
RINGKASAN KEGIATAN CANADA–INDONESIA TRADE AND 
PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECTTPSA

Program d i laksanakan dengan 
dukungan dana dari Pemerintah 
Kanada melalui Global Affairs Canada

BERMITRA DENGAN

JAKARTA, 7–11 MEI 2018

Proyek TPSA Memberikan 
Pengantar Tentang Persyaratan 
Produk Pakaian Jadi dan Alas Kaki 
di Kanada kepada Laboratorium 
Penguji di Indonesia

Untuk meningkatkan ekspor alas kaki dan pakaian jadi ke Kanada, laboratorium penguji 

di Indonesia harus memastikan bahwa prosedur pengujian mereka memenuhi standar 

peraturan di Kanada. Laboratorium yang berpartisipasi dalam pelatihan ini mengakui 

kualitas dan memiliki pemahaman yang kuat tentang persyaratan Kanada melalui 

latihan teoretis dan praktik.

Latar Belakang
Industri pakaian jadi dan alas kaki Indonesia meru-
pakan kontributor utama bagi pekerjaan dan kegi-
atan ekonomi negara ini. Ada pasar domestik yang 
besar untuk produk-produk ini, dan produsen 
secara aktif mencari peluang di pasar luar negeri. 
Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan 
dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan 
beberapa pasar luar negeri.

Untuk membantu produk alas kaki dan pakaian 
jadi  Indonesia memasuki pasar Kanada, TPSA 
menyelenggarakan program bantuan teknis untuk 
laboratorium pengujian di Indonesia yang meng-
evaluasi produk alas kaki dan pakaian jadi untuk 
diekspor ke Kanada.1

Fase 1: Penilaian Lab
Pada Mei 2017, Intertek, tenaga ahli yang di sub- 
kontrak oleh TPSA, mengunjungi empat labora-
torium Indonesia yang menguji komponen dan 
produk alas kaki dan pakaian jadi serta melaku-
kan tinjauan ekstensif terhadap manajemen dan 

praktik operasional mereka. Audit dilakukan oleh 
dua staf Intertek, satu dari Kanada dan satu dari 
kantor Intertek lokal di Jakarta. Staf TPSA Jakarta 
juga mengambil bagian dalam kunjungan ini. Audit 
ini didasarkan pada tinjauan mendalam (in-depth 
review) dengan kuesioner yang dikembangkan 
Intertek untuk menilai kepatuhan laboratorium 
pengujian terhadap standar manajemen yang 

Ruang pelatihan.
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diterima secara internasional, praktik pengujian 
yang baik, dan pelaksanaan persyaratan pengujian 
Kanada. Pelatihan dan bantuan teknis kemudian 
direncanakan berdasarkan hasil audit dan konsul-
tasi dengan laboratorium.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa staf laborato-
rium memiliki pengetahuan terbatas dan kurang 
mengetahui persyaratan peraturan Kanada yang 
relevan. Dalam banyak kasus, laboratorium juga 
tidak memiliki peralatan atau keterampilan yang 
tepat yang memungkinkan mereka menguji per-
syaratan tekstil dan alas kaki untuk pasar Kanada.

Fase 2: Lokakarya Pelatihan tentang 
Memenuhi Persyaratan Kanada
Berdasarkan laporan penilaian, Intertek mengem-
bangkan rencana pelatihan untuk mengatasi 
kesenjangan yang diamati selama Fase 1. Tiga 
pakar Intertek, Reaaz Buddoo (Intertek Kanada), 
Suresh Biswal (Intertek India), dan Arunachalam 
Srinivasamoorthy (Intertek India), melakukan per-
jalanan ke Indonesia untuk menjalankan pelatihan 
dan membantu laboratorium Indonesia mempela-
jari pengujian standar Kanada yang relevan untuk 
alas kaki dan pakaian jadi. Tim Intertek Indonesia 
menyediakan penerjemahan selama sesi pelatihan 
ini saat diperlukan.

