatih  memperkenalkan  nara  sumber,  selanjutnya  pelatih 
mengadakan brainstorming seputar materi yang akan dibahas.

3. Pelatih mempersilahkan kepada nara sumber untuk memaparkan 
materi, dilanjutkan dengan dialog.

4. Pelatih  mengulas  secara  garis  besar  pokok  hasil  dialog, 
selanjutnya  pelatih  mempersilahkan  kepada  nara  sumber 
meninggalkan ruangan, kemudian diakhiri dengan penutup.

5. Untuk  meteri  ke  IPNU  an  ini  dibagi  dalam  dua  sessi.  Proses 
kegiatan masing-masing sessi hampir sama.

4. Ke NU an

a. Pokok Bahasan :
1. Sejarah kelahiran NU dan perkembangannya
2. Bentuk dan sistem organisasi NU (tujuan, struktur organisasi dan 

perangkat organisasi).
3. Pengertian dan kedudukan ulama dalam NU
4. Faktor-faktor  dominan  NU  yaitu  faktor  kepemimpinan  dan 

keanggotaan NU serta faktor keagamaan NU.
b. Tujuan

1. Pelatih  membuka  acara,  kemudian 
menjelaskan  secara  singkat  tentang  materi 
yang  akan  dibahas  sesuai  dengan  pokok 
bahasan.

2. Pelatih  memperkenalkan  nara  sumber, 
selanjutnya  pelatih  mengadakan 
brainstorming   seputar  materi  yang  akan 
dibahas.

3. Pelatih mempersilahkan kepada nara sumber 
untuk  memaparkan  materi,  dilanjutkan 



dengan dialog.
4. Pelatih  mengulas  secara  garis  besar  pokok 

hasil  dialog,  selanjutnya  pelatih 
mempersilahkan  kepada  nara  sumber 
meninggalkan  ruangan,  kemudian  diakhiri 
dengan penutup.

c. Metode : Ceramah dan dialog
d. Media : OHP, kertas plano, spidol

e. Waktu : 90 menit
f. Proses Kegiatan :

1. Pelatih  membuka  acara,  kemudian  menjelaskan  secara  singkat 
tentang materi yang akan dibahas sesuai dengan pokok bahasan.

2. Pelatih  memperkenalkan  nara  sumber,  selanjutnya  pelatih 
mengadakan warming up (pemanasan) dengan cara memberikan 
pertanyaan seputar materi sesuai dengan pokok bahasan. Hal ini 
dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta terhadap 
materi  yang  bersangkutan,  sehingga  nara  sumber  dapat 
mempertajam  pemaparan  materi  sesuai  dengan  kadar 
pengetahuan peserta.

3. Pelatih mempersilahkan kepada nara sumber untuk memaparkan 
materi, dilanjutkan dengan dialog.

4. Pelatih mengulas secara garis besar pokok hasil dialog, selanjutnya 
pelatih  mempersilahkan  kepada  nara  sumber  meninggalkan 
ruangan, kemudian diakhiri dengan penutup.

5. Aswaja

a. Pokok Bahasan
1. Pengertian dan dalil-dalil yang menjadi rujukan aswaja
2. Prinsip-prinsip  sikap  aswaja  yaitu  tawasuth,  tatsamuh,  tawazun 

dan amar ma’ruf nahi mungkar.
3. Sejarah kelahiran aswaja dan perkembangannya di Indonesia
4. Memahami peran ulama’ dalam perkembangan Islam di Indonesia

 b. Tujuan
1. Memahami  dalil-dalil yang menjadi rujukan dalam aswaja
2. Memahami prinsip-prinsip sikap aswaja dan sejarah kelahiran serta 

perkembangan aswaja di Indonesia
3. Memahami  peran  walisongo  dalam  perkembangan  Islam  di 

Indonesia
c. Metode : Ceramah dan dialog
d. Media : OHP, kertas plano, spidol
e. Waktu : 90 menit
f. Proses Kegiatan : 

1. Pelatih  membuka  acara,  kemudian  menjelaskan  secara  singkat 
tentang materi yang akan dibahas sesuai dengan pokok bahasan.

2. Pelatih  memperkenalkan  nara  sumber,  selanjutnya  pelatih 
mengadakan warming up (pemanasan) dengan cara memberikan 
pertanyaan seputar materi sesuai dengan pokok bahasan. Hal ini 



dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta terhadap 
materi  yang  bersangkutan,  sehingga  nara  sumber  dapat 
mempertajam  pemaparan  materi  sesuai  dengan  kadar 
pengetahuan peserta.

3. Pelatih mempersilahkan kepada nara sumber untuk memaparkan 
materi, dilanjutkan dengan dialog.

4. Pelatih  mengulas  secara  garis  besar  pokok  hasil  dialog, 
selanjutnya  pelatih  mempersilahkan  kepada  nara  sumber 
meninggalkan  ruangan,  kemudian  diakhiri  dengan 
penutupReferensi bacaan selanjutnya :

1. Khittoh Nahdliyah oleh KH. Ahmad Siddiq
2. Kembali ke Khittoh oleh KH. Muchith Muzadi

6. Keorganisasian
a. Pokok Bahasan :

1. Pengertian organisasi
2. Fungsi organisasi
3. Jenis-jenis organisasi
4. Unsur-unsur organisasi

b. Tujuan
1. Memahami pengertian dan fungsi organisasi
2. Memahami jenis-jenis organisasi

c. Ceramah dan dialog
1. Permainan 

d. Kertas plano, spidol
h. Waktu : 90 menit
i. kegiatan :

1. Pelatih membagi peserta dalam 4 kelompok
2. Dua kelompok pertama bermain tanpa penjelasan
3. Pelatih menggambar kerangka gambar pada kertas plano
4. Masing-masing  peserta  menambahkan  3  coretan  pada  gambar 

tersebut.
5. Dua kelompok kedua bermain berdasarkan kesepakatan kelompok
6. Pelatih  mempersilahkan  untuk  menggambar  sesuai  dengan 

kesepakatan kelompok.
7. Kerangka  gambar  digambar  dikertas  plano  sesuai  kesepakatan 

kelompok
8. Masing-masing  peserta  menambahkan  3  coretan  pada  gambar 

tersebut.
9. Pelatih  mengeksplorasikan  permainan  tersebut  berkaitan  dengan 

keorganisasian  yang  berkaitan  dengan  kerjasama,  komunikasi, 
trust, kompak, adaptif.

10.  Pelatih memperkenalkan nara sumber sekaligus mempersilahkan 
menyampaikan  materi  yang  berkaitan  dengan  materi 
keorganisasian dan dilanjutkan dengan tanya jawab.

11.  Pelatih menutup acara.



7. Leadership
a. Pokok Bahasan:

1. Pengertian leadership
2. Macam-macam leadership
3. Teori munculnya pemimpin dimasyarakat.

b. Tujuan
1. Memahami  pengertian  leadership  beserta 

macam-macamnya
2. Memahami  teori  munculnya  pemimpin  di 

masyarakat

c. Metode : Ceramah, dialog, game
d. Media : Kertas plano, spidol
e. Waktu : 60 menit
f. Proses kegiatan :

1. Pelatih membagi peserta dalam 3 kelompok
2. Masing-masing  kelompok  memerankan  salah  satu 

karakter  kepemimpinan.
Otoriter : Pelatih memerintahkan kepada ketua kelompok 
untuk menginstruk sikan kepada seluruh anggota untuk 
menyusun sedotan es menjadi sebuah piramid.

Bebas :  Pelatih  mempersilahkan  ketua  kelompok  untuk 
memamfaatkan media yang ada
Demokratis :  Pelatih  mempersilahkan  kepada  ketua  kelompok 
untuk mendiskusikan membuat piramid yang baik.
(aspek  yang  diukur  pemimpin,  yang  dipimpin  dan  proses 
kepemimpinan).

8. Evaluasi

a. Pokok bahasan
1. Pendalaman seluruh materi
2. Komponen yang terlibat dalam proses pelatihan (Peserta, 

Pelatih, Panitia)
b. Tujuan

1. Mengukur atau menilai tingkat daya serap, perkembangan peserta 
dan keberhasilan latihan yang diadakan

2. Mengetahui  faktor  penunjang  dan  penghambat  dalam 
penyelenggaraan latihan.

c. Metode
Diskusi dan angket

d. Waktu
Diskusi 60 menit
Angket 30 menit

e. Media
Semua materi ceramah dan lembaran-lembaran angket

f. Proses kegiatan



Mohon di jawab dengan jelas pertanyaan-pertanyaan berikut :

Bagaimana menurut anda hal-hal yang berkait dengan pelatihan sbb :
Pembagian waktu :
Pelayanan panitia terhadap peserta :
Akomodasi pelatihan :
Sarana pelatihan :

Bagaimana menurut anda tentang materi yang diberikan pada pelatihan ini?.
Menurut Rekan-rekanita bagaimana penampilan nara sumber..............
Bagaimana perasaan rekan-rekanita dalam pelatihan ini.....

1. Peserta  dibagi  dalam  kelompok  kecil. 
Selanjutnya  masing-masing  kelompok 
tersebut mengambil tempat terpisah dengan 
dipandu pelatih.

2. Kemudian  masing-masing  pelatih  dalam 
kelompok,  melakukan  review  (penajaman) 
materi  dari  seluruh  materi  yang  pernah 
diberikan  selama  pelatihan  dengan  cara 
melakukan tanya jawab ekploratif.

3. Setelah  semua  selesai,  peserta  masuk 
ruangan  selanjutnya  peserta  melakukan 
evaluasi  (feedback)  berkait  dengan  aspek-
aspek  latihan,  misalnya  Materi  latihan, 
performance  pelatih,  sarana  pelatihan, 
penyelenggaraan  pelatihan  dll.  Hal  ini  bila 
dilakukan dengan angket maka peserta cukup 
mengisi  dengan  angket  kemudian  hasil 
tersebut  diidentifikasi  dan  disimpulkan  oleh 
pelatih  dan  panitia.  Bisa  juga  dilakukan 
ekplorasi secara langsung dengan melakukan 
identifikasi dan feedback yang dipimpin oleh 
pelatih  dan  semua  panitia  serta  peserta 
terlibat di dalam forum.

4. Kemudian diakhiri dengan penutupan.

9. Rencana Tindak Lanjut (RTL)
a. Pokok bahasan

1. Rencana tindak lanjut pasca latihan
2. Rumusan dan strategi tindak lanjut kegiatan

b. Tujuan
Menyadari pentingnya suatu tindak lanjut latihan sebagai bentuk 
perwujudan dari pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang 
diperolehnya selama latihan
c.  Methode : Angket

       Diskusi 
d.  Waktu :

60 menit efektif
e.  Media

Papan tulis white board dan spidolnya



Kertas plano dan spidolnya
Lembar rancangan kegiatan pasca latihan

f.   Proses kegiatan
1. Pelatih membuka acara, kemudian memberikan penjelasan singkat 
tentang rencana tindak lanjut kegiatan
2.  Agar hasil  rencana tindak lanjut  tepat  sasaran,  maka sebaiknya 
rencana tindak lanjut di buat forum segitiga yakni peserta, pelatih, 
dan pimpinan struktural yang bersangkutan.
3.  Selanjutnya  forum  diserahkan  kepada  pimpinan  struktural  yang 
bersangkutan  untuk  bersama-sama  melakukan  rancangan  kegiatan 
lanjutan bagi peserta latihan.
4. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam plano dan 
menjadi ketetapan kegiatan yang harus dilaksanakan
5.  Pelatih  memberikan  penegasan  secara  garis  besar  atas  hasil 
perumusan  rencana  tindak  lanjut,  kemudian  diakhiri  dengan 
penutupan acara oleh pelatih.

II. LATIHAN KADER MUDA(LAKMUD)

A. Materi Pelatihan
1.   Perkenalan 

a. Pokok bahasan :
  Perkenalan identitas peserta dan pelatih, seperti  nama, alamat, status, 

hobbi dll.
b. Tujuan :

1. Tercapainya suasanan interaksi yang hangat, akrab dan 
saling  terbuka  diantara  sesama  peserta  dan  antara 
peserta  dan  Pelatih,  sehingga  memungkinkan 
berlangsungnnya kegiatan pelatihan yang partisipatif.

2. Tercapainya  suasana  yang  membantu  peserta  untuk 
saling  membuka  diri  dan  saling  memahami,  sehingga 
mempermudah proses interaksi antara sesama peserta 



pada acara-acara berikutnya.
c. Metode :

Permainan kartu bergambar
d. Media :

1. Kertas manila
2. Pulpen
3. Kertas plano dan spidol

e. Waktu :
120 menit

f. Proses kegiatan :
1. Peserta duduk melingkar tanpa ada yang menghalangi.
2. Pelatih menerangkan maksud dari materi perkenalan ini, 

setelah itu membagikan kertas kepada setiap peserta.
3. Setiap  peserta  menggambarkan  dirinya  dalam  bentuk 

apapun (sketsa, lukisan, kata-kata, dll) kedalam kertas 
itu,  misalnya nama, tempat  tinggal,  pekerjaan,  orang-
orang disekitarnya, hobi dsb. Gambar tidak harus bagus 
yang  penting  kita  dapat  mengetahui  sesuatu  tentang 
orang yang menggambarkannya.

4. Setelah selesai, semua kertas dikumpulkan menjadi satu, 
masing-masing  peserta  mengambil  satu  kartu  lalu  dia 
harus menebak gambar itu milik siapa dan menceritakan 
apa yang dilihat dalam kartu tersebut.

5. yang  merasa  membuat  kartu  tersebut  dipersilahkan 
kedepan untuk menambah keterangan gambarnya.

