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Proyek TPSA Mengadakan 
Pelatihan Langkah-Demi-Langkah 
Mengekspor ke Kanada

Sebagai bagian dari kegiatan TPSA dalam mempromosikan ekspor Indonesia ke 

Kanada, kini tengah diproduksi rancangan panduan langkah-demi-langkah bagaimana 

usaha kecil dan menengah Indonesia dapat mengekspor ke Kanada. Panduan tersebut 

berisi informasi praktis dan kiat-kiat untuk membantu eksportir Indonesia lebih 

memahami pasar dan proses ekspor ke Kanada. Sementara panduan tersebut dapat 

digunakan sebagai rujukan, perusahaan-perusahaan Indonesia perlu menanamkan 

waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk melaksanakan riset pasarnya sendiri, 

menciptakan hubungan yang tepat, serta mengembangkan strategi ekspor yang sesuai 

bagi perusahaan mereka.

TPSA mengadakan pelatihan setengah hari bagi 
para pemangku kepentingan dari pemerintah, 
 sektor swasta, dan asosiasi bisnis untuk menyam-
paikan hal-hal penting dari panduan langkah-demi- 

langkah mengekspor ke Kanada. Melalui metode 
yang mengkombinasikan presentasi dan diskusi 
interaktif, peserta pelatihan memiliki kesem-
patan untuk memberikan umpan balik  bagaimana 
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panduan tersebut sebaiknya digunakan oleh  
badan promosi perdagangan pemerintah dan aso-
siasi bisnis, serta UKM di Indonesia untuk mening-
katkan ekspor mereka ke Kanada.

Pelatihan dibawakan oleh Zaki Munshi, tenaga 
ahli dalam bidang pengembangan internasional 
dari TFO Canada. TFO Canada merupakan orga-
nisasi non-pemerintah dan non-profit di Ottawa 
yang memegang mandat untuk mempromosikan 
pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui 
penyediaan informasi, saran, dan kontak ekspor. 
TFO Canada memfasilitasi akses menuju pasar 
Kanada dan membagikan keahlian perdagangan 
Kanada bagi kepentingan UKM yang ingin melaku-
kan kegiatan ekspor ke Kanada.

“Jika anda memiliki komitmen dan 
melakukan pekerjaan rumah anda, anda 
akan melihat kesempatan besar bagi produk 
anda di Kanada. Anda perlu menemukan 
mitra yang baik untuk bekerja bersama 
dengan gigih melalui seluruh prosesnya. 
Dan ingat, keberhasilan tidak dicapai dalam 
satu malam.”

—ZAKI MUNSHI
TFO Canada

Mengapa mengekspor ke Kanada
Meskipun Kanada merupakan negara yang rela-
tif kecil dalam jumlah populasi, hanya 10% dari 
Amerika Serikat, namun jumlah impor per kapita 
Kanada mencapai hampir dua kali lipat (Amerika 
Serikat). Tahun 2015, impor Kanada bernilai 
USD  419 juta, menjadikan Kanada pasar impor 
terbesar ke-9 di dunia. Kanada termasuk dalam 
peringkat 10 besar dalam berbagai pemeringkatan 
internasional, dengan pendapatan per kapita, 
angka harapan hidup dan pencapaian pendidikan  
yang tinggi.

Selain itu, Indonesia dan Kanada memiliki sejarah 
kolaborasi dan kerja sama yang panjang. Kantor 
perwakilan dagang Indonesia memiliki posisi yang 
sangat baik untuk membantu eksportir Indonesia 
melakukan riset pasar, memahami persyaratan 
ekspor/impor dan mencari pembeli. Ekspor dari 
negara-negara ASEAN ke Kanada telah mening-

kat 55% dalam sepuluh tahun terakhir. Sedangkan 
impor Kanada secara keseluruhan hanya mening-
kat sebanyak 35% dalam kurun waktu yang sama.

Sepuluh Langkah untuk 
Mengekspor ke Kanada
Zaki Munshi menggarisbawahi 10 langkah per-
siapan ekspor dari panduan yang digunakan. 
Eksportir Indonesia tidak diharuskan maupun 
 diharapkan untuk melakukan kesepuluh langkah 
tersebut sendirian. Sejumlah layanan telah disedi-
akan untuk membantu eksportir Indonesia dalam 
menjalani setiap langkah persiapan ekspor, bebe-
rapa di antaranya telah digarisbawahi dalam bab 
khusus dalam panduan tersebut.

Langkah 1: Menilai Kesiapan Ekspor
Panduan yang disusun mencakup daftar peme-
riksaan kesiapan pribadi bagi eksportir Indonesia 
untuk memahami komitmen, strategi dan sum-
ber daya yang dibutuhkan agar menjadi eksportir 
yang sukses. Sebuah usaha yang siap mengekspor 
perlu memiliki kapasitas, sumber daya, dan mana-
jemen yang dapat menyediakan produk atau pun 
layanan yang dapat dijual di Kanada dengan harga 
yang kompetitif.

