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Proyek TPSA Menyelenggarakan 
Lokakarya tentang Efisiensi 
Sumber Daya dan Produksi yang 
Lebih Bersih Guna Meningkatkan 
Performa Lingkungan Mitra UKM

TPSA membantu mitra UKM meningkatkan produktivitas hijau mereka melalui 

manajemen  penggunaan sumber daya dan manajemen limbah yang lebih baik.  

Membantu mitra UKM mencapai performa lingkungan yang lebih baik akan  

membantu Indonesia menciptakan ekonomi yang lebih hijau, dan lebih produktif.

Peningkatan produktivitas dapat menambah 
keunggulan kompetitif sebuah UKM. Proyek TPSA 
telah menyelenggarakan sebuah program yang 
terdiri dari lokakarya, pelatihan dan bantuan tek-
nis untuk membantu usaha kecil dan menengah 
(UKM) dalam merencanakan dan mengimple-
mentasikan langkah-langkah produksi yang lebih 
bersih yang tepat sesuai dengan kapasitas dan 
kebutuhan mereka.

Program SCORE (Sustaining 
Competitive Responsible  
Enterprises)
Organisasi Buruh Internasional (ILO—International 
Labour Organization) mengembangkan 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 
penilaian 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 bawah). 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 pelatihan produksi yang lebih bersih.
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Pelatihan ini merupakan salah satu kegiatan TPSA 
untuk membantu UKM meningkatkan performa 
lingkungan mereka. Sebelum memasuki modul 
pelatihan produksi yang lebih bersih, UKM peserta 
telah terlebih dahulu berpartisipasi dalam lima 
kegiatan awal SCORE:

 • lokakarya untuk memperkenalkan program 
SCORE-Produksi yang lebih bersih kepada 
UKM pakaian jadi dan alas kaki (Bandung, 
8 September 2017);

 • penilaian awal terhadap UKM peserta (melalui 
kunjungan individual, 9–18 September 2017);

 • Modul SCORE ke-1: Kolaborasi di Tempat Kerja 
(Bandung, 20–21 September 2017);

 • Dua sesi bantuan teknis satu-lawan-satu untuk 
membantu UKM menerapkan kolaborasi di 
tempat kerja dan pengaturan kerumahtanggaan 
yang efektif (22 September–13 Oktober 2017). 
Pengaturan kerumahtanggaan yang efektif 
termasuk menjaga wilayah kerja yang bersih 
dan teratur. Sangatlah penting menjaga area 
ini bebas dari sampah dan material berbahaya 
yang dapat mengakibatkan kecelakaan 
(misalnya jatuh karena lantai yang licin/
berminyak). Pengaturan kerumahtanggaan 
dapat membantu meningkatkan produktivitas 
karyawan karena mereka bekerja di lingkungan 
kerja yang lebih efisien, menyenangkan, dan 
lebih aman.

Tiga aktivitas awal telah dilaporkan dalam laporan 
kegiatan September 2017 tentang Pelatihan bagi 
UKM dalam meningkatkan Performa Lingkungan.

Lokakarya SCORE—Produktivitas 
Melalui Produksi yang Lebih Bersih
Pelatihan lokakarya ini diadakan pada tang-
gal 16–17 Oktober 2017 di Bandung, Indonesia. 
Pelatihan ini dihadiri oleh tujuh perusahaan pakaian 
jadi dan lima perusahaan alas kaki yang berlokasi 
di Bandung, Bogor, Solo, dan Jakarta. Setiap per-
usahaan mengirimkan tiga hingga lima perwa-
kilan dari level manajemen dan divisi operasional. 
Secara total, ada 48 peserta (21 perempuan dan 
27 laki-laki) yang menghadiri pelatihan.

Tujuan pelatihan yaitu untuk memberikan kemam-
puan dan pengetahuan kepada UKM peserta 
dalam bidang-bidang berikut:

 • mengidentifikasi penggunaan sumber 
daya yang tidak efektif dan praktik dalam 
proses manufaktur;

 • mengidentifikasi langkah-langkah yang bisa 
dilaksanakan dan pilihan-pilihan yang ada 
untuk memperbaiki ketidakefektifan dan 
meminimalisasi polusi dan limbah;

 • mengambil tindakan untuk meningkatkan 
performa lingkungan dan produktivitas 
perusahaan;

 • mengukur kemajuan perusahaan dalam 
mengimplementasikan efisiensi sumber daya 
dan langkah-langkah produksi yang lebih bersih.

Penggunaan sumber daya yang efisien dan mini-
malisasi limbah dapat mencegah polusi pada 
sumbernya. Hal tersebut juga merupakan cara 
yang efektif untuk meningkatkan produktivitas 
perusahaan, yang sangatlah penting dalam pasar 
domestik dan internasional yang semakin kompe-
titif. Pendekatan produksi yang lebih bersih men-
dorong perusahaan untuk bekerja dengan lebih 
cerdas dan bukan lebih keras. Produksi yang lebih 
bersih ini juga berkontribusi terhadap praktik bisnis 
yang lebih hijau dan lebih ramah lingkungan serta 
pada perkembangan yang berkelanjutan.

Pelatihan disampaikan melalui presentasi singkat 
oleh para pembicara, diskusi panel, kerja/diskusi 

Peserta saat melakukan permainan interaktif.
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dan presentasi kelompok, presentasi audiovisual, 
dan permainan. Studi kasus produksi yang lebih 
bersih juga ditunjukkan guna membantu para 
peserta memahami dengan lebih baik metode- 
metode implementasi. Pelatihan ini cukup efektif 
dalam menyampaikan pesan utama dan mendo-
rong partisipasi aktif.

