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Proyek TPSA Mensponsori
Kunjungan Lapangan untuk
Memperkenalkan UKM Praktik
Terbaik Produksi yang Lebih Bersih
Belajar dari praktisi berpengalaman akan semakin menginspirasi mitra UKM untuk
mengadopsi dan menerapkan praktik produksi yang lebih bersih.

Latar Belakang
Proyek TPSA telah membantu UKM alas kaki dan
pakaian jadi di Indonesia meningkatkan potensi
ekspor mereka dengan cara yang ramah lingkungan. Produksi yang bertanggung jawab pada
lingkungan adalah persyaratan yang semakin
umum dari buyer dan konsumen internasional.
Program lingkungan TPSA berfokus membantu
mitra UKM merencanakan dan menerapkan
upaya-upaya produksi yang lebih bersih (CP) yang
sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mereka.
Modul pelatihan TPSA untuk produksi yang lebih
bersih merujuk program International Labour
Organization (ILO) SCORE (Sustaining Competitive
and Responsible Enterprises, Mempertahankan
Usaha Kompetitif dan Bertanggung Jawab), yang
telah diterapkan di banyak negara berkembang.
Mitra pelaksana SCORE TPSA adalah Business
Export Development Organization (BEDO). Mulai
September 2017, modul telah disampaikan dalam
tiga lokakarya pelatihan di kelas dan empat sesi
konsultasi/pelatihan individual di tempat untuk
11 UKM pakaian jadi dan alas kaki. Kegiatan terbaru
adalah kunjungan lapangan UKM untuk melihat
dan belajar langsung mengenai praktik terbaik produksi yang lebih bersih.

Ibu Harini membahas proyek-proyek upcycling yang dilakukan
oleh beberapa UKM di Bali.

Tujuan
Kunjungan lapangan, difasilitasi oleh BEDO, berlangsung pada 26 Februari 2018. Sebelum kunjungan lapangan, sesi kelas dipimpin oleh Dr. Rita
Lindayati, Senior Environment Specialist TPSA;
Dr. Purwanto, dari Fakultas Ilmu Lingkungan
Universitas Diponegoro; dan Rachmi Fajar Harini
dari CV. Amiga, sebuah perusahaan pakaian
dan aksesori.
Dalam sambutannya, Dr. Lindayati menyatakan
bahwa tujuan kunjungan lapangan adalah menunjukkan contoh nyata, sehingga dapat menginspirasi
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Program dilaksanakan dengan
dukungan dana dari Pemerintah
Kanada melalui Global Affairs Canada

para peserta untuk mengadopsi praktik produksi
yang lebih bersih. Dr. Purwanto diundang sebagai
narasumber utama bagi para peserta UKM untuk
membagikan opini dan masukan praktis mengenai
topik yang dibahas.
Ibu Harini mempresentasikan visinya tentang ekonomi melingkar dan membahas aksi-aksi yang
telah diadopsi perusahaan lain yang berpandangan
sama untuk merintis praktik ekonomi-melingkar di
Bali. Ekonomi melingkar, bagian penting dari ekonomi hijau yang lebih luas, bertujuan untuk mempertahankan sebanyak mungkin nilai bahan baku
dan produk yang digunakan, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk atau bahan baru
pada akhir setiap masa layanan. Hal Ini berkebalikan
dengan pola produksi-konsumsi linear tradisional
(mengambil, membuat, menggunakan, membuang) yang menghasilkan limbah dan mencemari
lingkungan. Ibu Harini dan beberapa perusahaan
pakaian lain telah bekerja sama untuk mengumpulkan limbah produksi mereka (seperti perca) dan
membentuk tim kreatif untuk mengubah sampah
menjadi produk lain (seperti perhiasan atau kerajinan tangan). Mereka juga meluncurkan proyek
dengan “cara-sewa” yang memungkinkan pelanggan untuk menyewa pakaian mahakarya (couture).
Cara ini jauh lebih murah untuk konsumen daripada
membeli produk yang biasanya hanya dipakai satu
atau dua kali. Ibu Harini mendorong UKM pakaian
jadi dan alas kaki TPSA yang disponsori di Bandung
untuk melakukan hal yang sama, berkolaborasi
dengan satu sama lain dan dengan rekan-rekan
mereka di Bali.
Kunjungan lapangan kemudian mengunjungi dua
UKM sasaran TPSA: CV. Prisma Dwi Lestari (pakaian
dan kain denim jenis washed) dan PT. Roimondi
Mandiri Utama, juga dikenal sebagai McLacy (alas
kaki). Terdapat 21 peserta (delapan wanita dan
13 pria) yang mewakili enam alas kaki dan empat
perusahaan pakaian yang berpartisipasi dalam
program Produksi Lebih Bersih SCORE yang disponsori TPSA.

