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Mengembangkan intelijen bisnis internasional merupakan salah satu hal yang sangat 

penting yang perlu dilakukan oleh usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendorong 

rencana dan pertumbuhan ekspornya. Melalui pelatihan bisnis internasional yang 

komprehensif dan praktis, pejabat pemerintah mengembangkan kompetensinya dalam 

memberikan dukungan terhadap UKM Indonesia agar dapat sukses di pasar global.

Proyek TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance), yang didanai oleh Global 
Affairs Canada dan dikelola oleh The Conference 
Board of Canada, bertujuan untuk mengurangi 
kemiskinan di Indonesia dengan berkontribusi 
terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 
melalui ekspansi perdagangan antara Indonesia 
dan Kanada serta dukungan pengembangan 
investasi Kanada di Indonesia. Guna mencapai hal 
ini, TPSA memfokuskan upayanya pada usaha kecil 
dan menengah (UKM). Penguatan keterlibatan 
UKM Indonesia dalam perdagangan dan investasi 
ditujukan untuk menghasilkan pertumbuhan eko-
nomi yang berkelanjutan serta (mampu) mengu-
rangi (angka) kemiskinan.

Melalui upaya tersebut, Forum for International 
Trade Training (FITT) diminta untuk mengadakan 
dua program pengajaran FITTskills tambahan yang 
masing-masing berdurasi satu minggu dengan 
topik peningkatan kemampuan bisnis internasio-
nal bagi para pegawai Kementerian Perdagangan, 
yang nantinya akan memberikan pembinaan bisnis 

bagi UKM Indonesia. Total 23 peserta (11 laki-laki 
dan 12 perempuan) mendapatkan pelatihan bisnis 
internasional yang praktis dan komprehensif agar 
dapat membantu mereka memberikan dukungan 
yang lebih baik terhadap UKM Indonesia. Sebagai 
bagian dari pelatihan, para peserta juga men-
dapatkan wawasan praktek terbaik sehubungan 
dengan konsep pengajaran FITTskills kepada 
UKM Indonesia.

Pernille Fischer Boulter membahas penelitian perdagangan 
dengan peserta pelatihan.
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Pelatihan diadakan selama dua minggu berturut- 
turut di Jakarta, Indonesia, yaitu tanggal 23 hingga 
27 Januari dan tanggal 30 Januari hingga 3 Februari 
2017 yang dibawakan oleh Ibu Pernille Fischer 
Boulter, CITP, seorang instruktur FITT bersertifikat. 
Pelajaran yang dibawakan mencakup Penelitian 
Perdagangan Internasional dan Keuangan 
Perdagangan Internasional.

FITTskills: Pelatihan Penelitian 
Perdagangan Internasional
Peserta mempelajari pentingnya penelitian yang 
direncanakan dengan matang dan efisien dalam 
memandu dan mempromosikan kegiatan peru-
sahaan. Topik-topik yang dibawakan selama sesi 
pelatihan mencakup pengembangan sasaran 
penelitian yang selaras dengan tujuan bisnis per-
usahaan serta cara memilih metode yang paling 
sesuai dalam mengumpulkan data. Materi pela-
jaran juga memaparkan kepada peserta, metode 
untuk menganalisis dan menyajikan data yang 
telah diteliti secara efektif dan akhirnya, metode 
untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kesem-
patan untuk memasuki perdagangan internasional.

Setelah menyelesaikan pelatihan, para peserta 
kini mampu: 1) menjelaskan pentingnya penelitian 
yang direncanakan dengan matang dan efisien 
dalam memandu dan mempromosikan kegiatan 
perusahaan; 2) mengembangkan sasaran pene-
litian yang selaras dengan tujuan bisnis perusa-
haan; 3) memilih metode pengumpulan data yang 
sesuai; 4) menganalisis dan menyajikan data secara 
efektif; dan 5) mengidentifikasi dan mengevaluasi 
kesempatan perdagangan internasional berdasar-
kan informasi penelitian.

Makan Siang bersama Duta Besar
Peserta pelatihan mendapat kesempatan untuk 
bertemu dengan Duta Besar Kanada untuk 
Indonesia, Peter MacArthur, yang menyempat-
kan datang saat pelatihan dan makan siang ber-
sama peserta. Sharon Armstrong, Direktur Kerja 
sama Internasional Global Affairs Canada juga 
menghadiri jamuan makan siang bersama ter-
sebut, bersama Geneviève Asselin, Sekretaris 
Pertama (Pengembangan) Global Affairs Canada. 
Para peserta sangat bersemangat mendapatkan 
kesempatan untuk membahas isu-isu seputar 
Indonesia dan perdagangan global dengan para 
pejabat Kanada yang hadir.

FITTskills: Pelatihan Keuangan 
Perdagangan Internasional
Materi pelajaran ini membahas metode-metode 
keuangan dan sarana yang digunakan untuk men-
jalankan transaksi bisnis internasional yang sukses. 
Risiko seperti perniagaan dan negara turut pula 
dibahas, seperti halnya teknik-teknik pengalihan 
risiko, kegunaannya serta implikasi hukumnya. Para 
peserta mempelajari bagaimana mengembangkan 
perencanaan keuangan yang tepat yang dapat 
membantu sebuah bisnis mencapai sukses.

