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Pemantapan kemampuan pejabat pemerintah untuk melakukan negosiasi multilateral, 

regional, dan bilateral, serta menyusun dan menerapkan strategi promosi ekspor, 

merupakan prioritas Indonesia. Suatu lokakarya yang baru-baru ini diadakan menelaah 

bagaimana usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia dapat meningkatkan ekspor 

dengan cara memperkuat keterlibatan mereka dalam wilayah keamanan pangan dan 

standar, serta bagaimana instansi pemerintah dan asosiasi bisnis dapat menyelaraskan 

aktivitas mereka guna memanfaatkan standar dan peraturan perundang-undangan 

untuk mendukung ekspor UKM Indonesia ke Kanada dan negara-negara lain.

Kuncinya Adalah Pembangunan 
Kemampuan
Pada 16–17 Mei 2016, Proyek TPSA (Canada–
Indonesia Trade and Private Sector Assistance) di 
bawah Conference Board of Canada, bekerja sama 
dengan Kementerian Perdagangan, menyeleng-
garakan lokakarya dua hari di Jakarta menge-
nai sistem dan praktik-praktik keamanan pangan 
dan standar. Lokakarya ini merupakan bagian dari 
serangkaian prakarsa pelatihan untuk memas-
tikan bahwa para pejabat pemerintah memiliki 
keterampilan dan pengetahuan yang diperlu-
kan untuk meningkatkan kinerja Indonesia dalam  
perdagangan global.

Lebih daripada 30 pejabat dari kementerian per-
dagangan, pertanian, perindustrian, dan perikanan; 
Badan Standardisasi Nasional (BSN); dan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan menghadiri loka-
karya ini, selain juga empat perwakilan dari aso-

siasi pengusaha teh, kopi, kakao, serta makanan 
dan minuman. Pakar perdagangan senior dari tim 
TPSA memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan 
lokakarya. Dua pejabat Indonesia dari BSN dan 

Para peserta mempelajari bahan-bahan mengenai keamanan 
pangan dan sistem standar Kanada.
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BPOM menyajikan presentasi mengenai praktik 
dan sistem standardisasi serta keamanan pangan 
di Indonesia. Dua pejabat Kanada dari Standards 
Council of Canada (SCC) atau Dewan Standar 
Kanada, serta satu pakar yang secara resmi terkait 
dengan Badan Inspeksi Pangan Kanada (CFIA), juga 
menyajikan presentasi. Para penyaji dari Kanada 
menelaah bagaimana sistem dan praktik-praktik di 
Kanada dapat diterapkan pada berbagai kegiatan 
di Indonesia untuk memfasilitasi perdagangan.

Tema Lokakarya
Lokakarya dipusatkan pada tema-tema utama 
berikut ini, dan dimaksudkan untuk memantap-
kan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam 
setiap tema tersebut:
1. Sistem standardisasi dan akreditasi Indonesia;
2. Sistem inspeksi dan sertifikasi pangan 

Indonesia;
3. Perkenalan terhadap sistem standardisasi 

Kanada;
4. Perkenalan terhadap sistem keamanan pangan 

serta sanitari dan fitosanitari (SPS) Kanada;
5. Peran-serta Kanada dalam lembaga-lembaga 

standar internasional dan dalam Technical 
Barrier to Trade (TBT) yang dikeluarkan 
oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO); 
promosi perdagangan Kanada dengan  
negara-negara lain;

6. Sistem akreditasi Kanada dan penilaian 
kepatuhan;

7. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan 
keamanan pangan, kesehatan hewan, dan 
kesehatan tanaman di Kanada;

8. Studi kasus mengenai keamanan pangan 
dan sistem standar Kanada serta impor/
ekspor Kanada;

9. Diskusi kelompok mengenai apa yang dapat 
dipelajari Indonesia dari sistem serta praktik-
praktik Kanada dalam hal standar serta 
SPS/keamanan pangan.

