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Proyek TPSA Menyediakan 
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Berkelanjutan untuk Meningkatkan 
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Membangun kompetensi bisnis global dengan menghadapi realitas hari ke hari dalam 

kegiatan ekspor, impor dan investasi merupakan prioritas kunci bagi pejabat pemerintah 

Indonesia. Melalui pelatihan praktis dan komprehensif berkelanjutan, pejabat terus 

membangun kompetensi mereka untuk mendukung kesuksesan UKM Indonesia dalam 

pasar global.

Proyek TPSA, yang didanai oleh Global Affairs 
Canada dan dikelola oleh The Conference Board of 
Canada, bertujuan untuk mengurangi kemiskinan 
di Indonesia melalui kontribusi dalam pertum-
buhan ekonomi berkelanjutan dengan memper-
luas perdagangan Indonesia dan Kanada serta 
mendorong investasi Kanada di Indonesia. Guna 
mendukung pencapaian tujuan ini, TPSA mem-
fokuskan diri pada penguatan keterlibatan badan 
usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perda-
gangan dan investasi.

Sebagai bagian dari usaha tersebut, Forum for 
International Trade Training (FITT) diminta untuk 
membawakan dua pelatihan akhir dari rangkaian 
pelatihan bisnis internasional FITTskills bagi pega-
wai dari Kementerian Perdagangan. Peserta yang 
datang berasal dari dua unit dalam kementerian 
yaitu: Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia (IETC) 
dan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor 
Nasional (DGNED).

Sebanyak 17 peserta (7 laki-laki dan 10 perempuan) 
mendapatkan pelatihan bisnis internasional yang 
praktis dan komprehensif agar dapat meningkat-
kan dukungan mereka terhadap UKM Indonesia. 
Sebagai bagian dari pelatihan, peserta juga mem-
pelajari praktik terbaik tentang konsep pengajaran 
dari pelatihan FITTskills bagi UKM Indonesia.

Dr. Leroy Lowe melibatkan peserta dalam materi pelatihan.
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Pelatihan diselenggarakan selama dua pekan 
berturut-turut di Jakarta, Indonesia, yaitu tang-
gal 31 Juli hingga 4 Agustus dan 7 hingga 
11  Agustus 2017, dibawakan oleh Dr. Leroy Lowe, 
CITP, instruktur tersetifikasi FITT. Pelajaran 
yang diberikan yaitu FITTskills: Aspek Hukum 
dalam Perdagangan Internasional dan FITTskills: 
Manajemen Perdagangan Internasional (ITM).

FITTskills: Aspek Hukum dalam 
Perdagangan Internasional
Minggu pertama difokuskan pada pelatihan 
FITTskills Aspek Hukum dalam Perdagangan 
Internasional. Peserta diperkenalkan pada prin-
sip dasar hukum untuk menjalankan bisnis inter-
nasional. Topik-topik yang dibawakan mencakup 
implikasi hukum dari kegiatan bisnis internasio-
nal, aspek hukum terkait hak intelektual, hukum 
persaingan dan antipakat (antitrust), hukum per-
dagangan publik, dan isu-isu terkait e-commerce 
dalam bisnis internasional.

Setelah menyelesaikan pelatihan, kini peserta 
dapat:

 • membuat daftar pasal-pasal penting yang 
harus dimasukkan ke dalam kesepakatan 
dagang internasional;

 • menjelaskan arti pentingnya perjanjian dan 
konvensi internasional;

 • menjelaskan arti pentingnya “pilihan hukum 
(yang berlaku)” dan “wilayah hukum (yurisdiksi)” 
dalam kontrak internasional;

 • mengidentifikasi ketentuan dasar dari WTO 
dan NAFTA;

 • mengusulkan cara untuk membatasi tanggung 
jawab terhadap kecacatan barang dalam 
pasar internasional;

 • membuat daftar alasan mengapa hak 
intelektual, merek dagang, dan penemuan 
perlu dilindungi dalam pasar global;

 • menjelaskan arti pentingnya hukum persaingan 
dan antipakat;

 • mengidentifikasi hak dan kewajiban dasar 
pembeli dan penjual menurut hukum penjualan 
barang internasional;

 • mengindikasikan berbagai isu hukum yang 
muncul saat melibatkan diri dalam perdagangan 
elektronik dan langkah-langkah proaktif 
yang dapat diambil wirausahawan untuk 
meminimalisasi risiko hukum mereka.

