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Penguatan kompetensi bisnis global melalui penanganan terhadap berbagai realitas 

keseharian dalam hal ekspor, impor, dan investasi merupakan prioritas penting bagi para 

pejabat pemerintah Indonesia. Melalui pelatihan bisnis internasional yang menyeluruh 

dan  praktis, para pejabat pemerintah memantapkan kompetensi mereka dalam 

mendukung UKM Indonesia agar sukses di pasar global.

Proyek TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance) yang didanai oleh Global Affairs 
Canada dan dikelola oleh Conference Board of 
Canada berupaya menurunkan kemiskinan di 
Indonesia dengan berkontribusi kepada per-
tumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui 
ekspansi perdagangan Indonesia dengan Kanada 
serta mendorong investasi Kanada di Indonesia. 
Untuk mencapai hal tersebut, TPSA memusatkan 
kerjanya pada usaha-usaha kecil dan menengah 
(UKM). Penguatan keterlibatan UKM Indonesia 
dalam perdagangan dan investasi dimaksudkan 
untuk membantu mewujudkan pertumbuhan eko-
nomi yang berkelanjutan dan menurunkan kemis-
kinan di dalam negeri.

Dalam upaya ini, Forum untuk Pelatihan 
Perdagangan Internasional (Forum for International 
Trade Training atau FITT) diminta memberikan 
tambahan dua kursus FITTskills satu mingguan 
dalam hal bisnis internasional bagi para pegawai 
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 
yang memberikan pendampingan bisnis bagi 
UKM Indonesia.

Para peserta menerima pelatihan bisnis interna-
sional yang menyeluruh dan praktis yang akan 
meningkatkan dukungan yang mereka berikan 
kepada UKM Indonesia. Sebagai bagian dari pela-
tihan, para peserta latih juga memperoleh wawasan 
mengenai berbagai praktik terbaik untuk meng-
ajarkan konsep-konsep dari pelatihan FITTskills 
kepada UKM Indonesia.

Leroy Lowe, instruktur FITT, membahas bagaimana perusahaan 
Indonesia dapat beradaptasi dan mengembangkan berbagai 
produk dan jasa untuk pasar luar negeri.
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Pelatihan berlangsung dalam dua minggu 
berturut- turut di Jakarta (22–26 Agustus 2016 
dan  29  Agustus–2 September 2016) dan dibe-
rikan oleh Bapak Leroy Lowe, CITP, Instruktur 
FITT tesertifikasi. Kursus yang diberikan berjudul 
Pemasaran Internasional dan Strategi Memasuki 
Pasar Internasional.

“Kursus FITTskills ini memberikan kontribusi 
besar terutama bagi staf yang bekerja di 
Kementerian Perdagangan. Keberhasilan 
dalam kursus-kursus ini memungkinkan 
peserta diakui secara internasional dalam hal 
keterampilan mereka.”

—MAROLOP NAINGGOLAN
Kepala Subdirektorat Amerika dan Eropa,  

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

Pelatihan FITTskills Pemasaran 
Internasional
Sesi kursus pertama berfokus pada FITTskills: 
Pemasaran Internasional. Para peserta belajar 
bagaimana menyusun rencana pemasaran untuk 
mencapai sasaran bisnis dan menerapkan serta 
mengoordinasi kegiatan-kegiatan pemasaran inter-
nasional untuk berbagai produk dan jasa. Topik-
topik yang dibahas dalam sesi kursus ini mencakup 
prinsip-prinsip pemasaran dan perbedaan antara 
pemasaran dalam negeri dan internasional. Para 
peserta juga menelaah beragam kegiatan seperti 
mengadaptasi dan mengembangkan produk serta 
jasa untuk pasar luar negeri, dan kegiatan-kegiatan 
pemasaran serta penjualan yang diperlukan untuk 
sukses dalam pasar sasaran.

Setelah menuntaskan kursus ini, para peserta kini 
mampu: 1) mengidentifikasi prinsip-prinsip pema-
saran; 2) menjabarkan apa itu pemasaran interna-
sional; 3) menjelaskan bagaimana menggunakan 
intelijensi pasar, strategi promosi, dan pemasaran 
elektronik untuk mencapai kesuksesan global; 
4) mengenali pengaruh berbagai pertimbangan 
budaya, politik, legal, serta peraturan terhadap 
lingkungan pasar internasional; 5) menjelaskan 
mengapa perusahaan perlu menyesuaikan produk 
atau jasanya untuk pasar internasional; 6) mengi-
dentifikasi cara menggunakan strategi pemasaran, 
penetapan harga, dan penjualan yang bersifat per-
sonal untuk mencapai sasaran pemasaran interna-
sional; dan 7) mempersiapkan rencana pemasaran 
internasional.