Apa yang Disebut dengan Dewan 
Standar Kanada?
Dewan Standar Kanada (SCC) merupakan crown 
corporation atau korporasi kerajaan yang ber-
sifat federal dan memimpin serta memfasilitasi 
penyusunan dan penggunaan standar-standar 
internasional untuk meningkatkan daya saing dan 
kesejahteraan Kanada. SCC melakukan koordinasi 

kegiatan standardisasi bagi Kanada di tingkat nasi-
onal, regional, dan internasional; mengakreditasi 
organisasi penyusun standar dan lembaga penilai 
kepatuhan; serta memberi saran kepada pemerin-
tah, industri, dan konsumen mengenai permasa-
lahan terkait standardisasi. Kerja SCC didanai oleh 
pemerintah federal serta dari pemasukan yang 
diperoleh terutama dari program akreditasinya 
serta penjualan standar.

Sistem Standar Kanada dan 
Lingkungan Terkini
SCC mengakreditasi berbagai organisasi yang 
menyusun standar nasional Kanada, serta meng-
akreditasi laboratorium pengujian, lembaga 
penilik, dan badan-badan sertifikasi. Organisasi 
penyusun standar yang mendemonstrasikan 
bahwa mereka telah memenuhi persyaratan SCC 
dapat memperoleh akreditasi SCC untuk menyu-
sun atau mengadopsi standar internasional bagi 
Kanada. Organisasi yang telah diakreditasi harus 
mengikuti prinsip- prinsip yang dijabarkan dalam 
perjanjian TBT (Hambatan Teknis Perdagangan) 
WTO, mematuhi panduan Organisasi Standardisasi 
Internasional  (ISO) serta Komisi Elektroteknis 
Internasional (IEC), dan memenuhi persyaratan 
SCC  untuk memastikan dipertimbangkannya 
kepentingan nasional Kanada.

Jumlah standar yang spesifik untuk Kanada menu-
run sementara jumlah standar internasional yang 
diadopsi meningkat. Keterlibatan pada berbagai 
organisasi standardisasi internasional sangatlah 
penting untuk memastikan Kanada tak tertinggal 
dalam perekonomian yang semakin kompetitif 
dan global. Semua pemangku kepentingan indus-
tri, konsumen, dan pemerintah Kanada memainkan 
peran dalam sistem standardisasi, dan SCC mem-
fasilitasi peran-serta mereka dalam ISO dan IEC.

Peserta lokakarya di Jakarta.
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Pemangku Kepentingan 
Utama Kanada
SCC berperan-serta dalam berbagai kegiatan 
penilaian kepatuhan di tingkat internasional dan 
regional, seperti Forum Akreditasi Internasional 
(International Accreditation Forum atau IAF) dan 
Kerjasama Akreditasi Laboratorium Internasional 
(International Laboratory Accreditation Cooperation 
atau ILAC). Hal ini meningkatkan pengakuan inter-
nasional terhadap SCC sebagai lembaga akre-
ditasi nasional dan memperkuat penerimaan 
terhadap lembaga-lembaga sertifikasi yang 
telah diakreditasi.

Di tingkat provinsi dan teritorial, perwakilan dari 
sepuluh provinsi dan tiga pemerintah teritorial 
Kanada membentuk berbagai lembaga penasihat 
otoritas peraturan perundangan, yang merupakan 
forum untuk menyusun respons yang terselaras-
kan terhadap berbagai permasalahan keselamatan 
publik nasional; melakukan koordinasi persya-
ratan peraturan perundang-undangan, standar, 
dan kegiatan penilaian kepatuhan; dan menye-
lesaikan masalah-masalah yang mengandung 
kepentingan nasional.

