
PERKENALAN & 
KESEPAKATAN LOKAKARYA

(60 Menit)
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TUJUAN UMUM

• Tujuan sesi perkenalan ini adalah menciptakan 
suasana yang kondusif, nyaman, dalam 
lokakarya. 
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TUJUAN KHUSUS

• Mengenal satu sama lain.

• Menjelaskan tujuan lokakarya.

• Mengidentifikasi harapan-harapan peserta 
lokakarya.

• Menjelaskan siklus belajar orang dewasa yang 
akan digunakan selama lokakarya.

• Menyepakati norma-norma untuk menciptakan 
suasana lokakarya yang kondusif, efektif, dan 
efisien
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PERKENALAN

• Sebutkanlah nama lengkap, nama panggilan, 
dan dari Institusi apa Bapak/Ibu berasal?

• Sampaikanlah ‘prestasi Bapak/Ibu yang 
membanggakan’
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IDENTIFIKASI HARAPAN

Untuk apa kita berada disini?
Apa harapan Bapak/Ibu?

Tulislah dalam metaplan, 
apa yang diharapkan dalam 
pertemuan ini.
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TUJUAN LOKAKARYA

Secara umum kegiatan lokakarya ini bertujuan 
untuk merumuskan  rencana strategis Dinas 
Pendidikan secara partisipatif dan untuk 
memenuhi hak anak terhadap pendidikan
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TUJUAN KHUSUS

• Meningkatkan kesadaran pentingnya penyusunan 
renstra dinas pendidikan secara partisipatif

• Menguatkan kapasitas dinas pendidikan dalam 
rangka penyampaian pelayanan publik yang 
efisien, akuntabel dan transparan

• Menyinkronkan upaya antara para aktor yang 
saling bertugas terhadap anak-anak

• Merumuskan isu strategis
• Merumuskan visi, misi, tata nilai, tujuan, strategi 

dan kebijakan
• Merumuskan program dan kegiatan
• Menyusun rencana monitoring dan evaluasi 7



PEMBELAJARAN ORANG DEWASA
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 Bermanfaat bagi diri sendiri

 Memenuhi kebutuhan yang mendesak

 Menyampaikan apa yang pernah dialami

 Merasa dihargai

 Suasana nyaman dan aman



PRINSIP BELAJAR ORANG DEWASA

• Keterlibatan penuh warga untuk belajar

• Belajar Bersama—kolaborasi

• Belajar adalah proses mencipta

• Komunikasi multikanal

• Lingkungan belajar yang nyaman
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SIKLUS BELAJAR ORANG DEWASA
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PROSES BELAJAR

Belajar adalah proses mengubah
pengalaman menjadi pengetahuan
pengetahuan menjadi pemahaman
pemahaman menjadi kebijakan
kebijakan menjadi tindakan baru
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METODE
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• Diskusi Kelompok

• Curah Pendapat 

• Praktik dan Simulasi

• Permainan dan “Team Building”

• Cara lain yang aktif, menarik dan 
relevan untuk profesi peserta



KESEPAKATAN LOKAKARYA
• Tidak Perlu Mencatat, perhatikan lebih penting!

• Silakan Masuki Zona Belajar Anda

• Istirahat Cukup, jangan datang lambat

• Belajarlah dari Pengalaman Semua Orang

• Hukum Dua Kaki, Kelola Diri Anda Sendiri

• Mulai 08:00, Selesai 17:00

• Hp di –silent (digetarkan)

• Aktif menyampaikan gagasan 

• ………(dll)………..
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PENUTUP

Kita BUKAN memberi IKAN

Kita juga TIDAK memberi KAIL

Tapi kita sedang merubah 

SISTEM PERIKANAN

(yaitu: bagaimana anda akan bisa 
memancing sendiri selamanya)
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