Pelatihan FITTskills: Strategi 
Memasuki Pasar Internasional
Sesi kursus kedua berfokus pada FITTskills: Strategi  
Memasuki Pasar Internasional. Pelatihan ini men-
cakup penilaian menyeluruh terhadap berbagai 
pilihan untuk mengekspor produk atau jasa ke 
pasar internasional dan beragam strategi mema-
suki pasar secara optimal. Para peserta belajar cara 
menelaah berbagai hambatan untuk memasuki 
pasar, membedakan berbagai strategi  memasuki 
pasar, merekomendasi mitra internasional poten-
sial melalui konsultasi dan analisis terhadap 
kekuatan dan kelemahan, serta menegosiasikan 
perjanjian kemitraan.

Setelah menuntaskan kursus ini, para peserta 
kini mampu: 1) melakukan penilaian kebutuhan 
strategis  dasar korporasi; 2) mengidentifikasi dan 
 mengevaluasi berbagai opsi memasuki pasar 
dan distribusi yang biasanya digunakan di kegi-
atan perdagangan dan investasi internasional; 
3)  mengidentifikasi dan mengevaluasi mitra dan 
jenis kemitraan yang tepat untuk suatu usaha 
internasional; 4) mengidentifikasi faktor-faktor 
yang terlibat dalam membangun dan mengelola 
kemitraan internasional.

Strategi Keberhasilan
Berdasarkan masukan mengenai kinerja peserta 
dari angkatan terakhir saat ujian FITT, kali ini dibe-
rikan perhatian khusus selama pelatihan untuk 
lebih melibatkan peserta dengan memperbanyak 
latihan yang memerlukan kerja sama sembari Seorang peserta meninjau bahan-bahan pelatihan FITTskills.
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menggunakan buku teks FITT. Sebagai hasilnya, 
para peserta memiliki lebih banyak waktu bekerja 
dengan bahan-bahan dari buku pelajaran dan tam-
pak nyaman bekerja dengan bahan-bahan terse-
but. Masukan yang diterima mengenai pendekatan 
yang diambil tersebut positif, dan diharapkan agar 
keterlibatan yang dipertinggi ini akan membantu 
para peserta lebih siap menuntaskan ujian untuk 
setiap kursus.

Setiap hari, dialokasikan banyak waktu untuk 
 melakukan studi kasus dalam kelompok- kelompok 
kecil dengan menggunakan buku pelajaran FITT. 
Hal ini memungkinkan peserta mengerjakan ber-
bagai tugas atau permasalahan dalam bahasa 
mereka sendiri, dan saling membantu dalam hal 
penafsiran mereka tentang teks dalam buku pela-
jaran. Setiap kelompok kemudian menyajikan pre-
sentasi Power Point tentang temuan dan pemikiran 
mereka sehingga memungkinkan instruktur mem-
beri masukan mengenai kerja mereka. Dengan 
demikian, terbuka peluang bagi para peserta untuk 
bekerja bersama sejawat mereka dalam bahasa 
mereka sendiri setelah mendengarkan instruksi 
dalam bahasa Inggris. Pendekatan ini disambut 
dengan sangat baik oleh para peserta.

“Pelatihan FITTskills memberikan wawasan 
baru bagi saya dalam hal perdagangan 
internasional, selain juga sudut pandang 
yang lebih meluas, terutama karena saya 
ingin menjadi profesional dalam bidang 
perdagangan internasional. Peluang untuk 
berdiskusi langsung dengan mentor 
berpengalaman sungguh istimewa. Saya kini 
lebih paham mengenai perdagangan global 
dan apa yang harus dilakukan UKM agar 
sukses sebagai eksportir.”