6. Peserta  lain  diharapkan  mengajukan  pertanyaan 
mengenai  gambar  tersebut.  Begitu  seterusnya  sampai 
semua kartu peserta terbacakan.

7. Pelatih  melalui  pertanyaan-pertanyaan  intensif 
merangsang  tiap  peserta  uantuk  bercerita  mengenai 
dirinya sendiri.

8. Setelah  selesai  semua  untuk  perkenalan,  pelatih 
menjelaskan  arti  permainan  tadi  kemudian  menutup 
acara.

2.  Pre-test
a. Pokok bahasan :

1. Pengetahuan  tentang  organisasi  IPNU,  NU  (Aswaja) 
serta organisasi pelajar yang lain.

2. Pengalaman organisasi :
 Pelatihan yang pernah diikuti
 Organisasi yang pernah diikuti

3. Keinginan diri:
 Tujuan dan harapan mengikuti Lakmud
 Tujuan dan harapan menjadi anggota IPNU

 b. Tujuan :
1. Mengetahui sejauh mana 



pengetahuan  dasar 
peserta  tentang  IPNU, 
NU  serta  organisasi 
pelajar yang lain.

2. Mengetahui   keinginan 
dan  harapan  peserta 
dalam  mengikuti 
pelatihan ini

c. Metode :
1. Angket
2. Brainstorming

d. Media:
1. Kertas Manila (3 warna)
2. Kertas Plano
3. Spidol

e. Waktu:

Alokasi waktu 60 menit
f. Proses kegiatan :

1. Pelatih membagikan 3 kartu warna (merah, 
kuning,  hijau)  yang  telah  terisi  dengan 
beberapa pertanyaan kepada setiap peserta.

2 Pelatih  memberikan  waktu  selama  15  menit  untuk 
menyelesaikan  jawaban dimasing-masing kartu.

3. Setelah semua selesai, Pelatih meminta kepada peserta 
untuk  mengumpulkan  semua  jawaban  kedepan  sesuai 
dengan warna kartu.

4. Pelatih  mengidentifikasi  kartu-kartu  tersebut  sesuai 
dengan kategorinya masing-masing.

5. Setelah  teridentifikasi  berdasarkan  kategorinya,  Pelatih 
memberikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk 
menanggapi .

6. Kegiatan pada point 5 dan 6 dilakukan untuk 3 kertas 
warna, dimasing-masing kertas warna yang sama.

7. Pelatih  menyimpulkan  hasil  dari  kegiatan  tersebut 
setelah itu menutup acara.

3.   Analisa Diri 
a. Pokok bahasan :

Mengenal diri, atau akan keinginan diri, sadar akan kekurangan dan 
kelebihan diri dan orang lain serta sadar akan perlunya keterbukaan.

b. Tujuan :
Agar  peserta  dapat  lebih  rendah  hati,  setiap  orang  menghargai 
kekurangan dan kelebihan masing-masing, yang akhirnya menciptakan 
suasana terbuka diantara semua peserta.



c. Metode :
1. Role play
2. Brainstorming

d. Media :
1.  Kertas plano dan spidol
2. OHP

e. Waktu :
 Alokasi waktu 120 menit

f. Proses Kegiatan
a. Pelatih 

menjelaskan 
sekilas  tentang 
esensi  materi 
analisa diri.

b. Selanjutnya 
pelatih  membuka 
dengan  cerita 
atau contoh kasus 
seorang  yang 
mau  mengenal 
diri  sendiri  dan 
tidak  mengenal 
diri sendiri. Orang 
yang  mampu 
mengenal  diri 
sendiri  terbuka 
untuk  melihat 
kelemahan  dan 
kekuatan  diri 
sendiri  maupun 
orang lain. 

c. Hal  ini  terkait 
dengan  keinginan 
kita  dalam 
berproses di suatu 
organisasi.  Oleh 
karena  itu 
selanjutnya 
pelatih 
menanyakan 
kepada  peserta 
apakah  kita  perlu 
mengenal diri kita 
sendiri. 

d. Selanjutnya 
pelatih  mengajak 
peserta  untuk 
melakukan analisa 



diri  dengan 
menggunakan 
“spiral 
pertumbuhan”.

e. Dalam  penjelasan 
spiral 
pertumbuhan  ini 
pelatih 
menjelaskan 
tahap demi tahap 
dengan  disertai 
beberapa  contoh 
kasus. 

4. Kontrak Belajar

a. Pokok bahasan
1. Garis besar dan pokok-pokok materi latihan
2. Kebutuhan serta harapan pribadi dan kelompok tentang pelatihan 

serta perangkat pelatihan
3. Jadwal tentatif dan tata tertib latihan

b. Tujuan
1. Peserta  mampu  mengidentifikasi  dan  merumuskan 

kebutuhan terhadap materi latihan 
2. Peserta  dan  pelatih  menetapkan  kesepatakan  bersama 

tata cara pelaksanaan latihan 
c. Metode

1. Diskusi
2. Brainstorming

d. Media
Papan tulis white board
Spidol dan kertas plano
Flep card

e. Waktu :
90 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih  menjelaskan  tentang  tujuan  dan  target  lakut 

secara  singkat.  Demi  terlaksananya  pelatihan  yang 
partisipatif  maka,  partisipasi  dan  peran  aktif  seluruh 
peserta sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kesepakatan 
pelatihan harus dibuat bersama-sama

2. Pelatih  membagi  kartu  kepada  seluruh  peserta, 
kemudian  peserta  menuliskan  harapan  dan  kebutuhan 
selama proses pelatihan.

3. Pelatih  mengidentifikasi  kartu-kartu  peserta  sesuai 
dengan  kategorinya  dengan  cara  menempelkan  kartu 
tersebut di papan. 

4. Selanjutnya pelatih dan peserta membahas aturan main 
tentatif pelatihan



5. Pelatih menutup acara

5.  Ke-IPNU-an
a. Pokok Bahasan :

1. Tinjauan sosiologis dan strategis kelahiran IPNU
2. Peristiwa-peristiwa dan keputusan penting dari  kongres 

ke kongres 
3. Kebijakan-kebijakan strategis IPNU kedepan 
4. Posisi  dan peran IPNU dalam konteks  kepelajaran  dan 

konteks kemasyarakatan.
b. Tujuan :

1. Mengetahui  kelahiran  IPNU  secara  sosiologis  dan 
strategis

2. Mengetahui  perjalanan  IPNU  dari  kongres  ke  kongres 
dengan keputusan pentingnnya.

3. Memahami kebijakan strategis IPNU ke depan
c. Metode :

1. Ceramah
2. Dialog
3. Brainstorming

d. Media :
1. OHP
2. Kertas plano dan spidol

e. Waktu :
90 menit

f. Proses Kegiatan
1. Pelatih  membuka  acara,  kemudian  menjelaskan  secara  singkat 

tentang materi yang akan dibahas sesuai dengan pokok bahasan.
2. Pelatih memperkenalkan nara sumber, selanjutnya pelatih 

mengadakan  warming  up  (pemanasan)  dengan  cara 
memberikan  pertanyaan  seputar  materi  sesuai  dengan 
pokok bahasan. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat 
pengetahuan peserta terhadap materi yang bersangkutan, 
sehingga  nara  sumber  dapat  mempertajam  pemaparan 
materi sesuai dengan kadar pengetahuan peserta.

3. Pelatih  mempersilahkan  kepada  nara  sumber  untuk 
memaparkan materi, dilanjutkan dengan dialog.

4. Pelatih  mengulas  secara  garis  besar  pokok  hasil  dialog, 
selanjutnya  pelatih  mempersilahkan  kepada  nara  sumber 
meninggalkan ruangan, kemudian diakhiri dengan penutup. 

6. Ke-NU-an
a. Pokok bahasan :

1. Pengertian mabadi' Khoiru ummah
2. Pengertian panca gerakan NU
3. Pengertian khittoh NU 
4. Analisa NU dalam perkembangan/dinamika perjuangan

b. Tujuan : 



1. Mengerti dan memahami mabadi’ khoiro ummah serta 5 
gerakan NU

2. Mengerti  dan  memahami  khittoh  NU  serta  bagaimana 
menerapkannya.

c. Metode :
1. Ceramah dan tanya jawab 
2. Brainstorming
3. Diskusi 

d. Media :
1. OHP
2. Kertas planodan  spidol

e. Waktu :
90 menit

f. Proses kegiatan :
1. Pelatih  membuka  acara  kemudian  memberikan   penjelasan 

singkat  tentang  pokok  bahasan  materi,  selanjutnya  pelatih 
mengadakan brainstorming sekitar pokok bahasan materi.

2. Pelatih membacakan  biodata  nara  sumber,  selanjutnya 
mempersilahkan narasumber  menyampaikan materi di lanjutkan 
dengan dialog.

3. Pelatih  mengarahkan  menuju  kesimpulan,  kemudian 
mempersilahka nara sumber meningalkan  ruangan.

4. Selanjutnya  membagi  peserta  dalam  beberapan  kelompok 
diskusi,  kemudian  dipersilahkan  peserta  untuk  mendiskusikan 
beberapa pokok masalah yang diberikan oleh pelatih.

5. Hasil diskusi dipresentasikan di depan forum dipandu pelatih.
6. Kemudian pelatih mengulas garis besar hasil diskusi yang diakhiri 

dengan penutup.

7.  ASWAJA
a.  Pokok bahasan :

1. Pengertian madzhab dan sistem bermadzhab
2. Pengertian Taqlid, Ittiba', Ijtihad dan istinbath dalam NU.
3. Memahami karakteristik 4 madzhab pada masalah fiqih
4. Pandangan aswaja terhadap jihad

b. Tujuan :
1. Memahami  pengertian 

madzhab  dan  sistem 
bermadzhab

2. Memahami  tentang 
taqlid,  ittiba’,  ijtihad 
dan istinbath dalam NU 
serta aplikasinya dalam 
kehidupan

c. Metode : 
1. Ceramah dan tanya jawab
2. Brainstorming



3. Diskusi
d. Media : 

1. OHP
2. Kertas plano dan spidol

e.    Waktu :
      Alokasi waktu 90 menit
f.   Proses kegiatan :

1. Pelatih membuka acara kemudian memberikan  penjelasan singkat 
tentang pokok bahasan materi,  selanjutnya pelatih mengadakan 
brainstorming sekitar pokok bahasan materi.

2. Pelatih membacakan  biodata  nara  sumber,  selanjutnya 
mempersilahkan narasumber  menyampaikan materi di lanjutkan 
dengan dialog.

3. Pelatih  mengarahkan  menuju  kesimpulan,  kemudian 
mempersilahka nara sumber meningalkan  ruangan.

4. Selanjutnya membagi peserta dalam beberapan kelompok diskusi, 
kemudian  dipersilahkan  peserta  untuk  mendiskusikan  beberapa 
pokok masalah yang diberikan oleh pelatih.

5. Hasil diskusi dipresentasikan di depan forum dipandu pelatih.
6. Kemudian pelatih mengulas garis besar hasil diskusi yang diakhiri 

dengan penutup

8. Tradisi Perilaku Keagamaan NU 
a. Pokok bahasan :

1. Tradisi  NU,  pengertian  dan  dasar  hukumnya   (tahlil, 
qunut, diba'iyah, ziarah kubur, haul, tarawih 20  rakaat, 
adzan 2 dlm jumat, talqin dll) 

2. Fadzilah dan penerapannya 
3. Khilafiyahnya

b. Tujuan :
Mengerti  dan  memahami  tradisi  NU serta  dasar  hukumnya berikut 
fadzilah dan penerapannya

c. Metode :
1. Ceramah
2. Dialog

d. Media :
1. OHP 
2. Kertas plano dan spidol

e. Waktu :
Alokasi waktu 90 menit

f. Proses kegiatan :
1. Pelatih membuka acara, kemudian menjelaskan secara 

singkat  tentang  materi  yang  akan  dibahas  sesuai 
dengan pokok bahasan.

2. Pelatih  memperkenalkan  nara  sumber,  selanjutnya 
pelatih mengadakan warming up (pemanasan) dengan 
cara  memberikan  pertanyaan  seputar  materi  sesuai 



dengan  pokok  bahasan.  Hal  ini  dilakukan  untuk 
mengukur tingkat pengetahuan peserta terhadap materi 
yang  bersangkutan,  sehingga  nara  sumber  dapat 
mempertajam pemaparan materi sesuai dengan kadar 
pengetahuan peserta.

3. Pelatih  mempersilahkan  kepada  nara  sumber  untuk 
memaparkan materi, dilanjutkan dengan dialog.

4. Pelatih mengulas secara garis besar pokok hasil dialog, 
selanjutnya  pelatih  mempersilahkan  kepada  nara 
sumber  meninggalkan  ruangan,  kemudian  diakhiri 
dengan penutup

9. Manajemen Konflik
a. Pokok bahasan 

1. Pengertian manajemen konflik
2. Macam/model- model konflik 
3. Tahap-tahap penyelesaian konflik

b. Tujuan  :
Mengerti dan memahami pengertian konflik, manajemen konflik dan 
bagaimana  menyelesaikannya.

c. Metode :
2. Brainstorming
3. Study kasus 
4. Ceramah

d.   Media : 
1. OHP 
2. Kertas plano dan spidol

a. Waktu
Alokasi waktu 90 menit

b.  Proses Kegiatan :
Pelatih  membuka  acara  dan  membagi  peserta  dalam  beberapa 

kelompok
Pelatih membagikan beberapa kasus pada masing-masing kelompok 

untuk diselesaikan.
Pelatih memberikan waktu selama 15 menit kepada masing-masing 

kelompok untuk  menyelesaikan kasus yang diberikan.
Setelah semua selesai, pelatih memberikan kesempatan selama 10 

menit  pada  masing-masing  kelompok untuk  mempresentasikan 
hasil diskusinya.

