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Proyek TPSA Menyajikan 
Pelatihan Bisnis Internasional 
untuk Memperkuat Pelayanan 
Ekspor yang Diberikan oleh 
Pemerintah Indonesia

Kecerdasan bisnis internasional merupakan salah satu hal terpenting yang perlu 

dikembangkan oleh UKM untuk mendorong rencana dan pertumbuhan ekspornya. 

Melalui pelatihan bisnis internasional yang bersifat menyeluruh dan praktis, para pejabat 

pemerintah memperkuat kompetensi mereka dalam mendukung UKM Indonesia agar 

sukses di pasar global.

Forum Pelatihan Perdagangan Internasional 
(Forum  for International Trade Training atau FITT) 
diminta memberikan pelatihan FITTskills dalam 
bidang bisnis internasional kepada para pega-
wai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia 
(PPEI), suatu instansi di bawah naungan Direktorat 
Jenderal  Pengembangan Ekspor Nasional, 
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 
Pelatihan tersebut berlangsung dalam dua 
minggu berturut-turut di Jakarta, Indonesia, pada 
23–27  November dan 30 November–4 Desember 
2015, dan disajikan oleh Bapak Leroy Lowe. 
Kursus yang diberikan adalah kursus FITTskills: 
Lingkungan  Bisnis Global, dan FITTskills: 
Manajemen Rantai Pasokan Global.

Kesepuluh peserta yang dipilih untuk mengikuti 
pelatihan FITTskills ini merupakan pegawai peme-
rintah yang memberikan pendampingan bisnis 
kepada UKM Indonesia. Semua peserta menjalani 
pelatihan bisnis internasional yang menyeluruh 
dan  praktis, yang akan memperkuat dukungan 
mereka bagi UKM Indonesia.

Pelatihan FITTskills: Lingkungan 
Bisnis Global
Sesi pelatihan pertama yang dilaksanakan pada 
23–27 November 2015 berfokus pada kursus 
Lingkungan Bisnis Global. Para peserta mem-
pelajari mengenai konteks perdagangan inter-
nasional, serta beragam peluang dan tantangan 
perdagangan internasional bagi kalangan bisnis. 
Topik-topik yang dibahas dalam sesi pelatihan 
ini mencakup:

 • Lingkungan bisnis global saat ini dan di masa 
mendatang, baik dari sudut pandang nasional 
dan global. Topik ini mencakup pembahasan 

Para peserta mendengarkan Leroy Lowe memberikan pelatihan 
FITTskills pertama.
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mengenai kode etik bagi kalangan profesional 
dalam dunia perdagangan internasional, selain 
juga mengenai hak asasi manusia, praktik-
praktik yang etis, keberagaman dalam tempat 
kerja, dan lingkungan alam;

 • Bagaimana aspek budaya memengaruhi 
perdagangan internasional, dan bagaimana 
membangun hubungan bisnis yang mantap 
dan berkelanjutan;

 • Unsur-unsur penting dalam proses bisnis 
internasional yang dapat membantu 
perusahaan memasuki pasar global;

 • Bagaimana memprakarsai suatu rencana 
strategis untuk mengintegrasikan berbagai 
unsur penting proses bisnis internasional, 
termasuk riset pasar, strategi memasuki 
pasar, pendanaan, logistik, dokumentasi, 
dan transportasi;

 • Bagaimana pemasaran elektronik dan 
perdagangan elektronik membentuk dunia 
bisnis; dan begaimana perusahaan dapat 
memanfaatkan hal tersebut dalam rencana 
bisnis internasionalnya.

“Pelatihan ini cukup membantu kami, 
terutama dalam tugas kami menyusun 
kurikulum pelatihan untuk UKM dan 
memperbarui bahan pelatihan. Kami 
dapat memperluas pengetahuan kami 
terkait dengan perkembangan UKM di 
luar Indonesia, dan dengan demikian 
memperkaya sudut pandang kami.”

—JUNIANTO
Analis Manajemen Mutu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Ekspor Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik 
Indonesia

Setelah menuntaskan pelatihan ini, para peserta 
mampu:

 • Memahami lingkungan bisnis global saat ini dan 
di masa mendatang dari sudut pandang global 
dan nasional;

 • Mengenali kompetensi baru yang diperlukan 
dalam lingkungan bisnis abad ke-21 dan 
memahami apa yang dibutuhkan untuk 
menguasai kompetensi tersebut;

 • Memprakarsai suatu kerangka kerja rencana 
strategis untuk mengintegrasikan berbagai 
unsur kunci proses bisnis internasional, 
termasuk riset pasar, strategi memasuki 
pasar, pendanaan, logistik, dokumentasi, 
dan transportasi.

