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Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Nomor KEP. 380 /LATTAS/XII/2017
TENTANG
Petunjuk Teknis Pelatihan
Kewirausahaan Produktif
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada sensus ekonomi BPS tahun 2016, diinformasikan bahwa
jumlah penduduk Indonesia sebanyak 252 juta orang, terdapat
wirausaha sebanyak 7,8 juta orang, atau 3,10 % (persen) dari jumlah
penduduk. Dengan demikian tingkat kewirausahaan Indonesia telah
melampaui 2% (persen) dari populasi penduduk sebagai syarat
minimal suatu masyarakat menuju sejahtera. Menkop dan UKM
mengakui, ratio wirausaha sebesar 3,10 % itu masih lebih rendah
dibandingkan dengan negara – negara lain; seperti Malaysia 5 %,
China 10 %, Singapura 7 %, Jepang 11 % maupun AS yang 12 %.
Untuk terus meningkatkan ratio wirausaha maka peran masyarakat
bersama pemerintah terus didorong, juga swasta dan kalangan
perguruan tingg.
Minat masyarakat menjadi pengusaha/berwirausaha perlu terus
didorong agar tercipta lapangan kerja baru dan kesejahteraan
meningkat. Untuk mendorong masyarakat berwirausaha maka telah
ditetapkan bahwa salah satu indikator capaian kinerja yang tercantum
dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Ketenagakerjaan
Tahun 2015 – 2019, adalah pelatihan kewirausahaan bagi calon
wirausaha baru yang merupakan prioritas bidang.
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Penciptaan lapangan kerja melalui upaya penciptaan wirausaha
atau entrepreneneurs merupakan salah satu strategi dalam
menyelesaikan masalah pengangguran dan pengangguran
terselubung yang tengah dihadapi oleh bangsa dan negara
Indonesia saat ini. Penciptaan lapangan kerja akan memberikan
konstribusi yang besar terhadap perkembangan sosial ekonomi,
mengurangi kemiskinan dan pemecahan masalah – masalah sosial,
eksklusivitas dan prustasi.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan selama tahun
2015, pemerintah berhasil menempatkan total 2.001.272 orang
tenaga kerja melalui tujuh kegiatan utama. Kegiatan di bidang
investasi berhasil menjadi yang terbesar dalam menempatkan
tenaga kerja yakni sebanyak 1.435.711 orang, disusul oleh kegiatan
penempatan TK luar negeri sebanyak 275.376 orang tenaga
kerja, padat karya 174.122 orang tenaga kerja. Berikutnya melalui
kegiatan kewirausahaan sebanyak 80.788 orang, pemagangan
31.915 orang, inkubasi 5.565 orang dan pelaut 3.000 orang tenaga
kerja.
Target Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 10 juta kesempatan
kerja selama tahun 2015-2019 tidak dapat disediakan hanya oleh
Kemnaker. Kemnaker terus berkoordinasi melakukan pendataan
kesempatan kerja yang dihasilkan oleh aktivitas kementerian/
lembaga lain maupun pihak swasta. Kebijakan yang telah
dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendukung
penciptaan kesempatan kerja tahun 2015-2019 yakni ; a) Penerapan
model wirausaha serta pendampingan untuk pemberdayaan usaha
mandiri dan ; b) Meningkatkan jumlah wirausaha melalui pelatihan –
pelatihan kewirausahaan dan akses memperoleh kredit perbankan.
Masing – masing Kementerian mempunyai ciri khas sendiri dalam
penanganan kewirausahaan di instansinya. Program kewirausahaan

2

PETUNJUK TEKNIS | PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF

yang dilaksanakan pada Kementerian Ketenagakerjaan cq. Ditjen
Binalattas adalah Program Pelatihan Kewirausahaan Produktif,
karena menerapkan konsep – konsep produktivitas dalam
menjalankan usaha.Konsep produktivitas diterapkan agar mereka
dapat meningkatkan produktivitasnya. Tingkat pertumbuhan
produktivitas usaha yang tinggi akan menciptakan nilai tambah
dan menciptakan daya saing usaha serta mampu bersaing dengan
wirausaha lain.
Pola Pelatihan Kewirausahaan Produktif yang dikembangkan oleh
Ditjen Binalattas ini bersinergi dengan Ditjen Binapenta dan PKK
dalam hal merekrut calon peserta dan programnya, yaitu:
1. Pelatihan Dasar Kewirausahaan Produktif yang diselenggarakan
oleh Ditjen Binalattas, calon peserta (input) berasal dari
masyarakat umum dan setelah mengikuti pelatihan dasar
kewirausahaan produktif selesai, mereka sudah mempunyai/
menyusun ide bisnis untuk memulai usaha (output).
2. Lulusan peserta Pelatihan Dasar Kewirausahaan Produktif yang
sudah menyusun ide bisnis dapat dilanjutkan sebagai peserta
(input) dari pelatihan “Penciptaan Wirausaha Baru Melalui
Tenaga Kerja Mandiri ” dari Direktorat Jenderal Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
3. Para wirausahawan baru (output) yang sudah menjalankan
usahanya dan mendapatkan pendampingan dari Ditjen
Binapenta dan PKK untuk meningkatkan produktivitas usahanya,
maka dapat mengikuti program Pelatihan Peningkatan
Kewirausahaan Produktif (input) yang diselenggarakan oleh
Ditjen Binalattas.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya suatu
Petunjuk Teknis dalam menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan
Produktif agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif,
efisien dan berkualitas.
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B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan disusunnya Pedoman Pelatihan Kewirausahaan
Produktif adalah sebagai berikut:
1. Memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan/ Pedoman bagi
Penyelenggara Pelatihan Kewirausahaan Produktif dalam
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan
efisiensi,
efektivitas,
dan
kualitas
penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan produktif,
3. Sebagai acuan bagi Dirjen Binalattas/Direktur Bina Produktivitas
dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan
Produktif.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman Pelatihan adalah:
BAB I
Pendahuluan
BAB II Gambaran Pelatihan Kewirausahaan Produktif
BAB III Pelaksanaan Pelatihan Dasar Kewirausahaan Produktif
BAB IV Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan
Produktif
BAB V Pengorganisasian dan Mekanisme
BAB VI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
BAB VII Penutup
LAMPIRAN – LAMPIRAN
D. Dasar Hukum
1.
2.
3.

4

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan;
Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
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4.

5.

6.

7.
E.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 22 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Bidang Peningkatan Produktivitas;
Permenakertrans Nomor PER.21/MEN/IX/2009 tentang
Pedoman Pelayanan Produktivitas.

Pengertian
1.

2.

3.

4.

5.

Pelatihan adalah suatu proses pembelajaran dalam rangka
meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap untuk
meningkatkan produktivitas.
Kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa dan kemampuan
untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan
berguna bagi dirinya dan orang lain.
Wirausaha Produktif adalah seseorang yang berani berusaha,
memiliki motivasi tinggi, pengetahuan dan keterampilan
wirausaha dengan menerapkan prinsip – prinsip produktivitas
yaitu efisien, efektif dan kualitas disertai dengan kreativitas
dan inovasi yang menghasilkan barang/jasa yang ramah
lingkungan.
Pelatihan Dasar Kewirausahaan Produktif adalah proses
pembelajaran untuk membangkitkan motivasi berwirausaha
bagi masyarakat yang memiliki minat untuk memulai usaha (pre
start-up stage) dan menemukan ide - ide usaha dan merancang
sebuah rencana usaha/bisnis yang sudah matang
Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Produktif adalah
proses pembelajaran bagi para wirausahawan untuk
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan lanjutan dalam
pengelolaan usaha yang diperlukan bagi wirausaha pemula
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6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

6

yang telah mampu mengelola usahanya dengan baik melalui
strategi terpilih, seperti diversifikasi usaha, inovasi produk, atau
pengembangan jaringan pemasaran dengan produktif.
Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas atau proses mencari
calon atau kandidat peserta pelatihan sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan;
Seleksi adalah proses pemilihan/menemukan calon peserta
pelatihan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk
mengikuti pelatihan;
Calon peserta pelatihan adalah seseorang yang dinyatakan
lulus seleksi untuk mengikuti pelatihan;
Pengorganisasian adalah Tim pelaksana yang terlibat dalam
penyelenggaraan Pelatihan sesuai tugas dan tanggung
jawabnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh unit kerja yang
bersangkutan;
Mekanisme adalah suatu proses kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan pelatihan yang dimulai dari persiapan,
pelaksanaan ,evaluasi ,pelaporan dan monitoring;
Program pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan dalam
upaya peningkatan kualitas tenaga kerja diseluruh sektor
melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan dibidang
produktivitas;
Evaluasi adalah alat ukur kondisi awal, kemajuan proses,
kondisi akhir dan kelanjutan penerapan hasil akhir yang dicapai
dari pada suatu kegiatan;
Evaluasi Pengajar adalah untuk mengetahui kemampuan
pengajar dalam menyampaikan materi kepada peserta sesuai
dengan subtansinya;
Evaluasi Peserta Pelatihan adalah untuk mengetahui peserta
dapat menerima materi yang diberikan oleh instruktur;
Evaluasi Penyelenggaraan adalah evaluasi untuk mengetahui
bagaimana para panitia memberikan pelayanan yang terbaik
kepada peserta pelatihan dan evaluasi fasilitas sarana dan
prasarana selama pelatihan berlangsung;
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16. Penilaian Hasil Penerapan Pelatihan adalah penilaian terhadap
peserta setelah mengikuti pelatihan dalam menerapkan materi
yang diperoleh ditempat kerja.
17. Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) bidang Produktivitas
yang dimaksud dalam buku ini adalah Unit Pelaksana Teknis
Pusat yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihandan dan Produktivitas Kemnaker;
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bidang Produktivitas
adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah / Balai Pengembangan
Produktivitas Daerah (BPPD) Provinsi atau Bidang Pelatihan
dan Produktivitas bagi Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang
tidak memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah.
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BAB II
GAMBARAN UMUM
PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF

A. Model Pelatihan Kewirausahaan
Sejak tahun 2010, Direktorat Produktivitas dan Kewirausahaan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyelenggarakan
model pelatihan kewirausahaan dengan pola kewirausahaan
produktif dengan tujuan untuk menghasilkan wirausaha – wirausaha
baru yang produktif, yang diberikan nama Pelatihan Wirausaha Baru
Produktif. Dalam pelaksanaannya setiap tahun pelatihan tersebut
belum didukung adanya kegiatan pendampingan dalam memulai
usaha dan bantuan sarana usaha, sehingga hasilnya kurang optimal
untuk menjadikan wirausaha baru produktif.
Pelaksanaan kegiatan kewirausahaan pada Kementerian
Ketenagakerjaan yang diselenggarakan di masyarakat dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Pelatihan dan Produktivitas dengan
nama pelatihan “Wirausaha Baru” dan “Wirausaha Pengembang”
sedangkan di Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja dengan nama pelatihan “Penciptaan
Wirausaha Baru Melalui Tenaga Kerja Mandiri ” dengan pola
pendampingan memulai usaha sampai menjalankan usahanya.
Disamping model dan pola yang telah dilaksanakan oleh masing –
masing Direktorat Jenderal, maka untuk melakukan pengembangan
model kewirausahaan dengan mengkaji model – model lain yang
dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO).
Model pelatihan kewirausahaan yang dipublikasikan oleh
International Labour Organization (ILO) pada Buku SIYB
Implementation Guide, Program Start and Improve Your Business
(SIYB) disusun menjadi 4 (empat) paket pelatihan terpisah, yang

8
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dirancang untuk pengembangan kewirausahaan secara bertahap
dan berjenjang sesuai dengan tahapan atau tingkatan dalam
pengembangan kewirausahaan sebagaimana pada gambar 1 dan
uraian dibawah ini :

Gbr.1 Paket – Paket Pelatihan Pada SIYB-ILO
1.

Pelatihan Menghasilkan Ide Bisnis Anda (Generate Your
Business Idea) yang disingkat GYB, paket pelatihan ini ditujukan
untuk orang – orang yang ingin memulai usaha/bisnis melalui
pelatihan untuk mengembangkan ide usaha yang kongkrit yang
siap diimplemantasikan.
•

Secara umum, pelatihan ini bertujuan untuk membangkitkan
motivasi berwirausaha dan membantu pemuda/calon
menemukan ide-ide usaha dan merancang sebuah
rencana usaha/bisnis.

•

Sasaran dari pelatihan ini adalah orang – orang yang
memiliki minat untuk memulai usaha (pre start-up stage).
Setelah mengikuti pelatihan ini para calon wirausaha
diharapkan memiliki motivasi yang kuat untuk berwirausaha,
menemukan ide usaha yang disesuaikan dengan minat,
bakat, dan potensi, serta tersusunnya Rencana Usaha
PETUNJUK TEKNIS | PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF
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(business plan) / Proposal Kelayakan Usaha yang sudah
matang.
•

Pelatihan GYB dirancang untuk dapat diselenggarakan
oleh pelbagai kalangan dan menjangkau sebanyak
mungkin masyarakat/pemuda di seluruh pelosok tanah air.
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2.

Pelatihan Memulai Bisnis Anda (Start Your Business ) yang
disingkat SYB , paket pelatihan ini ditujukan untuk calon
wirausaha yang ingin memulai usaha kecil dan sudah memiliki
ide usaha yang kongkret. Program ini merupakan kombinasi
antara pelatihan, kerja lapangan dan dukungan setelah
pelatihan, dan membantu/pendampingan peserta menilai
kesiapan mereka untuk memulai usaha dan memulai rencana
usaha dan mengevaluasi kelangsungan usahanya.

3.

Pelatihan Tingkatkan Bisnis Anda (Improve Your Bisnis)
yang disingkat IYB, paket pelatihan ini ditujukan kepada para
wirausaha yang sudah mempraktikkan kewirausahaannya
dengan prinsip - prinsip manajemen usaha yang baik. Ada
enam modul yang dipersiapkan yaitu modul pemasaran, biaya,
pembelian dan pengendalian stok, pencatatan, perencanaan
untuk usaha anda, dan produktivitas.
a.

Secara umum, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan
pengetahuan dan kemampuan lanjutan dalam pengelolaan
usaha yang diperlukan bagi wirausaha pemula yang telah
mampu mengelola usahanya dengan baik.

b.

Sasaran dari pelatihan pengembangan usaha ini adalah
wirausaha pemula yang berada pada tahap pertumbuhan
lanjutan (later-growth stage). Pada tahap ini, wirausaha
pemula mulai dihadapkan pada persaingan yang semakin
kompetitif, sehingga diperlukan diversifikasi usaha,
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melebarkan wilayah dan jaringan pemasaran, serta
melakukan inovasi-inovasi produk baru.
c.

Setelah mengikuti pelatihan ini para wirausaha pemula
diharapkan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan
kepercayaan diri untuk mengembangkan usaha melalui
strategi terpilih, baik melalui diversifikasi usaha, inovasi
produk, atau pengembangan jaringan pemasaran.

4.

Pelatihan Kembangkan Bisnis Anda (Expand Your
Business) yang disingkat EYB, paket pelatihan ini ditujukan
untuk perusahaan kecil yang berorientasi pada pertumbuhan
untuk mengembangkan strategi pertumbuhan usaha melalui
intervensi pelatihan. Keluaran utama dari program ini adalah
rencana pertumbuhan usaha, yang mencakup kegiatan
pemasaran, operasional, sumber daya manusia, manajemen
keuangan dan startegis.

Disamping pelatihan kewirausahaan yang dipublikasikan
oleh International Labour Organization (ILO) pada Buku SIYB
Implementation Guide, kita juga dapat menggunakan referensi
dari Badan Ekonomi Kreatif yang mengeluarkan Buku Panduan
Pendirian Usaha sebanyak sembilan usaha yang nuansanya setara
dengan SYB pada model yang dikeluarkan oleh ILO.
B. Pelatihan Kewirausahaan Produktif
Dari beberapa model – model pelatihan kewirausahaan yang sudah
dikembangkan oleh ILO dengan model SIYB maka ada beberapa
paket SIYB yang sesuai untuk diadaptasi menjadi pelatihan
kewirausahan produktif yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina
Produktivitas melalui UPTP Bidang Produktivitas Ditjen Binalattas,
UPTD Bidang Produktivitas Provinsi dan Dinas yang membidangi
urusan Ketenagakerjaan di Provinsi/Kota/Kabupaten.
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Beberapa adaptasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan di
bidang produktivitas yaitu :
1.

Pelatihan Dasar Kewirausahaan Produktif dengan
mengadaptasi paket pelatihan Generate Your Business Idea
(GYB) oleh ILO, dimana input pesertanya direkrut dari seluruh
golongan masyarakat yang memiliki bakat dan berminat
berwirausaha. Outputnya pelatihan ini adalahmengembangkan
ide usaha yang kongkrit yang siap diimplemantasikan/proposal
kelayakan usaha yang sudah matang. Peserta lulusan
pelatihan ini dapat mengikuti/ditindaklanjuti sebagai input dari
pelatihan “Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Tenaga Kerja
Mandiri ” dari Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja. Gambar 2 dibawah ini
dtunjukkan Pola Pelatihan Dasar Kewirausahaan Produktif .
PELATIHAN DASAR KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF

INPUT

PROSES

CERAMAH, DISKUSI DAN
PRAKTEK

PROGRAM
PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN

TARGET
GROUP
(SASARAN)

PETA
POTENSI
USAHA

selama 40 Jampel @ 45 Menit
:
1. Konsep Produk
tivitas

REKRUITMEN
DAN
SELEKSI
CALON
PESERTA

BAKAT, MINAT
DAN POTENSI

2. Motivasi Usaha /Sukses
Story
3. Ide Bisnis
4. Bauran Pemasaran (4P)
5. Menetapkan SDM
6. Menentukan Biaya
Produk& Jasa
7. Pembukuan Sederhana
8. Legalitas Usaha
9. Pembiayaan/Permodalan
10.Benchmarking Usaha
/Simulasi Bisnis Game
11.PraktekBidang Usaha
(Minat& Kearifan Lokal)
12.Menyusun Rencana
Usaha

OUTPUT

OUTCOME

Pendampingan
Usaha, Bimkon
dan Advokasi

PROPOSAL
KELAYAKAN
USAHA

MEMULAI
USAHA

WIRA
USAHA BARU
PRODUKTIF

Intervensi
Institusi Teknis
dan Institusi
Keuangan

Gbr.2 Pola Pelatihan Dasar Kewirausahaan Produktif
2.
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Pelatihan
Peningkatan
Kewirausahaan
Produktif
dengan mengadaptasi paket pelatihan IYB, dimana input
pesertanya adalah wirausaha yang sudah mempraktikkan
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kewirausahaannya dengan prinsip - prinsip manajemen
usaha yang baik. Materi pelatihan berupa pengetahuan
dan kemampuan lanjutan dalam pengelolaan usaha yang
diperlukan bagi wirausaha pemula yang telah mampu
mengelola usahanya dengan baik. Input pesertanya dapat
direkrut dari lulusan peserta “Pelatihan Penciptaan Wirausaha
Baru Melalui Tenaga Kerja Mandiri ” dari Direktorat Jenderal
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Output Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Produktif adalah
wirausahawan yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan
kepercayaan diri untuk mengembangkan usahanya melalui
strategi terpilih, baik melalui diversifikasi usaha, inovasi produk,
atau pengembangan jaringan pemasaran.Gambar 3 dibawah
ini dtunjukkan Pola Pelatihan Dasar Kewirausahaan Produktif .