SCC berpendapat bahwa keterlibatan dengan 
industri, konsumen, dan pemerintah sangatlah 
penting untuk secara efektif mendorong standardi-
sasi dengan cara-cara yang menguntungkan bagi 
Kanada. Beberapa prakarsa SCC antara lain adalah 
forum industri, Panel Kepentingan Konsumen dan 
Publik, serta kolaborasi dengan komite assistant 
deputy minister di tingkat federal mengenai stan-
dardisasi, yang mengidentifikasi dan mengesahkan 
prioritas standardisasi bagi Kanada. Setiap forum 
tersebut memperlancar pelibatan berbagai kelom-
pok pemangku kepentingan dan membantu SCC 
lebih baik lagi memahami keprihatinan serta kebu-
tuhan mereka dalam hal solusi standardisasi.

Bagaimana Cara Kerja Akreditasi 
di Kanada?
Akreditasi merupakan pengakuan resmi oleh oto-
ritas akreditasi dalam hal kompetensi lembaga 
 penilai kepatuhan untuk menjalankan pelayanan 
sesuai dengan persyaratan yang biasanya dite-
tapkan oleh lembaga standar internasional seperti 
ISO dan IEC. Akreditasi SCC terhadap organisasi 
penyusun standar dan lembaga penilai kepatuhan 

memberikan kredibilitas internasional pada sertifi-
kasi dan standar yang dikeluarkan oleh organisasi- 
organisasi tersebut. Proses akreditasi SCC dimulai 
dengan pendaftaran pada satu dari delapan pro-
gram akreditasi SCC, dan diikuti dengan tinjauan 
terhadap aplikasi, perencanaan awal, penilaian 
lapangan, penyelesaian temuan penilaian, dan 
akreditasi final yang diikuti dengan proses pemeli-
haraan yang berkelanjutan.

Wilayah Pelayanan Akreditasi 
Kanada
SCC mengakreditasi lebih daripada 400 lembaga 
penilai kepatuhan, yang pada gilirannya menguji 
atau melakukan sertifikasi terhadap jutaan produk, 
jasa, atau sistem bagi pasar Kanada dan interna-
sional. Dalam menerima aplikasi dari luar Kanada, 
SCC menghormati Kebijakan Lintas-Batas IAF. 
Dengan demikian, apabila ada pendaftar pada SCC 
yang tidak berbasis di Kanada dan tidak meminta 
akreditasi di suatu wilayah teregulasi, SCC mere-
komendasikan agar si pendaftar berupaya mem-
peroleh akreditasi dari lembaga akreditasi setem-
pat. Namun, sang pendaftar dapat tetap memilih 
meneruskan proses akreditasi dengan SCC.

SCC memiliki program akreditasi untuk organi-
sasi penyusun standar; laboratorium kalibrasi dan 
pengujian; lembaga validasi dan verifikasi gas 
rumah kaca; Praktik Laboratorium yang Baik (GLP); 
lembaga penilik; dan organisasi yang menawarkan 
sertifikasi terhadap sistem manajemen, orang, atau 
produk/jasa.

Kerjasama Antara Lembaga 
Akreditasi Nasional
Kesepakatan saling-pengakuan (MRA) meru-
pakan perjanjian hasil negosiasi yang mengikat 
secara hukum dan didasarkan pada suatu pro-
duk  teregulasi yang spesifik. Kesepakatan ini 
dapat dinegosiasikan antara pemerintah, antara 
lembaga- lembaga akreditasi, atau antara orga-
nisasi penguji dan sertifikasi. Kesepakatan peng-
akuan multilateral (MLA) merupakan perjanjian 
sukarela di antara lembaga- lembaga akreditasi, 
yang beroperasi atas dasar pengakuan terha-
dap kesetaraan teknis di antara para penandata-
ngan  kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan ini 
memastikan bahwa prosedur yang ada memenuhi 
persyaratan dari suatu standar tertentu. MLA juga 
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merupakan mekanisme pembangunan keperca-
yaan dengan memastikan kompetensi lembaga 
penilai kepatuhan di negara-negara yang meng-
ekspor ke Kanada dan sebaliknya. Kedua jenis 
kesepakatan ini membantu mengurangi hambatan 
perdagangan, meningkatkan akses ke pasar luar 
negeri, dan menurunkan biaya serta keterlambatan 
yang terkait dengan pengujian berganda terhadap 
berbagai produk.