Pelatihan FITTskills Manajemen 
Rantai Pasokan Global
Sesi pelatihan yang kedua dilaksanakan pada 
30  November–4 Desember 2015 dan berfokus 
pada kursus Manajemen Rantai Pasokan Global. 
Kursus ini membantu para peserta memahami 
apa yang dimaksud dengan rantai pasokan, bagai-
mana rantai pasokan ini dibentuk, dan bagaimana 
perusahaan dapat menjalankan produksi, inven-
taris, penyajian produk, dan laba dengan cara 
yang paling efisien guna meminimalkan risiko dan 
memaksimalkan kepuasan pelanggan.

Kursus ini memberikan wawasan bagi para 
peserta  mengenai berbagai kegiatan rantai paso-
kan global, termasuk:

 • Proses manajemen produksi dan inventaris

 • Persyaratan peraturan dan keamanan

 • Berbagai unsur penting rencana logistik dan 
dampaknya terhadap rencana bisnis

 • Keunggulan dan kelemahan berbagai 
moda transportasi

 • Peran dan nilai penyedia jasa eksternal dalam 
strategi rantai pasokan, pemrosesan pesanan, 
manajemen inventaris, dan berbagai topik 
peminatan lainnya.

Setelah menuntaskan pelatihan ini, para peserta 
mampu:
1. Mengidentifikasi tahap-tahap rantai 

pasokan global;
2. Menyusun strategi manajemen rantai 

pasokan yang terencana dengan baik untuk 
meningkatkan daya saing perusahaan;Leroy Lowe dan kesepuluh peserta pelatihan FITTskills.
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3. Menjabarkan peristilahan perdagangan standar 
yang digunakan dalam transaksi internasional;

4. Mengidentifikasi berbagai jenis dokumentasi 
utama yang digunakan dalam transaksi 
perdagangan internasional;

5. Mengelola produksi, inventaris, penyampaian 
produk, dan laba secara efisien untuk 
memenuhi permintaan internasional dan 
menurunkan risiko perusahaan;

6. Memilih metode untuk meningkatkan kinerja 
dan efisiensi rantai pasokan.

Pendekatan Pelatihan
Diberikan penekanan pada konsep-konsep men-
dasar guna mengakomodasi perbedaan ting-
kat keahlian dalam bidang ekspor di antara para 
peserta latih; akan tetapi, disampaikan pula 
 serangkaian konsep terpilih pada taraf yang lebih 
tinggi. Sebagai tambahan, diluangkan waktu 
secara  teratur setiap hari untuk menanggapi ber-
bagai pertanyaan individual.

Setiap hari, para peserta diminta mengidentifikasi 
apa yang berjalan baik dan apa yang tidak berjalan 
baik dalam pelatihan, dan hal apa yang ingin lebih 
mereka fokuskan. Pelatih kemudian menyertakan 
masukan ini dalam penyampaian pelatihan.

Secara keseluruhan, para peserta terus terlibat 
selama sepuluh hari pelatihan, dan sering berbagi 
pengalaman mengenai bagaimana mereka men-
dukung UKM Indonesia selama ini dan tantangan- 
tantangan apa saja yang mereka hadapi. Sesi-sesi 
pelatihan ini menyediakan forum untuk berbagi 
tantangan yang sama-sama mereka hadapi dan 
membahas berbagai solusi potensial untuk mele-
wati semua kesulitan tersebut. Disisihkan juga 
waktu setiap harinya untuk memungkinkan para 
peserta latih mengerjakan studi-studi kasus 
dalam kelompok kecil. Hal ini memberikan pelu-
ang kepada peserta untuk terlibat dengan rekan 
sejawat mereka melalui berbagai kegiatan, dalam 
bahasa mereka sendiri.

Masukan Peserta
Dalam kuesioner umpan balik, kesepuluh peserta 
melaporkan bahwa keterampilan dan pema-
haman mereka mengenai subjek yang dipelajari 
telah meningkat secara signifikan (55 persen) atau 
sampai taraf tertentu (45 persen). Mereka mengin-

dikasikan bahwa mereka bermaksud mengguna-
kan pengetahuan baru mereka untuk meningkat-
kan kerja mereka sendiri atau kerja departemen 
mereka. Semua peserta menilai kedua kursus 
tersebut sangat baik atau luar biasa baik. Selain 
itu, semua peserta menyatakan bahwa mereka 
akan merekomendasikan kursus ini kepada  
rekan-rekan mereka.