CV. Prisma Dwi Lestari
CV. Prisma Dwi Lestari ditempuh dengan setengah jam berkendara dari Bandung. Perusahaan ini
adalah salah satu dari 11 mitra UKM yang menerima pelatihan SCORE CP yang disponsori TPSA

Kolam pengolahan air limbah di CV. Prisma Dwi Lestari.

dan pelatihan di tempat. Perusahaan ini dipilih
sebagai salah satu dari dua tujuan kunjungan
lapangan sebagai contoh pengelolaan air limbah
yang baik. Bisnis utama perusahaan adalah pencucian denim, yang membutuhkan banyak air. Denim
dicuci beberapa kali sampai warna biru gelap asli
memudar menjadi warna biru yang “dicuci” dan
lebih disukai. Produk akhir dijual di dalam negeri
dan kepada perantara buyer dan peritel internasional. Pendiri dan pemilik perusahaan, Lia Marliana,
memulai usaha pada 2000 dengan 10 karyawan
dan dua boiler (mesin pencuci). Ia sekarang mempekerjakan 50 orang (38 karyawan permanen dan
12 kontrak) dan memiliki 10 boiler. Lia mengatakan
menjalankan dan mengembangkan perusahaan
sebagai orang tua tunggal tidaklah mudah, tetapi
keluarganya membantu dengan modal awal dan
ibunya membantu dengan perawatan anak.
Sebagai usaha pencucian denim, perusahaan
memproduksi banyak air limbah yang mengandung
bahan kimia, yang dapat menimbulkan dampak
lingkungan merugikan jika dibuang tanpa pengolahan. Fasilitas pengolahan air limbah perusahaan
mematuhi peraturan lingkungan pemerintah. Tidak
seperti kawasan industri lainnya, pemerintah daerah (Sukamenak) telah memberlakukan peraturan
lingkungan dan menetapkan kawasan zona industri hijau, bebas dari industri polusi.
Fasilitas pengolahan air limbah perusahaan terdiri dari beberapa kolam berukuran 10 x 5 meter
di mana air limbah diolah dengan bahan kimia dan
enzim, disaring, dan diolah lagi sampai dianggap
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Kunjungan perusahaan diakhiri dengan diskusi
kelompok, para peserta mengajukan pertanyaan-
pertanyaan dan berbagi pengalaman mereka.
Dr. Purwanto memuji praktik pengelolaan air limbah perusahaan, yang tidak murah. Pembelian peralatan pengolahan air menelan biaya Rp500 juta
dan perawatan bulanan sebesar Rp4 juta (untuk
membiayai dua karyawan penuh waktu dan pembelian bahan kimia/enzim). Biaya tambahan ini
menyebabkan harga denim yang sedikit lebih
tinggi dibandingkan perusahaan yang lain yang
berlokasi di sepanjang sungai Citarum dan menimbulkan lebih banyak polusi.
Dr. Purwanto menjelaskan kepada peserta metode pengolahan
air limbah, CV. Prisma Dwi Lestari.

netral dan aman untuk dibuang. Kolam pengolahan
akhir ini diisi oleh ikan kecil yang melimpah, ikan
yang berproliferasi (bereproduksi dengan cepat)
merupakan indikator kualitas air yang baik (jika
tidak, ikan akan mati). Perusahaan, bagaimanapun,
tidak mengalirkan air limbah yang diolah ke saluran
air terdekat; melainkan digunakan di kebun perusahaan untuk menanam bibit pinus yang kemudian
dijual (dengan harga yang bagus) ketika tingginya
mencapai satu hingga dua meter.

“Hal terpenting yang kami petik dari program
produksi yang lebih bersih sejauh ini adalah
komunikasi yang jauh meningkat antara
pemilik perusahaan dan karyawan serta
antar karyawan. Pentingnya komunikasi
yang baik tidak terbantahkan karena
komunikasi yang gagal akan menyebabkan
gagal produksi.”