—ANJU SINAMBELA
Analis Perdagangan, Direktorat Jenderal  

Pengembangan Ekspor Nasional

Peserta juga menyatakan minat mereka untuk 
memperoleh studi-studi kasus dalam konteks lokal 
untuk kerja di dalam kelas, dengan menggunakan 
perusahaan-perusahaan Indonesia sebagai con-
toh. Studi kasus dan kurikulum kursus biasanya 
tidak disesuaikan dengan konteks lokal, karena 
kurikulum terstandarkan merupakan cara terbaik 

untuk memastikan agar pencapaian seseorang 
yang memperoleh Diploma FITT dalam bidang 
Perdagangan Internasional dapat diakui secara 
global. Tujuan FITT adalah menemukan benang 
merah dan praktik-praktik umum yang terjadi 
dalam dunia perdagangan terintegrasi dan dalam 
rantai nilai global saat ini. Manfaat pendekatan ini 
adalah, seiring dengan semakin terintegrasinya 
perdagangan, pengakuan global yang dimiliki FITT 
menjadi semakin berharga bagi reputasi serta 
kedudukan internasional suatu negara. Akan tetapi, 
banyak kegiatan kelas dalam kursus tersebut 
dirancang untuk memungkinkan para peserta latih 
menggunakan Internet untuk mencari perusahaan 
lokal yang sesuai untuk ditelaah dalam tugas- 
tugas yang dikerjakan dalam kelas.

Secara keseluruhan, para peserta terus terlibat 
selama sepuluh hari pelatihan, dan sering ber-
bagi pengalaman mengenai bagaimana mereka 
mendukung UKM Indonesia selama ini dan 
tantangan- tantangan apa saja yang mereka hadapi. 
Sesi-sesi pelatihan ini memberikan forum untuk 
berbagi berbagai tantangan serupa yang mereka 
hadapi  bersama dan membahas solusi-solusi 
potensial untuk bernavigasi melewati semua 
tantangan tersebut.

Masukan Peserta
Upaya untuk memberikan kursus FITTskills kepada 
para pegawai Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Ekspor Indonesia (PPEI) berjalan lancar, dan 
masukan yang diterima dari para peserta sungguh 
luar biasa. Semua peserta mengindikasikan bahwa 
pengetahuan dan keterampilan yang mereka per-
oleh dari kedua kursus tersebut telah meningkat 
sebagai hasil dari keikutsertaan mereka. Selain itu, 
semua peserta mengindikasikan bahwa mereka 
memperoleh rasa percaya diri atau keterampilan 
dalam taraf yang baru untuk menerapkan penge-
tahuan yang telah mereka peroleh dari sesi-sesi 
pelatihan tersebut.

Kesimpulan
Pengembangan intelijensi bisnis internasional 
merupakan salah satu hal terpenting bagi UKM 
untuk mendorong rencana dan pertumbuhan 
ekspor mereka. Melalui pelatihan bisnis interna-
sional yang menyeluruh dan praktis, para pega-
wai Kementerian Perdagangan membangun dan 
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memantapkan kompetensi mereka dalam mendu-
kung UKM Indonesia agar sukses di pasar global.

Pembekalan utama yang diperoleh dari sesi-sesi 
pelatihan ini akan memungkinkan para pelatih bis-
nis ini membantu UKM memasarkan produk dan 
jasa mereka secara efektif di mana pun di dunia, 
serta secara tepat mengidentifikasi dan menge-
valuasi opsi-opsi bagi bisnis UKM untuk mema-
suki pasar. Pembelajaran dari sesi-sesi pelatihan 
ini juga akan memungkinkan para peserta mem-
bantu UKM membangun merek mereka, berko-
munikasi dengan konsumen baru, membangun 
permintaan yang tinggi bagi produk mereka, serta 
meningkatkan loyalitas konsumen bagi produk dan 
jasa mereka. Para peserta juga akan mampu men-
dukung UKM untuk menciptakan strategi bisnis 
yang paling efektif dengan melakukan penilaian 
kebutuhan, menentukan berbagai kemungkinan 
hambatan untuk memasuki pasar, dan memilih 
strategi yang paling tepat bagi bisnis mereka untuk 
memasuki pasar. Dengan memantapkan kompe-
tensi mereka dalam hal bisnis internasional, para 
peserta pada gilirannya membantu memperkuat 
keterlibatan UKM Indonesia dalam perdagangan 
dan investasi serta menolong membentuk pertum-

buhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengu-
rangi 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 per-
tumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang 
lebih baik lagi dan mengurangi kemiskinan di 
Indonesia melalui peningkatan perdagangan dan 

Merayakan keberhasilan penuntasan dua minggu pelatihan FITTskills.



• 5 •

investasi penunjang perdagangan antara Indonesia 
dan Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkat-
kan 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 