SCC adalah anggota kesepakatan saling- 
pengakuan/kesepakatan pengakuan multilate-
ral IAF dan ILAC, yang menyediakan jalan untuk 
 mengakui kesetaraan akreditasi yang dikeluarkan 
oleh lembaga-lembaga anggotanya. Lembaga 
akreditasi berpartisipasi dalam evaluasi-sejawat 
bersama yang didasarkan pada persyaratan doku-
men ISO/CASCO, IAF, dan dokumen- dokumen 
aplikasi spesifik ILAC. Hasil dari keikutsertaan 
dalam kesepakatan saling pengakuan atau kese-
pakatan pengakuan multilateral IAF atau ILAC 
adalah akreditasi yang dikeluarkan oleh salah satu 
penandatangan kesepakatan akan juga diakui oleh 
penandatangan lainnya (dan, dengan demikian, 
sertifikasi yang terakreditasi pun harus diakui).

Bagaimana Kerja Sama Dilakukan 
Antara Pemerintah Federal 
dan Provinsi
SCC memberikan akreditasi terhadap lem-
baga  sertifikasi di Kanada. Lembaga sertifikasi 
yang  melakukan penilaian kepatuhan dan ser-
tifikasi  terhadap peraturan-peraturan dan stan-
dar  provinsi/teritori akan diakreditasi oleh SCC. 
Standar dan aturan disusun di tingkat nasional dan 
diadopsi serta ditegakkan (dan kadang-kadang 
diadaptasi) di tingkat provinsi. Prioritas strategis 
SCC kini berfokus pada suatu kerangka tata-kelola 
baru yang menyelaraskan standar dan praktik- 
praktik peraturan perundangan di antara provinsi/
teritori. Dalam kerangka kerja tata-kelola yang 
diperkuat ini, lembaga penasihat otoritas pera-
turan serta komite strategis di seluruh Kanada akan 
dipersatukan di bawah payung perjanjian tunggal 
yang menyeluruh  yang difasilitasi, dikoordinasi, 
dan diselia oleh SCC. Saat ini telah ada perjan-
jian yang ditandatangani dengan National Public 
Safety Advisory Committee dan Canadian Advisory 
Council on Electrical Safety.

Biaya Finansial yang Timbul 
Akibat Ketakselarasan dengan 
Mitra Dagang
Kanada bersama Amerika Serikat membentuk 
salah satu hubungan perdagangan bilateral ter-
besar di dunia. Total perdagangan komoditas 
dan jasa antara kedua negara mencapai hampir 
US$870 miliar pada 2014, dan perdagangan komo-
ditas saja di antara semua mitra NAFTA (Perjanjian 
Perdagangan Bebas Amerika Utara), yang men-
cakup Meksiko, melebihi US$1,1 triliun. SCC telah 
mengambil berbagai langkah spesifik untuk 
mengurangi duplikasi standardisasi dan peng-
ujian di Amerika Utara. Perbedaan pada standar 
dan regulasi di dalam Kanada serta antara Kanada 
dan negara lain berbiaya tinggi dan memperpa-
rah kesenjangan harga antara produk konsumen 
di Kanada dan di negara lain. Diperkirakan bahwa 
perbedaan regulasi dan duplikasi yang tak perlu 
dalam sertifikasi dan metode uji antara Kanada 
dan Amerika Serikat dapat menambah antara dua 
sampai sepuluh persen dari harga final produk. 
Duplikasi ini mempertinggi harga bagi para produ-
sen dan konsumen.