Pelatihan Peningkatan
Kewirausahaan Produktif
40 JP/ 5 Hari

 Materi Wajib:
1.
2.
3.

Orang yang memiliki
usaha - sudah dilakukan
pendampingan
Binapenta

•
•

Kebijakan Peningkatan
Produktivitas
Motivasi, Disiplin &
Etos Kerja
Konsep Pengukuran
Produktivitas

 Materi Sesuai Identifikasi
& Kebutuhan PPKP:
1.

Rekruitmen dan seleksi

2.

Rekomendasi dari binapenta
Kuesioner pendaftaran
(assessment)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sukses Story dari
Pengusaha
Bauran Pemasaran dan
Kemasan Produk
Manajemen SDM
Menentukan Biaya Produk
& Jasa
Pembukuan
Permodalan
Benchmarking Usaha
/Simulasi Bisnis Game
Mitra Bisnis
Alat ,Teknik dan Metode
Peningkatan Produktivitas
Yang Dibutuhkan

Wirausaha
Produktif

Usaha yang semakin
berkembang

Direkomendasikan
mendapat
Bimbingan Konsultansi

Gbr.3 Pola Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Produktif
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BAB III
PELAKSANAAN PELATIHAN DASAR
KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF

A. Program dan Kurikulum
1.

2.

Tujuan Program Pelatihan
Program Pelatihan Dasar Kewirausahaan Produktif bertujuan
untuk membangkitkan motivasi berwirausaha dan membantu
masyarakat / penganggur/pencari kerja yang memiliki minat
untuk memulai usaha (pre start-up stage) dan menemukan
ide-ide usaha dan merancang sebuah rencana usaha/bisnis,
serta tersusunnya rencana usaha (business plan) / proposal
kelayakan usaha yang sudah matang.
Kurikulum dan Rancangan Jadwal Pelatihan
a. Materi dan Jam Pelatihan
Pelatihan Dasar Kewirausahaan Produktif diselenggarakan
selama 5 (lima) hari setara dengan 40 Jam pelatihan @ 45
menit dengan materi dan lama pelatihan sebagai berikut :

NO

MATERI PELATIHAN

DURASI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Konsep Produktivitas
Motivasi Usaha/Sukses Strory
Ide Bisnis
Bauran Pemasaran (4P)
Menetapkan SDM
Menentukan Biaya Produk & Jasa
Pembukuan Sederhana
Legalitas Usaha
Pembiayaan/Permodalan
Benchmarking Usaha/Simulasi Bisnis Game
Praktek Bidang Usaha (Minat & Kearifan Lokal)
Menyusun Rencana Usaha
JUMLAH

2 Jampel
3 Jampel
3 Jampel
4 Jampel
2 Jampel
4 Jampel
4 Jampel
2 Jampel
2 Jampel
6 Jampel
5 Jampel
3 Jampel
40 Jampel

14
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b.

Rancangan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan
RANCANGAN
JADWAL PELATIHAN DASAR KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF
( 5 Hari - 40 Jampel @ 45 Menit )

NO

WAKTU

0

08.00 – 08.15

PEMBUKAAN

HARI KE-1

Review hari ke-1

HARI KE-2

Review hari ke-2

1

08.15 – 09.00

Konsep Produktivitas

Bauran Pemasaran /4 P

Menentukan Biaya Produk Biaya/Permodalan
dan Jasa

Praktek Bidang Usaha
(Minat dan Kearifan Lokal)

2

09.00 – 09.45

Konsep Produktivitas

Bauran Pemasaran /4 P

Menentukan Biaya Produk Biaya/Permodalan
dan Jasa

Praktek Bidang Usaha
(Minat dan Kearifan Lokal)

3

09.45 – 10.30

Motivasi
Usaha/Sukses Strory

Bauran Pemasaran /4 P

Pembukuan Sederhana

Praktek Bidang Usaha
(Minat dan Kearifan Lokal)

4

10.45 – 11.30

Motivasi
Usaha/Sukses Strory

Bauran Pemasaran /4 P

Pembukuan Sederhana

Bechmarking Usaha/Simulasi
Bisnis Game

Praktek Bidang Usaha
(Minat dan Kearifan Lokal)

5

11.30 – 12.15

Motivasi
Usaha/Sukses Strory

Menetapkan SDM

Pembukuan Sederhana

Bechmarking Usaha/Simulasi
Bisnis Game

Praktek Bidang Usaha
(Minat dan Kearifan Lokal)

10.30 – 10.45

HARI KE-3

HARI KE-4
Review hari ke-3

Bechmarking Usaha/Simulasi
Bisnis Game

HARI KE-5
Review hari ke-4

REHAT KOPI & TEA

12.15 – 13.15

ISHOMA

6

13.15 – 14.00

Ide Bisnis

Menetapkan SDM

Pembukuan Sederhana

Bechmarking Usaha/Simulasi
Bisnis Game

Menyusun Rencana Usaha

7

14.00 – 14.45

Ide Bisnis

Menentukan Biaya
Produk dan Jasa

Legalitas Usaha

Bechmarking Usaha/Simulasi
Bisnis Game

Menyusun Rencana Usaha

8

14.45 – 15.30

Ide Bisnis

Menentukan Biaya
Produk dan Jasa

Legalitas Usaha

Bechmarking Usaha/Simulasi
Bisnis Game

Menyusun Rencana Usaha
PENUTUPAN

3.

Memasarkan Program Pelatihan Kewirausahaan Produktif
a.

Tujuan Pemasaran
Agar rencana pelatihan kewirausahaan produktif yang akan
disampaikan kepada masyarakat luas ini mendapatkan
respon yang positif, maka diperlukan pemasaran program
pelatihan yang terbuka dengan bekerjasama melalui
jalur fungsional dinas – dinas yang membidangi urusan
ketenagakerjaan di Provinsi/Kabupaten/Kota atau Balai
Produktivitas di Provinsi.
Informasi rencana pelatihan kewirausahaan produktif dapat
disampaikan oleh Dinas/Balai Produktivitas melalui sarana
dan prasarana informasi yang dimiliki agar masyarakat
diwilayahnya yang berminat dan mendaftar diri untuk
mengikuti pelatihan kewirausahaan menjadi optimal.
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b.

Penentuan Lokasi
Lokasi pelatihan kewirausahaan ditetapkan berdasarkan
koordinasi dan sinergitas lintas unit kerja dan lintas sektor.
Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di
Provinsi / Kabupaten / Kota /Balai–Balai Produktivitas dalam
menentukan lokasi tempat pelatihan dan memasarkan
program Pelatihan Dasar Kewirausahaan Produktif dengan
memperhatikan kondisi daerah antara lain:
•
Daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi,
•
Daerah yang memiliki potenis ekonomi lokal,
•
Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

4.

Perangkat Pembelajaran (Learning Material)
Buku Petunjuk, Rencana Usaha dan Buku Panduan
Untuk Pelatih yang disusun oleh ILO ini dapat digunakan
sebagai sarana perangkat pembelajaran Pelatihan Dasar
Kewirausahaan Produktif.

Petunjuk

16

Rencana Usaha

Panduan Instruktur
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a.

Buku Panduan Untuk Pelatih
Buku Panduan Pelatih SIYB ini dirancang untuk membantu
para instruktur SIYB dalam menyiapkan, menyampaikan
dan memonitor kegiatan-kegiatan SIYB dalam siklus
pelatihan setiap langkah secara terinci. Di dalam buku ini
juga disampaikan informasi praktis mengenai bagaimana
cara mengimplementasikan program SIYB untuk
wirausahawan dan calon wirausahawan.

b.

Buku Petunjuk
Buku PETUNJUK ini setiap menyelenggarakan kegiatan
pelatihan masing-masing peserta wajib diberikan satu buku
sebagai buku informasi dan buku kerja. Buku petunjuk ini
ditujukan untuk peserta pelatihan agar berpikir memulai
bisnis sendiri dan sudah mempunyai ide mengenai
jenis bisnis yang akan dimulai. Buku ini akan membantu
peserta untuk menyatukan pemikiran dan ide mengenai
bisnis yang akan dimulai. Instruktur dalam menyampaikan
materi mengacu pada Buku Petunjuk secara runtun dan
membimbing peserta untuk menyelesaikan tugas-tugas
secara urut pada buku tersebut.

c.

Buku Kerja Rencana Usaha
Pada Buku Kerja Rencana Usaha ini dikerjakan ketika
peserta sudah menyelesaiakan buku Petunjukmaka
akan dapat memutuskan apakah peserta harus memulai
bisnis/usaha atau tidak. Apakah peserta memutuskan
bahwa memulai bisnis/usaha adalah ide yang menarik,
maka peserta harus memiliki sebuah rencana bagaimana
memulainya.Tugas Instruktur mendorong dan membantu
para peserta pelatihan untuk mengerjakan serta melakukan
evaluasi hasil kelayakan penyusunan proposalnya.
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B. Peserta Pelatihan
1.

18

Rekruitmen Calon Peserta
a. Tujuan
Rekruitmen calon peserta bertujuan untuk mencari calon
peserta pelatihan kewirausahaan produktivitas yang sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan. Jumlah calon yang
mendaftar diharapkan minimal dua kali yang akan diterima
sehingga dapat memilih calon peserta yang kan diterima
sesuai ketentuan.
b. Target Peserta
Target Peserta dalam satu paket Pelatihan Dasar
Kewirausahaan Produktif sebanyak 20 (dua puluh) orang
peserta. Calon peserta pelatihan adalah pencari kerja/
penganggur, korban PHK, alumni peserta pelatihan BLK /
masyarakat umum yang berminat menjadi wirausaha.
c. Pendaftaran Calon Peserta
Tim penyelenggara pelatihan di Dinas yang membidangi
urusan Ketenagakerjaan di Dinas Provinsi/Kabupaten
/ Kota dan UPTD Balai – Balai Produktivitas di Provinsi
dapat melaksanakan pendaftaran dengan memberikan
formulir dan mengisinya formulir pendaftaran yang sudah
disiapkan sebagaimana pada form A-1 pada calon peserta
yang mendaftar.
Kriteria / persyaratan umum calon peserta antara lain:
1) Mempunyai keinginan kuat untuk menjadi seorang
wirausaha,
2) Bisa membaca dan menulis,
3) Bisa melakukan perhitungan dasar.
Pada saat pendaftaran, calon peserta harus mengisi
formulir pendaftaran dengan melampirkan:
1) Foto copy KTP atau kartu identitas lainnya,
2) Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 3 x 4 cm
sebanyak 2 (dua) lembar ,
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3)

Kesanggupan mengikuti pelatihan sesuai ketentuan
dan sanggup menindaklanjuti dengan memulai usaha
setelah selesai pelatihan.
Panitia pendaftaran harus menyediakan formulir
pendaftaran. Formulir pendaftaran dirancang untuk
mengumpulkan informasi dasar mengenai peserta yang
prospektif dan untuk mempelajari secara detil pribadi dan
kesiapan mereka menjadi seorang kewirausahaan.
Pertanyaan-pertanyaan dikelompokkan menjadi beberapa
kategori dan setiap kategori tersebut memiliki skor. Kategori
pertanyaan terdiri dari:
1) Pengalaman kerja,
2) Latar belakang kewirausahaan,
3) Jenis usaha yang direncanakan atau yang sudah ada,
4) Sumber pendanaan dan,
5) Komitmen.
2.

Seleksi Calon Peserta
Proses seleksi dilaksanakan untuk memperoleh calon peserta
yang tepat dan dapat berpartisipasi dalam program pelatihan,
terdiri dari dua langkah yaitu:
a. Seleksi Administrasi.
1) Memeriksa dan meneliti kelengkapan administrasi
calon peserta yang tertarik mengikuti pelatihan dan
mengisi formulir pendaftaran beserta lampirannya
yang telah dikumpulkan pada panitia.
2)

Menilai formulir pendaftaran yang dirancang untuk
memberikan informasi mengenai beberapa aspek
tentang kemungkinan apakah calon peserta akan
dapat memulai dan menjalankan suatu usaha dengan
sukses.

Panduan menilai kondisi calon peserta sebagaimana
pada formulir pendaftaran Form A-2. Dan rekap penilaian
pendaftaran pada Form A-3.
PETUNJUK TEKNIS | PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF
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b.

Seleksi Teknis.
Pelaksanaan seleksi teknis dilakukan melalui tes tertulis
dan atau wawancara.
1)

Test Tertulis
Tes tertulis yang dilakukan untuk seleksi teknis dapat
menggunakan materi psikotes sederhana / test
matematika sederhana . Psikotes yang sederhana
bertujuan untuk mendapatkan bakat dan minat calon
peserta pelatihan, sebagaimana pada Form A-4.
Sedangkan tes matematika sederhana digunakan
untuk melihat kemampuan dasar calon peserta
pelatihan. Contoh tes diberikan pada lampiran dalam
buku pedoman ini. Formulir test tertulis matematis
sebagaiman Form A-5

2)

Test Wawancara
Peserta yang mendapatkan skor tinggi pada formulir
pendaftaran dapat ditindaklanjuti dengan wawancara.
Karakteristik kewirausahaan calon peserta juga bisa
dinilai pada saat melakukan wawancara. Matrix
Penilaian dapat dipergunakan sebagai bagian dari
proses wawancara.

3.

Penetapan Calon Peserta
Berdasarkan hasil pensekoran dan wawancara dapat dilakukan
penetapan calon peserta pelatihan yang tepat dan layak menjadi
peserta pelatihan dasar kewirausahaan produktif, sebagaimana
pada form rekap penilaian pendaftaran pada Form A-3.
Calon peserta pelatihan yang memenuhi persyaratan dapat
ditetapkan sebanyak 20 (dua puluh) orang dan bila perlu
diberikan cadangan sebanyak 2 (dua) orang.

20
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C. Instruktur
Untuk memastikan pelaksanaan pelatihan yang berkualitas,
penyelenggara harus menyediakan instruktur yang sesuai dengan
persyaratan antara lain:
1. Instruktur Produktivitas pada UPTP/UPTD Bidang Produktivitas
Pusat/Provinsi atau pejabat struktural/non struktural lainnya
dilingkungan Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan
yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Kewirausahaan, atau
mendatangkan tenaga instruktur dari lembaga pelatihan
lainnya yang terkait dengan kewirausahaan dan peningkatan
produktivitas.
2. Memiliki kompetensi dibidang produktivitas dan kewirausahaan
pada materi pelatihan yang akan diajarkan. Instruktur yang
telah sukses mengikuti TOT (Training of Trainers ) ILO-SIYB,
atau yang telah mengikuti pelatihan – pelatihan kewirausahaan
yang diselenggarakan oleh lembaga – lembaga pelatihan
kewirausahaan/UKM.
3. Memiliki pengalaman mengajar dibidang produktivitas dan
kewirausahaan.
D. Penyiapan Rencana Sesi Pelatihan
1.

