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  Perencanaan Aktifitas Pembinaan dan 
Pembimbingan Usaha 

 
 
Sesi 1: Pembinaan dan Pembimbingan Usaha: Perencanaan Aktifitas 
 
Tujuan  
 
Di akhir pelajaran, peserta harus dapat: 
1. menetapkan tujuan aktifitas pembimbingan usaha; 
2. membahas kelemahan dan kebutuhan mereka dalam pelatihan 
3. melacak proses belajar mereka lewat pelatihan; dan 
4. menetapkan langkah-langkah selanjutnya dalam pembimbingan.  
 
Alat/Bahan Yang Dibutuhkan 

 
Kertas 4A, papan tempel dan spidol 

 
 

Durasi: 1.5 jam 
 
Hasil: Rencana Aktifitas Pembimbingan (untuk dirancang oleh fasilitator setelah pelatihan)  
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Waktu Pelatih Peserta 

20 menit Pembinaan dan Pembimbingan:  

Apakah pembinaan dan pembimbingan itu? Apakah 
perbedaan keduanya? Kapan dan bagaimana 
menggunakannya? 

Fasilitator dengan metode partisipatoris, menjawab 
pertanyaan di atas dan memastikan peserta 
mengerti pentingnya pembimbingan dalam proses 
pengembangan kecakapan. 

Fasilitator akan menjelaskan tujuan: 
• Memperdalam konsep-konsep dan 

pengertian penting tertentu 
• Berusaha memperkuat ketrampilan yang 

masih lemah 
• Menerapkan teori kepada aktifitas “nyata” di 

tempat (misalnya, “di tanah”) 
• Menjawab keraguan dan pertanyaan yang 

ada kaitannya dengan usaha  

Menyajikan Proses dan Skema Pembinaan dan 
Pembimbingan CCIF 

Peserta akan mempelajari 
proses pembimbingan dan 
membahas visi mereka 
terhadap proses tersebut. 

Membahas skema proses 
pembimbingan untuk 
kegiatan CCIF. 

60 menit Dengan pendekatan partisipatoris, fasilitator akan: 

1. Menyajikan hasil kegiatan (Modul 2 TOT). 
Mengkaji hasil aktifitas tersebut, di mana peserta 
harus mendiskusikan kelemahan mereka.  

2. Membahas kemajuan peserta sebelum dan 
sesudah pelatihan di bidang pengembangan 
kecakapan dan ketrampilan teknis. Apakah 
kebutuhan Anda  sama? Adakah kebutuhan baru 
muncul? Apakah kelemahan lama sudah diatasi 
lewat pelatihan usaha? Dapat Anda mengukur 
kebutuhan pengembangan kecakapan Anda secara 
lebih baik? Apakah sekarang Anda lebih mampu 
menggambarkan kebutuhan Anda dalam rangka 
kemajuan usaha? Kalau ya, bagaimana? 

3. Ukur kelemahan dan kebutuhan 
pengembangan kecakapan dan dukungan. 

4. Selesaikan rencana umum dengan 
memanfaatkan hasil diskusi. 

 

 

 Bahas bagaimana 
pemahaman mereka 
akan kebutuhan 
berubah.  

 Jelaskan bagaimana 
MAMTI dapat 
membantu mereka 
dalam aktifitas 
pembimbingan di masa 
yang akan datang 
dengan membantu 
mereka 
mengungkapkan 
kebutuhan dan 
kelemahan mereka.  
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Waktu Pelatih Peserta 

10 menit Ringkas poin-poin yang muncul selama sesi, yang 
bersinggungan dengan: 
 Kebutuhan pembinaan dan pembimbingan; 
 Proses belajar; 
 Langkah selanjutnya 

 

 Menunjukkan poin-poin 
pelajaran yang telah 
mereka petik selama 
sesi tersebut. 

 Membahas perlunya 
pembimbingan. 
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