Laporan UKM mengenai Kemajuan 
(yang dicapai) Hingga Kini
Selama pelatihan, setiap UKM mempresentasikan 
kemajuan yang mereka capai dalam mengimple-
mentasikan pembelajaran yang didapat dari loka-
karya pertama tentang kolaborasi di tempat kerja. 
Hampir semua UKM menunjukkan kemajuan dalam 
kolaborasi kerja tim dalam mengimplementasikan 
pengaturan kerumahtanggaan yang lebih efektif.

“Pelatihan ini sangat berguna, sama seperti 
pelatihan sebelumnya mengenai kerja 
sama di tempat kerja. Setelah satu bulan 
menerapkan rencana kerja perusahaan 
yang dihasilkan pada pelatihan pertama, 
perusahaan saya telah berhasil mengurangi 
tingkat ketidakhadiran karyawan dari 
10 persen menjadi 4 persen. Komunikasi 
antara karyawan dengan pemberi kerja telah 
meningkat dengan sangat baik, menciptakan 
lingkungan kerja yang lebih menyenangkan 
dan mengangkat semangat kerja karyawan.”

—IRFAN SURYANTO
CV Tiga Selaras Bersama, perusahaan pakaian jadi

Umpan Balik Peserta
Umpan balik dari peserta mengkonfirmasi bahwa 
pelatihan (yang diikuti) sangatlah mambawa man-
faat dan bisa diterapkan. Peserta dapat menunjuk 
hal-hal yang tidak efisien namun bisa diperbaiki, 
praktik-praktik yang sering diabaikan perusahaan.

Terdapat tingkat kepuasan yang baik secara kese-
luruhan terhadap kegiatan pelatihan: 18 persen 
mengindikasikan pelatihan tersebut “sangat baik 
sekali”, 50 persen menyampaikan “sangat baik” 
dan 25 persen lainnya mengatakan “baik”. Seluruh 
responden menyampaikan bahwa pengetahuan 
mereka meningkat setelah mengikuti pelatihan, 

termasuk 64 persen yang mengatakan “secara sig-
nifikan” dan sisanya “hingga taraf tertentu”.

Semua peserta mengatakan bahwa mereka ber-
harap akan “sangat sering” atau “sering” menggu-
nakan pengetahuan yang didapat dari pelatihan, 
dan bahwa tingkat kepercayaan diri mereka dalam 
menerapkan kemampuan yang dipelajari kini ber-
ada pada peringkat “baik”.

Seorang peserta bertukar ide untuk menjadikan tempat 
kerjanya lebih efisien.

“Pelatihan ini memberi saya inspirasi dan 
ide-ide segar untuk memperluas usaha 
saya, seperti misalnya menjual secara 
online dan menawarkan jasa rumah-ke-
rumah untuk memperbaiki atau merombak 
pakaian. Saya berencana untuk secara 
serius menjajaki kesempatan dalam menjual 
produk yang lebih hijau dan percaya bahwa 
pemerintah setempat dan provinsi akan 
mendukung usaha bisnis yang ramah 
lingkungan. Pelatihan sebelumnya [tentang 
kerja sama di tempat kerja] juga sangat 
membantu, meningkatkan kolaborasi antara 
divisi produksi dan pemasaran dalam 
perusahaan saya.”

—DEWI KULSUM
Direktur, PT Restu Ibu Mandiri, perusahaan pakaian jadi
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Langkah Lanjutan
Lokakarya produksi yang lebih bersih akan diikuti 
oleh tiga sesi bantuan teknis individu. Para pelatih 
BEDO akan mengunjungi setiap UKM untuk mem-
berikan pendampingan satu-lawan-satu tentang 
bagaimana menerapkan langkah-langkah produksi 
yang lebih bersih dan meningkatkan hasil.

Akhirnya, sebuah lokakarya penutupan akan dia-
dakan pada bulan Februari 2018 di mana seluruh 
UKM peserta dapat melaporkan hasil dan pening-
katan yang telah mereka capai sejak penilaian awal.

Kesimpulan
Pelatihan lokakarya yang diadakan memberi-
kan pengetahuan langsung dan metode-metode 
(seperti mengurangi, menggunakan kembali, men-
daur ulang) untuk mengenali dan mengidentifika-
sikan praktik dan penggunaan sumber daya yang 
tidak efektif. Pelatihan ini memberikan perangkat 
yang praktis seperti diskusi kelompok dan sesi 
tukar ide untuk merancang langkah-langkah yang 
bisa dilakukan guna memperbaiki ketidakefektifan 
yang ada serta meminimalisasi limbah. Pelatihan 
ini juga menawarkan indikator yang sederhana, 
terpercaya, dan mudah diukur (misalnya berku-
rangnya tagihan listrik, berkurangnya persentase 
produk cacat dari waktu ke waktu) untuk mengu-
kur kemajuan yang dicapai dalam target produksi 
yang lebih bersih. Perangkat dan metode-metode 

ini diharapkan dapat mendorong kepercayaan diri 
UKM dalam menerapkan rencana kerja mereka 
untuk produksi yang lebih bersih.

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 

Peserta dalam pelatihan lokakarya produksi yang lebih bersih.
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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


