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Cara Menggunakan Panduan Pelatihan Pelatih 

 
Materi pelatihan ini dibuat oleh tim the Conservation and Community Investment Forum (CCIF; 
www.cciforum.org) untuk digunakan oleh pelatih utama berpengalaman dalam melatih peserta sebagai bagian 
dari proyek MAMTI. Materi ini berguna sebagai acuan dan bahan pendukung di masa yang akan datang bagi 
para pelatih lapangan selama lokakarya pelatihan usaha dan aktifitas pembinaan dan pembimbingan lainnya.  
 
Tujuan utama panduan ini adalah untuk:  
• Mengembangkan kecakapan dan membimbing pelatih usaha lapangan; 
• Menjadi sebuah acuan bagi aktifitas pelatih di lapangan; 
• Menyediakan serangkaian informasi lengkap tetang pengelolaan dan pengembangan usaha yang berkaitan 

langsung dengan perdagangan ikan hias di negara berkembang, dan  
• Menyediakan aktifitas partisipatoris bagi pelatih untuk dilaksanakan dengan nelayan dan koordinator. 
 
Panduan ini berisi modul-modul sebagai berikut: 
 
Modul 1: Pelatihan Pelatih 
Modul 2: Saya, Pekerjaan Saya, Usaha Saya dan Komunitas Saya  
Modul 3: Industri dan Rantai Pemasaran 
Modul 4: Organisasi dan Tatakelola 
Modul 5: Perencanaan dan Manajemen Operasi 
Modul 6: Manajemen Keuangan 
Modul 7: Aktifitas Pasca Pelatihan 
 
Setiap modul terdiri atas beberapa bagian dan disertai sesi panduan dan materi handout.  
 

Sesi Panduan: berisi garis besar tujuan untuk Sesi yang bersangkutan, bahan yang diperlukan untuk 
menyelesaikan sesi tersebut, dan topik yang dicakup oleh Sesi tersebut dalam bentuk tabel. Tabel juga 
memuat prakiraan waktu yang dibutuhkan untuk penyajian dan aktifitas. Sesi Panduan adalah panduan 
sederhana bagi pelatih untuk mempermudah Sesi tersebut. 

 

Materi Handout: terdiri atas materi dan informasi pendukung yang diperlukan untuk sebuah sesi, misalnya, 
konsep teoritis, definisi, contoh, dan aktifitas yang dapat dipakai dalam pelatihan lapangan, serta diberikan 
kepada peserta sejak awal sesi.  

 
Audiens sasaran semua modul adalah peserta (calon pelatih). Tingkat penjelasan yang disajikan dimaksudkan 
agar pelatih utama dapat membimbing peserta menjawab pertanyaan, menjelaskan materi tersebut, dan 
membahas topik dengan peserta. Pelatih utama diharapkan mampu menilai tingkat latar belakang dan 
penjelasan yang sesuai untuk disampaikan kepada peserta dan memprioritaskan topik saji, jika waktu terbatas. 
Meski jumlah materi yang disajikan dapat bervariasi, semua modul harus dicakup, dan dikerjakan secara 
berurutan. 
  
Dari tim CCIF, kami berharap manual ini membantu Anda mengembangkan kecakapan dalam usaha ikan hias 
laut setempat (nelayan, koordinator dan eksportir) dan mendorong praktek berkelanjutan dalam komunitas 
nelayan. 
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