Partisipasi perusahaan dalam program SCORE CP
yang disponsori TPSA telah menghasilkan manfaat
penting, terutama perbaikan komunikasi antara
pemilik perusahaan dan karyawan serta komunikasi antara karyawan. Sebelum perubahan diterapkan, Lia menjelaskan upaya-upaya membosankan
yang berlangsung dalam instruksi pada setiap karyawan tentang hal-hal yang berhubungan dengan
produksi. Sejak Enterprise Internal Team (EIT)
dibentuk, Lia berfokus pada komunikasi dengan
anggota EIT, yang selanjutnya mengirim pesannya
kepada karyawan lain. Hal tersebut telah membantu peningkatan efisiensi. Lia menekankan pentingnya komunikasi yang baik untuk memastikan
kelancaran proses produksi, yang disetujui para
peserta lainnya.

PT. Raimondi Mandiri
Utama (McLacy)

—LIA MARLIANA
Direktur CV. Prisma Dwi Lestari

Perusahaan juga telah menunjukkan peningkatan
yang signifikan dalam praktIk-praktIk Lima S (sort,
set in order, shine, standardize, and sustain atau
memilah, mengurutkan, menyinari, menstandarkan, dan memelihara). Botol-botol kimia dilabeli
dan disimpan dengan benar. Ruang produksi tidak
lagi berantakan. Setiap area proses produksi memiliki garis pembatas yang jelas. Papan tulis digunakan untuk mengkomunikasikan status produksi
kepada semua karyawan.

Perusahaan kedua yang dikunjungi adalah PT.
Raimondi Mandiri Utama (McLacy). Produsen
alas kaki ini kira-kira 20 menit berkendara dari
Sukamenak. Didirikan pada tahun 1997, perusahaan
milik keluarga memiliki 57 karyawan (39 permanen
dan 18 kontrak). Direktur perusahaan, Hendry Lee,
menyambut para peserta kunjungan lapangan dan
memandu tur pabrik.
Peningkatan produksi perusahaan yang lebih
bersih, hasil dari penerapan program SCORE CP
yang disponsori TPSA, sangat mengesankan, dan
Hendry ingin sekali menunjukkannya. Dia menunjukkan foto-foto kamar “sebelum” (suram dan
berantakan) pabrik dan “setelah” (terang dan terorganisir). Perubahan pada ruang dan tata ruang
produksi fisik, bagian dari praktik Lima S, sangat
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mencolok. Tata letak lantai baru mengatur setiap
ruang dan ruang sesuai dengan tahapannya dalam
proses produksi. Misalnya, ruang gambar di sebelah ruang potong, yang berdekatan dengan ruang
perekatan, yang berada di sebelah ruang pemilahan dan pengemasan. Tata letak logis ini membantu membuat gerakan karyawan lebih cepat dan
lebih efisien, karena mereka tidak harus melakukan
perjalanan jauh untuk mengantarkan pekerjaan
mereka ke tahap produksi berikutnya.

“Setelah berpartisipasi dalam pelatihan
produksi yang lebih bersih, saya
mempertontonkan seluruh video pelatihan
kepada pemilik perusahaan kami. Kami
semua sepakat bahwa operasi produksi kami
amat tidak efisien. Akan tetapi, hal tersebut
menjadi tantangan untuk menemukan
waktu yang tepat untuk merencanakan
dan mengatur ulang operasi dan ruang
produksi kami sementara produksi sedang
berlangsung. Agar dapat melakukan ini, kami
akhirnya mengambil langkah drastis untuk
menutup operasi kami selama dua minggu
pada Januari 2018.”

Cahaya matahari masuk menembus langit-langit kaca
transparan, menggantikan lampu fluoresen di PT. Raimondi
Mandiri Utama (McLacy).

—JAANTJE JW
Kepala Akuntansi, PT. Maine Street

Setiap kamar sekarang menjadi lapang dan rapi,
membuat para karyawan menjadi lebih aman dan
nyaman di tempat kerja. Di sebagian besar ruang,
bagian atap telah diganti dengan kaca transparan,
memungkinkan sinar matahari masuk. Ruangruang besar, yang semula memiliki 40 hingga
45 lampu fluoresen standar, sekarang memiliki
tujuh lampu LED baru yang hemat energi. Yang
sebelumnya kabel listrik bersilangan, berpotensi
bahaya terhadap keselamatan, sekarang tersusun
rapi dan ditutupi dengan kabel pelindung. Perusa
haan juga telah membeli kapasitor untuk memastikan pemanfaatan listrik yang lebih efisien, dan
telah mengurangi tagihan bulanan yang tadinya
hampir tujuh juta rupiah menjadi sedikit di atas dua
juta rupiah.
Praktik produksi perusahaan yang lebih bersih telah
diperpanjang dari proses produksi ke produk. Dua
model alas kaki dirancang dengan pertimbangan