Mengembangkan Rencana Sesi Pelatihan
Instruktur sebelum melatih supaya menyiapkan kegiatankegiatan pelatihan mereka dan menggunakan alat bantu
pelatihan yang tepat. Instruktur harus merencanakan setiap
sesi secara tepat, memahami isinya dan mengantisipasi apa
yang akan terjadi dalam kelas pelatihan.
Apabila instruktur telah menyesuaikan struktur intervensi
pelatihan dan isi dari setiap modul sesi pada tahap awal,
kemudian mempertajam struktur pelatihan tersebut dan
memilih isi sesi berdasarkan hasil analisa kebutuhan pelatihan,
maka tugas selanjutnya adalah “Mengembangkan Rencana
PETUNJUK TEKNIS | PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF
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2.
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Sesi“ pelatihan. Rencana sesi akan membantu instruktur untuk
membuat intervensi pelatihan lebih terstruktur dengan langkahlangkah sebagai berikut :
a. Topik yang akan instruktur bahas dan di sesi mana ?
b. Tujuan pembelajaran apa yang akan ingin dicapai pada
setiap sesi ?
c. Kegiatan apa yang akan dilakukan selama sesi tersebut,
dengan urutan kronologis dan berapa menit waktu yang
dibutuhkan dari setiap kegiatan,
d. Metode dan alat pelatihan yang akan digunakan untuk
proses pelatihan,
e. Materi pendukung pelatihan apa saja yang akan dijadikan
rujukan tersebut.
Menetapkan Tujuan Pembelajaran
Menetapakan tujuan untuk setiap sesi pelatihan merupakan
hal yang sangat penting. Menetapkan tujuan dalam setiap sesi
pelatihan merupakan cara untuk memastikan bahwa instruktur
mengikuti pendekatan pelatihan secara terstruktur. Hal ini akan
memberi nilai lebih pada sesi dan peserta akan mengetahui
pembelajaran apa yang akan mereka terima.
Kiat – kiat untuk merumuskan tujuan pembelajaran untuk setiap
sesi pelatihan sebagai berikut :
a. Tujuan harus selalu dirumuskan dari sudut pandang peserta
dan bukan dari sudut pandang instruktur. contohnya,
tujuan seperti: Memperkenalkan konsep pemasaran ke
para peserta, diekspresikan dari sisi instruktur , bukan dari
apa yang akan dicapai oleh peserta pelatihan.
b. Salah satu cara yang mudah untuk membantu instruktur
membuat tujuan sesi adalah dengan membuat
kalimat; “Pada akhir sesi ini, peserta akan dap
at.............................................................”.
c. Tujuan sesi harus spesifik dan dapat diukur, seperti contoh
berikut ini : “Membuat wirausahawan dapat membedakan
biaya langsung dan tidak langsung” dan “membuat mereka
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dapat menggunakan formulir perhitungan biaya untuk
usaha eceran dan borongan”.
d. Tujuan sesi harus dapat dicapai. Tanyakan kepada diri
Anda sendiri apakah hal tersebut memungkinkan tecapai?
Misalnya,peserta akan memahami konsep rencana
pemasaran yang lengkap dalam satu jam.
e. Tujuan dapat terpusat pada tiga jenis perubahan yang
berbeda: Peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan
Peningkatan keterampilan. Untuk masing-masing jenis,
terdapat kata-kata kunci khusus yang dapat digunakanp
ada saat merumuskan tujuan. Contoh:
•
Pengetahuan: peserta akan dapat memahami,
mengerti, menjelaskan, mengidentifikasi, mendeskrip
sikan,mengetahui,menyebutkan dll.
•
Sikap : pada akhir sesi peserta akan menghargai,
menilai dll.
•
Perilaku : pada akhir sesi, wirausaha dapat menulis,
menggunakan, menghitung, mengisi, membuat dll.
Penyelesaikan Finalisasi Jadwal Pelatihan
Sebelum memutuskan total durasi pelatihan ,terdapat beberapa
hal yang perlu dipertimbangkan selain dari sesi-sesi pelatihan.
Pertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk hal-hal sebagai
berikut:
a. Sesi pembukaan dan sesi penutupan pelatihan,
b. Pengantar program,
c. Perkenalan diri sendiri / perkenalan peserta,
d. Pencair suasana (icebreakers)/ pembangkit
semangat(energisers)
e. Permainan, permainan peran,kunjungan lapangan,
ceramah tamu,
f. Persiapan rencana aksi,
g. Evaluasi harian dan Review Evaluasi Harian,
h. Evaluasi akhir pelatihan.
PETUNJUK TEKNIS | PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF

23

Sekarang instruktur dapat menentukan total durasi pelatihan,
sebagai contoh: Standar Pelatihan Dasar Kewirausasahaan
Produktif adalah minimum 40 Jampelatihan @ 45 menit.
Meskipun demikian, ingatlah bahwa ini adalah jumlah jam
minimum berdasarkan pengalaman dalam menyelenggarakan
pelatihan kewirausahaan.
Instruktur dapat fleksibel dalam topik-topik yang dipilih untuk
melatih kelompok sasaran pelatihan,berdasarkan tingkat
kebutuhan dan pengetahuan mereka,namun tidak dianjurkan
untuk menyingkat durasi masing-masing topik.
Contoh Form: Penyiapkan Rencana Sesi Pelatihan yang
dibuat oleh Instruktur :
Sesi 4: BAURAN PEMASARAN
Tujuan: Pada akhir sesi/pelatihan, peserta:
a) Dapat merencanakan dan melakukan penelitian pasar
sederhana untuk mengetahui pelanggan dan pesaing;
b) Dapat menjelaskan 4 P;
c) Membuat Rencana Bagaimana mempersiapkan rencana
pemasaran.

24
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Materi : LCD Training manual, meta card
Waktu : Sekitar 4 jamlat @ 45 menit
Waktu

Isi Singkat

5 menit

Pengantar

Metode dan Penjelasan

Ceramah
Perkenalan topik dan tujuan
pembelajaran .
15 menit Apa itu
Brainstorming/Ceramah/
pemasaran Diskusi
1. Tanyakan kepada peserta
apa itu pemasaran dan
mengapa penting?
2. Jelaskan dengan
mengacu pada buku
petunjuk.
75 menit Penelitian Ceramah/Diskusi/Kelompok
Pasar
Kerja
1. Tanyakan kepada peserta
apa yang dimaksud
dengan penelitian pasar,
2. Jelaskan yang dimaksud
dengan penelitian pasar
dan bahaslah bagaimana
melakukan penelitian
pasar mengacu pada
kasus di contoh buku
petinjuk.
3. Bentuklah tiga kelompok
kerja dan lengkapilah
empat kolom dalam
manual untuk produk dari
ide bisnis yang mereka
pilih dalam latihan
sebelumnya.

Alat Bantu Referensi
Visual
Halaman

Hal 21

LCD, Flip Halaman
chart,
23
kartu meta
plan
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Waktu

Isi Singkat

Metode dan Penjelasan

75 menit Membuat
Ceramah/Diskusi/Kelompok
Rencana
Kerja.
Pemasaran 1. Tanyakan kepada
peserta apa yang
dimaksud dengan
rencana pemasaran,
2. Jelaskan 4 P secara
singkat,
3. Bentuklah 4 kelompok
dan berikan setiap
kelompok dengan
masing-masing P
dan mintalah mereka
untuk mempelajari dan
membahas membuat
presentasi,
4. Bahaslah poin
pembelajaran utama
dari setiap P dalam
kelompok besar,
5. Mintalah tiga kelompok
untuk merancang
rencana rencana
pemasaran untuk bisnis
yang mereka pilih,
6. Diskusikan pertanyaan
yang timbul pada saat
kelompok kerja,
7. Mintalah pesertab untuk
mengerjakan rencana
pemasaran mereka
sendiri dan membuat
rencana aksi untuk
mengumpulkan data
yang mereka butuhkan
untuk informasi
tambahan untuk
melengkapi rencana
pemasaran tersebut.
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Alat Bantu Referensi
Visual
Halaman
Halaman
26-36
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Waktu

Isi Singkat

10 menit Rangkuman

E.

Metode dan Penjelasan

Alat Bantu Referensi
Visual
Halaman

Ceramah, tanya jawab
Garis bawahi dan ulangi poin
pembelajaran utama dengan
peserta

Sarana dan Prasarana
1.

Ruangan/Ruang Kelas
a. Memilih Tempat Pelatihan,
Langkah pertama dalam menyiapkan intervensi pelatihan
kewirausahaan adalah menyiapkan tempat pelatihan
yang cocok. Ruang kelas tempat pelatihan harus nyaman
bagi para peserta sehingga selama proses pelatihan
berlangsung peserta dapat mengikuti dengan baik.
Beberapa pertimbangan dalam menyiapkan tempat
pelatihan:
1) Ukuran, tempat pelatihan membutuhkan ruang yang
cukup untuk kerja kelompok - kelompok kecil agar
dapat efektif selama sesi berlangsung. Disarankan
ruangan minimal berukuran 6 X 8 meter (enam kali
delapan meter) untuk 20 (duapuluh) orang peserta.
2) Biaya sewa ruangan, yaitu biaya yang tersedia/yang
dianggarkan untuk menyewa ruang pelatihan harus
sesuai dengan anggaran yang telah dipersiapkan
dalam langkah sebelumnya.
3) Tata Ruang (Lay-out) dan persyaratan ruang kelas
dengan mempertimbangkan kecupan syarat minimal
dalam hal sebagai berikut :
o pencahayaanyangbaik
o ventilasi yang baik
o tingkat keributan yang rendah
o sedikit interupsi eksternal
o fasilitas kamar kecil
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o

pengaturan tempat duduk yang fleksibel untuk
lima kelompok yang masing-masing terdiri dari
sekitar empat sampai lima orang.
Disarankan untuk konfirmasi mengenai empat pelatihan
sedini mungkin, sebelum acara pelatihan, karena
penyelenggara dan instruktur perlu mengkomunikasikan
detil tempat pelatihan kepada peserta dan narasumber
secara tepat waktu.
2.

No
1.
2.
3.
4.
5.

Peralatan
Menyiapkan bahan – bahan dan perlengkapan pelatihan
minimal yang diperlukan seperti dibawah ini:

Contoh Daftar Bahan Perlengkapan dan Peralatan Pelatihan
Nama Peralatan Pelatihan
Check
White board atau papan tulis + penghapus
V
Flipchart Stand
V
LCD / Proyektor
V
Laptop
V
Panduan Pelatih
V

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nama Perlengkapan Pelatihan
Flipchart + kertas A4
Metaplan
Solatip Kain
Solatip Kertas
Lem
Spidol 4 warna untuk pelatih
Spidol warna Biru/hitam untuk peserta
Alat tulis lainnya

Check
V
V
V
V
V
V
V
V

No
1.
2.
3.
4.
5.

Nama Perlengkapan Peserta
Buku Panduan SIYB /Kewirausahaan
Foto copy presentasi instruktur
Lembar evaluasi
Alat tulis (pulpen, pensil,buku tulis, penghapus)
Tanda pengenal/nama

Check
V
V
V
V
V
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F.

Pendanaan
Sumber dana pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan Produktivitas
berasal dari :
1. Anggaran pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) ;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Provinsi
dan Kabupaten/Kota).
3. Kontribusi swasta dan atau Corporate Social Responsibility
(CSR), Lembaga Donor, atauSwadaya Masyarakat (Asosiasi
Profesi, Perguruan Tinggi, LSM, Ormas, dan individu/kelompok
peduli) yang tidak mengikat.
Langkah berikutnya setelah diketahui sumber pendanaannya,
maka dalam persiapan intervensi pelatihan kewirausahaan adalah
menyelesaikan anggaran dan meminta persetujuan dari atasan
anda (apabila diperlukan). Anggaran untuk pelatihan kewirausahaan
produktif harus mencakup semua biaya pelatihan. Daftar dibawah
ini contoh anggaran yang diperlukan untuk pelatihan yaitu:
1. honoraium para pelatih;
2. biayasewa tempat, dan perlengkapanpelatihan;
3. bahan-bahan pelatihan dan alat tulis kantor,seperti buku
catatan,buku latihan,dan flip chart,baik untuk pelatih dan
peserta;
4. snack dan makan siang peserta,apabila menyediakan hal-hal ini;
5. biayatransportasi;
6. kunjunganlapangan;
7. layanan-layanan bantuan tindak lanjut setelah pelatihan dan
pertemuan-pertemuan; dan
8. biaya/kompensasi untuk nara sumber dan pembicaratamu.
Kegiatan pelatihan kewirausahaan produktif yang dibiayai dengan
APBN mengacu kepada Petunjuk Operasioanl Kegiatan (POK)
masing – masing unit kerja yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas atau pembiayaan lainnya
yang sah dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
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G. Penyelenggaraan Pelatihan
1.

30

Penggunaan Metode Pelatihan
Metodologi pelatihan kewirausahaan yang disarankan bersifat
partisipatif dan berorientasi pada aksi.
a. Partisipasif
Peserta pelatihan dianggap sebagai nara sumber utama/
sumber ide karena mereka memiliki pengalaman pribadi
dalam berusaha sehingga dapat digunakan untuk
menambah masukan bagi para instruktur selama sesi
pelatihan sebagai prinsip cara orang dewasa belajar.
b. Orientasi Aksi
Metode pelatihan kewirausahaan fokus terhadap
pembelajaran melalui aksi, dimana peserta pelatihan
belajar sambil melakukan aksi dengan bantuan latihan dan
permainan.
1) Latihan; melalui latihan-latihan di buku panduan
pelatihan, kondisikan peserta untuk mengkaitkan
dan menerapkan antara materi yang mereka terima
dalam sesi pelatihan dengan lingkungan kerja mereka
sehari hari. Dengan demikian diharapkan mereka
memahami cara terbaik untuk menggunakan berbagai
teknik-teknik untuk memperoleh berbagai ide usaha
dan menerapkannya sebagai alat manajemen dan
perencanaan usaha peserta. Hasil dari latihanlatihan ini akan berguna secara langsung bagi para
peserta pelatihan karena memberikan dasar untuk
memperoleh ide usaha, membuat rencana usaha atau
membuat rencana aksi.
2) Permainan; dengan memainkan permainan usaha,
peserta akan mensimulasikan penggunaan alat
perencanaan usaha dan manajemen usaha. Mereka
dapat mengalami situasi usaha yang sebenarnya di
dalam kelas. Berdasarkan hasil dari permainan usaha
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atau permainan peran mereka dapat menajamkan
kegiatan – kegiatan yang mereka rencanakan untuk
digunakan di kemudian hari.
Berdasarkan pada kedua prinsip kunci tersebut di atas
terdapat beberapa metode pelatihan yang direkomendasikan
untuk digunakan oleh para instruktur. Metode pelatihan
yang direkomendasikan adalah: brainstorming (curah
pendapat), diskusi, latihan, permainan peran dan studi
kasus. Instruktur didorong untuk menciptakan situasi
“bermainperan” dan “studi kasus ”berdasarkan kondisi
peserta pelatihan. Instruktur dapat menggunakan
pengalaman nyata mengenai situasi masalah yang pernah
hadapi atau berdasarkan pengalaman-pengalaman usaha/
bisnis yang ada pada pesertapelatihan.
Setiap penggunaan metode pelatihan harus mengikuti
langkah-langkah yang standar, kapan digunakan, apa yang
akan dicapai, kelebihan dan kekurang serta hal – hal yang
harus diperhatikan saat penggunaan metode yang dipilih.
Pada akhir proses pelatihan, peserta akan membawa
pulang rencana aksi yang merinci mengenai apa yang
harus mereka lakukan untuk menyelesaikan rencana
usaha mereka atau untuk memulai usaha. Rencana usaha
akan menjadi dasar untuk tindak lanjut setelah pelatihan
selesai.
Penyamaan Langkah Dalam Implementasi Pelatihan
Dalam melaksanakan pelatihan kewirausahaan perlu
melakukan identifikasi para instruktur dan nara sumber serta
meminta masukan dari mereka selama proses pelatihan
berlangsung. Adapun hal – hal yang perlu instruktur lakukan
dalam menyamakan langkah – langkah implementasi pelatihan
adalah sebagai berikut :
a. Sesi Pembukaan
Dalam setiap sesi pembukaan intervensi pelatihan, tugas
pertama instruktur adalah membangun atmosfir yang
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b.

c.
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ramah dan santai serta suasana yang kondusif untuk
proses pembelajaran. Oleh karena itu, penting sekali untuk
menciptakan atmosfir yang membangun rasa percaya diri
peserta pelatihan selama mengikuti pelatihan.
Menyamakan Harapan
Menanyakan kepada para peserta apa yang mereka
harapkan dari pelatihan dasar kewirausahaan ini. Mintalah
mereka untuk menyampaikannya se-spesifik mungkin
agar terhindar dari jawaban yang tidak jelas. Saat sedang
membahas harapan peserta, instruktur menulis harapan harapan peserta tersebut di atas kertas metaplan, kemudian
ditempelkan di keras Flipchart. Sampaikan kepada peserta
mengenai harapan mereka yang bisa dicapai dan tidak bisa
dicapai dalam pelatihan dasar kewirausahaan produktif ini.
Kemudian harapan-harapan tersebut di tempel di dinding
selama pelatihan berlangsung, sehingga seluruh peserta
dapat melihat kembali dan dijadikan bahan evaluasi saat
pelatihan berakhir.
Penjelasan Tujuan dan Jadwal Pelatihan
Selama beberapa menit instruktur supaya menjelaskan
tujuan keseluruhan dari pelatihan yang akan dilaksanakan
kepada peserta pelatihan untuk:
1) Memastikan bahwa semua peserta memahami dan
setuju dengan tujuan intervensi pelatihan,
2) Memberikan informasi latar belakang mengenai
program pelatihan kewirausahaan yang akan
dilaksanakan,
tujuan,
kompenennya
dan
metodologinya,
3) Menjelaskan isi dan jadwal dari program pelatihan,
4) Memastikan bahwa jadwal pelatihan termasuk rehat
dipahami dengan benar,
5) Menegaskan pentingnya tepat waktu serta kehadiran
di semua sesi,
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6)

d.

e.

f.