Pelatih  menjelaskan  hasil  dari  diskusi  kedalam  materi  pokok 
bahasan.

Pelatih memandu dialog.
Pelatih menutup sessi. 

a. Manajemen Organisasi
a. Pokok bahasan :

1. Pengertian,  fungsi  dan 



manfaat manajemen
2. Manajemen  organisasi 

non profit
3. Manajemen kepanitiaan

b. Tujuan :
1. Mengerti  dan 

memahami  fungsi, 
manfaat  dan  bentuk-
bentuk manajemen

2. Mengetahui  bagaimana 
memilih  dan 
menerapkan 
manajemen yang tepat

c. Metode :
1. Brainstorming
2. Diskusi
3. Ceramah dan dialog
 d. Media :

1. OHP
2. Kertas plano
3. Spidol

e. Waktu :
Alokasi waktu 90 menit

f. Proses kegiatan :
1. Pelatih  membuka 

acara,  kemudian 
menjelaskan  secara 
singkat  tentang  materi 
yang  akan  dibahas 
sesuai  dengan  pokok 
bahasan.

2. Pelatih 
memperkenalkan  nara 
sumber,  selanjutnya 
pelatih  mengadakan 
warming  up 
(pemanasan)  dengan 
cara  memberikan 
pertanyaan  seputar 
materi  sesuai  dengan 
pokok bahasan. Hal ini 
dilakukan  untuk 
mengukur  tingkat 
pengetahuan  peserta 
terhadap  materi  yang 
bersangkutan, sehingga 
nara  sumber  dapat 
mempertajam 



pemaparan  materi 
sesuai  dengan  kadar 
pengetahuan peserta.

3. Pelatih mempersilahkan 
kepada  nara  sumber 
untuk  memaparkan 
materi,  dilanjutkan 
dengan dialog.

4. Pelatih  mengulas 
secara  garis  besar 
pokok  hasil  dialog, 
selanjutnya  pelatih 
mempersilahkan  kepada 
nara  sumber 
meninggalkan  ruangan, 
kemudian  diakhiri 
dengan penutup.

b. Komunikasi
a. Pokok bahasan :

Pengertian dan tujuan komunikasi
Unsur-unsur komunikasi
Bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif
Komunikasi verbal dan non verbal
Etika komunikasi

b. Tujuan :
1. Mengerti  dan  memahami  tujuan  serta 

komponen-komponen komunikasi
2. Mengetahui  dan  bisa  menerapkan 

bagaimana  komunikasi  yang  baik  dan 
produktif.

c. Metode :
1. Ceramah
2. Brainstorming
3. Diskusi

d. Media :
1. OHP
2. Kertas plano
3. Spidol

e. Waktu
Waktu 90 menit

f. Proses Kegiatan
1. Pelatih menerangkan 

secara  singkat 
tentang  pokok 
bahasan materi yang 
dilanjutkan  dengan 
memperkenalkan 
nara sumber kepada 



peserta.
2. Pelatih  mengadakan 

brainstorming 
dengan  cara 
menyampaikan 
beberapa pertanyaan 
yang  terkait  dengan 
pokok  bahasan,  hal 
ini  ditujukan  untuk 
mengukur  tingkat 
pengetahuan peserta 
pada materi tersebut 
sebelum  pemateri 
menyampaikan 
materinya  secara 
utuh.  selanjutnya 
mempersilahkan 
kepada nara sumber 
untuk 
menyampaikan 
materi,  dilanjutkan 
dengan dialog.

3. Pelatih  mengulas 
garis  besar  hasil 
dialog  dan 
mengarahkan 
kepada kesimpulan

4. Pelatih  menutup 
acara.

 

i.Kepemimpinan

c. Pokok bahasan :
1. Macam-macam 

leadership
2. Teori  munculnya 

pemimpin  di 
masyarakat

3. Pola  kepemimpinan 
efektif 

4. Tipologi 
kepemimpinan

b. Tujuan :
1. Peserta  memahami 

karakteristik  sosok 
dan citra diri seorang 
pemimpin

2. Peserta  memahami 



bagaimana peran dan 
tanggung  jawab 
seorang pemimpin

c. Metode :
1. Permainan
2. Penugasan
3. Diskusi

d. Media :
1. OHP
2. Kertas plano
3. Spidol

e. Waktu :
Alokasi waktu 90 menit

f. Proses Kegiatan :
1. Pelatih  membuka 

acara  kemudian 
membagi  peserta 
dalam 4 kelompok

2. Masing  masing 
kelompok 
memerankan seorang 
pemimpin  yang 
otoriter,  demokratis, 
liberal, laizezfaire

3. Setelah  semua 
selesai,  pelatih 
melontarkan 
beberapa  pertanyaan 
mengenai  materi 
pokok  bahasan  yang 
berhubungan  dengan 
tugas  yang  telah 
diperankan

4. Pelatih  memaparkan 
hasil  dari  tanya 
jawab,  permainan 
peran  dan  materi 
pokok bahasan.

5. Pelatih  menutup 
acara

i.Scientific Problem Solving (SPS)
g. Pokok bahasan:

1. Pengertian  dan 
fungsi SPS

2. Pengertian  masalah 
dan  langkah-
langkah pemecahan 



masalah
3. Konsep  dasar 

pengambilan 
keputusan

4. Praktek studi kasus
h. Tujuan:

1. Memahami 
pengertian   dan 
fungsi SPS

2. Memahami  apa  itu 
masalah,  cara 
menganalisa  serta 
bagaimana langkah-
langkah 
pemecahannya.

3. Memahami  konsep 
dasar  pengambilan 
keputusan.

i. Metode:
1. Study kasus
2. Curah pendapat
3. Ceramah

j. Media :
Kertas plano, spidol

k. Waktu :
Alokasi waktu 90 menit

l. Proses kegiatan :
1. Pelatih  membuka  acara  dan 

membagi  peserta  dalam  2 
kelompok besar

2. Pelatih  membagikan  beberapa 
kasus  pada  masing-masing 
kelompok untuk diselesaikan.

3. Pelatih memberikan waktu selama 
15  menit  kepada  masing-masing 
kelompok  untuk   menyelesaikan 
kasus yang diberikan.

4. Setelah  semua  selesai,  Pelatih 
memberikan  kesempatan  selama 
10  menit  pada  masing-masing 
kelompok  untuk 
mempresentasikan  hasil 
diskusinya.

5. Pelatih  menjelaskan  hasil  dari 
diskusi  kedalam  materi  pokok 
bahasan.

6. Pelatih  memberi  kesempatan 
beberapa pertanyaan.



7. Pelatih menutup acara.

10.Kerjasama
m. Pokok bahasan :

1. Pengertian  dan 
tujuan kerjasama

2. Bentuk-bentuk 
kerjasama

3. Etika kerjasama
n. Tujuan :

1. Memahami 
pengertian  dan 
tujuan kerjasama

2. Memahami  bentuk-
bentuk  kerjasama 
serta  etika 
kerjasama

o. Metode :
1. Permainan 
2. Dinamika kelompok
3. Brainstorming
4. Diskusi
5. Simulasi

p. Media :
1. Kertas double folio
2. Lem
3. kertas plano
4. spidol

q. Waktu :
Alokasi waktu 90 menit

r. Proses kegiatan :
1. Pelatih  membuka 

acara  kemudian 
menerangkan 
prosesi permainan

2. Pelatih  membagi 
kelompok 

3. Setiap  kelompok 
mendapat  kertas 
double  folio 
sebanyak  jumlah 
peserta  dalam 
kelompok itu.

4. Dalam  waktu  15 
menit  bahan  yang 
telah  diberikan 
harus  dibentuk 
sesuai  dengan 



keinginan kelompok
5. Ketentuannya 

produk  itu  harus 
setinggi  mungkin 
dan  tidak  boleh 
mempergunakan 
peralatan  lain 
selain  yang 
diberikan.

6. Ketentuan 
berikutnya  selama 
bekerja  tidak  ada 
yang  boleh  bicara 
tapi  dapat 
berkomunikasi 
dengan gerak-gerik 
atau  bahasa 
isyarat,  mimik  dan 
bunyi-bunyian.

7. Amati  cara  kerja 
kelompok

8. Pelatih 
mempersilahkan 
memulai  kerja 
selama 15 menit

9. Setelah  15  menit 
selesai,  semua 
harus  berhenti  dan 
masing-masing 
kelompok 
meletakkan  hasil 
karyanya  ditengah 
ruangan.

10.Setiap peerta diberi 
kesempatan  untuk 
memberikan  reaksi 
atas produk-produk 
itu, 
mengungkapkan 
perasaan  dan 
pendapat  secara 
bergantian

11.Kemudian  Pelatih 
meminta  seluuh 
peserta 
membentuk 
lingkaran  besar 
dengan 



mengadakan 
evaluasi

12.Pelatih 
menyimpulkan hasil 
permainan  itu 
dalam  pokok 
bahasan materi

13.Pelatih  menutup 
acara.

1. Teknik  Diskusi  dan 
Persidangan

a.   Pokok bahasan :
14.Pengertian,  tujuan 

dan   macam-
macam diskusi dan 
persidangan

15.Etika  diskusi  dan 
persidangan

16.Perangkat  dan 
teknik  diskusi  dan 
persidangan

17.Teknik 
menciptakan 
diskusi  dan 
persidangan  yang 
produktif

b.    Tujuan :
1. Memahami  pengertian,  tujuan,  macam 

serta etika diskusi.
2. memahami  perangkat  dan  teknik 

persidangan
3. Memahami bagaimana menciptakan diskusi 

yang produktif
Metode :

Brainstorming
Diskusi
Role Playing
Praktek diskusi dan sidang

Media :
Kertas plano
Spidol

Waktu :
Alokasi waktu 90 menit

 f. Proses kegiatan :
1. Pelatih  membuka  acara  dan  menerangkan  secara  singkat 

tentang  pokok  bahasan  materi  yang  dilanjutkan  dengan 
memperkenalkan nara sumber kepada peserta.



2. Pelatih mengadakan brainstorming dengan cara menyampaikan 
beberapa pertanyaan yang terkait dengan pokok bahasan, hal 
ini ditujukan untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta 
pada  materi  tersebut  sebelum  pemateri  menyampaikan 
materinya secara utuh. selanjutnya mempersilahkan kepada 
nara sumber untuk menyampaikan materi, dilanjutkan dengan 
dialog.

3. Pelatih mengulas garis besar hasil dialog dan mengarahkan 
kepada kesimpulan

4. Selanjutnya  untuk  memperdalam  materi,  pelatih  mengajak 
peserta  untuk  melakukan  suatu  diskusi  kelompok  dengan 
membahas beberapa issue yang disedikan oleh pelatih. 

5. Selama dalam proses diskusi, pelatih memantau dan menilai 
mulai  dari  bentuk  diskusi,  penataan  model,  jalannya 
diskusi,  partisipasi  anggota  diskusi  dan  peranan  ketua 
kelompok diskusi dalam mengendalikan situasi diskusi.

6. Setelah selesai, Pelatih memberikan ulasan tentang kelebihan 
dan  kekurangan  dari  masing-masing  prosesi  diskusi  yang 
telah dipraktekkan oleh masing-masing kelompok.

7. Selanjutnya  pelatih  memberikan  saran-saran  dan  diakhiri 
dengan menutup acara.

2. Pengantar Studi Gender
s. Pokok Bahasan :

1. Pengertian  dan 
tujuan studi gender

2. Perbedaan  sex, 
gender  dan 
feminisme

3. Pengertian sex role, 
gender role, gender 
stereotype

4. Bentuk-bentuk 
ketidakadilan 
gender

t. Tujuan :
1. Mengerti  dan 

memahami  gender, 
sex dan feminisme

2. Mengetahui  aliran-
aliran feminisme

u. Metode :
1. Brainstorming
2. Diskusi
3. Ceramah dan dialog

v. Media :
1. OHP
2. Kertas  plano  dan 

spidol
w. Waktu :



Alokasi waktu 60 menit efektif
x. Proses kegiatan :

1. Pelatih  membuka 
acara  kemudian 
memberikan 
penjelasan  singkat 
tentang  pokok 
bahasan  materi 
studi gender.

2. Pelatih 
membacakan 
biodata 
narasumber, 
selanjutnya 
mempersilahkan 
narasumber 
menyampaikan 
materi.

3. Pelatih  memandu 
dialog  atau  curah 
pendapat.

4. Pelatih 
menyimpulkan 
materi studi gender 
dan hasil  dialog, 
kemudian 
mempersilahka nara 
sumber 
meningalkan 
ruangan.

5. Pelatih  memandu 
diskusi  tentang 
pendalaman materi, 
sebelum  itu  Pelatih 
membagi  peserta 
dalam 4 kelompok.

6. Pelatih  memandu 
merumuskan  hasil 
diskusi  kelompok 
dengan  metode 
curah  pendapat 
yang  ditulis pada 
papan plano.