“Saya sangat menghargai pelatihan FITTskills 
yang difasilitasi oleh TPSA. Pelatihan ini 
dilaksanakan dengan baik dan komprehensif, 
dengan porsi informasi yang tepat untuk 
kami. Bagi saya pribadi, pelatihan ini 
tak hanya berguna namun juga sangat 
membantu mengingat pekerjaan saya saat 
ini mengharuskan saya bertemu dengan 
wirausahawan/ti lokal dan staf Agensi 
Perdagangan provinsi.”

—AGNES ANGGRAINI
Analis Perdagangan, Direktorat Pengembangan Ekspor,  

Kementerian Perdagangan Indonesia

Setelah mengikuti seluruh pelatihan, para peserta 
akan: 1) mendapatkan sudut pandang yang luas 
mengenai sifat dasar dan cakupan keuangan per-
dagangan, khususnya ‘empat pilar’ keuangan 
 perdagangan—fasilitasi pembayaran, pengelolaan 
risiko, pembiayaan dan pemberian informasi ter-
kait  transaksi; 2) mengerti dampak teknologi 

Para peserta membahas isu-isu ekspor dengan Duta Besar 
Kanada saat jamuan makan siang.
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 terhadap keuangan perdagangan; 3) mengerti 
 produk dan layanan utama terkait keuangan per-
dagangan, termasuk peran dan persyaratan 
masing-masing pihak dalam mengadakan trans-
aksi; 4) menghargai pentingnya agensi kredit untuk 
ekspor dan institusi keuangan internasional dalam 
perdagangan internasional; serta 5)  mengerti 
 pentingnya perencanaan yang memadai sehu-
bungan dengan aspek-aspek finansial perda-
gangan internasional.

Strategi Mencapai Sukses
Serupa dengan program pelatihan yang lalu, ada 
berbagai tingkatan kefasihan berbahasa Inggris di 
antara para peserta. Saat beberapa peserta tampak 
sangat vokal, yang lainnya tampak kurang percaya 
diri ketika mengemukakan pendapat dalam bahasa 
Inggris. Dalam penggunaan metodologi piramida 
pembelajaran dewasa, sangatlah penting untuk 
melibatkan peserta dalam berbagai tingkatan, 
yang juga mencakup presentasi lisan. Pengajar 
sempat menyampaikan cerita saat beliau sen-
diri menghadapi tantangan ketika menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dan mence-
ritakan beberapa kesalahan yang dilakukannya dari 
waktu ke waktu. Hal ini tampak meredakan kete-
gangan dalam kelompok, dan pada penghujung 
minggu pertama mereka telah memiliki hubungan 
yang erat karena berhasil memecahkan masalah 
bahasa; setiap hari para peserta mengajarkan satu 
kata baru dalam bahasa Indonesia kepada penga-
jar dan beliau mengajarkan kata baru dalam bahasa 
Inggris atau pun bahasa Denmark.

Bahasa Inggris, atau lebih tepatnya istilah bahasa 
Inggris sehari-hari yang digunakan dalam hampir 
setiap buku, pengajaran atau pun situasi perun-
dingan, mungkin saja sulit dipahami oleh bukan 
penutur asli bahasa Inggris. Misalnya, frasa “gut 
feeling” digunakan dalam buku teks untuk kedua 

materi pelajaran namun tidak dimengerti oleh 
peserta. Pengajar perlu menjelaskan istilah seperti 
ini dan mengadakan permainan untuk menemukan 
persamaan kata tersebut dalam bahasa Indonesia, 
yang akhirnya berhasil menjadikan buku tersebut 
semakin tidak menakutkan bagi peserta (lebih 
mudah diterima peserta).

Dengan mempertimbangkan masukan dari FITT 
dan fasilitator sebelumnya, menugaskan peserta 
untuk bekerja dalam kelompok juga berhasil 
meningkatkan pengertian umum terhadap kuri-
kulum yang dibawakan. Setelah menyelesaikan 
setiap bab, para peserta diminta mengerjakan 
satu latihan untuk setiap babnya dan menyajikan 
jawaban mereka secara berkelompok. Setelah hari 
pertama, pengajar mempelajari bahwa pertanyaan 
dan jawaban dari buku dapat lebih dipahami jika 
ditampilkan melalui proyektor. Akhirnya, semua 
pertanyaan dan jawaban dari setiap bab disalin dan 
ditampilkan kembali dalam halaman Power Point 
(presentasi), sehingga pada setiap penghujung 
bab, visualisasi dari setiap latihan bisa ditunjukkan 
melalui proyektor.

Ulasan terhadap pelajaran hari sebelumnya 
 menjadi bagian dari rutinitas setiap pagi. Hal 
ini diterima dengan sangat baik, dan beberapa 
peserta mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang diutarakan saat ulasan pagi hari untuk kepen-
tingan kelas tersebut.

