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Perkuat Perempuan Pengusaha, Kemendag-Kanada Sinergi TPSA Project  

Jakarta, 8 April 2015 - Kementerian Perdagangan makin gencar mencari terobosan peningkatan 
ekspor. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 
(Dirjen PEN) langsung menjalin kerja sama dengan Department of Foreign Affairs, Trade and 
Development (DFATD) Canada dalam Indonesia - Canada  Trade and Private Sector Assistance 
(TPSA) Project. Proyek TPSA ini merupakan proyek bantuan pengembangan kapasitas UKM dari 
pemerintah Kanada kepada pemerintah Indonesia melalui dana bantuan senilai CAD 12 juta (setara 
dengan USD 10,5 juta) selama 5 tahun. Bantuan juga diwujudkan dalam jasa konsultasi, identifikasi 
peluang bisnis yang tepat bagi UKM Indonesia melalui kegiatan riset pasar, serta membangun lebih 
banyak komunitas perempuan pengusaha Kanada-Indonesia. 

"Kerja sama ini sangat sinergis untuk dapat dimanfaatkan bagi pengembangan kapasitas UKM 
Indonesia dalam memasuki pasar global yang berkembang sangat dinamis dan kompetitif," ujar 
Rachmat Gobel, Menteri Perdagangan RI yang menyaksikan penandatanganan kerja sama tersebut 
antara  Dirjen PEN dengan Dubes Kanada di Indonesia, di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, 
Rabu (8/4).   

Kemendag mempercepat proyek ini agar segera dapat dilaksanakan. Pihak DFATD bahkan 
menunjuk Conference Board of Canada (CBoC) untuk mempersiapkan langkah-langkah teknis 
bersama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN). Sebagai lembaga riset 
terbesar di Kanada, CBoC sangat berpengalaman  melakukan pengembangan kemampuan individu 
dengan spesialisasi di bidang ekonomi, sosial, bisnis, kebijakan publik, dan kinerja organisasi. Dalam 
pelaksanaan kerja sama ini, tim CBoC akan didanai/dibiayai oleh DFATD.  

Ditjen PEN melirik produk UKM untuk berperan dalam melipattigakan ekspor melalui penguatan 
dan pemberdayaan kaum perempuan. "Kami ingin mencetak lebih banyak perempuan pengusaha 
untuk memperkuat peran  UKM," tegas Dirjen PEN, Nus Nuzulia Ishak.  

Kementerian Perdagangan meminta Kanada untuk mendukung UKM Indonesia dan pengusaha 
perempuan berpartisipasi dalam memperoleh bimbingan guna mengikuti pameran-pameran 
perdagangan dan kegiatan business matching di Kanada. Proyek TPSA ini akan menyusun riset 
mengenai hal-hal yang terkait, seperti identifikasi sektor produk yang dapat dikembangkan untuk 
diekspor ke Kanada, riset pasar dan analisis rantai nilai, isu-isu mengenai kebijakan perdagangan, 
informasi peraturan yang dibutuhkan dan study mengenai kesetaraan gender dan lingkungan 
terkait produk-produk yang akan dikembangkan.  

Proyek TPSA juga memberikan program pelatihan bagi pegawai Kementerian Perdagangan melalui 
kegiatan seminar, workshop, program magang untuk pengembangan SDM seperti negosiasi 
perdagangan, analisis kebijakan perdagangan, promosi ekspor, analisis pasar, riset pasar, dan 
informasi peraturan pasar tujuan ekspor.  
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Selama ini, hubungan perdagangan Indonesia dengan Kanada terus mengalami peningkatan selama 
5 tahun terakhir, namun Indonesia masih mengalami defisit dengan Kanada selama periode 
tersebut. Dirjen Nus berharap kerja sama ini dapat meningkatkan ekspor ke Kanada guna 
mempersempit nilai defisit tersebut. "Kerja sama ini merupakan salah satu upaya yang penting 
untuk mencapai target peningkatan ekspor sebesar USD 1,82 miliar pada tahun 2019 ke pasar 
Kanada," tambah Nus.  

Sejumlah unit di Kemendag yang terkait proyek ini seperti Direktorat Jenderal Standardisasi dan 
Perlindungan Konsumen (Ditjen SPK), Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional 
(Ditjen KPI), Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP), Direktorat 
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Ditjen PDN), dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 
(Ditjen Daglu) juga menjadi penerima manfaat dari kerja sama ini dan diharapkan dapat 
memanfaatkan kerja sama untuk sebesar-besarnya kepentingan Indonesia. 

Review Perdagangan  

Mengulas perdagangan Indonesia-Kanada, Indonesia masih mengalami penurunan. Total 
perdagangan pada tahun 2014 sebesar USD 2,61 miliar mengalami penurunan sebesar 9,48% 
dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar USD 2,85 miliar. Ekspor Indonesia pada tahun 2014 
tercatat sebesar USD 755,02 juta mengalami penurunan dibanding 2013 yang tercatat sebesar USD 
782,35 juta.  

Produk ekspor Indonesia ke Kanada, antara lain natural rubber, balata, chicle etc, prim form etc (HS 
4001); new pneumatic tires, of rubber (HS 4011); footwear, outer sole rub, plastic or lea & upper lea 
(HS 6403); sweaters, pullovers, vests etc, knit or crocheted (HS 6110); paper, uncoat, for writing etc, 
rolls, handmade paper (HS 4802); crustaceans, live, fresh etc, and cooked etc (HS 0306). Impor 
Indonesia dari Kanada, antara lain wheat and meslin (HS 1001); mineral or chemical fertilizers, 
potassic (HS 3104); chemical woodpulp, soda or sulfate, not dissoly gr (HS 4703); chemical 
woodpulp, dissolving grades (HS 4702); mechanical woodpulp (HS 4701).  

--selesai-- 
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