
SELAMAT DATANG PARA PESERTA 

PELATIHAN VALUE CHAIN DAN MARKET SYSTEM 
DEVELOPMENT



Training of Trainers (ToT): Value chain and 
market systems development 



Pengantar



1.Pilih satu orang yang belum pernah
Anda temui sebelumnya (apabila Anda
mengenal semuanya, pilihlah salah satu)

2. Tanyakan informasi dasar peserta
tersebut – nama, negara, organisasi, 
fungsi, dsb. 

3. Tanyakan, apabila cita-cita peserta
tersebut telah terkabul, dimana ia akan
berada saat ini.

4. Tanyakan salah satu harapan utama
peserta tersebut, tulislah pada kartu dan
tempelkan di papan.



• Memperoleh dan memperdalam pengetahuan
mengenai bagaimana cara memberikan
fasilitasi secara efektif untuk tercapainya
peningkatan pendapatan yang terukur dan
berkelanjutan untuk kelompok sasaran
tertentu.

• Memperoleh pengertian mengenai terminologi
yang sering muncul saat melakukan
pendampingan proyek (gender dan persamaan
sosial, ketahanan, dsb.), untuk mencapai hasil
yang inklusif bagi kelompok sasaran. 



• Menerapkan konsep dan alat
terpenting dan merefleksikan peran-
perannya dalam kehidupan pekerjaan
sehari-hari, dalam melaksanakan tugas-
tugas sepanjang masa dampingan; 
dielaborasikan oleh IFAD (pemetaan
Rantai Nilai,  menjembatani kemitraan
antara pihak Pemerintah-Swasta-
Produsen



Peraturan Kelas



Metodologi

• Pengantar: 
konsep, 
kasus, contoh

• Diskusi: 
pertanyaan, 
keraguan, 
perhatian, berbagi
pengalaman• Kerja kelompok:

mengaplikasikan
konsep dalam kasus
Anda



Metodologi

• Pengalaman Proyek: 
kisah sukses, tantangan, 
pembelajaran, dsb. 

• Pasar: diskusi
kelompok, pertukaran
gagasan, pelatihan
satu lawan satu, dsb. 



Garis Besar Pelatihan
3. Titik awal
intervensi

4. Strategi 
intervensi/

kemitraan

5. Fasilitasi 
intervensi

6. 
Pemantauan 
dan Evaluasi

2. Analisis1. Pengantar

Role Play

Analisis Tugas dan Rencana Penilaian Kapasitas



Menerjemahkan
terminologi / 
konsep inti



Keberlanjutan

Pasar

Fasilitasi



Keberlanjutan adalah:
(1)Terus menerus mengimplementasikan proyek

untuk waktu yang lama.
(2) Daya tahan / ketahanan dampak/hasil tanpa

keterlibatan proyek atau setelah proyek berakhir.
(3) Hanya melaksanakan kegiatan

Skalabilitas adalah:
(1) Mencapai target proyek dengan sukses.
(2) Jumlah dan kualitas hasil/dampak setelah proyek

berakhir atau selama masa implementasi. 
(3) Memiliki berbagai proyek di berbagai lokasi. 



Fasilitasi adalah:
(1)Memberikan dukungan langsung bagi kelompok sasaran

dari awal hingga akhir proyek
(2)Dampingan sementara dari proyek untuk menghasilkan

perubahan
(3)Menjadikan sebuah proyek sebagai penyedia layanan/jasa

yang baik (contoh: pelatihan, keuangan)

Pasar adalah:
(1)Penjualan dan pembelian barang dan jasa pertanian
(2)Penyediaan jasa berbayar dalam bentuk peningkatan

keterampilan di lembaga-lembaga pelatihan. 
(3)Jasa advokasi yang memungkinkan media mempengaruhi

kebijakan pemerintah.
(4)Semua benar



Pelaku Pasar adalah:
(1)Staf sebuah proyek yang bekerja bersama sejumlah agensi

swasta dan pemerintah.
(2) Pendonor yang mendanai proyek untuk menjadikan pasar lebih

baik bagi masyarakat miskin (laki-laki dan perempuan).
(3)Aktor tetap dari sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat

yang memiliki fungsi tertentu dalam pasar.

Rantai Nilai adalah:
(1) Sama dengan rantai pasok, dimana barang dipasok dari satu

produsen/pengrajin ke pihak lain, untuk dikonsumsi.
(2) Serangkaian kegiatan yang meciptakan nilai dalam setiap

tahapannya: mulai dari produksi sampai pengolahan dan konsumsi. 
(3) Serangkaian kegiatan yang dilakukan proyek untuk memberikan

dukungan pada produsen.



Peran pelatih, peserta
pelatihan dan
narasumber



Pembentukan Kelompok

• 3 kelompok, maksimal 6 orang per kelompok
• Variasi dalam peran dalam proyek.
• Pilih anggota kelompok yang berperan sebagai

fasilitator/moderator, notulis, dan presenter.
• Narasumber dan pelatih akan berpindah dari

satu kelompok ke kelompok lain untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait
instruksi dan perbedaan pendapat.

• Usahakan selesai tepat waktu. Beri tahu panitia
apabila membutuhkan tambahan waktu.
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