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Proyek TPSA Menyelenggarakan 
Lokakarya, Pelatihan, dan 
Bantuan Teknis untuk Membantu 
Mitra UKM Meningkatkan 
Performa Lingkungan

Membantu UKM meningkatkan performa lingkungan mereka akan membantu Indonesia 

menciptakan ekonomi yang lebih hijau dan produktif.

Proyek TPSA (The 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 melalui kontribusi dalam 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan 
memperluas perdagangan Indonesia dan Kanada 
serta mendorong investasi Kanada di Indonesia.

Guna memastikan perluasan perdagangan yang 
dilakukan tetap berkelanjutan, TPSA mengadakan 
sebuah program yang terdiri dari lokakarya, pela-
tihan, dan bantuan teknis untuk membantu mitra 
usaha kecil dan menengah di sektor pakaian jadi 
dan alas kaki meningkatkan produktivitas mereka 
melalui pengurangan penggunaan serta pengelo-
laan yang lebih baik terhadap sumber daya, polusi, 
dan limbah. Peningkatan produktivitas hijau dapat 
mendorong daya saing, sebuah prioritas kebijakan 
untuk UKM Indonesia.

Pentingnya Keberlanjutan 
Lingkungan
Pengurangan dan pengelolaan yang lebih baik 
terhadap polusi/limbah dan penggunaan sumber 
daya menjadi kecenderungan yang diharapkan 
lingkungan, bertanggung jawab secara sosial, serta 
berkontribusi terhadap lingkungan kerja yang lebih 

sehat bagi pekerja UKM. Hal ini sejalan dengan 
sasaran pengembangan berkelanjutan dan inte-
grasi lingkungan Canadian Official Development 
Assistance (ODA).

Program peningkatan lingkungan TPSA berfokus 
untuk membantu UKM peserta merencanakan 
dan menerapkan langkah-langkah produksi yang 
lebih bersih (CP—Cleaner Production) yang dise-
suaikan dengan kapasitas dan kebutuhan mereka. 
Langkah-langkah CP ini bertujuan untuk mening-
katkan penggunaan sumber daya alam yang lebih 
baik dan efisien serta menurunkan polusi dan 
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limbah yang dihasilkan. Hal ini termasuk (namun 
tidak terbatas pada) langkah-langkah seperti 
pengaturan rumah tangga yang lebih baik, pengu-
rangan konsumsi sumber daya dan input (misal-
nya penggunaan energi, air dan bahan kimia yang 
lebih sedikit), serta meningkatkan hasil (misalnya 
mengurangi limbah, produk cacat dan persediaan).

Program SCORE (Sustaining 
Competitive Responsible 
Enterprises)
Organisasi Buruh Internasional (ILO—International 
Labour Organization) mengembangan Program 
SCORE (Sustaining Competitive and Responsible 
Enterprises) untuk UKM yang memiliki antara 
50 hingga 250 pekerja. Melalui serangkaian modul 
pelatihan dalam kelas dan konsultasi dan peni-
laian individu, SCORE bertujuan untuk mening-
katkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan. 
Program ini telah diimplementasikan oleh lebih dari  
600 perusahaan di sembilan negara.

SCORE terdiri dari rangkaian 10 kegiatan (seperti 
ditunjukkan dalam diagram di atas). TPSA bekerja 
sama dengan BEDO (Business Export Development 
Organization), mitra pelaksana SCORE yang telah 
disetujui ILO, untuk membawakan program terse-
but bagi mitra UKM TPSA dalam sektor pakaian 
jadi dan alas kaki. Tiga kegiatan pertama telah 
selesai dilaksanakan.

Lokakarya Pengenalan SCORE
Kegiatan pertama, lokakarya Pengenalan SCORE, 
diadakan pada tanggal 8 September 2017, di 
Bandung, Indonesia. Sesi pengenalan ini dihadiri 
oleh 34 peserta yang mewakili 24 UKM pakaian 
jadi dan alas kaki (8 UKM alas kaki dan 16 UKM 
pakaian jadi). Sembilan diantaranya dimiliki oleh 
perempuan (delapan UKM pakaian jadi dan 1 UKM  
alas kaki).

Lokakarya ini bertujuan untuk memperkenal-
kan program produksi (yang lebih) bersih SCORE 
kepada UKM pakaian jadi dan alas kaki serta meng-
undang UKM yang tertarik untuk berpartisipasi 
dalam program lanjutan yang terdiri dari pelatihan 
dan bantuan teknis selama enam bulan. Delapan 
belas dari 24 UKM mendaftar untuk mengikuti pro-
gram yang disponsori TPSA tersebut. Sayangnya, 
beberapa diantaranya tidak memenuhi syarat 
karena jumlah pekerja mereka (lebih dari 300 atau 
kurang dari 10 pekerja).

Data Awal
Kegiatan SCORE kedua yaitu penilaian awal. BEDO 
mengumpulkan data awal dalam dua aspek untuk 
setiap UKM yang berpartisipasi: kerja sama di tem-
pat kerja dan produksi (yang lebih) bersih. Informasi 
ini akan menjadi rujukan selama periode ban-
tuan teknis guna mengawasi implementasi dan 
pengembangan (yang dicapai).

Modul Pelatihan: Kerja Sama di 
Tempat Kerja
Kegiatan ketiga yaitu modul pelatihan Kerja Sama 
di Tempat Kerja, diadakan di Bandung pada tang-
gal  19 dan 20 September 2017. Adopsi proses 
produksi (yang lebih) bersih yang sukses dapat 
berlangsung jika proses tersebut dapat dipa-
hami dan didukung secara kolektif, serta direnca-
nakan dan  dilaksanakan secara kolaboratif oleh 
pekerja dan pemilik usaha. Pelatihan ini bertu-
juan untuk mempersatukan para pekerja dalam 
mewujudkan target  bersama dan melibatkan 
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Peserta dalam pelatihan kerja sama di tempat kerja. 
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seluruh jajaran pekerja dalam pengembangan  
yang berkesinambungan.

