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APA YANG CCI DAPAT LAKUKAN UNTUK ANDA?

Cotton Council International (CCI) adalah organisasi 
nirlaba yang bermisi mempromosikan serat kapas AS 
dan produk-produk katun pada pasar perdagangan dan 
konsumen. CCI telah berkiprah di industri kapas di seluruh 
dunia lebih dari 60 tahun. Pertanyaannya, apa yang dapat 
CCI lakukan untuk bisnis Anda?

CCI mendelegasikan sebuah vendor pihak ketiga untuk 
menginvestigasi hubungannya dengan pabrik pemintalan 
dan manufaktur di seluruh dunia. Tujuannya untuk lebih 
memahami apa yang CCI lakukan dan bagaimana CCI 
dapat menjadi lebih baik di masa mendatang. Pada 
musim semi 2017, sebuah survei atas 228 responden 
dari pabrik-pabrik pemintalan dan manufaktur (134 
responden pemegang lisensi, sementara 134 lainnya 
bukan pemegang lisensi) di 6 wilayah dunia, mewakili 17 
negara. Tujuan survei adalah untuk mendapatkan umpan 
balik dari pabrik-pabrik pemintalan dan manufaktur dari 
seluruh dunia tentang persepsi mereka terhadap kapas 
AS, CCI, dan merek COTTON USA.



Hasil survei menyatakan bahwa pabrik-pabrik pemintalan 
dan manufaktur menemukan nilai yang tinggi dalam 
CCI dan programnya maupun merek COTTON USA. 
CCI menawarkan beragam program yang bertujuan 
menciptakan koneksi di seluruh rantai suplai, sehingga 
memudahkan konsumen kapas AS untuk mencukupkan 
kebutuhan atas permintaan mereka. Pameran-pameran 
dagang yang diselenggarakan di seluruh dunia, termasuk 
di Amerika Serikat, Hong Kong, dan Cancun, adalah 
peluang untuk menjembatani rantai suplai dengan cara 
mengumpulkan semua representatif industri kapas.

Di samping pameran-pameran dagang yang spesifik, 
representatif CCI juga menghadiri banyak pameran 
dagang seperti Heimtextil (Frankfurt), Texworld (Paris), 
Colombiatex (Medellin), Intertextile Shanghai Apparel 
Fabrics and Cotton Days di Asia. Acara-acara ini menarik 
banyak perusahaan di seluruh industri dan memberikan 
atmosfer yang lebih informal untuk CCI memfasilitasi 
hubungan dalam rantai suplai kapas.
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Dari 228 representatif pabrik pemintalan dan 
manufaktur yang disurvei, 77% mempercayai merek 
COTTON USA menambahkan nilai pada bisnis mereka. 
Banyak pemegang lisensi telah berasosiasi dengan 
COTTON USA selama bertahun-tahun. Hal itu juga 
menunjuk pada nilai yang ada dalam program ini.

Label COTTON USA™ 
menambahkan nilai pada 
bisnis saya 
(2 Kotak Penilaian Teratas – Sangat Setuju/Agak Setuju)

77%
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Bagaimanapun, nilai COTTON USA tidak hanya ada dalam 
merek melainkan juga orang-orang di dalamnya. Dari para 
representatif pabrik pemintalan dan manufaktur yang 
disurvei, 69% mengindikasikan bahwa CCI memberikan 
advis seputar rantai suplai dan tiga perempat responden 
mengemukakan bahwa CCI membantu menciptakan 
hubungan networking dalam rantai suplai.

Hasil-hasil ini menyatakan acara-acara dan koneksi-
koneksi CCI memiliki efek yang diharapkan, menciptakan 
peluang networking untuk memudahkan industri membeli 
dan menjual kapas AS dan produk-produk katun AS.

75%

69%

Sangat Puas atau Puas dengan bagaimana 
Cotton Council International…

...membantu saya menciptakan 
hubungan networking dalam 
rantai suplai.

...memberikan advis seputar 
suplai kapas saya.



Di samping networking, CCI juga menyediakan 
dukungan yang lebih spesifik untuk pabrik-pabrik 
pemintalan dan manufaktur. Sepanjang tahun, 
representatif CCI mengunjungi ratusan pabrik 
pemintalan dan manufaktur di seluruh dunia untuk 
mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi pabrik 
pemintalan dan manufaktur sekaligus membagikan 
perkembangan terkini seputar industri kapas AS. Selain 
kunjungan, CCI juga menggelar acara dan seminar 
edukasional untuk mendiskusikan kapas AS.

Contohnya, delegasi eksekutif COTTON USA 
mengirimkan para pemimpin industri kapas ke pasar 
konsumen untuk mendiskusikan industri kapas AS. 
Sementara itu, tur orientasi COTTON USA membawa 
para representatif pabrik pemintalan dan manufaktur 
ke fasilitas-fasilitas industri dan belajar dari para 
pemimpin industri kapas. CCI akan sering mengedukasi 
para representatif pabrik pemintalan dan manufaktur 
seputar usaha-usaha keberlanjutan dalam industri 
kapas AS, teknologi-teknologi untuk mengurangi dan 
mengeliminasi tingkat pencemaran, dan topik-topik 
terkini lainnya dalam industri kapas AS.
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Hasil survei menunjukkan bahwa pabrik-pabrik 
pemintalan dan manufaktur mempercayai program CCI 
ini memberikan manfaat. Sebanyak 88% responden 
yang disurvei mengindikasikan bahwa representatif 
CCI selalu ada ketika mereka mempunyai pertanyaan 
atau membutuhkan bantuan. Sebanyak tiga perempat 
yang disurvei merespons bahwa CCI menyediakan 
pengetahuan ekukasional seputar industri kapas. 

88%
...selalu ada ketika saya 
mempunyai pertanyaan atau 
membutuhkan bantuan

...memberikan pengetahuan 
edukasional

75%
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KESIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil riset pihak ketiga 
menunjukkan bahwa program-program CCI berjalan. 
Pabrik-pabrik pemintalan dan manufaktur menemukan 
nilai dalam bisnis mereka dari merek COTTON USA. 
Tetapi yang lebih penting, mereka juga menemukan 
nilai dalam orang-orang CCI.

Para representatif CCI dipersepsikan berwawasan 
dan bersedia membantu mereka ketika dibutuhkan. 
Di samping itu, melalui hubungan internasional CCI, 
pabrik-pabrik dan manufaktur menemukan nilai dalam 
peluang networking yang didapatkan dari menjadi 
anggota program lisensi COTTON USA.

UNTUK MEMPELAJARI LEBIH LAGI, HUBUNGI 
REPRESENTATIF CCI REGIONAL ANDA.  
KLIK DI SINI UNTUK MELIHAT DAFTAR 
REPRESENTATIF BERDASARKAN WILAYAH. 
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