7. Pelatih  menutup 
acara



3. Studi  Problematika 
Pendidikan di Indonesia

y. Pokok bahasan : 
1. Komponen-

komponen 
pendidikan (peserta 
didik, 
pendidik,materi, 
metode, tujuan)

2. Sistem  pendidikan 
nasional

3. Problematik 
pendidikan  di 
Indonesia

z. Tujuan :
1. Memahami 

komponen-
komponen 
pendidikan

2. Memahami  system 
pendidikan nasional

aa. Metode :
1. Brainstorming
2. Ceramah dan dialog

bb. Media :
1. OHP
2. Kertas  plano  dan 

spidol
cc. Waktu :

Alokasi waktu 60 menit efektif
dd. Proses kegiatan :

1. Pelatih  membuka 
acara  dan 
menerangkan 
secara  singkat 
tentang  pokok 
bahasan  materi 
yang  dilanjutkan 
dengan 
memperkenalkan 
nara  sumber 
kepada peserta.

2. Pelatih mengadakan 
brainstorming 
dengan  cara 
menyampaikan 
beberapa 



pertanyaan  yang 
terkait  dengan 
pokok  bahasan,  hal 
ini  ditujukan  untuk 
mengukur  tingkat 
pengetahuan 
peserta pada materi 
tersebut  sebelum 
pemateri 
menyampaikan 
materinya  secara 
utuh.  selanjutnya 
mempersilahkan 
kepada  nara 
sumber  untuk 
menyampaikan 
materi,  dilanjutkan 
dengan dialog.

3. Selesai  dialog, 
pelatih  mengulas 
secara  garis  besar 
hasil  dialog  dan 
mengarahkan  pada 
kesimpulan.

4. Pelatih  memberikan 
saran-saran  dan 
dilanjutkan  dengan 
menutup acara.

11. Evaluasi
a.   Pokok bahasan

5. Review  dan  evaluasi 
akhir 
penyelenggaraan 
latihan

6. Post test

b. Tujuan
1. Mampu mengorganisir  dan mengungkapkan kembali  pengalaman 

latihan  peserta  sejak  awal  sampai  akhir  pelatihan,  sehingga 
mengetahui  kelebihan  dan  kekurangan  selama  latihan 
berlangsung.

2. Mampu  memberikan  umpan  balik  dan  kritikan  terhadap  proses 
pelaksanaan latihan ini serta saran-saran mereka untuk perbaikan 
pelaksanaan latihan di masa yang akan datang

c.   Metode
1. Angket
2. Kuesioner



d.  Media
1. Papan tulis white board dan spidolnya
2. Kertas plano dan spidolnya
3. Formulir isian evaluasi dan soal-soal post test

e. Waktu
90 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih membuka acara, kemudian memberikan penjelasan singkat 

tentang evaluasi pelatihan dan tujuannya.
2. Pelatih  membagi  peserta  ke  dalam  beberapa  kelompok  diskusi, 

kemudian  masing-masing  kelompok  merumuskan  beberapa 
kekurangan  dan  kelebihan  dari  masing-masing  sessi  yang 
berkaitan  dengan  prosesi  pelatihan,  misalnya  infrastruktur 
pelatihan, materi, pelatih, metoda, nara sumber, peserta, suasana, 
sistem kelekatan dll.

3. Hasil  diskusi  di  tuangkan  dalam  kertas  plano  kemudian 
dipresentasikan oleh masing-masing kelompok.

4. Pelatih  memandu  untuk  mengidentifikasi  masing-masing 
permasalahan, sehingga menjadi entry point bagi peserta di dalam 
menyelenggarakan pelatihan berikutnya.

5. Selanjutnya pelatih menyimpulkan secara garis besar hasil diskusi.
6. Untuk  melihat  daya  serap  materi  pelatihan  selama  proses 

pelatihan, maka pelatih memberikan post test kepada peserta.
7. Diakhiri dengan penutupan acara.

12.Rencana Tindak Lanjut
a.   Pokok bahasan

1.   Rencana tindak lanjut latihan
3. Rumusan strategi tindak lanjut untuk pengembangan kemampuan 

peserta
b. Tujuan

1. Menyadari pentingnya suatu tindak lanjut latihan sebagai bentuk 
perwujudan dari pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang 
diperolehnya selama latihan

2. Mampu menyusun suatu rencana tindak lanjut tentatif yang dapat 
dan mungkin dilaksanakannya pasca latihan pelatih

c. Metode
1. Angket
2. Diskusi 

d. Media
1. Papan tulis white board dan spidolnya
2. Kertas plano dan spidolnya
3. Lembar rancangan kegiatan pasca latihan

e. Waktu
120 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih  membuka  acara,  kemudian 



memberikan penjelasan singkat  tentang 
rencana  tindak  lanjut  sebagai  bentuk 
peningkatan  pengalaman  bagi  pelatih 
yang  akan  terjun  memandu  latihan  di 
wilayahnya

2. Agar  hasil  rencana  tindak  lanjut  tepat 
sasaran, maka sebaiknya rencana tindak 
lanjut  di  buat  forum  segitiga  yakni 
peserta, pelatih, dan pimpinan struktural 
yang bersangkutan.

3. Selanjutnya  forum  diserahkan  kepada 
pimpinan  struktural  yang  bersangkutan 
untuk  bersama-sama  melakukan 
rancangan kegiatan lanjutan bagi peserta 
latihan.

4. Hasil  pembahasan  tersebut  kemudian 
dituangkan  dalam  plano  dan  menjadi 
ketetapan  kegiatan  yang  harus 
dilaksanakan

5. Pelatih  memberikan  penegasan  secara 
garis besar atas hasil perumusan rencana 
tindak lanjut,  kemudian diakhiri  dengan 
penutupan acara oleh pelatih.

III. LATIHAN KADER UTAMA(LAKUT)

Materi Pelatihan

a. Perkenalan
a.  Pokok Bahasan

Perkenalan  identitas  peserta,  pelatih  dan  panitia,  misalnya 
kepribadian peserta, harapan sosial peserta (social deseribility)

b. Tujuan :
Tercapainya  suasana  interaktif  yang  hangat  dan  terbuka  antara 
sesama peserta maupun dengan pelatih dan panitia

c. Metode :
Permainan (identitas diri)

d. Media



Kertas HVS, spidol 
e. Waktu

Waktu yang tersedia selama 60 menit
f. Proses Kegiatan

1. Pelatih  membuka  acara,  kemudian  memberikan  gambaran 
singkat tentang perkenalan yang akan berlangsung.

2. Pelatih membagikan kertas HVS kepada masing-masing peserta 
serta memberikan petunjuk untuk menggambarkan diri sendiri. 
Selanjutnya  dalam  gambar  tersebut   peserta  menuliskan 
kegiatan  yang  terkait  dengan  bagian  gambar  tersebut,  baik 
yang lalu, sekarang dan masa datang.

3. Gambar  dikumpulkan  pada  tim  pelatih  kemudian  dibagikan 
secara acak kepada peserta.

4. Selanjutnya pelatih mempersilahkan peserta untuk membentuk 
lingkaran, kemudian masing-masing peserta secara bergantian 
membacakan  gambar  yang  dipegangnya  dengan  cara 
memposisikan  dirinya  seperti  dalam  gambar  tersebut. 
Selanjutnya  nama  yang  terpanggil  tersebut  memberikan 
klarifikasi atas eksplorasi gambar tersebut.

5. Sebelum ditutup pelatih  memberikan kesimpulan secara garis 
besar tentang manfaat dari perkenalan tersebut.

2. Kontrak Belajar

a. Pokok bahasan
1. Garis besar dan pokok-pokok materi latihan
2. Kebutuhan serta harapan pribadi dan kelompok tentang pelatihan 
serta perangkat pelatihan
3. Jadwal tentatif dan tata tertib latihan

b. Tujuan
1. Peserta  mampu  mengidentifikasi  dan 

merumuskan kebutuhan terhadap materi latihan 
2. Peserta  dan  pelatih  menetapkan  kesepatakan 

bersama tata cara pelaksanaan latihan 
c. Metode

1. Diskusi

2. Brainstorming

d. Media

Papan tulis white board

Spidol dan kertas plano

Flep card

e. Waktu :

90 menit efektif

f. Proses kegiatan



1. Pelatih  menjelaskan  tentang  tujuan  dan 
target  lakut  secara  singkat.  Demi 
terlaksananya  pelatihan  yang  partisipatif 
maka,  partisipasi  dan  peran  aktif  seluruh 
peserta sangat dibutuhkan. Oleh karena itu 
kesepakatan  pelatihan  harus  dibuat 
bersama-sama.

2. Pelatih  membagi  kartu  kepada  seluruh 
peserta,  kemudian  peserta  menuliskan 
harapan  dan  kebutuhan  selama  proses 
pelatihan.

3. Pelatih mengidentifikasi kartu-kartu peserta 
sesuai  dengan  kategorinya  dengan  cara 
menempelkan kartu tersebut di papan. 

4. Selanjutnya pelatih dan peserta membahas 
aturan main tentatif pelatihan

5. Pelatih menutup acara

3. Ke IPNU an

a. Pokok bahasan : 
1. Makna sejarah perjuangan IPNU.
2. Filosofi perjuangan  IPNU

3. Tantangan  perjuangan  IPNU  sebagai  organisasi  pelajar 
dalam konteks lokal, nasional dan global

b. Tujuan :
1. Memahami IPNU secara filosofis
2. Menemukan kembali makna sejarah IPNU 

c. Metode
1. Brainstorming
2. Ceramah dan dialog

d. Media
Papan tulis white board
Spidol dan kertas plano
OHP/In focus

e. Waktu :
90 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih  membagi  makalah/materi  kepada  peserta  dan  memberi 

waktu 10 menit untuk membacanya.
2. Pelatih membuka acara dan memberi penjelasan singkat tentang 

pokok  bahasan  materi,  kemudian  pelatih  mengadakan 
brainstorming terkait dengan materi pokok bahasan.

3. Nara sumber menyampaikan materi, dilanjutkan dengan dialog.
4. Pelatih  menyimpulkan garis  besar dari  hasil  dialog yang diakhiri 

dengan penutupan



4. Ke NU an
a.  Pokok bahasan :

1. Peluang dan tantangan NU di era global
2. Program & Kebijakan NU di Muktamar terakhir
3. Kebijakan NU dalam pola distribusi kader di internal dan eksternal 
NU

b. Tujuan :
1. Memahami Peluang dan tantangan NU di era 

global
2. Memahami  Program  &  Kebijakan  NU  di 

Muktamar mutakhir
3. Memahami  Kebijakan  NU  dalam  pola 

distribusi kader di internal dan eksternal NU 
c. Metode

1. Ceramah dan Dialog 
2. Brainstorming

d.  Media
Papan tulis white board
Spidol dan kertas plano
OHP/In focus

e. Waktu :
90 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih  membagi  makalah/materi  kepada  peserta  dan 

memberi waktu 10 menit untuk membacanya.
2. Pelatih membuka acara dan memberi penjelasan singkat 

tentang  pokok  bahasan  materi,  kemudian  pelatih 
mengadakan brainstorming terkait dengan materi pokok 
bahasan.

3. Nara sumber menyampaikan materi, dilanjutkan dengan 
dialog.

4. Pelatih menyimpulkan garis besar dari hasil dialog yang 
diakhiri dengan penutupan

5.  ASWAJA
a. Pokok bahasan :

1 Aswaja sebagai manhajul fikr
2 Makna sejarah kelahiran firqoh-firqoh dalam Islam
3 Pandangan aswaja  terhadap masalah  sosial,  ekonomi, 

politik dan budaya dan penerapannya.
4 Kritik wacana aswaja 

b. Tujuan :
1. Firqoh-firqoh dalam Islam
2. Karakteristik 4 madzhab pada masalah fiqih
3. Ijtihad dan istinbath dalam NU

c. Metode
1. Ceramah dan Dialog 
2. Brainstorming

d.  Media



Papan tulis white board
Spidol dan kertas plano

e. Waktu :
90 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih  membagi  makalah/materi  kepada  peserta  dan  memberi 

waktu 10 menit untuk membacanya.
2. Pelatih  membuka  acara  kemudian  memberi  penjelasan  singkat 

tentang  pokok  bahasan  materi,  kemudian  pelatih  memberi 
kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapatnya 
tentang pengkaderan di lingkungan IPNU selama ini.

3. Pelatih  membacakan  biodata  nara  sumber  kepada  peserta  dan 
melaporkan kondisi peserta kepada nara sumber.

4. Nara  sumber  menyampaikan  materi  ceramah,  dan  sekali-kali 
dapat mengadakan percakapan dengan peserta. Untuk efektif dan 
efesiensi sebaiknya penjelasan materi menggunakan OHP/in focus 
dan papan tulis.

5. Pelatih memandu dialog, menyimpulkan materi pembahasan dan 
hasil  dialognya.  Kemudian  pelatih  mempersilakan  nara  sumber 
meninggalkan  ruangan sekaligus menutup acara

6. Leadership
a. Pokok bahasan :

1. Analisisi realitas kepemimpinan IPNU
2. Rekonstruksi kepemimpinan pelajar
3. Karakter pemimpin dan manajer

b. Tujuan :
1. Memahami tingkatan kemauan dan kemampuan anggota
2. Memahami Kepemimpinan efektif
3. Memahami Kepemimpinan substitusional

c. Metode
1. Ceramah dan Dialog 
2. Brainstorming
3. Role Play

d. Media
Papan tulis white board
Spidol dan kertas plano

e. Waktu :
90 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih  memperkenalkan   nara  sumber  kepada  peserta  dan 

menerangkan tentang pentingnya materi yang akan diberikan 
2. Nara sumber memberikan materi.
3. Pelatih mereview materi dan menerapkan role play yang sesuai 

dengan  leadership.  Misalnya  pelatih  secara  spontan  meminta 
peserta  mengangkat  tangan,  lalu  pelatih  menanyakan  kembali 
“mengapa  peserta  mau  mengangkat  tangan  ?”,  maka  peserta 
akan  menjawab  alasannya.  Selanjutnya  pelatih  memberikan 



komentar  bahwa  kegiatan  yang  baru  saja  merupakan  contoh 
salah satu model kepemimpinan.