lingkungan: satu dengan bahan lebih sedikit, yang
lain lem yang mengandung bahan kimia lebih
sedikit. Demi menjaga kualitas dan kekokohan
alas kaki, jahitan diperkuat dengan penggunaan
benang berkualitas terbaik. Model ini harganya
lebih tinggi dibandingkan alas kaki biasa dari perusahaan tersebut. Hendry percaya bahwa alas kaki
ramah lingkungan dan berkualitas baik merupakan
tren masa depan. Meskipun harga sepatu lebih
tinggi dari rata-rata, menemukan pembeli tidak
menjadi masalah karena mereka percaya bahwa
perusahaannya berfokus pada kualitas.
Setelah kunjungan perusahaan diadakan diskusi
kelompok. Hendry menyatakan, di permulaan tantangan terbesar produksi yang lebih bersih adalah
menemukan waktu untuk mengubah tata letak
lantai pabrik tanpa mengganggu proses produksi
yang sedang berlangsung. Jaantje JW, perwakilan
perusahaan alas kaki Maine Street, menyatakan
tantangan serupa, dan mengungkapkan bahwa
perusahaannya mengambil langkah drastis untuk
menutup operasi produksi selama dua minggu.
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Hendry berbagi pengalaman yang mirip ketika
perusahaannya membatasi operasi secara signifikan selama beberapa minggu karena fokusnya
adalah melakukan reorganisasi dan menata ulang
ruang fisik perusahaan. Proses produksi yang lebih
bersih dan lebih ramping, kata Hendry, bukanlah
tindakan yang hanya sekali diterapkan. Ini adalah
proses berkelanjutan yang perlu dipraktikkan dan
terus ditingkatkan. Dr. Purwanto memuji langkah
CP Mclacy dan menghitung bahwa investasi keuangan perusahaan mungkin akan kembali dalam
satu tahun. Dia juga menyarankan agar McLacy
mempertimbangkan beralih ke lem non-beracun
sebagai langkah CP berikutnya.

ini dilaksanakan oleh The Conference Board
of Canada, dengan mitra implementasi utama
yaitu Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor
Nasional, Kementerian Perdagangan.

Kesimpulan

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 penggunaan analisis perdagangan dan investasi oleh
pemangku kepentingan Indonesia demi kemitraan
perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi
antara Indonesia dan Kanada.

Kunjungan lapangan memberikan contoh nyata
sehari-hari kepada mitra UKM tentang manfaat
(serta tantangan) nyata dalam melaksanakan program Produksi yang Lebih Bersih SCORE, dan
melengkapi pelatihan di kelas dan pembinaan
(coaching) di tempat.
Kunjungan lapangan dan diskusi kelompok menjadi tak ternilai bagi para peserta UKM, karena
mereka melihat dan belajar langsung mengenai
cara-cara yang bisa diterapkan perusahaan untuk
meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kinerja
lingkungannya. Berbagai ragam upaya disajikan,
dari yang tanpa biaya tetapi cepat menghasilkan,
seperti tata graha (good housekeeping) yang baik
(Praktik Lima S), dan bagi mereka yang menginginkan investasi kecil, seperti mengubah lampu standar menjadi cahaya matahari dan/atau LED, serta
investasi besar, seperti fasilitas pengolahan air.
Apa pun upaya yang ditentukan oleh perusahaan,
komitmen pemilik(-pemilik) perusahaan, seperti
yang dicontohkan oleh Lia dan Hendry untuk
mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk
perbaikan tersebut menjadi kunci bagi keberhasilan penerapannya. Sama pentingnya, EIT yang
berjalan dan aktif, termasuk anggota staf manajemen dan operasional, untuk merancang dan
memimpin jalannya rencana kerja.

Mengenai Proyek TPSA
TPSA merupakan proyek lima tahun senilai
C$12 juta yang didanai oleh Pemerintah
Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek

TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan,
penelitian dan bantuan teknis bagi instansi pemerintah 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.

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
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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
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