FITTskills: Manajemen 
Perdagangan Internasional
Minggu kedua difokuskan untuk pelajaran FITTskills 
Manajemen Perdagangan Internasional. Materi 
yang dibawakan dalam topik ini memampukan 
para peserta untuk mengembangkan perenca-
naan bisnis internasional, dengan demikian men-
jamin pemahaman tentang cakupan, luas dan 
integrasi praktik dagang internasional. Faktor-
faktor yang menjamin bagaimana mendapat keun-
tungan saat memasuki bisnis ekspor dan impor 
serta bagaimana sumber daya korporasi dapat 
dimobilisasi untuk mendapatkan kesempatan bis-
nis internasional yang berkualifikasi juga dibahas  
secara mendetail.

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta kini 
dapat:

 • merancang dan mengimplementasikan 
struktur departemen ekspor/impor dalam 
suatu perusahaan;

 • menentukan keuntungan kompetitif bagi 
sebuah perusahaan dalam pasar global dan 
relevansi dalam mengejar suatu hubungan 
kemitraan, sekutu, atau pun strategi 
ekspansi lainnya;

 • mempersiapkan rencana bisnis internasional.

Strategi Mencapai Sukses
Banyak peserta ingin memiliki kemampuan untuk 
mengajarkan pelatihan FITTskills kepada UKM 
di masa depan. Kemampuan untuk melakukan 
transfer pengetahuan dan membangun kapasi-
tas merupakan kemampuan yang sangat penting 
bagi fasilitator di masa depan, mengingat metode 
ini digunakan dalam metodologi pembelajaran 

Peserta menggunakan buku teks FITT untuk menunjang 
pembelajaran mereka.
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dewasa. Sebagai bagian dari pelatihan, peserta 
mempelajari praktik terbaik dalam mengajar-
kan konsep dari pelajaran FITTskills kepada UKM 
di Indonesia.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, perhatian 
khusus perlu diberikan saat pengajaran materi ber-
ikut agar dapat melibatkan kelas melalui latihan- 
latihan yang mengharuskan mereka berkolaborasi 
dalam menggunakan buku teks FITT. Sebagai 
hasilnya, peserta menghabiskan cukup banyak 
waktu mengerjakan materi dari buku dan tampak 
cukup nyaman melakukannya.

Berdasarkan umpan balik peserta sebelumnya 
yang meminta instruktur menggunakan perusa-
haan Indonesia saat memberi contoh, dibentuk-
lah kelompok-kelompok dalam kelas dan mereka 
diminta mengembangkan profil perusahaan 
dengan menggunakan perusahaan Indonesia 
sebagai contoh selama pelatihan. Banyak di antara 
kegiatan dalam kelas dirancang untuk memung-
kinkan peserta menggunakan internet dan penge-
tahuan mereka mengenai perusahaan-perusahaan 
lokal tersebut dalam tugas yang dikerjakan dalam 
kelas. Keterlibatan tambahan ini akan membantu 
mereka mempersiapkan diri menempuh ujian FITT.

Untuk mengatasi tingkat penguasaan bahasa 
Inggris yang beragam, dialokasikan waktu yang 
cukup signifikan untuk studi kasus dalam kelompok 
kecil yang melibatkan penggunaan teks FITT. Hal ini 
memungkinkan peserta untuk mengerjakan tugas 
atau tantangan dalam bahasa mereka sendiri dan 
membantu satu sama lain dalam menginterpreta-
sikan teks yang digunakan. Kelompok-kelompok 
tersebut lalu menggunakan PowerPoint untuk 
mempresentasikan wawasan dan temuan mereka, 
yang memberikan kesempatan bagi instruktur 
untuk memberikan umpan balik terhadap hasil 
kerja mereka. Hal ini memberikan kesempatan bagi 
peserta untuk terlibat dengan rekan mereka dalam 
bahasa mereka masing-masing setelah mende-
ngar instruksi yang diberikan dalam bahasa Inggris.