4. Pelatih  membagi  peserta  menjadi  beberapa  kelompok  guna 
membuat case study penerapan leadership yang efektif.

5. Pelatih mereview materi disertai dengan tanya jawab
6. Pelatih  mengarahkan kesimpulan  materi  bersama-sama dengan 

peserta 
7. Pelatih menutup sesi

7. Manajemen keuangan
a. Pokok bahasan :

1. Prinsip, proses dan fungsi managemen keuangan
2. Sistem Pelaporan
3. Fundrising

b. Tujuan :

1. Peserta  memahami  pentingnya  usaha-usaha  pendanaan  yang 
terencana dan terorganisir

2. Peserta  mengerti  substansi  dalam  manjemen   pengelolaan 
keuangan

c. Metode
1. Ceramah dan Dialog 
2. Brainstorming
3. Penugasan

d. Media
Papan tulis white board
Spidol dan kertas plano
OHP/In focus
Kertas Transparan

e. Waktu :
120 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih  memperkenalkan   nara  sumber  kepada  peserta  dan 

menerangkan tentang pentingnya materi yang akan diberikan.
2.  Nara sumber memberikan materi dilanjutkan dengan dialog.
3. Pelatih  membagi  peserta  menjadi  beberapa  kelompok  guna 

mengaplikasikan management keuangan.
4. Pelatih  mereview  materi  dan  mengarahkan  kesimpulan  diakhiri 

penutup

8. Analisis sosial
a. Pokok bahasan :

1. Pengertian ansos
2. Tahapan-tahapan dalam analisis sosial
3. Paradigma analisis sosial
4. Rambu-rambu ansos

b. Tujuan :
1. Memahami proses dalam analisis sosial
2. Mampu melakukan analisis sosial 



c. Methoda
1. Ceramah dan Dialog 
2. Study Kasus

d. Waktu :
240 menit efektif

e.  Media
Papan tulis white board
Spidol dan kertas plano
OHP/In Focus

f. Proses kegiatan
1. Pelatih  menerangkan  kepada  peserta 

tentang  pentingnya  materi  yang  akan 
diberikan

2. Pelatih  memperkenalkan  nara  sumber 
kepada peserta.

3. Nara  sumber  menyampaikan  materi 
dilanjutkan dengan dialog 

4. Pelatih  memberikan  penugasan  kepada 
peserta  yang  terbagi  menjadi  beberapa 
kelompok  tentang  gejala  sosial  yang 
terkait dengan pelajar.

5. Peserta  mempresentasikan  hasil 
analisisnya  didepan  forum  selanjutnya 
dibahas  bersama-sama  dipandu  oleh 
pelatih

6. Pelatih  mengarahkan  kesimpulan  materi 
bersama-sama dengan peserta 

7. Pelatih menutup sesi

9. Gerakan sosial
a. Pokok bahasan :

1. Pengertian gerakan sosial
2. Bentuk-bentuk gerakan sosial di dunia
3. IPNU sebagai kekuatan sosial
4. Peranan IPNU sebagai gerakan intelektual dan gerakan kader

b.  Tujuan :
1. Mamahami Bentuk-bentuk gerakan sosial di dunia
2. Memahami IPNU sebagai kekuatan sosial
3. Memahami Peranan IPNU sebagai gerakan intelektual
4. Memahami peranan IPNU sebagai organisasi kader

c. Methoda
1. Ceramah dan Dialog 
2. Brainstorming

d. Waktu :
90 menit efektif

e.  Media
Papan tulis white board
Spidol dan kertas plano



OHP/In focus
f. Proses kegiatan

1. Pelatih menerangkan kepada peserta tentang pentingnya materi 
yang akan diberikan 

2. Pelatih memperkenalkan nara sumber kepada peserta
3. Nara sumber menyampaikan materi dilanjutkan dengan dialog
4. Pelatih mengarahkan kesimpulan materi bersama-sama dengan 

peserta 
5. Pelatih menutup sesi

1. Pengantar Studi Ideologi Dunia
a. Pokok bahasan :

6. Pengertian ideologi
7. Pengantar Sosialisme dan Kapitalisme 

b. Tujuan
5. Memahami  pengertian 

dan  sejarah  muncul 
ideologi dunia

6. Mengetahui  jenis-jenis 
ideologi dunia

c. Metode
1. Ceramah
2. Dialog
3. diskusi

d. Media
1. OHP

2. Kertas planodan spidol
e. Waktu

Alokasi waktu 90 menit
f. Proses kegiatan:

1. Pelatih mengkondisikan forum, lalu menyampaikan kisi-kisi mater
2. Pelatih  mengenalkan  nara  sumber  dan   mempersilahkan 

menyampaikan materi
3. Pelatih mereview secara singkat dan membuka  sessi dialog atau 

curah pendapat
4. Pelatih menutup acara

10.Strategic Planning
a.  Pokok bahasan :

1. Melakukan analisa realitas internal dan eksternal
2. Merumuskan visi, misi dan program unggulan IPNU
3. Merumuskan  program  kerja  IPNU  dan  diklasifikasikan  pada 

jangka pendek, menengah dan panjang.
4. Merumuskan program tahunan IPNU

b. Tujuan :
1. Memahami strategic planning dalam menyusun langkah-langkah 

ke depan
2. Mampu  merencanakan  langkah  strategis  dan  taktis  serta 



merumuskannya terhadap persoalan atau program organisasi
c. Metode

1. Ceramah dan Dialog 
2. Brainstorming
3. Penugasan
4. Praktek

d. Waktu :
240 menit efektif

e.  Media
Papan tulis white board
Spidol dan kertas plano
OHP/In Focus

f. Proses kegiatan
1. Pelatih menerangkan kepada peserta tentang pentingnya materi 

yang akan diberikan dan memperkenalkan nara sumber kepada 
peserta

2. Nara sumber menyampaikan materi dilanjutkan dengan dialog
3. Pelatih  menugaskan  kepada  peserta  untuk  membuat  renscana 

strategic  yang  meliputi  analisa  SWOT  (Kekuatan,  kelemahan, 
peluang,  ancaman),  Realitas  eksternal,  organisasi  kompetitor 
dilingkungan IPNU

4. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan di depan forum
5. Pelatih  mengarahkan kesimpulan materi  bersama-sama dengan 

peserta 
6. Pelatih menutup sesi

12. Manajeman Program
a. Pokok bahasan :

Manajemen Program
b. Tujuan :

1. Memahami rencana kegiatan yang terarah dan sistematis
2. Mampu membuat project proposal yang ideal 

c. Metode
1. Ceramah dan Dialog 
2. Brainstorming
3. Penugasan

d. Media
Papan tulis white board
Spidol dan kertas plano
OHP/In Focus

e. Waktu :
180 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih  menerangkan  kepada  peserta 

tentang materi pemrograman.
2. Pelatih  menugaskan  kepada  peserta 

yang dibagi dalam beberapa kelompok 
untuk  membuat  program berdasarkan 
hasil rencana strategis.



3. Masing-masing  kelompok 
mempresentasikan  hasil  diskusi 
didepan forum

4. Pelatih  mengarahkan  kesimpulan 
materi bersama-sama dengan peserta 

5. Pelatih menutup sesi

1. Tehnik Pembuatan Proposal
a. Pokok Bahasan 

1. Format proposal yang baik dan marketabel
2. Strategi pendistribusian proposal

b. Tujuan 
1 Memahami teknik penyusunan proposal yang baik dan 

marketable
2 Mencetak kader IPNU yang memiliki ketrampilan menyusun 

proposal
3 Mencetak kader yang mempu mendistribusikan proposal secara 

efektif
c. Metode

1. Ceramah dan dialog
2. Praktek 

d.  Media
Papan tulis white board
Spidol dan kertas plano
OHP/In Focus
Kertas HVS dan perangkat alat tulis

e. Waktu :
240 menit 

f. Proses kegiatan
1. Pelatih  membuka  acara  dan  memjelaskan  secara  singkat 

tentang pokok tujuan materi yang akan diberikan
2. Pelatih memberikan pertanyaan kepada peserta terkait dengan 

materi yang akan diberikan.
3. Pelatih  memperkenalkan  nara  sumber  kepada  peserta, 

selanjutnya  mempersilahkan  kepada  nara  sumber  untuk 
menyampaikan materinya di lanjutkan dengan dialog.

4. Selanjutnya  untuk  memperdalam  materi  pelatih  membagi 
peserta ke dalam beberapa kelompok kecil  untuk melakukan 
praktek pembuatan proposal.

5. Untuk mempermudah peserta, pembuatan proposal seyogyanya 
diarahkan pada contoh-contoh kegiatan sederhana yang sering 
dilaksanakan oleh IPNU di tingkatannya.

6. Setelah semuanya selesai, pelatih melakukan evalausi terhadap 
hasil yang dibuat oleh masing-masing kelompok.

7. Pelatih mengulas secara singkat tentang hasil evaluasi tersebut 
serta  memberikan  saran-sarannya,  diakhiri  dengan  menutup 
acara.



4 Metode Pengorganisiran Pelajar
2. Pokok Bahasan

1. Mengapa pengorganisiran penting
2. Karakter organizer
3. Langkah-langkah organizing

2. Tujuan 
1. Mencetak kader yang mampu mengorganisir komunitas pelajar 

secara effective dan productive.
2. Mencetak kader IPNU yang memiliki character sebagai 

organizer pelajar, memahami langkah-langkah 
pengorganisiran, dan mampu melaksanakan pengorganisiran.

c. Metode
1. Ceramah dan dialog

2. Brainstorming
d. Media

1. Papan tulis white board
2. Spidol dan kertas plano
3. OHP/In Focus

e. Waktu :
60 menit 

f. Proses kegiatan
1. Pelatih  membuka  acara  kemudian  memberikan  abstraksi 

singkat tentang materi yang akan di bahas bersama-sama.
2. Pelatih  memberikan  pertanyaan/melakukan  brainstorming 

dengan  peserta  seputar  materi  yang  akan  dibahas,  hal  ini 
untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta terhadap materi 
yang akan diberikan sebelum disampaikan oleh nara sumber.

3. Pelatih  memperkenalkan  nara  sumber  kepada  peserta, 
selanjutnya  mempersilahkan  kepada  nara  sumber  untuk 
memaparkan materi dilanjutkan dengan dialog.

4. Pelatih  mengulas  secara  garis  besar  hasil  dialog,  kemudian 
mengarahkan kepada kesimpulan

5. Pelatih memberikan beberapan saran penting terkait dengan 
materi diakhiri dengan penutup

5 Networking dan Lobying
1. Pokok bahasan

1. Pengertian dan urgensi networking dan lobying
2. Memahami Struktur jaringan
3. Tehnik networking
4. Tehnik Lobying

b. Tujuan 
1. Mencetak  kader  IPNU  yang  memahami  networking  dan 

lobbying 
2. Menguasai  teknik  pembangunan  jaringan  dan  lobi  untuk 

memperlancar pelaksanaan program
c. Metode

1. Ceramah dan Dialog 



2. Brainstorming
3. Penugasan

d. Media
Papan tulis white board
Spidol dan kertas plano
OHP/In Focus

e. Waktu :
120 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih membuka acara kemudian memberikan abstraksi singkat 

tentang materi yang akan di bahas bersama-sama.
2. Pelatih  memberikan  pertanyaan/melakukan  brainstorming 

dengan peserta seputar materi yang akan dibahas, hal ini untuk 
mengukur tingkat pengetahuan peserta terhadap materi  yang 
akan diberikan sebelum disampaikan oleh nara sumber.

3. Pelatih  memperkenalkan  nara  sumber  kepada  peserta, 
selanjutnya  mempersilahkan  kepada  nara  sumber  untuk 
memaparkan materi dilanjutkan dengan dialog.

4. Pelatih  mengulas  secara  garis  besar  hasil  dialog,  kemudian 
mengarahkan kepada kesimpulan

5. Pelatih  memberikan  beberapan  saran  penting  terkait  dengan 
materi diakhiri dengan penutup.

6 Evaluasi
a.   Pokok bahasan

1.  Review dan evaluasi akhir penyelenggaraan latihan
2.  Post test

c. Tujuan
1. Mampu  mengorganisir  dan 

mengungkapkan  kembali 
pengalaman  latihan  peserta  sejak 
awal  sampai  akhir  pelatihan, 
sehingga mengetahui kelebihan dan 
kekurangan  selama  latihan 
berlangsung.

2. Mampu  memberikan  umpan  balik 
dan  kritikan  terhadap  proses 
pelaksanaan latihan ini serta saran-
saran  mereka  untuk  perbaikan 
pelaksanaan  latihan  di  masa  yang 
akan datang

c.   Metode
3. Angket
4. Kuesioner

d. Media
4. Papan tulis white board dan spidolnya
5. Kertas plano dan spidolnya



6. Formulir isian evaluasi dan soal-soal post test
e. Waktu

90 menit efektif

f.    Proses kegiatan
8. Pelatih membuka acara, kemudian memberikan penjelasan singkat 

tentang evaluasi pelatihan dan tujuannya.
9. Pelatih  membagi  peserta  ke  dalam  beberapa  kelompok  diskusi, 

kemudian  masing-masing  kelompok  merumuskan  beberapa 
kekurangan  dan  kelebihan  dari  masing-masing  sessi  yang 
berkaitan  dengan  prosesi  pelatihan,  misalnya  infrastruktur 
pelatihan, materi, pelatih, metoda, nara sumber, peserta, suasana, 
sistem kelekatan dll.