Studi Kasus Sukses—Kerja 
Sama Standar Nasional  
Kanada-Amerika Serikat
SCC saat ini melakukan prakarsa harmonisasi 
lintas-batas seperti penyusunan bersama stan-
dar untuk mengurangi hambatan non-tarif dan 
memfasilitasi arus perdagangan antara Kanada 
dan Amerika Serikat. Sasaran upaya ini adalah 
keselarasan yang lebih tinggi dalam hal standar 

Wenguo Cai, pakar perdagangan senior Kanada, berbagi 
informasi mengenai bagaimana pemerintah federal dan provinsi 
bekerja sama dalam hal standar keamanan Kanada.
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dan peraturan perundangan antara Kanada dan 
Amerika Serikat, pengurangan biaya kepatuhan 
yang harus ditanggung oleh perusahaan Kanada, 
dan mengurangi kesenjangan harga dalam hal 
barang konsumsi bagi warga Kanada. Harmonisasi 
yang lebih tinggi dan pengurangan duplikasi  
pengujian dapat membawa keuntungan besar  
bagi kedua negara.

Sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi 
duplikasi standardisasi antara Kanada dan Amerika 
Serikat, disusunlah standar bersama jenis baru 
yang mendukung visi SCC yaitu “satu standar, 
satu pengujian, diterima di mana pun”. Standar-
standar ini disusun oleh organisasi penyusun 
standar yang diakreditasi oleh SCC dan Institut 
Standar Nasional Amerika (ANSI). Keanggotaan 
komite teknis disusun seimbang dengan para 
pemangku kepentingan yang mewakili kepen-
tingan kedua negara. Dokumen standar tunggal 
yang dihasilkan memenuhi semua persyaratan 
ANSI dan SCC dan karena itu dengan mudah diakui 
dengan nama yang sama serta diterima di kedua 
sisi perbatasan. Sejauh ini, SCC telah memfasili-
tasi penyusunan tiga standar nasional bersama  
Kanada-Amerika Serikat.

Studi Kasus: Perangkat 
Pengapungan Pribadi
Perusahaan ilmu keselamatan UL adalah salah 
satu  organisasi penyusun standar yang telah 
diakreditasi oleh SCC. Perusahaan ini memanfa-
atkan akreditasi penyusunan standar ANSI dan 
SCC yang dimilikinya untuk memfasilitasi proses 
penyusunan standar melalui komite teknis tunggal 
dwibangsa untuk transportasi laut. Proses UL ter-
sebut memastikan bahwa baik persyaratan ANSI 
maupun SCC telah dipenuhi. Ini merupakan kali 
pertama suatu standar nasional bersama–dalam 
bentuk dokumen tunggal—disusun untuk Kanada 
dan Amerika Serikat. Proses ini menghasilkan label 
tunggal Amerika Utara untuk produk tersebut, 
yang memperoleh Persetujuan US Coast Guard 
dan Transport Canada. Perangkat pengapungan 
pribadi  yang memenuhi persyaratan standar ini 
diizinkan dijual dan dipergunakan baik di Kanada 
maupun di Amerika Serikat.

Ada beberapa manfaat yang terkait dengan har-
monisasi ini. Harmonisasi tersebut memben-

tuk standar rujukan tunggal, baik bagi Kanada 
maupun Amerika Serikat, dengan adopsi seren-
tak di kedua negara; menurunkan biaya bagi 
perusahaan- perusahaan di kedua sisi perbatasan 
untuk pelabelan produk, jaminan ritel, dan biaya 
pengujian  kepatuhan. Hal tersebut juga memper-
erat koordinasi di antara dua komite teknis nasi-
onal—US Technical Advisory Group di Amerika 
Serikat dan SCC Mirror Committee di Kanada. Hal 
ini juga  membantu menjembatani kesenjangan 
antara standar ISO dan pasar Amerika Utara mela-
lui adopsi persyaratan standar ISO untuk pelabe-
lan produk. Label dan plakat penjualan ritel yang 
terselaraskan ini akan mendorong akses pasar 
yang lebih besar, pemahaman yang lebih baik 
mengenai persyaratan regulasi produk, dan efisi-
ensi biaya/waktu untuk pabrik. Pada akhirnya, hal 
ini akan memperbanyak orang yang mengguna-
kan perangkat pengapungan pribadi dan, dengan 
demikian, keselamatan warga pun meningkat.

