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 Uji Kompetensi Merchandiser 
Garment Tingkat ASEAN  

 

  
Tenaga kerja merupakan salah satu input 
produksi yang tidak dapat diabaikan. Tenaga 
kerja yang kompeten dalam melaksanakan 
tugasnya merupakan faktor yang sangat penting 
untuk meningkatkan daya saing produk. Hal 
tersebut tentu saja menjadi salah satu 
pertimbangan Federasi Asosiasi Tekstil ASEAN 
(AFTEX) untuk meningkatkan daya saing 
industri tekstil ASEAN.  Untuk keperluan 
tersebut, AFTEX telah membentuk suatu gugus 
tugas yang disebuat AFTEX Skill Task Force.  
 
AFTEX Skill Task Force adalah kerjasama 
tingkat ASEAN untuk meningkatkan kualitas 
dan kompetensi para pekerja industri tekstil dan 
garment.  Skill Task Force juga bertujuan untuk 
menstandarkan kemampuan (kompetensi) para 
pekerja industri tekstil dan garment di wilayah 
ASEAN.  Untuk mencapai tujuan tersebut, Skill 
Task Force menyiapkan beberapa program, 
yaitu: (1) Pelatihan berdasarkan kompetensi 
(competency based training); (2) penyusunan 
standar kompetensi bersama (ASEAN Common 
Competency Program/ACCP); dan (3) Pertukaran 
tenaga ahli (expert exchange).  Competency based 
training terutama ditujukan untuk bidang-
bidang keahlian yang belum banyak dikuasai 
oleh negara-negara ASEAN seperti merchandising 
dan pattern making.   
 
ACCP telah berhasil menyusun standar 
kompetensi bersama untuk 5 bidang keahlian di 
industri garment, yaitu: sewing operator, sewing 
mechanic, supervisor, merchandiser dan  pattern 
maker.  Selain menyusun standar kompetensi, 
melalui program ACCP, Skill Task force juga 
melakukan uji kompetensi untuk kelima 
kompetensi keahlian tersebut. 
 
Setelah berhasil melaksanakan pilot proyek 
untuk dua jenis kompetensi yaitu Kompetensi 
Operator Jahit (Sewing Machine Operator) dan 
Mekanik Mesin Jahit (Sewing Machine Mechanics), 
maka Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) juga 

akan melaksanakan Uji Kompetensi untuk jenis-
jenis keahlian lainnya.   
 

 
 
 
Jenis keahlian ketiga yang akan dilakukan Uji 
kompetensi ini adalah Merchandiser Garment.  
Menurut rencana Uji Kompetensi Merchandiser 
pertama akan dilakukan di 2 (dua) lokasi yaitu 
di Jakarta dan di Bali.  Menurut rencana 
pelaksanaan di Jakarta akan dilakukan pada hari 
Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sedangkan 
pelaksanaan di Bali menurut rencana adalah 
pada awal bulan April 2011. 
 
Setiap perusahaan garment yang menghendaki 
agar Merchandiser yang dimilikinya diakui 
keahliannya pada tingkat ASEAN, 
diperkenankan untuk mengikuti Uji Kompetensi 
yang akan dilakukan tersebut.  Syarat untuk 
mengikuti kegiatan tersebut adalah 
Merchandiser yang memiliki pengalaman kerja 
minimal 2 (dua) tahun dengan dibuktikan oleh 
surat referensi dari perusahaan tempat bekerja. 
 
Perusahaan yang berminat untuk mengirimkan 
Merchandiser-nya mengikuti kegiatan tersebut 
dapat menghubungi Sekretariat Asosiasi 
Pertekstilan Indonesia (API), melalui telp. 021 – 
5272171 atau email: asep@bpnapi.org. 
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Join API Delegates! 