Mengenai FITT Canada
FITT Canada adalah organisasi nirlaba yang 
dikhususkan untuk menyediakan pelatihan bisnis 
 internasional, sumber daya, dan sertifikasi profesi-
onal bagi perorangan dan bisnis.

FITT menawarkan satu-satunya program pela-
tihan bisnis internasional dan designasi profe-
sional terkait (CITP®|FIBP®) yang didukung oleh 
World Trade Centers Association dan pemerintah 
Kanada. Solusi pelatihan bisnis internasional FITT 
telah menjadi standar keunggulan untuk para pro-
fesional di bidang perdagangan global di seluruh 
Kanada dan dunia.

Misi FITT adalah membangun kecakapan—penge-
tahuan, keterampilan, dan kemampuan—di tingkat 
perorangan, bisnis, dan organisasi untuk meng-
akses pasar global, mengurangi serta mengelola 
risiko perdagangan integratif, dan memungkinkan 
terjadinya kompetisi yang menguntungkan.

Kesimpulan
Pelajaran penting yang dibawa dari sesi-sesi pela-
tihan ini memungkinkan para pendamping bisnis 
membantu UKM menurunkan risiko dan mening-
katkan peluang bisnis mereka di luar negeri. 
Pembelajaran dari sesi-sesi pelatihan ini juga 
memperkuat pemahaman para pendamping bis-
nis ini mengenai apa yang dimaksud dengan ran-
tai pasokan, bagaimana rantai pasokan tersebut 
dibentuk, dan bagaimana UKM dapat terus men-
jaga produksi, inventaris, penyampaian produk, 
dan laba perusahaan mereka seefisien mungkin. 
Hal ini menolong para pendamping bisnis men-
dukung UKM meminimalkan risiko mereka dan 
memaksimalkan kepuasan pelanggan mereka. 
Dengan membangun kompetensi bisnis inter-
nasional mereka, para peserta ini pada giliran-
nya membantu  memperkuat keterlibatan UKM 
Indonesia dalam perdagangan dan investasi 
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serta membentuk pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan di  
dalam negeri.

Mengenai Proyek TPSA
TPSA merupakan proyek lima tahun senilai  
C$12 juta yang didanai oleh Pemerintah  
Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek 
ini dilaksanakan oleh The Conference Board 
of Canada, dengan mitra implementasi utama 
yaitu Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor 
Nasional, Kementerian Perdagangan.

TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, 
penelitian dan bantuan teknis bagi instansi peme-
rintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha 
kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan orga-
nisasi masyarakat madani untuk informasi terkait 
perdagangan, analisis kebijakan perdagangan, 
refomasi regulasi dan promosi dagang dan inves-
tasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga ahli dari 
organisasi pemerintah maupun swasta.

Tujuan utama TPSA adalah untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih 
baik lagi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia 
melalui peningkatan perdagangan dan investasi 
penunjang perdagangan antara Indonesia dan 
Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan 
perdagangan berkelanjutan dan sadar-gender 
serta kesempatan investasi, terutama untuk UKM 
Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan peng-
gunaan analisis perdagangan dan investasi oleh 
pemangku kepentingan Indonesia demi kemitraan 
perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi 
antara Indonesia dan Kanada.

Hasil langsung yang diharapkan dengan adanya 
TPSA adalah:

 • Arus informasi perdagangan dan investasi 
yang lebih baik antara Indonesia dan Kanada, 
terutama untuk sektor swasta, UKM, dan 
para pengusaha perempuan, termasuk risiko 
dan peluang lingkungan hidup yang terkait 
dengan perdagangan;

 • Tautan jaringan usaha sektor swasta yang lebih 
kuat antara Indonesia dan Kanada, terutama 
untuk UKM;

 • Keterampilan dan pengetahuan analisis 
yang lebih mantap dikalangan pemangku 
kepentingan Indonesia mengenai cara 
meningkatkan perdagangan dan investasi 
antara Indonesia dan Kanada;

 • Pemahaman yang lebih baik mengenai 
peraturan perundang undangan dan 
praktik praktik terbaik dalam perdagangan 
dan investasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 
Kantor TPSA di Jakarta, Indonesia:
Mr. Gregory A. Elms, Direktur
Proyek TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance)
Canada Centre, World Trade Centre 5, Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31 Jakarta 12190, 
Indonesia
Telepon: +62-21-5296-0376, atau 5296-0389
Fax: +62-21-5296-0385
E-mail: greg@tpsaproject.com

Merayakan penuntasan pelatihan yang sukses bersama para peserta dari PPEI.