Menyepakati bersama peserta mengenai hal – hal
yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan selama
pelatihan berlangsung,
7) Menjelaskan pelaksanaan upacara pembukaan dan
penutupan pelatihan.
Alat Bantu Melatih – Pada Sesi Pelatihan
Selama instruktur menyampaikan sesi-sesi pelatihan, anda
dapat menggunakan berbagai media pengajaran yang
akan membantu proses mentransfer pengetahuan dan
memastikan bahwa peserta mudah menerima materi yang
diberikan, sehingga suasana pelatihan kondusif dan tidak
membosankan atau monoton. Alat bantu visual pelatihan
yang efektif dapat membangkitkan semangat (energyzer)
atau pencair suasana (icebreak) proses pelatihan.
Penyampaian Materi Pelatihan :
Dengan menggunakan modul buku PETUNJUK yang
sudah disiapkan dan dibagikan kepada seluruh peserta
pelatihan, maka Instruktur dalam menyampaikan materi
pelatihan mengacu pada buku Petunjuk secara runtun
dan membimbing peserta untuk menyelesaikan tugastugas yang telah tertulis secara urut pada buku tersebut.
Buku petunjuk ini ditujukan untuk peserta pelatihan agar
berpikir memulai bisnis sendiri dan sudah mempunyai ide
mengenai jenis bisnis yang akan dimulai. Buku ini akan
membantu peserta untuk menyatukan pemikiran dan ide
mengenai bisnis yang akan dimulai.
Apabila peserta pelatihan telah menyelesaikan latihan –
latihan pada buku PETUNJUK dan sudah betul, selanjutnya
mengerjakan kegiatan akhir pelatihan yaitu mengisi buku
modul RENCANA USAHA yang telah disiapkan oleh
instruktur sebagai dokumen memulai usaha.
Evaluasi Harian dan Evaluasi Akhir
Di setiap sesi terakhir dari pelatihan, mintalah para peserta
untuk mengisi formulir evaluasi reaksi harian mengenai
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komentar peserta tentang pelaksanaan pelatihan di hari
tersebut. Formulir Reaksi Harian sesuai Form A-6
Buat resume atau ringkasan mengenai evaluasi reaksi
harian tersebut, kemudian sampaikan kepada peserta
keesokan harinya sebelum sesi pertama dimulai. Respon
hasil evaluasi tersebut akan efektif untuk menciptakan
suasana pelatihan yang lebih kondusif bagi peserta
pelatihan karena peserta akan merasa dihargai sebagai
orang dewasa. Bila perlu, bacakan reaksi harian yang
lucu atau membangun sehingga pelatihan hari itu dimulai
dengan suasana yang menyenangkan.
Untuk ujian akhir / evaluasi akhir dapat menggunakan soal
sebagaimana contoh pada Form A-7.
g.
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Menyamakan Sesi Penutupan
Fokus dari sesi penutupan adalah:
a. Meringkas poin-poin pembelajaran utama dari
intervensi pelatihan,
b. Menilai kembali apakah harapan-harapan para peserta
pelatihan telah tercapai, dengan melakukan Evaluasi
Akhir Program Pelatihan. Lembar Evaluasi Program
Pelatihan dibagikan kepada seluruh peserta pelatihan
, selanjutnya hasil jawaban seluruh peserta pelatihan
dilakukan penilaian tingkat apresiasi pelatihan
keseluruhan yang hasilnya dapat diklasifikasikan
sangat baik, baik, cukup, buruk dan sangat buruk.
Formulir Evaluasi Akhir Program Pelatihan dan
peniliannya sesuai Form A-8
c. Mengklarifikasi logistik kegiatan tindak lanjut pelatihan.
Di sesi penutupan, dianjurkan untuk membagikan sertifikat
pelatihan kepada para peserta yang telah memenuhi
persyaratan dalam penilaian pencapaian pelatihan sampai
selesai.
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H. Tindak Lanjut Pelatihan
Tujuan dari tindak lanjut intervensi pelatihan ini adalah membantu
lulusan pelatihan untuk mengembangan ide bisnis mereka menjadi
rencana usaha yang bisa direalisasikan. Mengingat kaitan struktural
yang erat antara komponen pelatihan dasar dan komponen pelatihan
mulai berwirausaha, metode tindak lanjut peserta pelatihan dasar
kewirausahaan adalah intervensi pelatihan memulai membuka
usaha/berwiruasaha.
Intervensi tersebut tujuannya adalah untuk mengembangkan
gagasan bisnis mereka menjadi rencana bisnis yang bisa
direalisasikan. Peserta lulusan pelatihan ini dapat ditindaklanjuti/
direkomendasikan sebagai input dari peserta pelatihan “Penciptaan
Wirausaha Baru Melalui Tenaga Kerja Mandiri ” dari Direktorat
Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja.
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BAB IV
PELAKSANAAN PELATIHAN PENINGKATAN
KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF
A. Program dan Kurikulum
1.

Tujuan Program Pelatihan
Paket Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Produktif ini
ditujukan kepada para wirausaha yang sudah mempraktikkan
kewirausahaannya dengan prinsip - prinsip manajemen usaha
yang baik atau orang – orang yang sudah melakukan usaha
dari pendampingan “Penciptaan Wirausaha Baru Melalui
Tenaga Kerja Mandiri” dari Direktorat Jenderal Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja .
Secara umum, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan
pengetahuan dan kemampuan lanjutan dalam pengelolaan
usaha/manajemen berwirausaha produktif yang diperlukan
bagi wirausaha pemula yang telah mampu mengelola usahanya
dengan baik.
Sasaran dari pelatihan pengembangan kewirausahaan
produktif ini adalah wirausaha pemula yang berada pada tahap
pertumbuhan lanjutan (later-growth stage).Pada tahap ini,
wirausaha pemula mulai dihadapkan pada persaingan yang
semakin kompetitif, sehingga diperlukan diversifikasi usaha,
melebarkan wilayah dan jaringan pemasaran, serta melakukan
inovasi-inovasi produk baru.
Setelah mengikuti pelatihan ini para wirausaha pemula
diharapkan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan
kepercayaan diri untuk mengembangkan usaha melalui strategi
terpilih, baik melalui diversifikasi usaha, inovasi produk, atau
pengembangan jaringan pemasaran yang selanjutnya menjadi
wirausaha produktif.
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Pelatihan Peningkatan
Kewirausahaan Produktif
40 JP/ 5 Hari

Orang yang memiliki
usaha - sudah dilakukan
pendampingan
Binapenta

Materi Wajib:
1. Kebijakan Peningkatan
Produktivitas
2. Motivasi, Disiplin &
Etos Kerja
3. Konsep Pengukuran
Produktivitas



Materi Sesuai Identifikasi &
Kebutuhan PPKP:

1.

Sukses Story dari
Pengusaha
Bauran Pemasaran dan
Kemasan Produk
Manajemen SDM
Menentukan Biaya Produk
& Jasa
Pembukuan
Permodalan
Benchmarking Usaha
/Simulasi Bisnis Game
Mitra Bisnis
Tool,Teknik dan Metode
Peningkatan Produktivitas

2.

Rekruitmen dan seleksi
•
•



Rekomendasi dari binapenta
Kuesioner pendaftaran
(assessment)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.

Wirausaha
Produktif

Usaha yang semakin
berkembang

Direkomendasikan
mendapat
Bimbingan Konsultansi

Kurikulum dan Rancangan Jadwal Pelatihan
a.

Materi dan Jam Pelatihan
Pelatihan
Peningkatan
Kewirausahaan
Produktif
diselenggarakan selama 5 (lima) hari setara dengan
40 Jampelatihan @ 45 menit dengan materi dan lama
pelatihan sebagai berikut :
NO
A.

B.

MATERI PELATIHAN

DURASI

Materi Wajib :
1. Kebijakan Peningkatan Produktivitas

2 Jampel

2. Motivasi, Disiplin dan Etos Kerja

2 Jampel

3. Konsep Pengukuran Produktivitas

4 Jampel

Materi Sesuai Identifikasi dan
Kebutuhan Peningkatan Usaha
1. Sukses Story dari Pengusaha

2 Jampel

2. Bauran Pemasaran dan Kemasan
Produk

4 Jampel

3. Manajemen SDM

2 Jampel
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NO

MATERI PELATIHAN

DURASI

4. Menentukan Biaya Produk dan Jasa

4 Jampel

5. Pembukuan

4 Jampel

6. Permodalan

4 Jampel

7. Bencmarking Usaha/Simulasi Bisnis
Game

4 Jampel

8. Mitra Bisnis

4 Jampel

9. Alat, Teknik dan Metode Peningkatan
Produktivitas Yang Dibutuhkan

4 Jampel

JUMLAH

b.

40
Jampel

Rencana Jadwal Pelaksanaan
RANCANGAN
JADWAL PELATIHAN PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF
( 5 Hari - 40 Jampel @ 45 Menit )

NO

WAKTU

HARI KE-1

HARI KE-2

0

08.00 – 08.15

PEMBUKAAN

1

08.15 – 09.00

Kebijakan Peningkatan Sukses Story dari
Produktivitas
Pengusaha

Menentukan Biaya Produk Permodalan
dan Jasa

Mitra Bisnis

2

09.00 – 09.45

Kebijakan Peningkatan Sukses Story dari
Produktivitas
Pengusaha

Menentukan Biaya Produk Permodalan
dan Jasa

Mitra Bisnis

3

09.45 – 10.30

Motivasi, Disiplin dan
Etos Kerja

Bauran Pemasaran dan
Kemasan Produk

Menentukan Biaya Produk Permodalan
dan Jasa

Mitra Bisnis

4

10.45 – 11.30

Motivasi, Disiplin dan
Etos Kerja

Bauran Pemasaran dan
Kemasan Produk

Menentukan Biaya Produk Permodalan
dan Jasa

Mitra Bisnis

5

11.30 – 12.15

Konsep Pengukuran
Produktivitas

Bauran Pemasaran dan
Kemasan Produk

Pembukuan

Bechmarking Usaha/Simulasi
Bisnis Game

Alat, Teknik dan Metode
Peningkatan Produktivitas
Yang Dibutuhkan

6

13.15 – 14.00

Konsep Pengukuran
Produktivitas

Bauran Pemasaran dan
Kemasan Produk

Pembukuan

Bechmarking Usaha/Simulasi
Bisnis Game

Alat, Teknik dan Metode
Peningkatan Produktivitas
Yang Dibutuhkan

7

14.00 – 14.45

Konsep Pengukuran
Produktivitas

Manajemen SDM

Pembukuan

Bechmarking Usaha/Simulasi
Bisnis Game

Alat, Teknik dan Metode
Peningkatan Produktivitas
Yang Dibutuhkan

8

14.45 – 15.30

Konsep Pengukuran
Produktivitas

Manajemen SDM

Pembukuan

Bechmarking Usaha/Simulasi
Bisnis Game

Alat, Teknik dan Metode
Peningkatan Produktivitas
Yang Dibutuhkan

Review hari ke-1

10.30 – 10.45

HARI KE-3
Review hari ke-2

HARI KE-4
Review hari ke-3

HARI KE-5
Review hari ke-4

REHAT KOPI & TEA

12.15 – 13.15

ISHOMA

PENUTUPAN

38
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3.

Memasarkan Program Pelatihan
Program Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Produktif yang
akan diselenggarakan disampaikan kepada para wirausahawan
diwilayah yang telah ditetapkan oleh dinas yang menangani
bidang ketenagakerjaan di Provinsi/Kab/Kota atau UPTD
Bidang Produktivitas di Provinsi. Penyampaian informasi dapat
melalui sarana dan prasarana yang dimiliki agar masyarakat
diwilayahnya yang berminat dan mendaftar untuk mengikuti
pelatihan kewirausahaan menjadi optimal.
Lokasi pelatihan kewirausahaan ditetapkan berdasarkan
koordinasi dan sinergitas lintas unit kerja dan lintas sektor.
Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan di Provinsi /
Kabupaten / Kota /Balai–Balai Produktivitas dalam menentukan
lokasi tempat pelatihan dan memasarkan program Pelatihan
Peningkatan Kewirausahaan Produktif dengan memperhatikan
kondisi daerah antara lain :
•
Daerah yang pernah mendapatkan pendampingan
“Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Tenaga Kerja Mandiri”
dari Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja,
•
Daerah yang memiliki potenis ekonomi lokal dan pelaku
UKM untuk ditingkatkan usahanya.

4.

Perangkat Pembelajaran (Learning Material)
a.
b.
c.
d.

Modul Motivasi, Disiplin dan Etos Kerja, Direktorat
Produktivitas dan Kewirausahaan, Tahun 2012
Marketing, Improve Your Business, International Labour
Office, 2015
People and Productivity, Improve Your Business,
International Labour Office, 2015
Costing, Improve Your Business, International Labour
Office, 2015
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B. Peserta Pelatihan
1.

2.

40

Target Peserta
Target Peserta dalam satu paket Pelatihan Peningkatan
Kewirausahaan Produktif sebanyak 20 (dua puluh) orang
peserta.Calon peserta pelatihan adalah orang – orang yang
sudah memiliki/melakukan usaha atau lulusan peserta
pendampingan Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Tenaga
Kerja Mandiri dari Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang sudah betul –
betul melakukan/memiliki usaha.
Rekruitmen, Seleksi dan Penetapan Peserta
a. Rekruitmen Calon Peserta
Rekruitmen dilaksanakan oleh Tim penyelenggara pelatihan
di Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan di
provinsi/Kab/Kota atau UPTD Bidang Produktivitas di
Provinsi dengan cara melakukan pendaftaran dan mengisi
formulir pendaftaran yang sudah disiapkan sebagaimana
pada form B-1
Kriteria / persyaratan umum calon peserta antara lain:
1) Untuk dapat terpilih mengikuti Pelatihan Peningkatan
Kewirausahaan Produktif, calon peserta idealnya harus
sudah menjalankan/memilki usaha sendiri setidaknya
selama enam bulan atau lebih baik lagi apabila
sudah satu tahun berjalan ataul ebih. Mereka harus
memiliki pengalaman dalam operasi bisnis sehari hari selama periode waktu tersebut agar mereka bisa
mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelatihan
mereka.
2) Calon peserta yang berasal dari pendampingan
Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Tenaga Kerja
Mandiri melampirkan bukti sertifikat/keterangan
sebagai lulusan pelatihan tenaga kerja mandiri dari
Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja.
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3)

b.

Mengisi kuisioner pendaftaran pelatihan yang
disediakan panitia yang berisi antara lain jenis usaha
produksi/jasa, dan berapa lama sudah melaksanakan
usaha. Masalah – masalah berusaha yang diihadapi

meliputi bahan baku, pemasaran, permodalan dan
perijinan /bentuk badan usahanya.
Pada saat pendaftaran, calon peserta harus mengisi
formulir pendaftaran dengan melampirkan:
1) Foto copy KTP atau kartu identitas lainnya,
2) Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 3 x 4 cm
sebanyak 2 (dua) lembar ,
3) Surat Pernyataan Kesanggupan mengikuti pelatihan
sesuai ketentuan dan sanggup mengikuti pelatihan
sampai selesai.
Seleksi Calon Peserta
Proses seleksi dilaksanakan untuk memperoleh calon
peserta yang tepat dan dapat berpartisipasi dalam program
pelatihan peningkatan kewirausahaan produktif, terdiri dari
dua langkah yaitu:
1) Seleksi Administrasi
Memeriksa dan meneliti kelengkapan administrasi
calon peserta yang tertarik mengikuti pelatihan dan
mengisi formulir pendaftaran beserta lampirannya
yang telah dikumpulkan pada panitia.Menilai formulir
pendaftaran pada form B-1 yang dirancang untuk
memberikan informasi mengenai beberapa aspek
tentang masalah – masalah berusaha yang diihadapi.
2) Seleksi Teknis.
Pelaksanaan seleksi teknis dilakukan melalui
wawancara berdasarkan isian formulir pendaftaran
dengan melihat kesungguhannya calon peserta dalam
meningkatkan usaha dan produktivitasnya.
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3)

Penetapan Calon Peserta
Berdasarkan hasil pensekoran dan wawancara dapat
dilakukan penetapan calon peserta pelatihan yang
tepat dan layak menjadi peserta pelatihan peningkatan
kewirausahaan produktif. Calon peserta pelatihan yang
memenuhi persyaratan dapat ditetapkan sebanyak 20
(dua puluh) orang dan bila perlu diberikan cadangan
sebanyak 2 (dua) orang.

C. Instruktur
Untuk memastikan pelaksanaan pelatihan yang berkualitas, maka
penyelenggara harus menyediakan instruktur yang sesuai dengan
tuntutan program pelatihan antara lain:
1. Instruktur Produktivitaspada UPTP/UPTD Bidang Produktivitas
Pusat/Provinsi atau pejabat struktural/non struktural lainnya
dilingkungan Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan
yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan/
Pengembang Kewirausahaan, atau mendatangkan tenaga
instruktur dari lembaga pelatihan lainnya yang terkait dengan
kewirausahaan dan peningkatan produktivitas.
2. Memiliki kompetensi dan pengalaman mengajar dibidang
kewirausahaan dan produktivitas serta mampu menyampaikan
materipelatihan yang antara lain : Peningkatan Produktivitas,
Motivasi, Disiplin dan etos kerja, Konsep Pengukuran
Produktivitas, Bauran Pemasaran dan Kemasan Produk,
Manajemen SDM, Menentukan Biaya Produk dan Jasa,
Pembukuan, Permodalan, Komunikasi Jejaring Mitra Bisnis ,
Alat, Teknik dan Metode Peningkatan Produktivitas.
3. Memiliki pengalaman melakukan usaha/berwirausaha.
D. Penyiapan Rencana Sesi Pelatihan
1.

42

Mengembangkan Rencana Sesi
Uraian pada pokok bahasan ini sama pada bab. Penyiapan
Rencana Sesi Pelatihan Dasar Kewirausahaan Produktif.
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2.

3.

Menetapkan Tujuan Pembelajaran
Uraian pada pokok bahasan ini sama pada bab. Penyiapan
Rencana Sesi Pelatihan Dasar Kewirausahaan Produktif.
Penyelesaikan Finalisasi Jadwal Pelatihan
Uraian pada pokok bahasan ini sama pada bab. Penyiapan
Rencana Sesi Pelatihan Dasar Kewirausahaan Produktif.

E.

Sarana dan Prasarana
1.

Ruangan/Ruang Kelas
Langkah pertama dalam menyiapkan intervensi pelatihan
kewirausahaan adalah menyiapkan tempat pelatihan yang
cocok. Ruang kelas tempat pelatihan harus nyaman bagi para
peserta sehingga selama proses pelatihan berlangsung peserta
dapat mengikuti dengan baik. Beberapa pertimbangan dalam
menyiapkan tempat pelatihan antara lain:
a. Ukuran, tempat pelatihan membutuhkan ruang yang cukup
untuk kerja kelompok - kelompok kecil agar dapat efektif
selama sesi berlangsung. Disarankan ruangan minimal
berukuran 6 X 8 meter (enam kali delapan meter) untuk 20
(dua puluh) orang peserta.
b. Biaya sewa ruangan, yaitu biaya yang tersedia/yang
dianggarkan untuk menyewa ruang pelatihan harus sesuai
dengan anggaran yang telah dipersiapkan dalam langkah
sebelumnya.
c. Tata Ruang (Lay-out) dan persyaratan ruang kelas dengan
mempertimbangkan kecupan syarat minimal dalam hal
sebagai berikut:
o Pencahayaan yang baik
o Ventilasi yang baik
o Tingkat keributan yang rendah
o Sedikit interupsi eksternal
o Fasilitas kamar kecil
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o

Pengaturan tempat duduk yang fleksibel untuk lima
kelompok yang masing –masing terdiri dari sekitar
empat sampai lima orang.
Disarankan untuk konfirmasi mengenai tempat pelatihan sedini
mungkin, sebelumacara pelatihan, karena penyelenggara dan
instruktur perlu mengkomunikasikan detil tempat pelatihan
kepada peserta dan nara sumber secara tepat waktu.
2.