Lokakarya pelatihan diadakan selama empat hari 
pada Mei 2018, yang dihadiri oleh tujuh belas 
peserta laboratorium Indonesia berikut ini:

Lab Pemerintah

 • Balai Besar Tekstil (Pusat Tekstil di Bandung)

 • Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik (Pusat Kulit, 
Karet, dan Plastik di Yogyakarta)

 • Balai Pengembangan Industri Persepatuan 
Indonesia (Pusat Pengembangan Industri 
Sepatu Indonesia di Sidoarjo)

 • Balai Besar Kerajinan dan Batik (Pusat Kerajinan 
dan Batik di Yogyakarta)

Lab Sektor Swasta

 • PT SUCOFINDO

Terdapat pula sebelas peserta dari Direktorat 
Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 
Kementerian Perdagangan yang menghadiri pela-
tihan lokakarya.

Lokakarya dibuka oleh Chandrini Mestika Dewi, 
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu 
Kementerian Perdagangan, dan Liliek Setiawan 
dari proyek TPSA.

Hari pertama pelatihan berfokus pada ikhtisar 
Undang-Undang Keselamatan Produk Konsumen 
Kanada (Canada Consumer Product Safety Act, 
CCPSA) yang disajikan oleh Buddoo. Sesi ini men-
cakup peraturan terkait bahan berbahaya, pelapis Para peserta pada akhir modul di kelas.

Pelatihan praktik di lab.
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permukaan, logam berat, produk konsumen yang 
mengandung timbal, ftalat, daftar zat terlarang 
(restricted substances list/RSL), mudah terbakar, 
dan bahaya mekanis dan fisik (misalnya, bahaya 
tersedak, tepi-tepi tajam, ujung tajam) untuk sektor 
pakaian jadi dan alas kaki.

Pembelajaran utama dari modul tertera di  
bawah ini:

 • memahami kerangka hukum pada tingkat 
federal dan provinsi di Kanada, di mana mereka 
digunakan, dan bagaimana mereka diterapkan;

 • memahami persyaratan kepatuhan di Kanada 
yang diperinci dalam CCPSA untuk tekstil dan 
alas kaki;

 • memahami proses penarikan (recall) produk 
dan mekanisme pelaporan di bawah CCPSA;

 • memahami persyaratan pelabelan dan 
pengemasan untuk barang-barang konsumsi 
di Kanada;

 • memahami persamaan dan perbedaan 
peraturan Kanada dan AS. Hukum dan peraturan 
Kanada cenderung kurang ketat dibandingkan 
dengan Amerika Serikat.

Hari kedua lokakarya diadakan di laboratorium, 
dipimpin oleh Buddoo dan Srinivasamoorthy. 
Modul ini berfokus pada pelatihan praktik pengu-
jian analitik terkait komponen dan produk pakaian 
jadi dan alas kaki. Para peserta memfokuskan seba-
gian besar waktunya pada tes ftalat sesuai dengan 
Peraturan Ftalat Kanada (SOR/2010-298).

Tes tersebut menentukan keberadaan ester fta-
lat dalam produk konsumen yang terbuat dari 

polivinil  klorida, menggunakan ekstraksi pela-
rut dan presipitasi polimer, sebagaimana berlaku 
dalam CCPSA dan Peraturan tentang Mainan,  
nomor 27.2 D (SOR/2011-17).

Ftalat dicurigai sebagai agen penyebab kanker 
dan bahaya terhadap reproduksi. Tindakan pence-
gahan yang memadai perlu dilakukan demi meng-
hindari paparan yang tidak semestinya. Analis juga 
diarahkan untuk menggunakan sarung tangan 
pelindung dan menggunakan alat pipet mekanis 
ketika menangani semua larutan atau konsentrat 
kerja, dan untuk melakukan analisis dengan tudung 
asap berventilasi (ventilated fume hood).

“Sebagai orang yang bekerja di laboratorium 
pengujian, lokakarya dan pelatihan 
laboratorium ini memberikan saya 
pemahaman tentang persyaratan pasar 
Kanada. Hal ini memperluas perspektif 
saya tentang bagaimana dan mengapa 
laboratorium pengujian harus ditingkatkan. 
Ide-ide yang dibahas dapat membantu 
pengembangan laboratorium masa depan 
agar dapat memenuhi persyaratan pasar 
lainnya juga.”

—DWI NINGSIH
Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik,  

Kementerian Perindustrian

Pembelajaran utama dari modul ini adalah:

 • Wajib menggunaan peralatan kaca 
dalam melakukan tes ftalat. Peralatan 
plastik tidak dianjurkan karena dapat 
mengkontaminasi sampel uji dengan mudah 
dan menghasilkan bias.

Peserta berlatih keterampilan yang dibahas selama sesi 
pelatihan praktik.