Guna menjadikan peserta lebih terbiasa mencari 
solusi/jawaban dalam buku pelajaran, pengajar 
meminta peserta mencari kata dan frasa tertentu 
pada minggu kedua. Hal ini bertujuan membuat 
peserta merasa nyaman mencari jawaban di dalam 
buku pelajaran dalam situasi ujian, ketika diskusi 
kelompok tidak diperbolehkan dalam mencari 
jawaban. Pendekatan ini diterima dengan baik dan 
menjadi tantangan yang menarik setiap harinya.

Tantangan kedua berkaitan dengan pengenalan 
peserta terhadap mata pelajaran penelitian. Meski 
mereka telah mengenal metodologi penelitian dan 
pengumpulan data, mereka kurang memiliki peng-
alaman dalam menggunakan sumber data daring 
(online), terutama yang berhubungan dengan 
budaya dan aspek-aspek kebudayaan dalam per-
dagangan internasional.

Peserta pelatihan terlibat dalam kerja kelompok.
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Pengajar merangkaikan banyak pertanyaan pene-
litian seputar tiga komoditas utama yang dipilih 
oleh proyek TPSA untuk ekspor ke Kanada—yaitu 
kopi, tekstil dan alas kaki—guna memberikan con-
toh praktis kepada peserta. Mereka membanding-
kan ukuran pakaian di Indonesia dengan ukuran 
pakaian yang dibuat di Kanada dan mengalami 
sendiri bahwa ukuran ‘kecil (small)’ tidaklah sama di 
seluruh dunia. Latihan ini menekankan pentingnya 
penelitian. Mengingat para peserta juga menunjuk-
kan kurangnya pengetahuan terhadap perangkat 
daring (online), maka sebagian waktu (pelatihan) 
digunakan untuk penelusuran daring dan penggu-
naan perangkat daring. Perangkat yang digunakan 
termasuk Canadian Importers Database, Trade Data 
Online (Canada), ITC Trade Map, Executiveplanet.
com, Global Consumer Trends, dan Euromonitor. 

Umpan Balik Peserta
Umpan balik yang diterima dari 23 peserta sangat-
lah baik, dengan peningkatan pengetahuan dan 
kemampuan dari seluruh peserta sebagai tanda 
(keberhasilan atas) partisipasi mereka. Selain itu, 
para peserta mengindikasikan bahwa mereka 
memperoleh tingkat kepercayaan diri/kemampuan 
yang lebih baik dalam menerapkan pengetahuan 
yang didapat dari berbagai sesi pelatihan.

Kesimpulan
Mengembangkan intelijen bisnis internasional 
merupakan salah satu hal terpenting yang perlu 
dilakukan UKM dalam mengarahkan perenca-

naan dan pertumbuhan ekspor mereka. Melalui 
pelatihan bisnis internasional FITTskills yang prak-
tis dan komprehensif, para pegawai Kementerian 
Perdagangan Indonesia dapat mengembangkan 
dan meningkatkan kompetensi mereka agar dapat 
mendukung UKM Indonesia meraih sukses di 
pasar global.

Sebagian besar peserta bertujuan mencapai gelar 
Certified International Trade Professional (CITP). 
Keinginan banyak peserta untuk menggunakan 
pembelajaran FITTskills di masa depan sangatlah 
jelas. Kemampuan untuk menghadapi peralihan 
pengetahuan dan pengembangan kapasitas meru-
pakan keahlian yang sangat penting dimiliki calon 
fasilitator, demikian pula penggunaan metodologi 
pembelajaran dewasa.

Proses pembelajaran akan memungkinkan peng-
ajar untuk membantu UKM mengidentifikasi dan 
mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna 
membuat keputusan cerdas mengenai waktu yang 
tepat untuk mulai berperan dalam perdagangan 
internasional dan menentukan pasar mana yang 
paling menguntungkan. Memiliki informasi yang 
tepat akan membantu banyak perusahaan meng-
hindari perdagangan berbiaya besar dan kesalahan 
investasi dengan membuat keputusan terbaik 
saat memulainya.

Melalui kedua pelajaran yang diberikan, calon 
pelatih peserta mempelajari semua hal yang 

Peserta pelatihan merayakan penerimaan sertifikat penyelesaian pelatihan.
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perlu diketahui seorang importir ataupun eksportir 
mengenai pembayaran, pengalihan risiko, pembi-
ayaan, arus keuangan, dan lalu lintas barang dan 
jasa pada perdagangan global. Dengan pengeta-
huan yang sangat penting ini, calon pelatih akan 
dapat membantu UKM dan memastikan upaya 
perdagangan internasional dilakukan berdasarkan 
basis finansial yang kuat. Dengan mengembang-
kan kompetensi bisnis internasional mereka, para 
peserta dapat membantu memperkuat keterli-
batan UKM Indonesia dalam perdagangan dan 
investasi, sehingga dapat menghasilkan pertum-
buhan ekonomi berkelanjutan dan mengurangi 
angka kemiskinan di negara ini.

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