10.Hasil  diskusi  di  tuangkan  dalam  kertas  plano  kemudian 
dipresentasikan oleh masing-masing kelompok.

11.Pelatih  memandu  untuk  mengidentifikasi  masing-masing 
permasalahan, sehingga menjadi entry point bagi peserta di dalam 
menyelenggarakan pelatihan berikutnya.

12.Selanjutnya pelatih menyimpulkan secara garis besar hasil diskusi.
13.Untuk  melihat  daya  serap  materi  pelatihan  selama  proses 

pelatihan, maka pelatih memberikan post test kepada peserta.
14.Diakhiri dengan penutupan acara.

7 Rencana Tindak Lanjut
a.  Pokok bahasan

1. Rencana tindak lanjut latihan
2. Rumusan strategi tindak lanjut untuk pengembangan kemampuan 
peserta

b. Tujuan
1. Menyadari  pentingnya suatu  tindak lanjut 

latihan  sebagai  bentuk  perwujudan  dari 
pengetahuan,  keterampilan  dan 
pengalaman  yang  diperolehnya  selama 
latihan

2. Mampu  menyusun  suatu  rencana  tindak 
lanjut  tentatif  yang  dapat  dan  mungkin 
dilaksanakannya pasca latihan pelatih

c. Metode
1. Angket
2. Diskusi 

d.  Media
1. Papan  tulis  white  board  dan 

spidolnya
2. Kertas plano dan spidolnya
3. Lembar  rancangan  kegiatan  pasca 

latihan
e. Waktu

120 menit efektif
f. Proses kegiatan



1. Pelatih  membuka  acara,  kemudian 
memberikan penjelasan singkat tentang 
rencana  tindak  lanjut  sebagai  bentuk 
peningkatan  pengalaman  bagi  pelatih 
yang akan terjun memandu latihan di 
wilayahnya

2. Agar hasil  rencana tindak lanjut  tepat 
sasaran,  maka  sebaiknya  rencana 
tindak  lanjut  di  buat  forum  segitiga 
yakni  peserta,  pelatih,  dan  pimpinan 
struktural yang bersangkutan.

3. Selanjutnya  forum  diserahkan  kepada 
pimpinan struktural yang bersangkutan 
untuk  bersama-sama  melakukan 
rancangan  kegiatan  lanjutan  bagi 
peserta latihan.

4. Hasil  pembahasan  tersebut  kemudian 
dituangkan  dalam  plano  dan  menjadi 
ketetapan  kegiatan  yang  harus 
dilaksanakan

5. Pelatih  memberikan  penegasan  secara 
garis  besar  atas  hasil  perumusan 
rencana  tindak  lanjut,  kemudian 
diakhiri  dengan  penutupan  acara  oleh 
pelatih.

IV. LATIHAN PELATIH (LATPEL)
A. Petunjuk Pelaksanaan Latihan

1. Perkenalan
a. Pokok bahasan

1. Identitas peserta, pelatih dan panitia yang terlibat dalam proses 
pelatihan

2. Eksplorasi  latar  belakang  peserta  mengikuti  pelatihan,  dari 
mana informasi didapat, pengetahuan dan pengalaman seputar 
pelatihan dan harapan apa yang diinginkan dari pelatihan

b. Tujuan
1. Menciptakan  suasana  interaktif,  hangat  dan  terbuka  diantara 

sesama peserta, pelatih dan panitia
2. Menghilangkan  suasana  kaku  yang  dapat  terjadi  pada  awal 

proses  latihan,  sehingga  terjalin  proses  persahabatan  antar 
sesama peserta (warga belajar)

c. Metode
1. Bermain (nama yang dibalik dan latar belakangnya)

d. Bahan-bahanyangdibutuhkan:
1. Kertas HVS dan spidol
2. Spidol dan plano

e. Waktu



Alokasi waktu 90 menit efektif
f. Proses Kegiatan

1. Pelatih membuka sessi dan menjelaskan beberapa hal tentang 
perkenalan  yang  akan  kita  laksanakan  dengan  cara  bermain 
bersama-sama

2. Kemukakan juga bahwa kita akan melakukan bermain dengan 
cara  sedikit  menggunakan  daya  imajinasi  kita,  karena  daya 
imajinasi merupakan salah satu pintu masuk ke dalam diri kita 
sehingga kita sadar akan diri kita sendiri.

3. Pelatih mengajak peserta untuk duduk santai sambil menutup 
mata,  lalu  pelatih  mengajak  konsentrasi  dengan  cara 
memperhatikan peredaran napas kita, "tarik napas kita pelan-
pelan lalu keluarkan dengan perlahan sekali", begitu seterusnya 
diulang hingga tiga  kali  atau  hingga peserta  kelihatan  dalam 
keadaan tenang.

4. Kini  saatnya  pelatih  mengajak  untuk  berimajinasi,  pelatih 
memberi aba-aba, "mari kita mengeja nama kita sendiri-sendiri 
dari belakang dan perhatikan nama yang terbalik itu. Apa nama 
baru rekan sekarang? Bayangkanlah bahwa nama yang terbalik 
itu berasal dari satu bahasa asing yang mungkin digunakan oleh 
penghuni  planet  mars.  Ulangi  nama  baru  itu  beberapa  kali 
dalam hati. Bayangkan nama rekan itu adalah sebuah kata di 
dalam kamus bahasa planet mars dan tertulis  di  sebelah kiri 
halaman  kamus  tersebut,  sedangkan  lajur  kanan  masing 
kosong.  Pada  saat  rekan  rekan  sudah  dapat  melihat  dengan 
jelas nama yang terbalik itu, di kamus akan muncul artinya atau 
penjelasannya di lajur sebelah kanan. Tunggu dengan sabar apa 
yang akan muncul. Jika rekan telah melihat dan membacanya, 
buka  mata  dan  berdiamlah  sejenak  sampai  semua  teman 
membuka mata.

5. Lalu tuliskan nama rekan yang terbalik yang terdapat di dalam 
kamus planet mars tersebut di kertas dihadapan rekan.

6. Kemudian pelatih meminta kepada peserta untuk melipat tiga 
kali  kertas  HVS  yang  berisi  nama  tersebut  kemudian 
diberdirikan di depan peserta masing-masing.

7. Pelatih mempersilakan kepada peserta untuk menjelaskan latar 
belakang  dari  nama  yang  terbuat  tersebut,  misalnya  nama 
"bardan"  karena  lahirnya  "bubar  udan"  setelah  hujan  turun, 
nama "marti",  latar  belakang  saat  lahir  damar  (lampu)  mati 
(padam),  serta  penjelasan  lain  yang  relevan  dengan  latar 
munculnya nama tersebut, baik yang terbalik maupun yang asli.

8. Pelatih  juga  mempersilakan  peserta  menjelaskan  dari 
perkenalan tersebut terkait dengan "apakah yang rekan rasakan 
pada waktu latihan tadi, apa arti gambaran atau definisi yang 
muncul tadi untuk keadaan rekan sekarang, apakah gambaran 
atau definisi itu berkaitan dengan salah satu hal yang penting 
bagi  kepribadian  rekan,  bagaimana  reaksi  rekan  terhadap 
gambaran atau definisi tadi".



9. Pelatih mengulas secara singkat manfaat dari kegiatan tersebut 
lalu menutup sessi.

2. Pre-test
a. Pokok bahasan:

1. Pengetahuan tentang organisasi IPNU, NU lembaga dan badan 
otonomnya serta organisasi pelajar yang lain.

2. Pengalaman organisasi dan pelatihan:
-Pelatihan yang pernah diikuti
-Organisasi yang pemah diikuti
-Pengalaman melatih

3. Motivasi dan Tujuan:
-Harapan dan Tujuan mengikuti Latpel I

b. Tujuan:
1. Mengetahui  sejauh mana pengetahuan peserta  tentang IPNU, 

NU dan badan otonomnya serta organisasi pelajar yang lain.
2. Mengetahui pengalaman peserta
3. Mengetahui motivasi dan tujuan dalam mengikuti pelatihan ini

c. Metode:
1. Angket
2. Brainstorming
3. Diskusi

d. Media:
1. Kertas plano
2. Spidol
3. Angket

e. Waktu:
Alokasi waktu 90 menit

f. Proses kegiatan:
1. Dalam pre test ini dilakukan dua kali (bila memungkinkan) yakni 

saat registrasi dan saat sessi pre test itu sendiri. 
2. Pre  test  dalam  sessi  dipimpin  langsung  oleh  pelatih.  Pelatih 

menjelaskan secara singkat seputar materi pokok bahasan.
3. Kemudian  pelatih  melakukan  eksplorasi  langsung  dengan 

peserta terkait dengan pengetahuan peserta tentang IPNU, NU, 
lembaga dan badan otonomnya serta  organisasi  pelajar  yang 
lain.  Pengalaman  keorganisasian  serta  motivasi  dan  tujuan 
peserta mengikuti Latihan Pelatih I.

4. Hasil eksplorasi tersebut kemudian didiskusikan secara bersama 
yang dipimpin oleh pelatih.  Hasil diskusi tersebut diulas secara 
garis besar oleh pelatih.

5. Pelatih  member!  saran  kemudian  diakhiri  dengan  menutup 
sessi.

3. Kontrak beiajar
a. Pokok bahasan

1. Garis besar dan pokok-pokok materi latihan
2. Kebutuhan  serta  harapan  pribadi  dan  kelompok  tentang 



pelatihan serta perangkat pelatihan
3. Jadwal tentatif dan tata tertib latihan

b. Tujuan
1. Peserta  marnpu mengidentifikasi  dan merumuskan kebutuhan 

terhadap materi latihan
2. Peserta  dan  pelatih  menetapkan  kesepakatan  bersama  tata 

tertib latihan
c. Metode

1. Diskusi
2. Brainstorming

d. Media
1. Papan tulis white board
2. Spidol dan kertas plano

e. Waktu:
Alokasi waktu 90 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih  menjelaskan  bahwa  pelatihan  ini  targetnya  dalah 

"Manager Latihan sekaligus Pelatih", dimana pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan belajar ala orang dewasa. Oleh 
karena  itu  segala  kebutuhan  dan  prosesi  pelatihan  harus 
dibicarakan  bersama  sehingga  suasana  partisipatif  aktif  akan 
terbangun demi tercapainya target pelatihan 

2. Pelatih  menjelaskan  alur  pelatihan  serta  materi  yang 
terkandung  di  dalamnya.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  peserta 
memahami  secara  menyeluruh  tujuan  dan  target  pelatihan, 
sehingga  ada  kemauan  bersama  untuk  saling  menyukseskan 
dan saling menghargai dalam mewujudkan target pelatihan.

3. Kemudian  pelatih  membagikan  angket  kepada  peserta  untuk 
diisi.

4. Pelatih  membagi  peserta  dalam  5/6  kelompok  kecil  untuk 
mendiskusikan angket tersebut setelah diisi oleh masing-masing 
peserta. Hasil diskusi tersebut menjadi rumusan kelompok yang 
kemudian ditulis pada kertas plano.

5. Selanjutnya  pelatih  meminta  wakil  dari  masing-masing 
kelompok  untuk  membicarakan  hasil  rumusannya.  Setelah 
selesai  pembacaan  hasil  rumusan  semua  kelompok,  pelatih 
menyimpulkan  semua  rumusan  kelompok  menjadi  rumusan 
bersama  dengan  menggunakan  metoda  curah  pendapat. 
Didalam menyimpulkan, pelatih mengarahkan rumusan tersebut 
sebagai berikut: 
-Sesuatu yang tidak diinginkan jangan sampai terjadi  (terkait 

dengan  hambatan  prosesi  pelatihan  berdasarkan 
pengalaman dan eksplorasi peserta)

-Harapan  peserta  yang  berhubungan  pelatihan  baik  materi, 
narasumber, pelatih, maupun sarana pelatihan.

6. Kemudian pelatih mengajak peserta untuk membahas jadwal, 
sarana  prasarana  dan  tata  tertib  latihan.  Proses  pertama, 
fasilitator  membahas  jadwal,  sarana  p  asarana  dengan 



Contoh: ANGKET KONTRAK BELAJAR

Tuliskan tujuan rekan mengikutilatihanpelatihiini...
Menurut rekan apa hak dan kewajiban rekan dalam pelatihan ini.......
Pernahkah rekan terlibat dalam sebuah pelatihan dan sebagai apa.....
Kalau rekan mendapatkan/melihat ada hambatan ketika terlibat dalam sebuah pelatihan jelaskan hambatan tersebut ?

Hambatan dari dalam diri sendiri misalnya:
????????????????..
Hambatan dari luar diri sendiri misalnya:
????????????????..

Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut diatas menurut rekan ?
Tuliskan harapan rekan terkait dengan sesama peserta, pelatih/fasilitator dan panitia pelatihan serta narasumber !!!

menggunakan metoda curah pendapat. Setelah selesai, pelatih 
mempersilakan  ketua  kelas  atau  lurah  pelatihan  untuk 
membahas jadwal sebagai aturan formal dalam forum pelatihan, 
hasilnya ditulis pada kertas plano.