Secara keseluruhan ada tujuh UKM pakaian jadi 
dan tiga UKM alas kaki yang berpartisipasi. Masing-
masing UKM mengirimkan perwakilan mereka dari 
level manajemen dan divisi operasional dengan 
total 45 orang (23 laki-laki dan 22 perempuan) 
peserta yang menghadiri pelatihan.

“Dengan program pelatihan SCORE ini, 
saya berharap mendapatkan pengetahuan 
tambahan mengenai dampak lingkungan, 
tidak hanya terhadap saya sebagai 
pemilik usaha, namun juga terhadap 
pekerja-pekerja saya.”

—ELLY SUSILAWATI
Pemilik, PT Ethree Abadi

Modul pelatihan ini berfokus pada mempersatukan 
pekerja dan pemberi kerja untuk menganalisis 
kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan 
yang dihadapi perusahaan mereka, serta tingkat 
komunikasi antara pekerja dan pemberi kerja saat 
ini, lalu mengidentifikasikan perubahan yang dii-
nginkan dan cara-cara untuk mencapainya. 
Pelatihan ini juga menyediakan metode-metode 
untuk menilai indikasi perubahan.

Umpan Balik Peserta
Umpan balik dari peserta mengindikasikan bahwa 
pelatihan berjalan sukses dan tingkat kepuasan 
yang tinggi secara keseluruhan.

“Kami sangat beruntung bisa mendapatkan 
tawaran dari Proyek TPSA untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan ini. Hal ini 
sangat dibutuhkan perusahaan kami saat ini.”

—DANNY YULIUS AVIANTO
Direktur Operasional, CV Tiga Selaras Bersama

Seluruh responden (44 dari total 45 peserta) 
menyampaikan bahwa pengetahuan dan kemam-
puan mereka sehubungan dengan subjek pela-

tihan telah meningkat: 64 persen mengatakan 
“secara signifikan” dan sisanya “hingga taraf ter-
tentu”. Sebagian besar peserta juga menyampai-
kan bahwa tingkat kepercayaan diri mereka dalam 
menerapkan pengetahuan yang didapat dari pela-
tihan kini menjadi “baik” atau “sangat baik”. Sembilan 
puluh delapan persen mengatakan bahwa mereka 
akan “sangat sering” atau “sering” menggunakan 
pengetahuan yang didapat dari pelatihan.

Langkah Lanjutan
Tujuh langkah yang masih harus dilengkapi dalam 
program SCORE:

Langkah 4 dan 5: Pelatih BEDO akan mengunjungi 
masing-masing UKM sebanyak 2 kali untuk meni-
lai bagaiman UKM peserta mengimplementasikan 
pembelajaran kolaboratif dan memberikan pen-
dampingan satu lawan satu untuk meningkatkan 
hasil yang dicapai.

Langkah 6: Sebuah lokakarya tentang produksi 
yang lebih bersih akan diadakan bagi seluruh UKM 
peserta yang mencakup topik-topik seperti cara 
mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan 
mengurangi limbah dan penggunaan energi.

Langkah 7–9: Pelatih BEDO akan melakukan tiga 
kunjungan kepada masing-masing UKM untuk 
menilai bagaimana mereka mengimplementasikan 
produksi yang lebih bersih dan memberikan pen-
dampingan satu lawan satu untuk meningkatkan 
hasil yang dicapai.

Peserta berinteraksi untuk mendemonstrasikan hebatnya 
kekuatan kolaborasi. 
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Langkah 10: Sebuah lokakarya final akan diadakan 
agar seluruh peserta dapat melaporkan hasil dan 
peningkatan yang telah dicapai sejak penilaian 
awal (sebelum menjalani rangkaian pelatihan).

Kesimpulan
Pelatihan pengenalan SCORE menarik minat 
banyak UKM. Program lanjutan SCORE dengan 
durasi enam bulan membutuhkan komitmen 
waktu, usaha dan dedikasi yang signifikan baik dari 
pekerja mau pun pemberi kerja. Meski demikian, 
sebanyak 18 dari total 24 UKM yang menghadiri 
pelatihan perkenalan mendaftar untuk bergabung 
dengan program lanjutan. Beberapa UKM yang 
telah mendengar tentang program ini sangat ber-
syukur atas kesempatan yang diberikan TPSA 
untuk bergabung dalam program SCORE.

Dalam sesi kolaborasi kerja sama tim, UKM peserta 
mengirimkan pekerja sekaligus pemberi kerjanya. 
Bagi sebagian besar UKM, kesempatan ini meru-
pakan hal yang sangat jarang untuk dapat meli-
hat dua  pihak tersebut duduk bersama dalam 
satu meja dan membahas kekuatan, kelemahan, 
kesempatan dan tantangan (yang dihadapi) peru-
sahaan. Hal ini sekaligus menjadi kesempatan bagi 
mereka untuk memikirkan perubahan- perubahan 
(yang dibutuhkan) bagi perusahaan mereka. 
Kolaborasi pekerja- pemberi kerja dan kerja sama 
tim merupakan langkah awal menuju perubahan  
yang berarti.

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 
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;

Pekerja bekerja sama untuk mengatasi masalah efisiensi tata 
letak tempat kerja mereka. 
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 • 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