Get 50%off for 
Symposium Attendance 

 
Schedule 
 
Tuesday, 22 March 2011 
0900 – 1630  Symposium: Medical & Healthcare Application 
0900 – 1200  Symposium: Sustainability in the Textile Value Chain 
1300 – 1630  Symposium: Geosynthetic Applications for 

Infrastructure 
1330 – 1700  Tour: Advance Canvas (limited availability) 
 
Wednesday, 23 March 2011 
0900 – 1130  Symposium: E‐textiles and Smart Fabrics 
0900 – 1130  Symposium: Geosynthetic Materials for Environment 

Applications 
1130 – 1315  Keynote Luncheon 
1430 – 1700  Symposium: Technical Nonwoven Applications 
 
Thursday, 24 March 2011 
0900 – 1200  Symposium: Protective Clothing 
0900 – 1200  Symposium: Architectural Shade and Structure 
 
Friday, 25 March 2011 
0900 – 1200  Symposium: Automotive Materials 
 
 
 
Exhibition (Free of Charge) 
23 – 25 March 2011 
 
Call: 021 – 521721  
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Pameran dan Symposium Perdana 
Technical Textile di Asia 
 
 Untuk pertama kalinya Industrial Fabric 
Association International (IFAI) akan mengadakan 
pameran dan symposium technical textile di Asia. 
 
IFAI adalah organisasi non-profit internasional 
yang menaungi industri textile terutama yang 
begerak dalam specialty fabric.  Secara rutin IFAI 
menyelenggarakan pameran dan symposium 
specialty fabric di Amerika Serikat. Mengingat 
semakin tingginya permintaan specialty fabric, 
seperti untuk kebutuhan medical, geosynthetic, 
arsitektur dan lain-lain, dari Asia, maka 
pameran dan symposium serupa juga akan 
diselengggarakan di Asia. 
 

 
IFAI EXPO 2010 di Amerika Serikat 
 
Event yang diberi judul IFAI EXPO 2011 tersebut 
akan diselenggarakan di Singapura pada tanggal 
22 – 25 Maret 2011. 
 
Kegiatan tersebut akan terdiri dari pameran 
produk specialty fabric  dan rangkaian simposium 
mengenai berbagai aplikasi specialty fabic dalam 
industri.   
 
Daphne Poo, Regional Director MP 
International, event organizer acara tersebut, 
IFAI EXPO 2011 akan diikuti oleh sekitar 100 
perusahaan pameran.  Sementara itu Daphne 
mentargetkan symposium akan dihadiri oleh 
sekitar 500 anggota delegasi, sedangkan 
pameran akan dikunjungi oleh paling tidak 1.500 
trade visitor. 
 
Menyadari bahwa technical textile sudah semakin 
penting bagi industri TPT Indonesia, API 
melalui kerja sama dengan event organizer 
pameran tersebut akan mengkoordinasi 

pengunjung pameran asal Indonesia dan 
membentuk API Delagates. 
 

 
Salah satu symposium dalam IFAI EXPO 2010 di AS 
 
Bagi Indonesia, technical textile saat ini masih 
lebih banyak di impor dibandingkan diproduksi 
di dalam negeri.  Dari sekitar 500 perusahaan 
produsen kain, baru kurang dari 30 perusahaan 
saja yang sudah mulai memproduski jenis-jenis 
kain berteknologi tinggi tersebut.  Padahal 
apabila dilihat dari segi nilai tambah produk, 
tentu lebih menguntungkan bagi industry dalam 
negeri apabila mulai melirik menjajagi 
kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan 
technical textile  dari dalam negeri. 
 
Dengan membentuk “API Delegates”, API 
berharap agar pengusaha-pengusaha TPT di 
Indonesia, terutama yang selama ini hanya 
memproduksi jenis-jenis kain standar tergugah 
untuk mulai juga memikirkan memproduksi 
jenis-jenis kain yang memiliki nilai tambah 
tinggi tersebut.  Dan bagi perusahaan-
perusahaan yang garment selama sudah 
menggunakan jenis-jenis kain special tersebut 
diharapkan, IFAI EXPO 2011 akan semakin 
memperluas jaringan mereka untuk memperoleh 
alternative sourcing bagi kebutuhan produksi 
mereka. 
 

 