Studi Kasus: Keselamatan Produk 
Konsumen untuk Mainan
SCC berfokus pada pemanfaatan sistem standardi-
sasi secara sukarela guna mendorong pencapaian 
sasaran peraturan dan, khususnya, meningkatkan 
keselamatan produk konsumen. Pada 2008, ditan-
datangani perjanjian dengan Health Canada untuk 
meningkatkan penggunaan sistem standar nasio-
nal guna mengatasi permasalahan terkait kesela-
matan produk konsumen di Kanada.

Sebagai hasil dari perjanjian ini, SCC me{mulai 
penyusunan strategi yang didasarkan pada standar 
dan sertifikasi untuk mendorong keselamatan pro-
duk konsumen. Dengan strategi yang disepakati 
ini, SCC mengembangkan perangkat matriks pro-
duk konsumen yang mencakup purwarupa peta 
standar. Sasarannya adalah mengembangkan pur-
warupa untuk memetakan standar-standar yang 
ada kini di berbagai yurisdiksi (misalnya Kanada, 
Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, ISO, dan IEC) 
untuk setiap kategori produk (misalnya, mainan 
dan perhiasan kanak-kanak) yang didaftarkan 
dalam Canada Consumer Product Safety Act. Saat 
ini, Health Canada memiliki pangkalan data unik 
ramah-pengguna yang menyediakan tautan antara 
kategori produk konsumen, peraturan daerah atau 
peraturan yurisdiksi, standar, persyaratan peni-
laian kepatuhan, dan klasifikasi bahaya. Pangkalan 
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data ini terutama relevan bagi industri (misalnya 
importir, eksportir, pabrik, distributor, pengik-
lan, dan  penjual) dan dapat juga digunakan oleh 
Health Canada untuk kepentingan riset dan anali-
sisnya. Saat ini, perangkat tersebut belum  dibuka 
untuk umum.

Standardisasi Internasional Penting 
bagi Kanada
Kanada merupakan ekonomi pengekspor terbesar 
kesebelas di dunia. Beberapa perkiraan menunjuk-
kan bahwa sekitar 60 persen PDB Kanada berasal 
dari perdagangan internasional. Ketika tarif mulai 
turun, berbagai hambatan non-tarif menjadi lebih 
penting. Karena itu, standardisasi internasional 
merupakan permasalahan penting yang strategis 
yang harus diatasi apabila Kanada ingin meno-
long para wirausahawan dan bisnisnya berhasil di 
tataran global.

Kanada berperan-serta dalam tiga organisasi 
utama penyusun standar internasional: Organisasi 
Internasional untuk Standardisasi (ISO), Komisi 
Elektroteknis Internasional (IEC), dan Perhimpunan 
Telekomunikasi Internasional (ITU). SCC bertang-
gung jawab untuk para ahli yang mengerjakan 
standar-standar di ISO dan IEC. Badan Inovasi, 
Sains, dan Pengembangan Ekonomi Kanada 
(Innovation, Science and Economic Development 
Canada) bertanggung jawab untuk para pakar 
yang bekerja dengan ITU. Setiap organisasi inter-
nasional ini telah menyusun rencana strategis yang 
memperjelas arah standardisasi internasional di 
tingkat dunia dan permasalahan penting yang 
dihadapi oleh organisasi tersebut dalam jangka 
pendek maupun menengah. Ketiga organisasi ini 
berfokus meningkatkan peran-serta pemangku 
kepentingan mereka, bersikap lebih tanggap ter-
hadap kebutuhan para pakar standar mereka, 
dan meningkatkan kemampuan mereka untuk 
merespons berbagai kebutuhan negara-negara  
ekonomi berkembang.