Langkah 2: Menyiapkan Analisis SWOT
Perusahaan Indonesia yang mempertimbangkan 
untuk mengekspor ke Kanada harus benar-benar 
mengerti kelebihan dan kelemahan mereka serta 
dapat mengidentifikasi kesempatan dan tantangan 

Pelatihan dibuka oleh (dari kiri ke kanan) Santi Setiastuti 
(Kepala Divisi Promosi dan Kerja sama, Pusat Pelatihan Ekspor 
Indonesia), Greg Elms (Direktur TPSA), dan Francisca Indarsiani 
(Staf Pengembangan Senior, Global Affair Canada).
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yang dapat mempengaruhi keberhasilan mereka. 
Cara terbaik mendapatkan informasi ini adalah 
dengan membuat sebuah analisis SWOT (keku-
atan—strength, kelemahan—weaknesses, kesem-
patan—opportunities, dan ancaman—threats).

Langkah 3: Mempersiapkan Rencana Ekspor
Perusahaan Indonesia menganggap mengekspor 
ke Kanada memerlukan persiapan perencanaan 
ekspor, yang sebenarnya merupakan rencana bis-
nis dengan fokus pada penjualan di pasar Kanada. 
Rencana yang disusun tersebut perlu mencakup 
beberapa bagian seperti misalnya identifikasi tar-
get pasar, daftar permintaan bidang keuangan 
dan sumber daya lainnya, serta isu peraturan 
dan logistik.

Langkah 4: Mengadakan Riset Pasar
Memiliki pemahaman yang baik mengenai kea-
daan  pasar di Kanada sangat penting bagi per-
usahaan Indonesia yang ingin menjadi eksportir 
yang sukses. Riset pasar merupakan kunci untuk 
memahami kesempatan yang ada di Kanada dan 
tantangan yang mungkin dihadapi. Hasil riset juga 
dapat mengkonfirmasi bahwa kesempatannya 
memang sungguh ada, memberikan wawasan 
mengenai penyesuaian yang dibutuhkan suatu 
produk atau layanan agar dapat memenuhi per-
syaratan legal maupun persyaratan lainnya di 
Kanada, maupun membantu perusahaan Indonesia 
untuk menemukan hal yang dianggap penting  
oleh konsumen Kanada.

Langkah 5: Mengembangkan Strategi Pemasaran
Sebelum eksportir Indonesia mendapatkan order 
pertama dari Kanada, perusahaan tersebut perlu 
membuat sebuah strategi pemasaran ekspor 
untuk merencanakan bagaimana mencapai pasar 
Kanada. Strategi yang dipersiapkan harus men-
cakup 5P: product (produk), price (harga), place 
(tempat/lokasi), promotion (promosi), dan people 
(orang/karyawan).

Langkah 6: Menentukan Bagaimana Memasuki 
Pasar Kanada
Eksportir Indonesia ke Kanada harus memu-
tuskan apakah akan mengekspor secara lang-
sung ke importir, distributor atau penjual ritel di 
Kanada. Atau  apakah hendak menempuh jalur 
tidak langsung melalui perantara seperti distri-

butor, agen, atau rumah dagang yang berlokasi  
di Indonesia.

Langkah 7: Menyelesaikan Penjualan
Setelah pembeli menyampaikan permintaan terha-
dap salah satu barang atau layanan, langkah kunci 
selanjutnya adalah menyelesaikan proses kontrak 
penjualan yang biasanya terdiri dari penawaran 
harga dan membuat kesepakatan.

Langkah 8: Memastikan bahwa Ekspor tersebut 
memenuhi Persyaratan Ekspor Indonesia
Sebelum perusahaan Indonesia dapat meng-
ekspor  produknya, perusahaan tersebut harus 
memastikan bahwa ia telah memenuhi semua  
persyaratan ekspor dari Indonesia.

Langkah 9: Memastikan bahwa Ekspor Memenuhi 
Persyaratan Impor Kanada
Eksportir Indonesia yang bekerja dengan mitra 
dari Kanada, seperti agen ataupun importir, perlu 
memastikan bahwa mitranya memiliki pengeta-
huan mengenai persyaratan impor Kanada atas 
produk mereka. Eksportir Indonesia perlu menja-
lin kerja sama yang erat dengan mitra Kanadanya 
guna memastikan bahwa produknya memenuhi 
semua persyaratan dan peraturan impor Kanada.

Langkah 10: Mengirimkan Barang dari Indonesia 
ke Kanada
Memilih metode pengiriman barang yang tepat, 
atau kombinasi dari beberapa metode, sangat 
penting untuk keberhasilan ekspor—eksportir 
Indonesia perlu memastikan bahwa produk yang 

Regina Kindangen (Direktur PT Nancy Citra Fantasi) menerima 
sertifikat partisipasi dari Zaki Munshi, ahli bidang pengembangan 
internasional dari TFO Canada.
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dikirim ke Kanada tiba tepat waktu dengan biaya 
serendah mungkin.

Respon Peserta
Para peserta sangat terlibat dalam penyampaian 
materi dan pelatihan. Mereka berpartisipasi secara 
aktif dalam diskusi dan dengan cepat mema-
hami konteksnya. Sebagian besar menyampaikan 
bahwa  mereka berharap dapat menggunakan 
pengetahuan baru yang mereka dapatkan dalam 
mempertimbangkan Kanada sebagai tujuan eks-
por yang sangat penting bagi Indonesia.

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 orga-
nisasi masyarakat madani untuk informasi terkait 
perdagangan, analisis kebijakan perdagangan, 
refomasi regulasi dan promosi dagang dan inves-
tasi 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

Zaki Munshi, ahli bidang pengembangan internasional dari TFO Canada, mendiskusikan panduan langkah-demi-langkah dengan 
para peserta.


