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Mengekspor dalam Lasekap Hukum yang Bergeser



Pelatihan untuk Para Pelatih

Pelatihan yang Efektif



Perdagangan kayu sedang berubah.

Kelestarian dan legalitas sekarang lebih penting 
daripada sebelumnya.

Siapa saja yang ingin mengekspor kayu dan 
produk kayu ke pasar utama dunia perlu 
mengetahui apa artinya hal ini dan bagaimana 
caranya untuk mematuhinya.

Pelatihan untuk Para Pelatih – Mengapa kita disini?



Apabila Anda gagal untuk mematuhi peraturan di negara 
pemanen, negara pengolah atau negara konsumen

– Anda mungkin kehilangan bisnis Anda.

Kejar – atau Tertinggal

Para pelanggan Anda perlu tahu bahwa Anda mengikuti hukum.

Mereka perlu membuktikan bahwa produk yang Anda pasok legal.

Apabila mereka tidak dapat membuktikan (setidaknya di Australia, Uni 

Eropa dan Amerika Serikat) - para pelanggan mereka dapat 

menghadapi tuntutan.



Catatan Pembicara

Untuk sebagian besar slide, kami telah menyertakan catatan 
pembicara

Hal ini memberikan poin pembicaraan yang dapat Anda gunakan 
sementara para peserta kursus melihat ke layar.

Pada umumnya kita mencoba untuk tidak menempatkan terlalu 
banyak teks pada setiap slide.  



Catatan Pembicara

Kebanyakan orang membaca 1,5 kali lebih cepat daripada ketika 
mereka berbicara.  

Ini berarti bahwa apabila slide pelatihan Anda memasukkan semua 
informasi sebagai teks, pada saat Anda selesai membaca slide, 

audiens Anda akan telah selesai membacanya, sebelum Anda selesai.



Catatan Pembicara

Untuk sebagian besar slide, kami telah menyertakan catatan 
pembicara

Catatan ini berisi informasi tambahan yang mungkin ingin Anda 
masukkan.

Kadang-kadang catatan ini akan memberikan penjelasan tentang 
grafik atau gambar, atau menyajikan contoh yang dapat Anda 

gunakan.

Hal-hal tersebut sering memberi Anda titik paling penting yang Anda 
butuhkan untuk membahas tentang slide



Melihat Catatan Pembicara dalam Tampilan Normal

Letakkan kursor 
Anda di atas 
garis di bagian 
bawah.

Hal ini akan 
mengubah 
tampilannya 
hingga terlihat 
seperti ini

Kemudian tarik 
layar ke atas



 A ban on the trade in any plant harvested, possessed, 
transported, or sold in violation of the law*

 A requirement to declare the scientific name, value, quantity 
and country of harvest for some products

Tampilan Normal dan Catatan Pembicara

Two major components:

In addition to these, it is illegal to falsify or submit falsified 
documents, accounts or records of any plant covered by the Act

Catatan 
pembicara 

sekarang dapat 
dilihat di bagian 

bawah 



 A ban on the trade in any plant harvested, possessed, 
transported, or sold in violation of the law*

 A requirement to declare the scientific name, value, quantity 
and country of harvest for some products

Tampilan Normal dan Catatan Pembicara

Two major components:

In addition to these, it is illegal to falsify or submit falsified 
documents, accounts or records of any plant covered by the Act

Anda dapat 
mengatur 

komputer pada 
umumnya untuk 

menampilkan 
presentasi pada 

“Tampilan 
Presenter 

(Presenter View)”

Hal ini akan 
memungkinkan 

Anda untuk 
membaca catatan 
selama presentasi 

Anda - para 
peserta kursus 

tidak akan melihat 
hal ini di layar 

utama



Tampilan Normal dan Catatan Pembicara (PowerPoint 2010*)

2. Klik pada kotak penanda “Use Presenter View” pada bagian “Monitor” hingga 
menampilan tanda pada kotak tersebut

3.  Untuk memulai presentasi Anda, klik pada ikon layar di pojok bawah layar

1.   Klik pada “Slide Show” pada batang alat (tool bar) atas

* Opsi ini juga harus tersedia pada PowerPoint versi lama tergantung pada pengaturan komputer Anda.



Training for Trainers course

Aims to: 

1.  Provide you with the ability and materials to

share with others

2. Protect suppliers and producers by showing them

how to comply with customers’ needs

Ini yang akan dilihat oleh 
para peserta pelatihan



Tampilan Presenter

Aims to: 

1.  Provide you with the ability and materials to

share with others

Ini yang akan Anda lihat

Catatan di sini
Anda dapat 

melihat berapa 
lama Anda telah 

berbicara … 
…jaga 

pengaturan 
waktu

dan lihat apa 
selanjutnya



Pelatihan yang Baik… adalah pada saat Anda siap

1. Menguasai bahan pelatihan - praktik dan membaca catatan.  

- Bacalah presentasi beberapa kali, 

- Periksa untuk melihat apakah ada sesuatu yang Anda rasa tidak jelas

- Pikirkan tentang pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh hadirin
Anda (dan pastikan Anda mengetahui jawabannya)

2. Periksa ruangan

- Apakah proyektornya berfungsi?

- Dapatkah semua orang melihat layar dengan jelas?

- Apakah ruangan tersebut nyaman (tidak terlalu panas atau terlalu dingin)? 

- Apakah suara anda dapat didengar?

Percaya diri dan nyaman:



Waktu

1. Mulai tepat pada waktunya

2. Anda dapat fleksibel, tapi cobalah untuk mengikuti agenda

- Amat sangat penting pada waktunya untuk istirahat dan pada akhir 

pelatihan).  

- Penting untuk diperhatikan agar bahan pelatihan dimengerti, luangkan 
waktu untuk memastikan bahwa hadirin Anda menyimak apa yang Anda 
katakan.

- Apabila terdapat banyak pertanyaan yang tidak terkait dengan 
keseluruhan hadirin, Anda dapat menyarankan bahwa pertanyaan-
pertanyaan tersebut akan dijawab selama waktu istirahat atau setelah 
pelatihan. 

Jagalah waktu:



Presenter yang Baik…

- Berbicara dengan jelas

- Berkontak mata dengan hadirin

- Mengamati hadirin untuk melihat apakah mereka mengikuti 
apa yang sedang dikatakan. Apabila hadirin terkesan bingung 
atau tidak tahu, seorang presenter yang baik akan bertanya 
apakah perlu penjelasan tambahan dan lakukan itu

- Lebih sering berdiri , dari pada duduk pada saat melakukan 
presentasi