Suresh Biswal berbicara dengan para peserta selama pelatihan.
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 • Analis sangat dianjurkan untuk memakai 
semua alat pelindung yang diperlukan saat 
melakukan tes ini.

 • Analis harus mencatat semua hasil dari kontrol 
internal dalam buku catatan instrumen analitis.

 • Analis wajib memverifikasi bahwa nilai-nilai hasil 
tidak melebihi batas kontrol tetapi bisa saja 
berada di batas-batas peringatan.

 • Jika hasil sampel kontrol berada di luar batas 
kontrol, seluruh prosedur analitis harus diulang.

Hari ketiga pelatihan difokuskan pada cara 
menentukan kandungan total timbal dan merkuri 
dalam bahan pelapis permukaan barang-barang 
konsumsi, sesuai Peraturan tentang Mainan 
SOR/2011-17 dan amandemen SOR/2016-195 
berdasarkan Undang-Undang Keamanan Produk 
Konsumen Kanada (CCPSA). Pelatihan dilakukan 
oleh Srinivasamoorthy dan Buddoo.

Bahan pelapis permukaan, terutama pada mainan, 
diatur ketat karena anak-anak sering menaruh pro-
duk tersebut di dalam mulut mereka.

Berikut adalah pembelajaran utama dari modul ini:

 • Analis harus mengikis lapisan yang diaplikasikan 
dari benda uji dengan pisau bedah tanpa 
melepaskan bahan substrat yang mendasarinya.

 • Penggunaan microwave untuk mencerna 
sampel harus sangat akurat.

 • Analis harus mencatat hasil dari kontrol internal 
dalam buku catatan instrumen analitis.

 • Analis harus memverifikasi bahwa nilai hasil 
tidak melebihi batas kontrol tetapi kemungkinan 
dalam batas peringatan.

 • Jika hasil sampel kontrol berada di luar batas 
kontrol, seluruh prosedur analitis harus diulang.

Biswal mempresentasikan modul terakhir. Para 
peserta belajar tentang tes berikut: konten serat, 
sifat mudah terbakar pada 45 derajat, pakaian tidur 
anak-anak yang longgar, tepi tajam, dan bagian- 
bagian kecil. Memastikan keselamatan anak-anak 
menjadi fokus utama dari tes di atas.

Umpan Balik Peserta
Para peserta senang dengan pelatihan dan ber-
harap pelatihan serupa akan ditawarkan di masa 
mendatang. Semua peserta melaporkan bahwa 
pengetahuan mereka telah meningkat sebagai 
hasil partisipasi mereka, 33% melaporkan penge-
tahuan mereka telah “meningkat secara signi-
fikan” dan 67% melaporkan “meningkat sampai 
batas tertentu.”

Semua peserta menilai pelatihan sebagai “sangat 
baik” atau “baik.” Delapan puluh tiga persen men-
catat bahwa keterampilan yang mereka pelajari 
selama seminar akan digunakan dalam pekerjaan 
mereka setidaknya sesekali. Sisanya  menjelaskan 

Para peserta di akhir pelatihan praktik lab.



• 5 •

bahwa laboratorium mereka menggunakan stan-
dar praktik yang berbeda. Enam puluh satu per-
sen mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan 
mereka yang baru dalam menerapkan keteram-
pilan yang dipelajari sebagai “sangat bagus” atau 
“sangat baik,” 28% mengatakan “baik,” dan 11% 
mengatakan “cukup.”

Para peserta berbagi beberapa umpan balik dan 
ide-ide yang membangun untuk pelatihan men-
datang dengan tim dan konsultan TPSA pada 
akhir lokakarya:

 • Para peserta ingin lebih memahami standar dan 
peraturan Kanada terkait kontrol kualitas produk.

 • Mereka ingin mendapatkan lebih banyak 
pengetahuan tentang penggunaan dan 
prosedur peralatan laboratorium.

 • Mereka ingin membangun jejaring analis dari 
semua laboratorium untuk berbagi pengalaman 
dan pengetahuan.

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;

 • 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

CATATAN AKHIR

1 Kopi, komoditas ketiga yang menjadi fokus TPSA, tidak termasuk dalam pelatihan. Kanada dan Indonesia mengikuti standar 
pengujian internasional untuk biji kopi. Standar-standar ini telah dikenal baik dan diterapkan di Indonesia.