7. Pelatih memberikan saran-saran diakhiri dengan menutup sessi.

4. Ke IPNU an
a. Pokok bahasan

1. SistemPengkaderan IPNU
2. Manajemen perawatan kader IPNU

b. Tujuan
1. Mampu  memahami  dan  melaksanakan  sistem pelatihan  IPNU 

secara sistematis dan konsisten.
2. Memahami  manajemen  perawatan  kader  serta  mampu 

melaksanakan dengan optimal
c. Metode

1. Ceramah dan tanya jawab
2. Brainstorming

d. Media
1. Makalah
2. Papan tulis white board dan spidol board marker
3. OHP/in focus

e. Waktu
Alokasi waktu 90 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih  membagi  makalah/materi  kepada  peserta 

dan memberi waktu 10 menit untuk membacanya.
3. Pelatih membuka sessi  kemudian memberi  penjelasan singkat 

tentang  pokok  bahasan  materi,  kemudian  pelatih  memberi 



kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapatnya 
tentang pengkaderan dilingkungan IPNU selama ini.

4. Pelatih  membacakan biodata narasumber kepada peserta  dan 
memberikan gambaran kondisi peserta kepada narasumber.

5. Narasumber  menyampaikan  materi  ceramah,  dan  sekali-kali 
dapat  mengadakan percakapan dengan peserta.  Untuk efektif 
dan efesiensi sebaiknya penjelasan materi menggunakan OHP/in 
focus dan papan tulis.

6. Pelatih  memandu  dialog,  menyimpulkan  materi  pembahasan 
dan  hasil  dialognya.  Kemudian  pelatih  mempersilakan 
narasumber meninggalkan ruangan.

7. Selesai  ceramah dan  dialog,  pelatih  mengajak  peserta  untuk 
berdiskusi  tentang  pengkaderan  IPNU  dan  menajemen 
perawatan  kader  dalam  menjawab  tantangan  pengembangan 
kader dengan cara membagi peserta dalam beberapa kelompok 
diskusi.

8. Selesai  diskusi,  masing-masing  kelompok  diminta  menuliskan 
hasil  diskusi pada kertas plano dan menunjuk wakilnya untuk 
mempresentasikan hasil diskusi.

9. Pelatih merangkum dan menegaskan hasil diskusi dari masing-
masing kelompok berdasarkan masukan pendapat kelompok lain 
saat presentasi.

10.Pelatih  menyimpulkan  keseluruhan  hasil  diskusi,  dilanjutkan 
dengan menutup sessi.

5. Ke NU an
a. Pokok bahasan

1. Grand desain perjuangan NU secara komprehensif
2. Sistem  kaderisasi  di  NU  terkait  dengan  badan  otonom  dan 

lembaga
b. Tujuan

1. Mampu  memahami  pola  perjuangan  NU  secara  menyeluruh 
serta konsep hubungan aplikasinya dengan badan otonom serta 
lembaga

2. Mampu  mengoptimalkan  peran  dan  fungsi  IPNU  dalam 
pengembangan NU

c. Metode
1. Ceramah dan tanya-jawab
2. Diskusi
3. Brainstorming

d. Media
1. Makalah
2. Papan tulis white board dan spidol
3. Kertas plano
4. OHP/In focus

e. Waktu
Alokasi waktu 90 menit efektif

f. Proses kegiatan



1. Pelatih membagikan makalah pada peserta dan memberi waktu 
10 menit untuk membaca.

2. Pelatih membuka sessi  kemudian memberi  penjelasan singkat 
tentang pokok bahasan materi, selanjutnya pelatih melakukan 
brainstorming  dengan peserta  sesuai  dengan  pokok  bahasan. 
Brainstorming  ini  dilakukan  untuk  melihat  kadar  pemahaman 
awal peserta terhadap materi sebelum pelatihan sehingga akan 
dapat  memfokuskan  pembahasan  bagi  narasumber  dalam 
penyampaian materinya.

3. Pelatih  membacakan biodata narasumber kepada peserta  dan 
memberikan gambaran kondisi peserta kepada narasumber

4. Pelatih mempersilakan narasumber untuk memaparkan materi 
dilanjutkan dengan dialog.

5. Pelatih  mengulas  secara  garis  besar  dialog dan mengarahkan 
kepada kesimpulan dan narasumber dipersilakan meninggalkan 
ruangan.

6. Pelatih menutup sessi

6. Ahlus Sunnah Wal Jamaah
a. Pokok bahasan

1. Review sistem bermadzhab
2. Memahami  penerapan  aswaja  terkait  dengan  masalah  sosial, 

ekonomi, politik dan budaya
b. Tujuan

1. Memahami pengertian dan sistem bermadzhab
2. Memahami  penerapan  aswaja  terkait  dengan  masalah  sosial, 

eonomi, politik dan budaya
c. Metode

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Brainstorming

d. Media
1. Makalah
2. Papan tulis white board dan spidol
3. Kertas plano
4. OHP/In focus

e. Waktu
Alokasi waktu 90 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih  membagi  makalah  pada  peserta  dan 

memberi waktu 10 menit untuk membaca.
2. Pelatih  membuka  sessi  kemudian  memberi 

penjelasan singkat tentang pokok bahasan materi, 
kemudian  pelatih  memberi  kesempatan  kepada 
peserta untuk mengemukakan pendapatnya sesuai 
dengan  pokok  bahasan  yang  akan  disajikan 
narasumber.

3. Pelatih  membacakan biodata narasumber kepada peserta  dan 



melaporkan  kondisi  peserta  kepada  narasumber  Pelatih 
memandu dialog, menyimpulkan materi pembahasan dan hasil 
dialognya.  Kemudian  pelatih  mempersilakan  narasumber 
meninggalkan ruangan.

4. Pelatih menutup sessi

7. Falsafah dan Prinsip Pelatihan
a. Pokok bahasan

1. Pengertian falsafah pelatihan
2. Pengenalan pendekatan-pendekatan pelatihan
3. Pengenalan konsep belajar (paedagogis dan amiragogis)

b. Tujuan
1. Mengerti tentang prinsip dan falsafah pelatihan
2. Mengerti pendekatan-pendekatan pelatihan
3. Mengerti konsep belajar (paedagogis dan andragogis)

c. Metode
1. Ceramah & tanya jawab
2. Diskusi
3. Brainstorming

d. Media
1. Makalah/hand out
2. Papan tulis white board dan spidolnya
3. OHP/In focus

e. Waktu
Alokasi waktu 120 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih  membagi  makalah/hand  out  pada 

peserta  dan  memberi  waktu  10  memt 
untuk membaca

2. Pelatih membuka sessi kemudian memberi 
penjelasan singkat tentang pokok bahasan 
materi,  selanjutnya  pelatih  melakukan 
brainstorming  dengan  peserta  sesuai 
dengan  pokok bahasan.  Brainstorming  ini 
dilakukan untuk melihat kadar pemahaman 
awal  peserta  terhadap  materi  sebelum 
pelatihan  sehingga  akan  dapat 
memfokuskanpembahasan  bagi 
narasumber  dalam  penyampaian 
materinya.

3. Pelatih  membacakan  biodata  narasumber  kepada 
peserta dan menyampaikan kondisi peserta kepada 
narasumber  selanjutnya  mempersilakan 
narasumber menyampaikan materinya

4. Pelatih  mcmandu  dialog,  mengulas  secara  singkt 
hasil dialog dan mengarahkan kepada kesimpulan. 
Kemudian  pelatih  mempersilakan  narasumber 
meninggalkan ruangan. 



5. Selesai  ceramah  dan  dialog,  pelatih  membagi 
peserta  dalam  beberapa  kelompok  untuk 
mendiskusikan tentang "kelemahan dan kelebihan 
beberapa konsep pelatihan”.

6. Selanjutnya hasil diskusi masing-masing kelompok 
dituangkan  ke  dalam  plano  dan  pelatih 
mengidentifikasi serta mengeksplorasi hasil diskusi, 
merangkum  garis  besar  hasil  diskusi  kelompok 
tersebut.

7. Pelarih menutup sessi

8. Psikologi Pelatihan
a. Pokok bahasan

1. Pengerertian dan psikologi pelatihan
2. Fungsi psikologi pelatihan bagi pelatih
3. Mengenali forum pelatihan

b. Tujuan
1. Memahanii pengertian psikologi pelatihan
2. Mengetahui  pengaruh  psikologi  pelatihan  terhadap 

perkembangan proses latihan
c. Metode

1. Ceramah & tanya jawab
2. Diskusi
3. Brainstorming
4. Kuisioner

d. Media
1. Makalah/hand out
2. Papan tulis white board dan spidolnya
3. Kertas plano dan spidolnya
4. OHP/In focus

e. Waktu
Alokasi waktu 120 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih membagi makalah/hand out pada peserta dan memberi 

waktu 10 menit untuk membaca
2. Pelatih membuka sessi  kemudian memberi  penjelasan singkat 

tentang  pokok  bahasan  materi,  kemudian  pelatih  memberi 
kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapatnya 
tentang  psikologi  pelatihan  yang  diketahuinya  dengan  cara 
brainstorming.  Hasilnya menjadi  tolok  ukur  pemahaman awal 
peserta terhadap materi sebelum pelatihan.

3. Pelatih  membacakan biodata narasumber kepada peserta  dan 
melaporkan kondisi peserta kepada narasumber.

4. Pelatih  memandu  dialog,  mengarahkan  kepada  kesimpulan 
materi  hasil  dialognya.  Kemudian  pelatih  mempersilakan 
narasumber meninggalkan ruangan.

5. Selesai  ceramah  tersebut  pelatih  membagi  peserta  dalam 
beberapa kelompok diskui untuk membahas "profil ideal seorang 



pelatih"',  kemudian  hasilanya  dituangkan  dalam kertas  plano 
dan didiskusikan di depan forum.

6. Pelatih  mengulas  hasil  diskusi  kelompok  tersebut, 
memberikansaran-saran yang berhubungan dengan profil ideal 
seorang pelatih, kemudian menutup sessi.

9. Methodologi dan Media Pelatihan
a. Pokok bahasan

1. Pengertian metodologi dan jenis media pelatihan
2. Fungsi methode & media dalam proses pelatihan

b. Tujuan
1. Memahami macam-macam metodologi dan media pelatihan
2. Memahami  fungsi  berbagai  metodologi  dan  media  pelatihan 

dalam proses pelatihan
3. Dapat  menerapkan  pemakaian  metodologi  dan  media  latihan 

dengan baik dan benar
c. Metode

1. Ceramah & tanya jawab
2. Diskusi
3. Brainstorming

d. Media
1. Makalah/hand out
2. Papan tulis white board dan spidolnya
3. Kertas plano dan spidolnya
4. OHP/In focus

e. Waktu
Alokasi waktu 120 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih membagi makalah/hand out pada peserta dan memberi 

waktu 10 menit untuk membaca
2. Pelatih membuka sessi  kemudian memberi  penjelasan singkat 

tentang pokok bahasan materi.
3. Pelatih  menjelaskan  tentang  pengertian,  jenis,  bentuk 

metodologi dan media serta fungsinya dalam pelatihan
4. Pelatih melakukan peragaan terhadap masing-masing tersebut 

dengan melibatkan peserta pelatihan.
5. Pelatih  mengajak melakukan diskusi  tentang  kekurangan dan 

kelebihan dari berbagai metode dan media latihan yang telah 
dipe ragakan dengan cara  membagi  peserta  dalam kelompok 
diskusi kecil

6. Selanjutnya hasil  diskusi masing-masing kelompok dituangkan 
ke  dalam  plano  dan  pelatih  mengidentifikasi  serta 
mengeksplorasi hasil diskusi kemudian merangkum secara garis 
besar hasil diskusi kelompok tersebut.

7. Pelatih menutup sessi

10.Management Pelatihan
a. Pokok bahasan



1. Pengertian, unsur dan fungsi managemen latihan
2. Metode penerapan management latihan secara praktis

b. Tujuan
1. Memahami unsur dan fungsi managemen latihan
2. Mampu menerapkan managemen latihan dalam proses latihan 

secara tepat.
c. Metode

1. Ceramah & tanyajawab
2. Diskusi & study kasus
3. Brainstorming

d. Media
1. Makalah/hand out
2. Papantulis white board dan spidolnya
3. Kenas plano dan spidolnya
4. OHP/In focus

e. Waktu
Alokasi waktu 120 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih membagi makalah/hand out pada peserta dan memberi 

waktu 10 menit untuk membaca
2. Pelatih membuka sessi kemudian member! penjelasan tentang 

pokok  bahasan  materi,  dan  menjelaskan  tentang  pengertian 
management latihan

3. Pelatih  mengadakan  curah  pendapat  dengan  peserta  tentang 
langkah-langkah  memanej  sebuah  pelatihan,  lalu 
mengidentifikasi hasil curah pendapat.

4. Pelatih  mengajak  peserta  untuk  mempraktekkan  langkah-
langkah  memanej  suatu  pelatihan  dengan  cara  membagi 
peserta pada bebarapa kelompok diskusi.

5. Untuk efisiensi sasaran studi kasus, pelatih memberikan arahan 
untuk praktek memanej pelatihan yang ada di IPNU mulai dari 
Makesta dst.