Peralatan
Menyiapkan bahan – bahan dan perlengkapan pelatihan
minimal yang diperlukan seperti dibawah ini :

No
1.
2.
3.
4.
5.
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
No
1.
2.
3.
4.
5.
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Contoh Daftar Bahan Perlengkapan dan
Peralatan Pelatihan
Nama Peralatan Pelatihan
White board atau papan tulis + penghapus
Flipchart Stand
LCD / Proyektor
Laptop
Panduan Pelatih
Nama Perlengkapan Pelatihan
Flipchart + kertas A4
Metaplan
Solatip Kain
Solatip Kertas
Lem
Spidol 4 warna untuk pelatih
Spidol warna Biru/hitam untuk peserta
Alat tulis lainnya
Nama Perlengkapan Peserta
Buku Panduan SIYB /Kewirausahaan
Foto copy presentasi instruktur
Lembar evaluasi
Alat tulis (pulpen, pensil,buku tulis,
penghapus)
Tanda pengenal/nama
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Check
V
V
V
V
V
Check
V
V
V
V
V
V
V
V
Check
V
V
V
V
V

F.

Pendanaan
Sumber dana pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan Produktivitas
berasal dari:
1. Anggaran pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) ;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Provinsi
dan Kabupaten/Kota);
3. Kontribusi swasta dan atau Corporate Social Responsibility
(CSR), Lembaga Donor, atauSwadaya Masyarakat (Asosiasi
Profesi, Terguruan Tinggi, LSM, Ormas, dan individu/kelompok
peduli) yang tidak mengikat.
Langkah berikutnya setelah diketahui sumber pendanaannya,
maka dalam persiapan intervensi pelatihan kewirausahaan adalah
menyelesaikan anggaran dan meminta persetujuan dari atasan
anda (apabiladiperlukan). Anggaran untuk pelatihan kewirausahaan
produktif harus mencakup semua biaya pelatihan. Daftar dibawah
ini contoh anggaran yang diperlukan untuk pelatihan yaitu :
a. honoraium para pelatih;
b. biaya sewa tempat, dan perlengkapanpelatihan;
c. bahan-bahan pelatihan dan alat tulis kantor,seperti buku
catatan, buku latihan, dan flip chart, baik untuk pelatih dan
peserta;
d. snack dan makan siang peserta, apabila menyediakan hal-hal
ini;
e. biaya transportasi, kunjungan lapangan;
f. layanan-layanan bantuan tindak lanjut setelah pelatihan dan
pertemuan-pertemuan; dan
g. biaya/kompensasi untuk nara sumber dan pembicara tamu.
Kegiatan pelatihan kewirausahaan produktif yang didanai dengan
APBN mengacu kepada Petunjuk Operasioanl kegiatan masingmasing unit kerja yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas atau pembiayaan lainnya
yang sah dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
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G. Penyelenggaraan Pelatihan
1.

46

Penggunaan Metode Pelatihan
Metodologi pelatihan kewirausahaan yang disarankan bersifat
partisipatif dan berorientasi pada aksi.
a. Pelatihan Partisipasif
Peserta pelatihan dianggap sebagai nara sumber utama/
sumber ide karena mereka memiliki pengalaman pribadi
dalam berusaha sehingga dapat digunakan untuk
menambah masukan bagi para instruktur selama sesi
pelatihan sebagai prinsip cara orang dewasa belajar.
b. Orientasi Aksi
Metode pelatihan kewirausahaan fokus terhadap
pembelajaran melalui aksi, dimana peserta pelatihan
belajar sambil melakukan aksi dengan bantuan latihan dan
permainan.
1) Latihan; melalui latihan-latihan di buku panduan
pelatihan, kondisikan peserta untuk mengkaitkan
dan menerapkan antara materi yang mereka terima
dalam sesi pelatihan dengan lingkungan kerja mereka
sehari hari. Dengan demikian diharapkan mereka
memahami cara terbaik untuk menggunakan berbagai
teknik-teknik untuk memperoleh berbagai ide usaha
dan menerapkannya sebagai alat manajemen dan
perencanaan usaha peserta. Hasil dari latihanlatihan ini akan berguna secara langsung bagi para
peserta pelatihan karena memberikan dasar untuk
memperoleh ide usaha, membuat rencana usaha atau
membuat rencana aksi.
2) Permainan; dengan memainkan permainan usaha,
peserta akan mensimulasikan penggunaan alat
perencanaan usaha dan manajemen usaha. Mereka
dapat mengalami situasi usaha yang sebenarnya di
dalam kelas. Berdasarkan hasil dari permainan usaha
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atau permainan peran mereka dapat menajamkan
kegiatan – kegiatan yang mereka rencanakan untuk
digunakan di kemudian hari.
Berdasarkan pada kedua prinsip kunci tersebut
di atas terdapat beberapa metode pelatihan yang
direkomendasikan untuk digunakan oleh para instruktur.
Metode pelatihan yang direkomendasikan adalah:
brainstorming (curah pendapat), diskusi, latihan,
permainan peran dan studi kasus. Instruktur didorong
untuk menciptakan situasi “bermain peran” dan “studi
kasus” berdasarkan kondisi peserta pelatihan. Instruktur
dapat menggunakan pengalaman nyata mengenai
situasi masalah yang pernah hadapi atau berdasarkan
pengalaman - pengalaman usaha /bisnis yang ada pada
peserta pelatihan.
Setiap penggunaan metode pelatihan harus mengikuti
langkah-langkah yang standar, kapan digunakan, apa
yang akan dicapai, kelebihan dan kekurang serta hal – hal
yang harus diperhatikan saat penggunaan metode yang
dipilih.
Penyamaan Langkah Dalam Implementasi Pelatihan
Dalam melaksanakan pelatihan kewirausahaan perlu
melakukan identifikasi para instruktur dan nara sumber serta
meminta masukan dari mereka selama proses pelatihan
berlangsung. Adapun hal – hal yang perlu instruktur lakukan
dalam menyamakan langkah – langkah implementasi pelatihan
adalah sebagai berikut:
a. Sesi Pembukaan
Dalam setiap sesi pembukaan intervensi pelatihan, tugas
pertama instruktur adalah membangun atmosfir yang
ramah dan santai serta suasana yang kondusif untuk
proses pembelajaran. Oleh karena itu, penting sekali untuk
menciptakan atmosfir yang membangun rasa percaya diri
peserta pelatihan selama mengikuti pelatihan.
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b.

c.

48

Menyamakan Harapan
Menanyakan kepada para peserta apa yang mereka
harapkan dari pelatihan dasar kewirausahaan ini. Mintalah
mereka untuk menyampaikannya se-spesifik mungkin
agar terhindar dari jawaban yang tidak jelas. Saat sedang
membahas harapan peserta, instruktur menulis harapan –
harapan peserta tersebut di atas kertas metaplan, kemudian
ditempelkan di keras Flipchart. Sampaikan kepada peserta
mengenai harapan mereka yang bisa dicapaidan tidak bisa
dicapai dalam pelatihan dasar kewirausahaan produktif ini.
Kemudian harapan - harapan tersebut ditempel didinding
selama pelatihan berlangsung, sehingga seluruh peserta
dapat melihat kembali dan dijadikan bahan evaluasi saat
pelatihan berakhir.
Penjelasan Tujuan dan Jadwal Pelatihan
Selama beberapa menit instruktur supaya menjelaskan
tujuan keseluruhan dari pelatihan yang akan dilaksanakan
kepada peserta pelatihan untuk:
1) Memastikan bahwa semua peserta memahami dan
setuju dengan tujuan intervensi pelatihan.
2) Memberikan informasi latar belakang mengenai
program pelatihan kewirausahaan yang akan
dilaksanakan,
tujuan,
kompenennya
dan
metodologinya.
3) Menjelaskan isi dan jadwal dari program pelatihan.
4) Memastikan bahwa jadwal pelatihan termasuk rehat
dipahami dengan benar.
5) Menegaskan pentingnya tepat waktu serta kehadiran
di semua sesi.
6) Menyepakati bersama peserta mengenai hal – hal
yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan selama
pelatihan berlangsung.
7) Menjelaskan pelaksanaan upacara pembukaan dan
penutupan pelatihan.
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d.

e.

f.

Alat Bantu Melatih – Pada Sesi Pelatihan
Selama anda menyampaikan sesi - sesi pelatihan, anda
dapat menggunakan berbagai media pengajaran yang
akan membantu proses mentransfer pengetahuan dan
memastikan bahwa peserta mudah menerima materi yang
diberikan, sehingga suasana pelatihan kondusif dan tidak
membosankan atau monoton. Alat bantu visual pelatihan
yang efektif dapat membangkitkan semangat (energyzer)
atau pencair suasana (icebreak) proses pelatihan.
Penyampaian Materi Pelatihan
1) Kebijakan Peningkatan Produktivitas;
2) Motivasi, Disiplin dan Etos Kerja;
3) Konsep Pengukurann Produktivitas;
4) Sukses Story dari Pengusaha;
5) Bauran Pemasaran dan Kemasan Produk;
6) Manajemen SDM;
7) Menentukan Biaya produk dan Jasa;
8) Pembukuan;
9) Permodalan;
10) Backmarking Usaha/Simulasi Bisnis Game;
11) Mitra Bisnis;
12) Alat, Teknik dan Metode Peningkatan Produktivitas
yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah usaha.
Evaluasi Harian dan Evaluasi Akhir
Di setiap sesi terakhir dari pelatihan, mintalah para peserta
untuk mengisi formulir evaluasi reaksi harian mengenai
komentar peserta tentang pelaksanaan pelatihan di hari
tersebut. Formulir Reaksi Harian sesuai Form A-6
Buat resumeatau ringkasan mengenai evaluasi reaksi
harian tersebut, kemudian sampaikan kepada peserta
keesokan harinya sebelum sesi pertama dimulai.
Respon hasil evaluasi tersebut, hal ini akan efektif untuk
menciptakan suasana pelatihan yang lebih kondusif bagi
peserta pelatihan karena peserta akan merasa dihargai
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g.

sebagai orang dewasa. Bila perlu, bacakan reaksi harian
yang lucu atau membangun sehingga pelatihan hari itu
dimulai dengan suasana yang menyenangkan. Untuk
ujian akhir /evaluasi akhir dapat menggunakan soal
sebagaimana contoh pada Form A-7.
Menyamakan Sesi Penutupan
Fokus dari sesi penutupan adalah:
1) Meringkas poin-poin pembelajaran utama dari
intervensi pelatihan,
2) Menilai kembali apakah harapan-harapan para peserta
pelatihan telah tercapai, dengan melakukan Evaluasi
Akhir Program Pelatihan. Lembar Evaluasi Program
Pelatihan dibagikan kepada seluruh peserta pelatihan
, selanjutnya hasil jawaban seluruh peserta pelatihan
dilakukan penilaian tingkat apresiasi pelatihan
keseluruhan yang hasilnya dapat diklasifikasikan
sangat baik, baik, cukup, buruk dan sangat buruk.
Formulir Evaluasi Akhir Program Pelatihan dan
peniliannya sesuai Form A-8
3) Mengklarifikasi logistik kegiatan tindak lanjut pelatihan.
Di sesi penutupan, dianjurkan untuk membagikan
sertifikat pelatihan kepada para peserta yang telah
memenuhi persyaratan dalam penilaian pencapaian
pelatihan sampai selesai.

H. Tindak Lanjut Pelatihan
1.
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Tujuan
Pelatihan tindak lanjut ini dirancang untuk menguatkan
implementasi manajemen bisnis setelah mengikuti Pelatihan
Peningkatan Kewirausahaan Produktif atau diterapkan pada
saat implementasi Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan
Produktif.
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Metode tindak lanjut yang disarankan untuk lulusan/peserta
pelatihan peningkatan adalah berfokus kepada kemampuan
wirausahawan untuk mendiagnosis permasalahan mereka
sendiri dan menemukan solusi yang bisa diambil dengan
menerapkan prinsip-prinsip manajemen dasar dan produktivitas
yang diajarkan pada intervensi pelatihan peningkatan
berwirausaha.
Tiga metode yang direkomendasikan untuk tindak- lanjut
Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Produktif adalah:
a. Pelatihan Penyegaran (Refresher Training / RT);
b. Kelompok Peningkatan Bisnis (Business Improvement
Group / BIG);
c. Konseling Perorangan (Individual Counseling / IC).
2.

Pelatihan Penyegaran (Refresher Training / RT) bagi peserta
Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Produktif.
Tujuan dari pelatihan penyegaran adalah mendorong
pengusaha untuk:
•
Mempelajari prinsip-prinsip dasar manajemen bisnis,
•
Menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh ke dalam
operasi usaha mereka.
Intervensi pelatihan penyegaran direkomendasikan untuk
pengusaha yang:
•
Telah mengikuti intervensi pelatihan peningkatan
berwirausaha,
•
Bersedia mendapatkan pelatihan lanjutan,
•
Bersedia untuk membuat rencana aksi seperti yang
telah mereka buat pada akhir intervensi pelatihan dan
melaksanakan rencana tersebut dalam periode yang telah
disepakati.
Intervensi pelatihan penyegaran berfokus untuk melatih
wirausahawan mengenai bagaimana menerapkan prinsipprinsip manajemen bisnis dasar dalam praktek bisnis
pengusaha. Metode ini biasanya menggunakan kerja
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kelompok untuk memperkuat proses pembelajaran antar
peserta.
Peserta dibagi kedalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri
dari 3-4 orang selama intervensi pelatihan. Kelompok-kelompok
tersebut bekerja secara independen dalam studi kasus tertentu
yang mencerminkan keadaan sebenarnya dan situasi praktis
yang mereka hadapi dalam kegiatan sehari-hari. Kelompokkelompok ini kemudian saling berinteraksi untuk mendiskusikan
bagaimana setiap kelompok menganalisis kasus dan
menghasilkan solusi mereka. Peserta membandingkan berbagai
pendekatan dan solusi kemudian mencoba menyepakati satu
pendekatan atau solusi.
Peran instruktur selama sesi kerja kelompok adalah sebagai
fasilitator dan pemandu. Instruktur berkeliling diantara
kelompok-kelompok untuk mengamati bagaimana setiap
kelompok melakukan pendekatan terhadap masalah dan
memberikan arahan atau bantuan yang sesuai.
Sesi kerja kelompok memerlukan persiapan dan konsenterasi
yang cukup banyak. Seorang instruktur dapat dengan efektif
menangani maksimal tiga kelompok pada satu sesi intervensi
pelatihan. Oleh karena itu disarankan untuk bekerja dengan
satu asisten pelatih apabila terdapat lebih dari 12 peserta dalam
intervensi pelatihan penyegaran.
Dalam rencana sesi intervensi pelatihan, gunakan kerja
kelompok sebagi metode utama anda, berikan studi kasus atau
latihan yang sesuai untuk dikerjakan dalam setiap kelompok.
Rancanglah sesi-sesi anda untuk memenuhi kebutuhan khusus
dari setiap kelompok.
3.
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Kelompok Peningkatan Bisnis (Business Improvement Group/
BIG)
Tujuan utama dari intervensi BIG adalah untuk memungkinkan
pengusaha menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang
didapatkan pada intervensi pelatihan peningkatan berwirausaha
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ke situasi bisnis mereka sehari-hari secara bersama–sama
dalam suatu kelompok.
Selama sesi BIG, pengusaha mengidentifikasi permasalahan
mereka dan saling membantu satu sama lain dalam mencari
solusi dan mengembangkan rencana aksi. Pengusaha belajar
dengan berbagi pengalaman mereka pemecahan masalah dan
mencaritahu apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan
kinerja bisnis mereka. Hal ini dicapai melalui teknis
pembelajaran aksi yang diterapkan dalam sesi BIG, saling
berbagi pengalaman dan memberikan gagasan satu sama lain
sehingga pengusaha akan dapat mencapai solusi optimum
atas permasalahan-permasalahan mereka. Peran instruktur
dalam proses ini berperan sebagai fasilitator dan pengendali
proses pembelajaran.
Intervensi BIG hanya direkomendasikan untuk pengusaha yang
sebelumnya sudah mengikuti intervensi pelatihan peningkatan
berwirausaha atau intervensi pelatihan penyegaran dan telah
menunjukkan bahwa mereka telah menguasai secara aktif
silabus peningkatan berwirausaha serta memiliki komitmen
untuk meningkatkan keterampilan manajemen bisnis mereka.
Agar intervensi BIG berhasil, penting bagi pengusaha yang
dipilih untuk bersedia:
a. Mengikuti setiap sesi BIG secara berkala;
b. Terbuka mendiksusikan berbagai aspek kinerja usaha
mereka;
c. Setuju untuk memberikan masukan atas informasi bisnis
dari persertaan;
d. Menggunakan situasi bisnis mereka sendiri sebagai
contoh;
e. Menangani permasalahan bisnis dengan cara-cara yang
mendukung terciptanya suasana bersahabat, saling
percaya dan saling mendukung;
f. Membuat rencana aksi dan melaksanakannya;
g. Memberikan kontribusi atau biaya dalam kegiatan BIG.
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Saat membentuk Kelompok Peningkatan Bisnis, sebaiknya
anda dapat menerapkan kriteria-kriteria seperti sebagai berikut:
a. Lokasi pertemuan yang nyaman untuk semua orang;
b. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh
peserta pelatihan;
c. Jenis usaha (tetapi bukan pesaing);
d. Ukuran bisnis;
e. Kelompok umur;
f. Kekuatan dan kelemahan yang saling melengkapi.
Sebagai contoh, seorang pengusaha mungkin memiliki
pemahaman yang baik mengenai penetapan biaya tetapi lemah
dalam pemasaran. Pengusaha lain mungkin lemah dalam
penetapan biaya tetapi berpengalaman dalam pemasaran;
kekuatan dan kelemahan mereka saling melengkapi satu sama
lain.
Metode tindak lanjut BIG mentargetkan peserta yang
memiliki permasalahan - permasalahan bisnis yang sejenis.
Kelompok Peningkatan Bisnis bertemu secara berkala untuk
mendiskusikan permasalahan bisnis dan menemukan alternatif
pemecahan masalahnya antara satu dengan lain.
Hasil pertemuan tersebut adalah dasar atau tugas untuk
menyelesaikan setiap permasalahan yang mereka hadapi.
Pada akhir dari setiap sesi mereka membuat rencana aksi
yang fokus untuk menigkatkan kinerja mereka masing-masing.
Proses pembelajaran ini efektif karena didalamnya terdapat
proses saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan keahlian
antara satu dengan yang lainnya.
Pembelajaran utama dalam BIG adalah belajar sambil
mengerjakan (Learning bydoing), metode ini sederhana dan
berbiaya rendah untuk membantu pengusaha mengidentifikasi
permasalahan yang mereka hadapi dan menggunakan sumber
daya yang mereka miliki untuk memecahkan permasalahan
ini. Faktor yang paling signifikan dalam metode ini adalah
peserta mencari solusi mereka sendiri dengan menggunakan
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pengalaman dan sumberdaya dari kelompok secara
keseluruhan.
Urutan sesi BIG pada umumnya adalah sebagai berikut:
a. Mulai dengan metode pengenalan diri, peserta menceritakan
jenis usaha yang dimiliki, kapan bisnis tersebut dimulai, di
mana lokasi bisnis dll. Hal ini membantu kelompok untuk
berfung sisecara sosial. Apabila kelompok telah bertemu
pada sesi BIG sebelumnya bagian ini bisa dipersingkat.
b. Peserta dimintau ntuk memberitahukan kegiatan
pengembangan apa yang sudah dia jalankan sejak akhir
intervensi pelatihan penyegaran. Merujuk rencana aksi yang
telah dibuat pada pelatihan tersebut, mintalah pengusaha
untuk mengungkapkan (presentasi) pengalamannya, baik
keberhasilan atau kegagalan.
c. Doronglah peserta lain untuk mengajukan pertanyaan dan
bangun dialog antara peserta.
d. Arahkan kepada permasalahan yang sama yang juga
dialami oleh peserta lainnya, Anda bisa membantu untuk
menetapkan permasalahan tersebut
menjadi lebih
teridentifikasi, sejelas dan seakurat mungkin dan tuliskan
permasalahan yang ditetapkan diflip-chart atau papan
tulis.
e. Setelah menemukan suatu masalah yang sama, bagi
peserta menjadi dua atau tiga kelompok kecil untuk
mendiskusikan dan mencari alternatif solusi sebanyak
mungkin atas permasalahan tersebut. Gunakan pertanyaan
terbuka untuk
membantu pengusaha memikirkan
penyebab permasalahan dan alternatif solusinya.
f. Catatan: pertanyaan terbuka harus memasukkan kata-kata
mengapa, bagaimana, dimana, kapan, apa, dll.
g. Minta setiap kelompok untuk mepresentasikan solusi
yang telah mereka identifikasi dan pernyataan solusi yang
menurut mereka dapat digunakan dalam bisnisnya. Galilah
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setiap solusi yang dipresentasikan, diskusikan pro dan
kontranya dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan
untuk diterapkan.
h. Mintalah pengusaha untuk membuat rencana aksi yang
menunjukkan bagaimana mereka mengaplikasikan
solusi-solusi tersebut. Setiap pengusaha diharapkan
untuk menyatakan solusi apa yang akan mereka
gunakan, pada titik ini pengusaha seharusnya memiliki
kepercayaan diri terhadap solusinya dan bersiap-siap
untuk mengimplementasikannya.
i. Sepakatilah waktu diperlukan untuk mengimplementasikan
solusi-solusi tersebut, waktu yang disarankan adalah
antara tiga sampai empat minggu, namun hal ini dapat
berbeda - beda antar kelompok satu dengan yang lainnya.
Sepakati hari dan tanggal sesi berikutnya, jelaskan kepada
pengusaha bahwa setiap anggota diharapkan untuk
mengidentifikasikan bagaimana dia berhasil atau gagal
menerapkan solusinya.
j. Fasilitator dan pengusaha lalu melakukan evaluasi
bersama, untuk melakukan perbaikan pada sesi berikutnya.
Setelah sesi Kelompok Peningkatan Bisnis (BIG) selesai,
peran anda sebagai instruktur adalah:
a. Membuat catatan pengamatan anda selama sesi BIG
sebagai rujukan untuk monitoring dimasa yang akan
datang,
b. Membuat Laporan Kegiatan,
c. Menganalisis evaluasi peserta dari sesi sebelumnya,
d. Menindaklanjuti pengusahadan melihat apakah
mereka membutuhkan bantuan untuk melaksanakan
rencana aksi.
Untuk memastikan bahwa momentum program tidak hilang,
jarak antara dua sesi berturut-turut tidak boleh melebihi enam
minggu. Namun, berikanlah peserta waktu yang cukup untuk
melaksanakan rencana aksi yang mereka direncanakan,
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sehingga akan ada hasil yang bisa dijadikan materi sesi pada
pertemuan berikutnya. Titik pemberhentian tindak-lanjut BIG
adalah pada saat peserta merasa kebutuhan mereka sudah
terpenuhi. Apabila diantara peserta masih merasa perlu untuk
belajar, mereka dapat dirujuk ke Kelompok Peningkatan Bisnis
lain atau sesi Konseling Individual.
4.

