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 Berasal dari kata dalam Bahasa Latin discussio, discussi,
discussum berarti memeriksa, memperbincangkan, mem-
bahas serta kata discussion dalam Bahasa Inggris artinya
perundingan atau pembicaraan

 Proses bertukar pikiran antara dua orang atau lebih
mengenai suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu

 Komponen yang terlibat dalam diskusi: ketua, sekretaris,
dan peserta
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Dilaksanakan secara sederhana, peserta terbatas, dan
permasalahan yang dibicarakan biasanya tidak terlalu
kompleks, tujuannya untuk memahami, mendalami materi
atau disiplin ilmu tertentu.

Kegiatan bertukar pikiran atau pengalaman antara tiga
sampai dengan enam orang ahli, yang dipandu oleh seorang

moderator dan disaksikan oleh sejumlah pendengar.
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Pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok orang 
yang pekerjaannya sejenis untuk memecahkan
permasalahan tertentu.
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 Berasal dari kata semin yang berarti biji atau benih.
 Seminar dapat diartikan sebagai tempat benih-benih

kebijaksanaan disemaikan.

Yang dibicarakan dalam seminar bukan hal-hal yang bersifat
teknis, tetapi lebih bersifat membangun wacana, kebijaksanaan
yang akan dijadikan solusi bagi masalah-masalah teknis.
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Pembicaraan, rapat, atau pemusyawaratan antara wakil-wakil
negara atau lembaga untuk membahas kepentingan bersama guna
pemecahan masalah atau pengambilan tindakan tertentu.



7

 Sebuah pertemuan atau rapat besar yang
dihadiri oleh para peserta dalam jumlah
yang sangat besar

 Dikenal juga dengan istilah muktamar
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Bentuk diskusi yang diawali serangkaian pidato pendek oleh dua sampai
empat orang ahli, untuk menyampaikan pandangan-pandangan mengenai
pokok permasalahan yang dipandu oleh seorang moderator. Setelah itu, 

peserta diminta untuk memberikan tanggapan.
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Berbeda dengan simposium, para ahli
yang dihadirkan hanya memberikan
jawaban yang diajukan oleh peserta
mengenai topik yang telah ditentukan
tanpa diawali pidato terlebih dahulu



Sarasehan
Model diskusi yang format dan sifat suasananya mendekati santai, permasalahan yang 

dibahas tidak terlalu dibatasi, sehingga pembicaraan menjadi sangat kaya perspektifnya
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 Berbicara pada lawan untuk membela sikap, pendirian, pendapat,
atau rencana yang diyakini serta melawan sikap, pendirian,
pendapat, atau rencana lawan.

 Secara sederhana, debat berarti bertukar pikiran tentang suatu hal
dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat
masing-masing.



Seseorang yang memimpin diskusi,
sehingga harus memiliki pengetahuan
yang memadai mengenai subjek atau
topik yang dibicarakan.

 Sangat mengetahui susunan acara.
 Mampu untuk memimpin diskusi secara efektif dan

efisien (tidak berbicara terlalu banyak atau terlalu
sedikit serta mampu menciptakan suasana yang
nyaman dalam diskusi)

 Tahu latar belakang audiens dan penyaji agar dapat
memilih cara paling tepat untuk menjembatani
komunikasi antara penyaji dan audiens
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Orang yang menyajikan makalah 
dalam seminar atau workshop

Harus memiliki pengetahuan
yang cukup mengenai topik yang 
disajikan. Mampu mengatur ide-
idenya dengan baik sehingga
audiens bisa mengikuti
penjelasannya dengan mudah. 
Kadang-kadang memerlukan
suatu media pendukung.
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 Tahu persis saja yang diundang ke acara tersebut, dari
mulai tamu hingga audiens. 

 Memberi tahu para undangan mengenai susunan acara. 
 Serta mengetahui formalitas suatu acara untuk

menyesuaikan bahasa dan gaya yang akan digunakan serta
suasana yang akan dibangun. Seseorang yang biasanya dapat dengan mudah 

untuk diamati di berbagai kesempatan sosial, 
seperti seminar, workshop. 

Pembawa Acara
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Seorang MC harus menyebutkan tamu khusus yang diundang di suatu acara maka MC 
harus melakukan hal tersebut dengan baik

TUJUAN UCAPAN

King/Queen
Her Most Gracious Majesty, Queen Elizabeth

Her Majesty, Queen Elizabeth

Members of 
Royal Family

Her Royal Highness, Duchess of Cambridge Kate Middleton
His Royal Highness, Prince William

President
Minister
Rector

The Honorable Joko Widodo, The President of Indonesia
The Honorable Puan Maharani, The Minister of …

The Honorable Eddy Soeryanto Soegoto, 
The Rector of Unikom

People in General

Ladies and Gentlemen
Dear Friends

Dear Brothers and Sisters
Distinguished Guests
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Menyambut atau Menyapa Audiens

Menyebutkan Audiens yang Hadir

Menyebutkan Susunan Acara

Mengundang Narasumber

Membuka dan Menutup acara