6. Hasil studi kasus dari masing-masing kelompok di tuangkan di 
plano kemudian di diskusikan pada seluruh kelompok.

7. Pelatih  merangkum  secara  garis  besar  hasil  diskusi  masing-
masing  kelompok,  dan  memberikan  saran  terhadap  peserta 
terkait dengan management latihan

8. Pelatih menutup sessi

11.Bermain dan Belajar
a. Pokok bahasan

1. Pengertian permainan
2. Macam  dan  fungsi  permainan  (perkenalan,  energiser,  ice 

breaker)
b. Praktek bermain Tujuan

1. Memahami tentang permainan sebagai salah satu metode dalam 
pelatihan

2. Mampu menerapkan beberapan permainan dalam pelatihan



c. Metode
1. Ceramah & tanya jawab
2. Praktek bermain

d. Media
1. Makalah/hand out
2. Papan tulis white board dan spidolnya
3. Kertas plano dan spidolnya
4. OHP/In focus

e. Waktu
Alokasi waktu 120 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih  membagi  makalah/hand  out 

pada peserta dan memberi waktu 10 
menit untuk membaca

2. Pelatih  membuka  sessi  kemudian 
memberi  penjelasan  tentang  pokok 
bahasan materi

3. Selanjutnya pelatih melakukan brainstorming terhadap peserta 
tentang seputar permainan.

4. Selanjutnya  pelatih  memberikan  paparan  tentang  pengertian 
bermain, fungsi dan macam dari permainan

5. Pelatih  mengajak  peserta  untuk  melakukan  beberapa  contoh 
permainan

6. Pelatih  mengajak  diskusi  untuk  melihat  kelebihan  dan 
kekurangan dari beberapa permainan yang telah dipraktekkan 
tersebut.

7. Pelatih  memberikan  ulasan  singkat  tentang  hasil  diskusi 
tersebut.

8. Palatih menutup sessi.

12.Methodologi Evaluasi Latihan
a. Pokokbahasan       

1. Pengertian dan Prinsip dasar metodologi evaluasi pelatihan
2. Manfaat,  tujuan  dan  sasaran  metodologi  evaluasi  dalam 

pelatihan
3. Cara dan waktu melaksanakan evaluasi dalam pelatihan

b. Tujuan
1. Mengetahui dan memahami prinsip dasar dalam pelatihan
2. Memahami  manfaat,  tujuan  dan  sasaran  evaluasi  dalam 

pelatihan
3. Mampu memahami kapan evaluasi pelatihan dapat dilaksanakan

c. Methode
1. Ceramah & tanya jawab
2. Diskusi & study kasus
3. Brainstorming

d. Media
1. Makalah/hanct out
2. Papantulis white board dan spidolnya



3. Kertas plano dan spidolnya
4. OHP/In focus

e. Waktu
Alokasi waktu 120 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih membagi makalah/hand out pada peserta dan memberi 

waktu 10 menit untuk membaca
2. Pelatih membuka sessi kemudian memberi penjelasan tentang 

pokok  bahasan  materi,  dan  menjelaskan  tentang  pengertian 
methodologi evaluasi latihan.

3. Pelatih  membagi  peserta  latihan  dalam  beberapa  kelompok 
untuk  mendiskusikan  manfaat,  tujuan  dan  sasaran  evaluasi 
dalam  pelatihan  serta  bagaimana,  kapan  evaluasi  latihan 
dilaksanakan.

4. Hasil diskusi dari masing-masing kelompok di tuangkan di plano 
kemudian di diskusikan pada seluruh kelompok.

5. Pelatih  merangkum  secara  garis  besar  hasil  diskusi  masing-
masing  kelompok,  dan  memberikan  explorasi  mendalam 
tentang evaluasi latihan.

6. Pelatih menutup sessi

13. Manajemen Kaderisasi IPNU
a. Pokok bahasan

1. Skema pengkaderan IPNU
2. Manajemen Kaderisasi IPNU

b. Tujuan
1. Memahami kronologis tahapan pengkaderan di IPNU
2. Mampu  menerapkan  tahapan  tersebut  secara  benar  dan 

konsisten
c. Metode

1. Ceramah & tanyajawab
2. Diskusi & study kasus
3. Brainstorming

d. Waktu
Alokasi waktu 120 menit efektif

e. Media
1. Makalah/hand out
2. Papan tulis white board dan spidolnya
3. Kertas plano dan spidolnya
4. OHP/In focus

f. Proses kegiatan
1. Pelauh membuka sessi dan menjelaskan secara singkat materi 

pokok bahasan.
2. Pelatih menyajikan skema pelatihan IPNU
3. Pelatih  memberikan  penjelasan  komprehensiftentang  tahapan 

pebtihan dan manajemen kaderisasi  yang dilanjutkan dengan 
diskusi

4. Pelatih membagi peserta dalam beberapa kelompok, kemudian 



mendiskusikan  tentang  kekurangan  dan  kelebihan  system 
pelatihan IPNU, serta manajemen kaderisasi.

5. Hasil diskusi di tuangkan dalam plano yang selanjutnya dibahas 
secara  bersama-sania,  dirangkuman dan  dieksplorasi  dipandu 
oleh pelatih.

6. Pelatih memberikan saran-saran diakhiri dengan menutup sessi.

14.Praktek Melatih
a. Pokok bahasan

1. Rencana materi dan praktek melatih
2. Tehnik memandu sebuah pelatihan
3. Manajemen forum

b. Tujuan
1. Memiliki  kemampuan  dan  keterampilan  untuk  menjadi 

pemandu/pelatih
2. Memiliki kepercayaan diri akan kemampuan dan ketrampilannya 

dalam memandu pelatihan
c. Metode

1. Demonstrasi
2. Praktek

d. Media
1. Lembar panduan praktek melatih dan pengamatan
2. Media lain yang sesuai

e. Waktu
Alokasi waktu 240 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih membuka sessi dan memberikan penjelasan 

tentang  praktek  melatih,  kemudian  pelatih 
memberi  kesempatan  peserta  untuk 
mengemukakan hal-hal  yang belum jelas tentang 
melatih.

2. Pelatih  sebelumnya  telah  mempersiapkan 
pembagian tugas dan materi yang diperlukan bagi 
peserta yang akan diminta untuk praktek melatih.

3. Pelatih  membagi  peserta  ke  dalam beberapa  kelompok kecil. 
Masing-masing kelompok dipandu oleh minimal seorang pelatih.

4. Selanjutnya peserta melakukan praktek melatih sesuai dengan 
saran  pelatih  dan  setiap  peserta  mendapat  giliran  melatih. 
Setiap peserta melakukan pengamatan dengan mengisi blanko 
pengamtan yang telah disediakan oleh pelatih.

5. Setelah  praktek  melatih  selesai,  pelatih  mengadakan  curah 
pendapat  dari  hasil  pengamatan  dan  pengalaman  mereka 
masing-masing  secara  umum  terhadap  pelaksanaan,  proses 
praktek dan hasil praktek melatih.

6. Pelatih menyimpulkan secara umum dari hasil praktek melatih 
peserta  pelatihan  dan  memberikan  saran-sarannya  diakhiri 
dengan menutup sessi.



PANDUAN PRAKTEK MELATIH

Siapkan rencana materi rekan yang akan disampaikan (materi pokok dan pokok bahasannya).
Siapkan semua perangkat melatih/mediayang akan digunakan dalam praktek melatih.

Bagi rekan yang berperan sebagai pelatih
mengawali praktek. (kemukakan kepada peserta hal-hal yang berkaitan dengan situasi latihan meliputi jenis latihan apa, pesertanya siapa, tujuannya apa dll)
Materi dan pokok bahasan yang akan dibahas

Metode yang digunakan
Media yang digunakan
Alokasi waktu yang dibutuhkan

Bagi rekan yang berperan sebagai peserta.
Dukunglah rekan anda yang berperan sebagai pelatih saat ini dengan cara mengikutinya secara sungguh-sungguh
Gunakan blanko isian pengamatan sebagai umpan balik terhadap rekan anda yang sedang melakukan praktek melatih dan isilah dengan jujur.
Berikan blanko isian kepada pelatih bila telah selesai pelaksanaanprakek melatih

Blanko Pengamatan Praktek Melatih

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur. Blanko 
ini  bukan  penilaian,  namun  merupakan  umpan 
balik  dari  peserta  yang  melakukan  praktek 
melatih.

Nama :
…………….

Ya Tidak

1. Proses Melatih



• Apakah pelatihan berjalan 
kaku/tegang

• Apakah pelatihan berjalan 
dengan suasana riang

• Apakah pelatihan berjalan 
tepat waktu

2. Metoda 
• Apakah  pelatih  mampu 

mengetrapkan  metoda 
yang dipakai ?

• Relevankan  metoda  yang 
digunakan ?

3. Sarana
• Apakah  pelatih  telah 

menggunakan  sarana 
pelatihan dengan baik?

• Apakah  sarana  yang 
digunakan memadai?

4. Peran Pelatih
Apakah pelatih telah berperan seperti berikut;

• Menciptakan suasana
• Memberi  kesempatan 

bertanya/berpendapat 
• MenJelaskan  ungkapan 

peserta yang belurn jelas 
• Memperhatikan waktu 
• Mengarahkan  kepada 

kesimpulan
5. Peran peserta 

• Apakah  peserta  bersedia 
terlibat  aktif  dalarn 
pelatihan 

• Apakah  peserta  bersifat 
pasif dalam pelatihan 

• Apakah  peserta  bersedia 
mengemukakan pendapat 

• Apakah  peserta 
menanggapi  pertanyaan 
pelatih 

• Apakah  peserta 
menanggapi  pertanyaan 
teman sendri

Komentar/saran anda :



15.Evaluasi
a. Pokokbahasan

1. Review dan evaluasi akhir penyelenggaraan latihan
2. Post test

b. Tujuan
1. Mampu  mengorganisir  dan  mengungkapkan  kembali 

pengalaman latihan peserta sejak awal sampai akhir pelatihan, 
sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangan selama latihan 
berlangsung.

2. Mampu memberikan umpan balik dan kritikan terhadap proses 
pelaksanaan  latihan  ini  serta  saran-saran  mereka  untuk 
perbaikan pelaksanaan latihan di masa yang akan datang

c. Metode
1. Angket, Diskusi
2. Post test

d. Media
1. Papan tulis white board dan spidolnya
2. Kertas plano dan spidolnya
3. Soal-soal post test dan form umpan balik

e. Waktu
Alokasi waktu 90 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatihmembukasessi,kemudian 

memberikan  penjelasan  singkat 
tentang  evaluasi  pelatihan  dan 
tujuannya.

2. Pelatih membagikan angket l (ihat 
lampiran)  kepada  masing-masing 
peserta.

3. Selanjutnyapelatihmembagi peserta kedalambeberapakelompok 
diskusi,  kemudian  masing-masing  kelompok  merumuskan 
beberapa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sessi 
yang berkaitan dengan prosesi pelatihan, misalnya infrastruktur 
pelatihan,  materi,  pelatih,  metode,  narasumber,  peserta, 
suasana, sistem kelekatan dll berdasarkan hasil identifikasi isian 
angket masing-masing peserta.

4. Hasil  diskusi  di  tuangkan  dalam  kertas  plano  kemudian 
dipresentasikan oleh masing-masing kelompok.

5. Pelatih  memandu  untuk  mengidentifikasi  masing-masing 
permasalahan,  sehingga  menjadi  entry  point  bagi  peserta  di 
dalam menyelenggarakan pelatihan berikutnya.

6. Selanjutnya  pelatih  menyimpulkan  secara  garis  besar  hasil 
diskusi.

7. Untuk  melihat  daya  serap  materi  pelatihan  selama  proses 
pelatihan, maka pelatih memberikan post test kepada peserta 



dan beberapa angket umpan balik (lihat lampiran)
8. Untuk format evaluasi harian, akhir kegiatan bagi peserta dan 

pelatih seperti terlihat dalani lampiran.
9. Pelatih menutup sessi.

16.Rencana Tindak Lanjut (RTL)
a. Pokokbahasan

1. Rencana tindak lanjut latihan
2. Rumusan  strategi  tindak  lanjut  untuk  pengembangan 

kemampuan peserta
b. Tujuan

1. Menyadari  pentingnya  suatu  tindak  lanjut  latihan  sebagai 
bentuk  perwujudan  dari  pengetahuan,  keterampilan  dan 
pengalaman yang diperolehnya selama latihan

2. Mampu  menyusun  suatu  rencana  tindak  lanjut  tentatif  yang 
dapat dan mungkin dilaksanakannya pasca latihan pelatih

c. Metode
1. Angket
2. Diskusi

d. Media
1. Papan tulis white board dan spidolnya
2. Kertas plano dan spidolnya
3. Lembar angket tindak lanjut kegiatan

e. Waktu
Alokasi watku 120 menit efektif

f. Proses kegiatan
1. Pelatih  membuka  sessi,  kemudian  memberikan 

penjelasan  singkat  tentang  rencana  tindak  lanjut 
sebagai  bentuk  pendalaman  materi,  peningkatan 
skill organisasi, pengalaman organisasi dll.

2. Agar  hasil  rencana  tindak  lanjut  tepat  sasaran, 
maka  sebaiknya  rencana  tindak  lanjut  di  buat 
forum segiugn yakni peserta, pelatih, dan pimpinan 
structural kepengumsanya bersss^Mtan. 

3. Pelatih membagikan angket kegiatan tindak lanjut 
kegiatan  (lihat  lampiran)  kepada  masing-masing 
peserta.

4. Setelah  selesai  diisi  oleh  peserta,  maka  pelatih 
memandu  forum  untuk  mengidentifikasi  hasil 
angket  kegiatan  tindak  lanjut  kegiatan  sebagai 
rumusan  kegiatan  besar  yang  akan  dilaksanakan 
pasca Latihan Pelatih I.

5. Untuk membahas tehnis  secara  lebih  rinci,  maka 
pelatih  menyerahkan  kepada  pimpinan  struktural 
kepengurusan untuk memimpin diskusi.

6. Hasil  pembahasan  tersebut  kemudian  dituangkan 
dalam plano dan menjadi ketetapan kegiatan yang 



harus dilaksanakan.
7. Pelatih memberikan penegasan secara garis besar 

atas hasil perumusan rencana tindak lanjut.
8. Kemudian  diakhiri  dengan  penutupan  sessi  oleh 

pelatih
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