Konseling Individual (Individual Counseling/IC)
Tujuan dari konseling individu adalah untuk mendorong
pengusaha
memecahkan
masalah
sendiri
dengan
menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang telah
diperoleh dari intervensi-intervensi pelatihan kewirausahaan
yang sebelumnya atau dari sesi BIG.
Konseling Individual memberikan saran dan panduan untuk
setiap pengusaha dari permasalahan yang benar-benar mereka
alami sehingga mereka secara mandiri akan:
a. Menerapkan pengetahuan yang didapatkan secara tepat
sesuai dengan kondisi bisnisnya;
b. Mengembangkan keterampilan untuk mendiagnosis
permasalahan dan mencari pemecahannya;
c. Meningkatkan keterampilan menjalankan bisnis dan
manajemen;
d. Mendapatkan data dan informasi yang bermanfaat dalam
mengelola usahanya dengan baik;
e. Meningkatkan kinerja usahanya.
Dalam konseling pelatihan peningkatan berwirausaha, tujuan
utama pelatihan ini adalah mengembangkan keterampilan
wirausaha klien untuk mengatasi masalahnya sendiri dengan
cara-cara yang sistematis berdasarkan pengetahuan dan
keterampilan yang diamiliki dari intervensi pelatihan penyegaran
peningkatan berwirausaha atau sesi BIG. Wirausahawan tidak
hanya mendapatkan pemecahan permasalahannya tetapi juga
mendapatkan keterampilan untuk mengatasi permasalahan
sejenis dimasa yang akan datang.
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Peran instruktur dalam sesi Konseling Individual adalah sebagai
fasilitator. Instruktur menstimulasi proses pemecahan masalah
dengan mendorong peserta pelatihan untuk berpikir sendiri.
Konseling Individual merupakan metode pelatihan yang paling
mahal, oleh karenanya dalam metode ini disarankan bahwa
Konseling Individualhanya dilakukan kepada peserta pelatihan
yang terseleksi dan apabila benar-benar membutuhkannya.
Konseling Individual direkomendasikan hanya untuk pengusaha
yang:
a. Memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai,
khususnya yang telah mereka peroleh melalui intervensi
pelatihan penyegaran peningkatan berwirausaha atau sesi
BIG,
b. Telah menunjukkan keinginan untuk mendapatkan
intervensi Konseling Individual,
c. Bersedia untuk membayar hal-hal yang yang dianggap
perlu dan khusus,
d. Bersedia menyepakati rencana aksi tertentu dan
melaksanakannya.
Pada situasi tertentu seorang pengusaha yang biasanya dirujuk
ke Kelompok Peningkatan Bisnis (BIG) bisa dipertimbangkan
untuk Konseling Individual. Sebagai contoh,apabila seorang
pengusaha:
1) Memiliki permasalahan khusus yang tidak bisa didiskusikan
dalam sesi BIG karena alasan kerahasiaan bisnis dan/atau
sensitifitas sosial.
2) Tidak dapat diikutkan dalam BIG karena alasan-alasan lain
seperti:
•
Memiliki kebutuhan fisik yang khusus (kecacatan)
•
Tempat kerja/tinggalnya jauh dari lokasi BIG terdekat.
Dibawah ini beberapa Metode konseling yang direkomendasikan
kepada instruktur adalah sebagai berikut:
1) Menggunakan permasalahan bisnis pengusaha sebagai
perangkat pelatihan. Mengamat bagaimana pengusaha
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bereaksi terhadap permasalahan dan mengelola bisnis
sehari-hari.
2) Mengkaji prinsip-prinsip manajemen bisnis yang bisa
menjadi sumber solusi untuk permasalahan bersamasama dengan pengusaha.
3) Menstimulasi
pemikiranpengusaha
kearah
yang
benar untuk memungkinkan mereka memecahkan
permasalahannya sendiri.
4) Menunjukkan isu-isu lain yang relevan yang memerlukan
perhatian.
5) Mendorong pengusaha untuk belajar lebih banyak
lagi dengan membaca materi pelatihan peningkatan
berwirausaha.
6) Memberikan pengusaha informasi usaha yang bermanfaat
atau mengarahkannya kemana bisa mencari informasi
tersebut.
7) Memastikan
bahwa
pengusaha
membuat
dan
melaksanakan rencana aksi yang cocok.
Lokasi terbaik untuk sesi konseling adalah tempat kerja
pengusaha sehingga anda bisa melihat sendiri aspek-aspek
aktual dan praktis serta bagaimana pengusaha menjalankan
bisnisnya. Setelah mengenal tempat kerja dan operasi bisnis
pengusaha, sesi-sesi konseling berikutnya dapat dilakukan di
tempat kerja instruktur atau tempat-tempat lain yang nyaman
baik bagi pengusaha dan instruktur. Durasi setiap sesi
tergantung pada kesepakatan instruktur dan pengusaha.
Saat mempersiapkan sesi konseling;
•
Buatlah janji dengan pengusaha dan sepakati waktu,
tanggal dan tempat pertemuan;
•
Jelaskan tujuan sesi konseling dan bagaimana sebaiknya
sesi tersebut dilaksanakan;
Urutan sesi konseling individual biasanya adalah sebagai
berikut;
a. Jelaskan peran Anda secara singkat.
b. Mengunjungi ketempat usaha atau pabrik
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c.

Minta pengusaha untuk menyatakan masalah-masalahnya
dan menyusun prioritas untuk masalah-masalah tersebut
d. Menyepakati masalah-masalah yang paling penting
dengan pengusaha.
e. Pilih beberapa masalah yang paling mendesak.
f. Menganalisa masalah dengan mengidentifikasi akar
permasalahannya.
g. Memandu pengusaha melalui proses pemecahan masalah
dengan menangajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka
seperti apa,mengapa,dimana, siapa,kapan,bagaimana,dll.
h. Menyepakati rencana aksi untuk diikuti pengusaha dalam
memecahkan masalah.
i. Membuat kesimpulan mengenai hasil akhir sesi tersebut.
j. Menyepakati tanggal dan waktu pertemuan berikutnya
dengan pengusaha.
Titik pemberhentian sesi Konseling Individual adalah pada saat
klien merasa bahwa kebutuhan pelatihannya telah terpenuhi.
Anda dan organisasi Anda mungkin tidak mampu memberikan
layanan bimbingan individual yang terus menerus bagi semua
pengusaha, meskipun mereka mungkin bersedia membayar
biayanya. Titik perhentian biasanya dicapai ketika pengusaha
telah memperoleh sebagian besar keterampilan untuk memulai
dan menjalankan bisnis mereka dengan sukses.
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BAB V
PENGORGANISASIAN DAN MEKANISME
A. Pengorganisasian
Penyelenggara Pelatihan Kewirausahaan Produktif dilaksanakan
oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Bidang Produktivitas di lingkungan
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Unit
Pelaksana Teknis Daerah Bidang Produktivitas/Balai Peningkatan
Produktivitas Daerah Provinsi, serta Bidang Pelatihan dan
Produktivitas pada Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan
di Provinsi/Kabupaten/Kota.
Tim pelaksana penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawabnya terdiri dari:
1) Pembina
Pembina pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Produktif di
Pusat adalah Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dan
atau Direktur Bina Produktivitas atau Kepala Unit Pelaksana
Teknis Pusat bidang Produktivitas di lingkungan Direktorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, di Daerah
Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di
Provinsi/Kabupaten/Kota.
Pembina mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a) Memberikan arahan kepada Tim pelaksana (koordinator
lapangan, sekretariat dan instruktur bidang pelatihan dan
produktivitas) agar dalam pelaksanaan pelatihan dapat
berjalan sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah
ditargetkan;
b) Memimpin rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan
pelatihan;
c) Memberikan masukan dan pemikiran teknis dalam rangka
penyusunan materi yang akan disampaikan pada pelatihan
kewirausahaan;
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d)
e)
f)

2)
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Melakukan pembinaan pelaksanaan pelatihan;
Melakukan pemantauan dan evaluasi program mulai dari
persiapan sampai dengan pelaksanaan pelatihan selesai;
Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan

kepada Dirjen Binalattas KemenakerRI bagi pelaksana
Pusat dan Daerah.
Koordinator Lapangan
Koordinator Lapangan pelatihan kewirausahaan produktif
adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat bidang Produktivitas di
lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas adalah Pejabat Eselon III atau IV;
Di Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang
Produktivitas/Balai Peningkatan Produktivitas Daerah Provinsi,
serta Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di
Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki Unit Pelaksana
Teknis Daerah bidang Produktivitas.
Koordinator Lapangan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a) Melakukan koordinasi internal dengan unit kerja terkait di
bidang pelatihan dan produktivitas dalam hal penentuan
tempat/lokasi, pelaksanaan pelatihan, rekruitmen dan
seleksi peserta, instruktur, materi, jadwal dan jumlah jam
pelajaran serta perlengkapan peserta;
b) Melakukan koordinasi eksternal dengan instansi terkait bila
instruktur dibutuhkan dari luar sesuai dengan substansi
materi;
c) Mengkoordinasikan kegiatan dengan tim sekretariat untuk
kelancaran pelaksanaan pelatihan baik secara teknis
maupun administrasi;
d) Bertanggung jawab dan melakukan pemantauan serta
evaluasi mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan
pelatihan ;
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e)

3)

4)

Melaporkan pelaksanaan pelatihan kepada Dirjen
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dan di daerah
kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di Bidang
Ketenagakerjaan Provinsi.
Tim Sekretariat
Tim Sekretariat pelatihan kewirausahaan produktif pada Unit
Pelaksana Teknis Pusat bidang Produktivitas di lingkungan
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
adalah Pejabat Struktural eselon IV dan atau Staf.
Di Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang
Produktivitas/ Balai Peningkatan Produktivitas Daerah Provinsi,
serta Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di
Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Unit Pelaksana
Teknis Daerah adalah Pejabat Struktural eselon IV atau Staf
Tim Sekretariat mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a) Berkoordinasi dengan sesama tim pelaksana agar
penyelenggaraan pelatihan dapat terlaksana sesuai
dengan tujuan yang ditetapkan.
b) Mempersiapkan dan mengatur administrasi pelatihan dan
keuangan;
c) Mempersiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam
penyelenggaraan pelatihan;
d) Mengkonfirmasikan kepastian pelaksanaan pelatihan
kepada peserta, instruktur dan tempat penyelenggaraan
pelatihan;
e) Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada
peserta, instruktur selama pelatihan;
f) Mempersiapkan bahan evaluasi bagi pengajar, peserta
dan penyelenggaraan pelatihan;
g) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan
pelatihan atas perintah Penanggung jawab kegiatan;
Instruktur
Instruktur pelatihan kewirausahaan produktif adalah Pejabat
Fungsional Instruktur yang mempunyai kemampuan atau
PETUNJUK TEKNIS | PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF

63

Pejabat Struktural/non Struktural Bidang Pelatihan dan
Produktivitas yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang
dipersyaratkan serta sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Instrukturmempunyai tugas dan tanggung jawab:
a) Mempersiapkan dan menyusun materi yang akan
disampaikan pada pelatihan;
b) Menyampaikan materi yang telah disusun kepada
penyelenggara untuk digandakan;
c) Menyajikan materi pelatihan kepada peserta sesuai
dengan kurikulum yang ditetapkan;
d) Melakukan interaksi dengan peserta dengan berdiskusi
baik secara individu maupun kelompok;
e) Memberikan tugas-tugas kepada peserta sesuai dengan
subtansi materi secara individu maupun kelompok dan
dipresentasikan;
f) Memberikan evaluasi sesuai materi yang diberikan kepada
peserta pelatihan;
g) Melaporkan hasil evaluasi pelatihan kepada panitia
penyelenggara sesuai wilayah pelaksanaan masingmasing.
B. Mekanisme
Mekanisme penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan produktif
adalah sebagai berikut:
a. Membentuk panitia/tim penyelenggara pelatihan yang
ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) yang ditanda tangani
oleh Kepala Unit Kerja setempat;
b. Melakukan
koordinasi
untuk
menentukan
tempat
penyelenggaraan pelatihan di daerah berkoordinasi dengan
UPTD Bidang Produktivitas/BPPD, serta Dinas yang
membidangi urusan ketenagakerjaan di Provinsi/Kabupaten/
Kota yang tidak memiliki Unit PelaksanaTeknis Daerah;
c. Mengumpulkan data target daerah – daerah yang mempunyai
berpotensi yang akan dijadikan tempat/peserta pelatihan;
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d.