Umpan Balik Peserta
Umpan balik dari 17 peserta mengindikasikan 
bahwa pelatihan berjalan sukses dan tingkat 
 kepuasan secara menyeluruh cukup tinggi.

Seluruh peserta melaporkan bahwa pengetahuan 
dan kemampuan mereka terkait subyek pelatihan 
meningkat: 48 persen mengatakan “signifikan” dan 
52 persen mengatakan “sampai tingkat tertentu”. 
Peserta juga mencatat bahwa tingkat kepercayaan 
diri mereka dalam menerapkan pengetahuan yang 
didapat kini mencapai peringkat baru antara “baik” 
hingga “sangat baik sekali”. Umpan balik yang dibe-
rikan mengindikasikan keterkaitan peranan peserta 
berdasarkan materi pelatihan dan bagaimana 
mereka akan menerapkan pengetahuan mereka di 
masa depan.

Langkah Lanjutan
Mengembangkan intelijen bisnis internasional 
merupakan salah satu hal paling penting yang 
perlu dilakukan UKM untuk mengarahkan rencana 
dan pertumbuhan ekspor mereka. Melalui pela-
tihan FITTskills, peserta terus melanjutkan pem-
bangunan kompetensi mereka untuk membantu 
UKM Indonesia mencapai sukses di pasar global. 
Mengingat kedua pelajaran ini telah menutup pro-
gram FITTskills, selanjutnya peserta dapat menge-
jar peruntukan Sertifikasi Profesional Perdagangan 
Internasional (CITP).

Kesimpulan
Perdagangan internasional kini telah jauh lebih 
kompleks daripada di masa lalu. Ketimbang mem-
buat kesepakatan dagang yang sederhana, kini 
pelaku industri bernavigasi dalam sebuah sistem 
global yang kompleks yang di dalamnya saling 
memperdagangkan kembali barang, informasi, dan 
layanan (termasuk layanan sehubungan dengan 
barang) melalui berbagai perbatasan di sepanjang 

Kerja kelompok membantu peserta terlibat dengan materi 
(yang diberikan).
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rantai nilai global. Agar dapat menjadi pemain yang 
efektif dalam ekonomi internasional, banyak orga-
nisasi perlu menyesuaikan dengan kenyataan yang 
baru dan mengadopsi pandangan global. Statistik 
menunjukkan bahwa peningkatan keterlibatan 
dalam perdagangan internasional dapat berkon-
tribusi pada perkembangan ekonomi dan penye-
diaan lapangan kerja. Selain itu, ekonomi dengan 
pengetahuan yang intensif saat ini menuntut para 
profesional dan manajer bisnis yang lebih fleksibel, 
dengan multi-kemampuan baik yang berada di 
lapangan mau pun di ruang direksi.

Memenuhi persyaratan kemampuan ini dapat dica-
pai melalui program FITTskills, yang tengah diusa-
hakan pencapaiannya dengan kerja keras peserta. 
Dengan mengembangkan kompetensi bisnis 
internasional mereka, mereka turut membantu 
memperkuat keterlibatan UKM Indonesia dalam 
perdagangan dan investasi, yang pada gilirannya 
akan membantu terwujudnya pertumbuhan eko-
nomi berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan 
di Indonesia.

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 
 organisasi masyarakat madani untuk informasi 
 terkait perdagangan, analisis kebijakan perda-
gangan, refomasi regulasi dan promosi dagang 
dan investasi 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 

Peserta merayakan penutupan pelatihan delapan-pelajaran bisnis internasional FITT.
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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