Menentukan tempat pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan
sesuai hasil kesepakatan rapat tim;
e. Melakukan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan
kewirausahaan produktif sesuai persyaratan yang telah
ditentukan;
f. Melakukan pemanggilan kepada peserta pelatihan yang
dinyatakan lulus;
g. Menentukan materi pelatihan yang akan diselenggarakan
sesuai kebutuhan masing-masing daerah yang terdapat pada
bagiankurikulum Petunjuk Teknis Pelatihan Kewirausahaan
Produktif ini;
h. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan produktif;
i. Melakukan evaluasi instruktur, peserta dan penyelenggaraan
pelatihan;
j. Memberikan sertifikat kepada peserta diakhir pelaksanaan
pelatihan sebagai bukti bahwa peserta dimaksud telah
mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir pelatihan.
k. Melaksanakan tindak lanjut hasil pelaksanaan pelatihan
kewirausahaan produktif;
l. Melakukan
rekapitulasi
hasil
pelaksanaan
pelatihan
kewirausahaan produktif di tempat kerja;
m. Membuat laporan hasil pelaksanaan pelatihan;
n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelatihan
kewirausahaan produktif ke Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas Cq. Direktorat Bina Produktivitas.
Lantai 6B, Tlpn/Fax (021) 52963356, Gedung Kemnakertrans
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 51 Jakarta Selatan, 12950.
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BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Maksud Kegiatan Memonitor dan Mengevaluasi?
Memonitor dan mengevaluasi adalah proses
pengumpulan
informasi untuk menentukan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan
yang telah direncanakan dan pencapaian tujuan serta output
yang diharapkan dari program. Sebagai contoh, dalam program
pelatihan kewirausahaan , tujuan monitor & evaluasi ( M&E ) adalah
mengumpulkan informasi yang paling relevan untuk mengukur
kemajuan dan keberhasilan berbagai pihak dalam melaksanakan
pelatihan dan kegiatan yang terkait.
Memonitor berfokus pada pengendalian dan pelaksanaan kegiatan
dan pencapaian keluaran-keluaran tertentu (bagaimana hal tersebut
dilakukan), sedangkan Evaluasi fokus pada penilaian kemajuan
terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan dan keluarankeluarannya (mengapa hal tersebut dilakukan).
Perbedaan utama antara Memonitor dan Mengevaluasi (M&E)
adalah pada frekuensinya. Memonitor adalah proses pengumpulan
data yang terus-menerus, sedangkan Evaluasi dilakukan dalam
setiap jangka waktu tertentu (contoh:sekalisetahun). Namun
walaupun memiliki tujuan dan pelaksanaan yang berbeda, kedua
hal tersebut sangat terkait. Data-data yang dikumpulkan melalui
memonitor secara terus – menerus merupakan masukan-masukan
bagi evaluasi dan sebaliknya.
B. Tujuan Memonitor dan Mengevaluasi?
Memonitor dan mengevaluasi penting karena berbagai alasan.
Apabila dilakukan dengan benar, proses ini memungkinkan semua
pihak yang terkait untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai contoh,
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dalam program pelatihan kewirausahaan, M&E yang dilakukan
dengan benar memungkinkan:
a. Sebagai Instruktur Kewirausahaan untuk;
•
Mengendalikan, membandingkan dan meningkatkan

b.

c.

kinerja instruktur/ pelatih;
•
Mendokumentasikan dan membuktikan kinerja instruktur
untuk, mempromosikan layanannya kepada peserta
pelatihan dan sponsor-sponsor pelatihan;
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan untuk;
•
Mengukur kemajuan terhadap pencapaian keluarankeluaran dan tujuan kegiatandan untuk merencanakan
tindakan korektif, apabila diperlukan.
Peserta pelatihan kewirausahaan untuk;
•
Mengekspresikan kepuasan atau ketidak puasan mereka
terhadap pelatihan yang telah diberikan;
•
Memberikan masukan untuk melihat kualitas intervensi
pelatihan agar kualitas pelatihan dapat ditingkatkan.

C. Perangkat Monitor dan Evaluasi Pelatihan Untuk Instruktur
Dibawah ini dijabarkan perangkat monitor dan evaluasi untuk
Pelatihan Kewirausahaan Produktif. Formulir M&E terlampir dalam
Petunjuk Teknis Pelatihan Kewirausahaan Produktif ini.
Form
Form A-1

Perangkat
M&E

Fungsi

Formulir
Untuk mengetahui
Pendaftaran
latar belakang
Calon Peserta calon peserta,
bakat dan minat
mengikuti pelatihan
kewirausahaan.

Kapan
Digunakan
Sebelum
Pelatihan

Diisi
oleh
Calon
Peserta
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Perangkat
M&E

Form

Fungsi

Form A-2

Panduan
Menilai pada
Formulir
Pendaftaran

Form A-3

Rekap
Penilaian
Pendaftaran

Form A-4

Materi
Psikotes

Form A-5

Test Tertulis
Matematis

Form A-6

Reaksi
Harian

Form A-7

Ujian/Test
Menilai hasil capaian
Akhir Peserta penguasaan materi
Pelatihan.
pelatihan setiap
peserta.

Form A-8

Evaluasi
Akhir
Program
Pelatihan dan
peniliannya.
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Mengkaji tingkat
kepuasan peserta
setiap harinya.

Kapan
Digunakan

Penyelenggaraan
Pelatihan

Mengkaji tingkat
kepuasan peserta
Secara keseluruhan
terhadap layanan yang
diberikan.
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Diisi
oleh

Peserta
Pelatihan

Form
Form B-1

Perangkat
M&E
Kuesioner
A w a l untuk
Peserta
Pelatihan
Kewirausa
haan

Fungsi
Pemilihan peserta
Analisis kebutuhan
pelatihan
Mengumpulkan data
baseline mengenai
latar belakang pribadi
dan bisnis peserta

Kapan
Digunakan
Sebelum
Pelatihan

Diisi
oleh
Calon
Peserta

D. Pelaporan
Setelah berakhirnya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Produktif,
penyelenggara wajib menyampaikan laporan yang berisikan :
Laporan Pelatihan dan Laporan Keuangan.
Laporan disampaikan kepada Dirjen Binalattas cq. Bagian Program
Evaluasi dan Pelaporan (PEP), Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 51
Lt.VI A Jakarta Selatan 12950, Fax.(021) 529604456, 52921057 dan
atau email : pep.lattas@yahoo.com dan cc ke dit.produktivitas@
gmail.com dengan tembusan kepada Direktur Bina Produktivitas
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kementerian Ketenagakerjaan R.I.
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BAB VII
PENUTUP
Petunjuk Teknis Pelatihan Kewirausahaan Produktif ini merupakan
standar minimum untuk dijadikan acuan bagi semua pihak yang
berkepentingan dalam melaksanakan Program Pelatihan Kewirausahaan
Produktif Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas,
Kementerian KetenagakerjaanR.I.
Pelatihan Kewirausahaan Produktif ini merupakan salah satu upaya
yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam mendukung
pencapaian pembentukan calon wirausaha baru dan peningkatan
produktivitas wirausahawan yang sudah tumbuh dan berkembang.
Sehubungan dengan hal tersebut kepada para penyelenggara
Pelatihan Kewirausahaan Produktif di UPTP Bidang Produktivitas
Ditjen Binalattas, UPTD- Bidang Produktivitas Provinsi, Bidang Latttas
Provinsi/Kab/Kota pada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan
agar dalam melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan produktif
melaksanakannya sesuai dengan Pedoman ini, sehingga tujuan
untuk menciptakan wirausahawan yang produktif dapat tercapai serta
memberikan hasil yang maksimal.

70

PETUNJUK TEKNIS | PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF

DAFTAR PUSTAKA

1.

Prokopenko, Joseph - ILO, Productivity Management : A Practical
Handbook, Jakarta 1992

2.

SIYB Indonesia – ILO ,Start And Improve Your Business, Panduan
Untuk Pelatih, Jakarta 2008.

3.

SIYB Indonesia – ILO, Petunjuk, Mulai Bisnis Anda, Jakarta 2008.

4.

SIYB Indonesia – ILO, Rencana Usaha , Mulai Bisnis Anda, Jakarta
2008

5.

SIYB Indonesia – ILO, Ciptakan Ide Bisnis Anda , Jakarta 2008.

6.

Direktorat Produktivitas dan Kewirausahaan, Modul Motivasi,
Disiplin dan Etos Kerja (MDE), Jakarta 2012.

7.

Deputi Bidang Pengembangan SDM, Modul Pelatihan
Kewirausahaan Bagi Calon Wirausaha (Star-Up), Jakarta 2014.

8.

SIYB Indonesia – ILO, Small Enterprise Development Programme,
Improve Your Business, Jakarta 2015.

9.

Deputi Bidang Pengembangan SDM , Menumbuhkan Motivasi
Berwirausaha, Jakarta 2016.

10. Deputi Bidang Pengembangan SDM , Manajemen Usaha Kreatif,
Jakarta 2016.
11. BE KRAF - UNS ,Panduan Pendirian Usaha Kuliner Soto, Jakarta,
Juli 2017.

PETUNJUK TEKNIS | PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF

71

72

PETUNJUK TEKNIS | PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF

LAMPIRAN – LAMPIRAN
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PAS
PHOTO

FORMULIR A-1

3 X 4 Cm

FORMULIR PENDAFTARAN
PELATIHAN DASAR KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF
A. LATAR BELAKANG UMUM
1. Nama lengkap

: ……………………………………………...

2. Jenis kelamin

:

3. Alamat Rumah
4. Tempat dan tanggal lahir

: ………………………………………….…...
………………………………………….……
……………………………………….………
: ……………………………………….….…...

Nomor Telephone rumah

: ………………………………………….……

Nomor Handphone

: ………………………………………….……

Alamat email

: ………………………………………….……

a. Lelaki

b. Perempuan

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA
5. Apakah kualifikasi pendidikan terakhir anda ?
Program

Nama Institusi Pendidikan

Kualifikasi *)

Tahun

SD
SMP
SMU/SMK
D1
D3
S1/S2
*) Lulus/Tidak Lulus untuk SD, SMP, SMU (sederajat )
Selesai/Tidak Selesai untuk D1, D3 ,, S1/S2
6. Pengalaman Kerja Apa yang anda miliki ?
Posisi ( Jabatan )

Durasi *)
( Berapa Lama )

Tahun **)

*) Isi Jumlah tahun bekerja
**) Diisi dari tahun awal hingga akhir tahun
C. LATAR BELAKANG WIRAUSAHA (beri tanda V pada kotak pilihan anda)
7. Apakah anda pernah terlibat dalam sebuah bisnis ?
Ya

Tidak

8. Apakah saat ini anda memiliki famili yang memiliki bisnis ?
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Ya
Tidak
9. Mengapa anda ingin berbisnis ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
D. IDE BISNIS (beri tanda V pada kotak pilihan anda)
10. Apakah saat ini anda memiliki ide bisnis ?
Ya
Tidak
11. Apakah anda sudah mengambil langkah-langkah untuk memulai bisnis tersebut ?
Ya

Tidak

Jika Ya, sebutkan langkah – langkah yang telah di ambil :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
E. SUMBER DAYA KEUANGAN (beri tanda V pada kotak pilihan anda)
12. Dari mana rencana anda untuk membiayai bisnis ?
Keluarga
Pemberi Pinjaman
Teman

Bank

Lain – lain
Jelaskan : ……………………………………………………..
F. KOMITMEN UNTUK BERPARTISIPASI (beri tanda V pada kotak pilihan anda)
13. Apakah anda bersedia berpartisipasi penuh mengikuti pelatihan ?
Ya
Tidak
14. Apakah anda sudah mantap dan bertekad akan berwirausaha ?
Ya
Tidak
15. Kapan anda berharap untuk memulai berwirausaha ?
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
16. Informasi lain yang anda pikir relevan dalam pendaftaran anda ?
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Kota

: ………………………………..

Tanggal

: ………………………………..
Calon Peserta/Pendaftar
Nama dan tanda tangan

(------------------------------------)
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Formulir A - 2
Panduan untuk Menilai Formulir Pendaftaran
Formulir Pendaftaran dirancang untuk memberikan informasi mengenai beberapa
aspek tentak kemungkinan apakah pendaftar akan dapat memulai dan menjalankan
suatu bisnis dengan sukses. Nilai diberikan untuk kriteria berikut ini yang
digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang ini:
1. Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja
2. Latar Belakang Wirausaha
3. Ide Bisnis
4. Sumber Daya Keuangan
5. Komitmen untuk Berpartisipasi

1. Latar Belakang Pendidikan & Pengalaman Kerja (Pertanyaan
Nilai sampai dengan 5 diberikan untuk kriteria ini.

5 dan 6)

Nilai yang disarankan
Indikator

Nilai

a.

5

b.
c.
d.

Memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun dalam sebuah
bisnis yang mirip dengan bisnis yang ingin mereka mulai.
Memiliki kualifikasi pendidikan untuk menjalankan bisnis.
Memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun dalam bisnis
apapun
Memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun

2. Latar Belakang Wirausaha (Pertanyaan

Nilai sampai dengan 10 diberikan untuk kriteria ini.

3–4
2 –3
1 -2

7 - 9)

Nilai yang disarankan
Indikator

Nilai

a.
b.
c.

8 – 10
5–8
1–4

Pernah memiliki sebuah bisnis sebelumnya
Memiliki usaha saat ini ?
Memiliki alasan untuk berbisnis
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3. Ide Bisnis (Pertanyaan

10 - 11)

Nilai sampai dengan 10 diberikan untuk kriteria ini.
Nilai yang disarankan
Indikator
a.
b.
c.
d.

Nilai

Memiliki ide bisnis yang baik, dan telah mengambil 8 – 10
beberapa langkah untuk memulai bisnis mereka.
Memiliki ide bisnis yang jelas namun belum mengambil 6 – 8
langkah untuk memulai bisnis mereka.
Memiliki ide umum mengenai jenis bisnis yang ingin mereka 3 – 6
mulai dan hendak mereka mulai.
Tidak memiliki ide atau mereka tidak bermaksud memulai
Tidak
sebuah bisnis
diikutsertakan
dalam program

4. Sumber Daya Keuangan (Pertanyaan

12)

Nilai sampai dengan 10 diberikan untuk kriteria ini.
Nilai yang disarankan
Indikator

Nilai

a.

9-10

b.
c.

Lain-lain dan berharap untuk sepenuhnya membiayai bisnis
tanpa bantuan – tidak membutuhkan pinjaman
Berharap untuk dapat memperoleh dana untuk mulai dari
bantuan keluarga atau teman dan sumber lainnya
Antara tidak memiliki jaminan atau bayangan akan bantuan
dari orang lain.

5. Komitmen untuk Berpartisipasi (Pertanyaan
Nilai sampai dengan 5 diberikan untuk kriteria ini.

6-8
Tidak
diikutsertakan
dalam program

13 - 15)

Nilai yang disarankan
Indikator
a. Bersedia hadir dan mau membayar pelatihan
b. Siap untuk berpartisipasi sepenuhnya Formulir
Pendaftaran diisi dengan lengkap dan rapih
c. Siap untuk berpartisipasi
sepenuhnya tetapi
formulir pendaftaran tidak lengkap.
d.
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Tidak siap untuk berpartisipasi penuh.

Nilai
5
4
2–3
Tidak
diikutsertakan
dalam program
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20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

No

Nama Pendaftar
Karakteristik Wirausaha
(Max. 10)

Pengalaman
Kerja
(Max. 5)

Latar Belakang &

Pembiayaan
(Max. 10)

Ide Usaha
(Max. 10)

Formulir A - 3
Matrix Penilaian untuk Formulir Pendaftaran
(Max. 5)

Komitmen
(Max. 40)

Jumlah Nilai
(%)

Nilai

Selected (terpilih)
Reserve (Cadangan)
Not suitable (Tidak cocok)

Status Seleksi

FORMULIR A-4

KUISIONER EVALUASI DIRI
MENGENAI SIFAT PRIBADI YANG DIBUTUHKAN DALAM KEWIRAUSAHAAN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petunjuk :
1. Untuk setiap pertanyaan, beri tanda silang (X) pada jawaban yang menurut Anda
paling sesuai atau paling mendekati.
2. Jawablah dengan jujur. Pada pertanyaan ini tidak ada jawaban benar ataupun
salah.
1.

a. Saya melakukan pekerjaan atas inisiatif sendiri. Tidak seorangpun yang harusn
memberitahumsaya untuk mulai berjalan.
b. Jika seseorang menyuruh saya untuk memulai, saya dapat melanjutkan pekerjaan
tersebut dengann baik.
c. Santai saja. Saya tidak bekerja keras kecuali jika terpaksa.

2.

a. Saya menyukai orang – orang. Saya dapat bergaul dengan siapapun.
b. Saya memiliki banyak teman, saya tidak membutuhkan orang lain lagi.
c. Saya menganggap kebanyaan orang adalah kerabat.

3.

a. Saya dapat membuat banyak orang mengikuti saya ketika saya memulai sesuatu.
b. Saya dapat memberi perintah jika seseorang memberitahu apa yang harus kita
lakukan.
c. Saya membiarkan orang lain menggerakkan kegiatan. Kemudian saya akan
mengikutinya jika saya ingin.

4.

a. Saya suka mengambil tanggung jawab dan menyelesaikannya.
b. Saya akan mengambil-alih jika terpaksa, tapi saya lebih suka membiarkan orang
lain yang bertanggung jawab.
c. Selalu ada seseorang di sekitar kita yang ingin menonjolkan kepintarannya. Saya
membiarkannya.

5.

a. Saya suka membuat rencana sebelum memulai suatu pekerjaan. Saya biasanya
mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan jika teman – teman saya ingin
melakukan sesuatu pekerjaan.
b. Saya dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik kecuali jika terlalu sulit. Jika
menemui pekerjaan yang terlalu sulit, saya akan menyerah dan tidak
menyelesaikannya.
c. Teman kantor mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk suatu
pekerjaan, kemudian ada sesuatu datang dan mengacaukan semuanya. Jadi,
saya hanya mengerjakan apa yang ada di depan saya, tanpa mempedulikan
persiapan yang telah dilakukan teman kantor tersebut.
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6.

a. Saya dapat melanjutkan pekerjaan selama saya mau. Saya tidak keberatan
bekerja keras untuk sesuatu yang saya inginkan.
b. Saya akan bekerja keras untuk sementara, tapi jika saya anggap sudah cukup,
saya akan berhenti.
c. Saya tidak berpikir bahwa kerja keras akan membawa anda ke suatu tujuan
tertentu.

7.

a. Saya dapat memutuskan sesuatu dengan cepat jika saya harus melakukannya.
Dan ini biasanya berakhir dengan baik pula.
b. Saya dapat memutuskan sesuatu jika saya memiliki banyak waktu. Jika saya
harus memutuskan sesuatu dengan cepat, nantinya saya akan menyesal dan
menggerutu seharusnya saya tadi mengambil keputusan yang lain saja.
c. Saya tidak suka menjadi pengambil keputusan. Karena saya takut keputusan yang
saya ambil salah.

8.

a. Orang mudah percaya pada apa yang saya katakan. Padahal saya tidak
mengatakan sesuatu hal yang tidak saya maksudkan.
b. Seringkali saya berusaha berbicara berbicara jujur, tapi terkadang saya hanya
mengatakan apa yang saya anggap paling mudah untuk saya katakan.
c. Mengapa saya harus mengatakan yang sebenarnya, jika orang lain tidak
mengetahui perbedaannya ?

9.

a. Jika saya telah memutuskan untuk melakukan suatu rencana, saya tidak akan
membiarkan apapun menghalangi saya.
b. Saya biasanya menyelesaikan apa yang saya kerjakansaat itu juga – jika tidak
terjadi kesalahan.
c. Jika suatu rencana yang telah saya rencanakan dengan baiktidak berjalan seperti
yang saya harapkan, saya akan berhenti atau menyerah, mengapa harus
khawatir?

10. a. Saya dalam kondisi sehat. Saya tidak pernah kehabisan tenaga.
b. Saya memiliki cukup energi untuk melakukan banyak hal yang ingin saya lakukan.
c. Saya kehabisan energi lebih cepat daripada teman – teman saya.

---oo0oo---

LEMBAR KERJA 1
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HASIL EVALUASI DIRI
MENGENAI SIFAT PRIBADI YANG DIBUTUHKAN DALAM KEWIRAUSAHAAN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petunjuk :
1. Untuk setiap jawaban, beri tanda silang (X) pada jawaban yang menurut Anda
paling sesuai atau paling mendekati ( a atau b atau c ).
2. Jawablah dengan jujur. Pada pertanyaan ini tidak ada jawaban benar ataupun
salah.
NO
URUT
1.

JAWABAN PESERTA
a

b

c

2.

a

b

c

3.

a

b

c

4.

a

b

c

5.

a

b

c

6.

a

b

c

7.

a

b

c

8.

a

b

c

9.

a

b

c

10.

a

b

c

JML

Hasil Jawaban Peserta :
1. Jumlah jawaban ( a )

= ……………….

2. Jumlah Jawaban ( b )

= ……………….

3. Jumlah Jawaban ( c )

= ……………….

Sifat – Sifat Pribadi Kewirausahaan Calon Peserta /Rekomendasi :
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Korektor :

(-------------------------------)

82

PETUNJUK TEKNIS | PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF

HASIL EVALUASI DIRI
MENGENAI SIFAT PRIBADI YANG DIBUTUHKAN DALAM KEWIRAUSAHAAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Makna Nilai dalam Kuis Evaluasi Diri mengenai
Sifat – Sifat Pribadi Kewirausahaan
1. Jumlah Jawaban A berkisar 7 – 10 artinya :
Anda mungkin memiliki apa yang diperlukan untuk menjalankan tugas.
2. Jumlah Jawaban B berkisar 7 – 10 artinya :
Anda kemungkinan akan lebih banyak menemui kesulitan dalam mencoba
menjalankan usaha. Anda disarankan mencari satui atau dua orang mitra yang
kuar untuk menutupi titik – titik kelemahan Anda.
3. Jumlah Jawaban C berkisar 7 – 10 artinya :
Memulai dan menjalankan usaha Anda sendiri bukan pilihan tepat untuk saat ini.
Jika anda ingin tetap pada jalur ini, Anda harus bekerja sangat keras untuk
mendapatkan kompetensi yang dibutuhkan. Jika tidak berhasil, Anda dapat tetap
bekerja dalam sebuah perusahaan atau melakukan sesuatu lain yang setara
nilainya, namun lebih sesuai dengan minat Anda. Jangan putus asa.
Selamat bekerja !
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Formulir A - 5
Tes Aritmatika yang Disarankan
(Dapat menggunakan kalkulator)

1. Anda baru saja mendatangi toko pedagang borongan. Anda membeli:
a. Sebuah kotak berisi 12 paket biskuit seharga masing-masing
Rp10.500.
b. Enam karung beras seharga masing-masing Rp24.500.
Berapa jumlah yang Anda bayarkan?
2. Berapa banyak uang yang akan Anda peroleh apabila Anda menjual
enam karung beras apabila setiap karungnya memuat delapan cangkir
dan Anda menjual setiap cangkirnya seharga Rp8.500.
3. Buatlah sebuah meja kayu seharga Rp350.000 dan tambahkanlah
kenaikan harga sejumlah Rp150.000 Berapakah harga penjualan Anda
untuk meja tersebut?
4. Berapakah 10% dari Rp350.000.
JAWABANNYA DIBAWAH INI :
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FORMULIR A-7
FORMULIR REAKSI HARIAN

Tanggal : …………………………..

Hari ini, pada khususnya saya menyukai :

Hari ini, saya tidak menyukai :

Saya masih belum yakin mengenai :

Saran saya untuk lebih memperbaiki Pelatihan Dasar Kewirausahaan produktif :
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Formulir A - 8:
Formulir Evaluasi Akhir P e l a t i h a n
(Beri tanda ( V ) hanya pada salah satu kotak)
Pertanyaan

1.

Pasti
tidak

Tidak

Mungkin

Ya

Pasti ya

Apakah menurut Anda
p e l a t i h a n ini telah mencakup
topik-topik yang bermanfaat bagi
Anda untuk memulai bisnis Anda ?

2. Apakah Anda merasa percaya diri
untuk mengimplementasikan halhal yang telah Anda pelajari
dalam p e l a t i h a n ini ?
3. Apakah Anda mendiskusikan ideide dan pengalaman bisnis Anda
dengan para peserta didik lain
selama p e l a t i h a n ?
4. Apakah menurut Anda situasi
bisnis Anda akan membaik sebagai
hasil dari keikutsertaan Anda
dalam p e l a t i h a n ini ?
5.

Apakah
Anda
akan
merekomendasikan p e l a t i h a n ini
kepada seorang teman yang
memiliki ketertarikan dan
masalah-masalah bisnis yang
sama ?

6.

Apa yang akan Anda sarankan untuk membuat p e l a t i h a n ini lebih baik ?

7.

Topik lain apa yang Anda ingin untuk diajarkan dalam sebuah pelatihan manajemen bisnis ?

8.

Komentar lain
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Formulir A - 8 a
Lembar Rekap Hasil Penilaian
➊㻌
➋㻌
Pertanyaan Rating

➌㻌
Peserta

➍㻌
Nilai
Kelompok

➎㻌
Nilai

5
4
1

3
2
1
5
4

2

3
2
1
5
4

3

3
2
1
5
4

4

3
2
1
5
4

5

3
2
1

Jumlah nilai
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Formulir A - 8 b Panduan U ntuk P enilaian
➊㻌
➋㻌
Pertanyaan Ratings

1

2

3

4

5

➌㻌
Peserta

➍㻌
➎㻌
Nilai
Nilai
kelompok

5

1

5

4

11

44

3

1

3

2

4

8

1

0

0

5

2

10

4

8

32

3

5

15

2

2

4

1

0

0

5

1

5

4

12

48

3

2

6

2

1

2

1

1

1

5

0

0

4

3

12

3

12

36

2

1

2

1

1

1

5

0

0

4

5

20

3

8

24

2

3

6

1

1

1

3.53

Ini adalah nilai (5,4 3,2
atau 1) yang dapat
dipilih oleh peserta.
Disini Anda menuliskan
jumlah peserta yang
menilai pertanyaan
sebagai 5,4,3,2 atau 1.
Anda melakukan hal ini
untuk setiap
pertanyaan.

3.59
Kalikanlah angka di
kolum ➋ dengan hasil di
kolum ➊ dan tuliskan
hasilnya di kolum ini.

3.65

3.00

3.00

Jumlahkan ketiga nilai
kelompok di dalam
kolum ➍ dan bagi
hasilnya dengan jumlah
peserta.

Jumlahkan kelima baris
diatas untuk
memperoleh Jumlah
Nilai

16.77

Jumlah Nilai

Tingkat apresiasi p e n y e l e n g g a r a a n 3.35
p e l a t i h a n keseluruhan (16.77/5)

Bagilah Jumlah Nilai
dengan jumlah
pertanyaan (5
pertanyaan).

Jawaban Formulir Evaluasi Akhir P e ny ele n ggar a a n P el a tih an
diklasifikasikan ke dalam lima kemungkinan nilai:
☺ Sangat baik
Baik
Cukup
Buruk
Sangat buruk
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Formulir B - 1
Kuesioner A w a l untuk Peserta Pelatihan Kewirausahaan Produktif
(Semua informasi akan dijaga kerahasiaanya)

Tipe Pelatihan

7

PAS PHOTO
3 X 4 Cm

: Peningkatan Kewirausahaan Produktif

Informasi tentang Anda
1.

Nama Anda :

2.

Tempat dan Tanggal Lahir

3.

Jenis Kelamin :

4.

Alamat rumah :

5.

Kab, Kec atau Kelurahan :

6.

Pekerjaan Anda (semula):

8

:
Laki – laki

/

Perempuan

Nomor Telepon/HP :

Bisnis / Usaha yang
diminati :
7.

Nama pelatih k e w i r a u s a h a a n anda :

8.

Apakah sumber penghasilan
Anda yang utama?

9.

Pendidikan tertinggi Anda?

9

Tidak pernah
Lulus Sekolah Dasar (6 tahun atau kurang)
Lulus Sekolah Menengah Pertama (3 tahun)
Lulus Sekolah Menengah Atas (3 tahun)
Diploma 1,2,3
Strata 1 (Sarjana)
Strata 2 (Master)
Kursus teknis atau keahlian

7

Beri tanda
pada kotak pilihan jawaban
: Tanggal / Bulan / Tahun, menggunakan angka
Beri tanda (V) pada kotak pilihan jawaban

8 Penulisan
9
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10. Apakah Anda memiliki
Usaha ? 10

Ya

(dan jawab pertanyaan no. 10a, 10b, 10c, 10d & No. 11)

Tidak (langsung ke pertanyaan No 11)
10.a. Jika Ya, kapan Anda memulai usaha?

Tgl

/Bln

_

10.b. Apakah anda memiliki rencana usaha
tertulis untuk usaha Anda?

Ya
Tidak

10.c. Berapa besar kontribusi hasil usaha
anda terhadap keseluruhan
pendapatan? (Dalam persentase)

/Th
10.d. Apakah Usaha
Anda terdaftar?
CV .
PT.
Koperasi
Tidak terdaftar
11. Jika anda belum memiliki
usaha, mengapa anda
ingin memulainya?

Jika Anda sudah memiliki Usaha, silakan jawab Bagian 1 & 2
Jika belum memiliki Usaha, silakan jawab Bagian 2 saja !

Bagian 1 – Informasi tentang Usaha Anda
Cara mengisi Jawaban :
Pilihan, beri tanda
pada setiap pilihan jawaban anda
Jawaban hanya satu pilihan
Isian, tulis jawaban anda pada kolom yang telah disediakan

1.

Apakah kedudukan Anda dalam Usaha tersebut?

Pemilik
Manajer
2.

Pemilik & manajer
Lainnya, silakan sebutkan

Apa yang menjadi sumber pendapatan utama keluarga Anda?

Sebagian besar pendapatan berasal dari Usaha saya
Sebagaian besar pendapatan saya berasal dari gaji tetap
Lainnya

10

Beri tanda

90

pada kotak pilihan jawaban
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3.

Dalam sektor apakah Usaha Anda?
Perdagangan
Manufaktur/industri
Jasa
Pertanian, perikanan dan perkebunan
Campuran atau kombinasi (sebutkan secara khusus)
Laki2

Karyawan Anda (jika Anda tidak mempunyai karyawan, tulis
0)

4.

Berapa jumlah karyawan
Usaha Anda bulan lalu?

5.

Berapa jumlah karyawan yang dibayar separuh oleh
Usaha Anda bulan lalu?

6.

Berapa jumlah karyawan yang tidak dibayar
Usaha Anda selama bulan lalu

Perempuan

yang dibayar penuh oleh

oleh

7.

Berapa rata-rata gaji bulanan karyawan yang dibayar penuh dalam Usaha
Anda?
Rupiah/bulan

8.

Berapa rata-rata jumlah jam kerja per hari untuk karyawan
jam/hari

9.

Berapa banyak jumlah karywan
tertulis? (sebutkan jumlahnya)
Laki2

Anda

yang

memiliki

penuh?

kontrak

kerja

Perempuan

10. Selama setahun yang lalu, apakah Anda pernah memberikan tunjangantunjangan seperti yang disebutkan dibawah ini kepada karyawan Anda?
Ya

Tidak

1. Pelatihan di tempat kerja
2. Pelatihan di luar tempat kerja
3. Kontrak tertulis
4. Asuransi kesehatan/kecelakaan
5. Cuti untuk mengasuh anak
6. Insentif untuk produktivitas
7. Kenaikan gaji
8. Kondisi Kerja yang lebih aman
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11.

Apakah Anda sudah pernah mencoba mendapatkan pinjaman untuk Usaha Anda
selama 2 tahun terakhir? (termasuk pinjaman dari anggota keluarga,
bank
komersial, bank pemerintah, lembaga keuangan mikro, dll.)?
Mencoba
mendapatkan
kredit?
Ya

Apakah Anda
berhasil?

Tidak

Ya

Bank swasta/pemerintah

Tidak

Dana kredit dari pemerintah
Lembaga Keuangan Mikro
Keluarga/teman
Pemberi kredit dengan
tinggi, tengkulak, dll

bunga

sangat

Lainnya, sebutkan

12. Berapa banyak rata-rata jumlah PEMBELI LANGGANAN Anda?
atau

Orang/ hari

13.

Berapa besar rata-rata pendapatan (Rp.) yang dihasilkan oleh Usaha Anda?
Rp.

14.

Berapa banyak uang
keperluan keluarga?
Rp.

15.

Orang/bulan

atau

/hari

yang

Anda

/hari

ambil

Rp.

dari

atau

Usaha
Rp.

/bulan

Anda

untuk

membiayai

/bulan

Setelah membeli bahan material untuk Usaha Anda dan setelah menggunakan
sebagian uang untuk diri Anda sendiri dan keluarga, apakah ada uang yang
tersisa (Laba bersih)?
Ya

Tidak

Jika ya,berapa banyak rata-rata uang yang tersisa?
Rp.

/hari

atau

Rp.

/bulan

- 4-
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16.

Apakah anda melakukan pekerjaan seperti disebutkan dibawah ini dalam Usaha
Anda?:
Tidak
pernah

Jarang

Kadang
-kadang

Secara
berkala

a. Kegiatan Pemasaran untuk menjual produk Anda?
b. Melatih karyawan Anda?
c. Menulis
Anda?

deskripsi

pekerjaan

d. Menghitung
pengeluaran
menentukan harga jual?

bagi
Anda

karyawan
sebelum

e. Membuat rencana arus kas (masuk dan keluar)
f. Membuat rencana penjualan dan pengeluaran
g. Membuat rencana usaha

17.

Apakah Anda merupakan anggota dari sebuah asosiasi pengusaha/usaha?
Ya

Tidak
Jika Ya, sebutkan

Bagian 2 – Opini Anda tentang kewirausahaan, keahlian dan
pengetahuan
18. Apa kriteria utama bagi anda untuk merekrut pegawai ?
Kesetiaan

Saudara atau teman

Kemampuan dan persayaratan

Simpati

19. Bagaimana anda tau berapa banyak uang yang anda miliki di bisnis Anda?
Cek Tabungan

Bergantung pada daya ingat

Mencatat uang yang masuk dan keluar

Bergantung pada orang lain

- 5-
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20. Faktor terpenting apa yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan usaha ?

21.

Uang

Barang/ Jasa

Pegawai

Pasar

Faktor apa yang menjadi anda pertimbangan ketika anda ingin menentukan harga
barang/jasa anda ?
Pelanggan mau untuk membayar
Biaya lain untuk barang/ jasa sejenis
Pengeluaran produksi

22. Siapakah orang yang terpenting dalam usaha anda?
Pemasok
Pelanggan
Pengantar

23.

Apa yang pertama kali harus dilakukan dalam pemasaran?
Menggunakan seluruh keahlian anda untuk membuat barang
sesuai dengan kesukaan anda
Mencari sebanyak mungkin tentang pelanggan anda dan apa
yang mereka inginkan dan butuhkan
Mencoba membuat barang atau jasa yang sama dengan usaha
orang lain

24.

Pengetahuan apa yang anda peroleh dari upaya untuk mencari tahu tentang
pelanggan dan pesaing anda?
Anda dapat belajar banyak mengenai Pasar
Anda dapat belajar banyak mengenai pegawai anda
Anda dapat dengan mudah meniru ide usaha pesaing anda

25. Sebuah Barang atau Jasa yang baik adalah :
Dijual dengan cara termudah dan tidak perlu promosi
Perlu dipromosikan seperti barang atau jasa lainnya
Perlu dipromosikan hanya apabila penjualan menurun
26. Bagi siapa saja rencana usaha dapat berguna?
Hanya untuk usaha yang sangat besar
Untuk retailer saja
Untuk semua usaha
- 6-
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DIREKTORAT BINA PRODUKTIVITAS
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Lantai 6B, Jakarta Selatan
Telp. 021-52963356, Fax. 021-52963356
http://produktivitas.kemnaker.go.id