“Globalisasi telah meningkatkan intensitas 
perdagangan internasional di antara 
berbagai bangsa, dan karena itu sangatlah 
penting bagi kita untuk membentuk sistem 
standar dan keamanan pangan yang 
baik guna melindungi para konsumen 
dari barang-barang berkualitas rendah. 
Sebagaimana kita ketahui, Kanada adalah 
salah satu negara yang memimpin di 
bidang standar keamanan pangan dan 
telah secara aktif berperan sebagai negara 
tuan rumah bagi Komisi Codex Pelabelan 
Makanan. Kerja sama ekonomi yang 
semakin mantap antara Indonesia dan 
Kanada diharapkan mampu membawa 
manfaat bagi kedua negara, terutama dalam 
pengembangan kemampuan sumber daya 
manusia Indonesia terkait standardisasi 
dan keamanan pangan. Saya sangat 
berterima kasih kepada para pembicara di 
lokakarya hari ini, yang sangat kompeten 
dan merupakan pakar di bidangnya. 
Saya berharap hal ini akan menghasilkan 
pembahasan lanjutan yang produktif dan 
saling berbagi praktik-praktik terbaik 
guna memperkuat keamanan pangan 
dan standardisasi.”

—SYAHRUL MAMMA
Direktur Jenderal, Perlindungan Konsumen dan Tertib 

Niaga, Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Kuncinya Adalah Mendapatkan 
Orang yang Tepat
SCC tidaklah menyusun standar. SCC bekerja 
atas nama pemerintah Kanada dan merupakan 
Lembaga Standar Nasional yang memfasilitasi 
dan  mengelola keterlibatan Kanada dalam kegi-
atan penyusunan standar internasional di ISO dan 
IEC. Lebih dari 3.300 pakar Kanada berpartisipasi 
pada sekitar 475 komisi teknis ISO dan IEC.

Pakar Kanada yang terlibat di berbagai kegiatan 
ISO  dan IEC harus diakreditasi oleh SCC. Fokus 
akreditasi para pakar Kanada ini adalah agar ada 
orang yang tepat di komisi yang tepat di wilayah- 
wilayah utama yang menjadi kepentingan eko-
nomi Kanada. SCC, bersama dengan para ketua 
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komisi teknis, meninjau resume dan aplikasi untuk 
 menentukan apakah kandidat yang bersangkutan 
memiliki kepakaran dan pengetahuan yang tepat 
untuk dapat berpartisipasi secara efektif. Begitu 
diakreditasi sebagai delegasi, para pakar Kanada 
tersebut memperoleh pelatihan dan informasi 
yang  mereka perlukan untuk dapat berpartisipasi 
secara efektif. SCC juga menyediakan bantuan 
finansial untuk para pakar Kanada dengan peran 
yang membutuhkan kerja pada taraf yang lebih 
tinggi (misalnya mereka yang bekerja sebagai 
pemimpin, seperti para ketua komisi internasional).

Bagaimana Kanada Menggunakan 
Perjanjian perdagangan Bebas 
untuk Mengurangi Hambatan  
Non-Tarif
Seiring dengan ditandatanganinya perjan-
jian perdagangan bebas dan dikuranginya tarif, 
hambatan- hambatan non-tarif memberikan dam-
pak yang semakin besar terhadap perdagangan 
global. Perjanjian Hambatan Teknis Perdagangan 
(TBT) menjadi perangkat penting bagi Kanada 
untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut. 
Melalui perjanjian-perjanjian perdagangan bebas, 
Kanada berupaya mencapai harmonisasi yang 
lebih baik, mengadopsi pendekatan berbasis risiko 
untuk penilaian kepatuhan, dan meningkatkan 
penerapan peraturan transparansinya.

Canada Gazette merupakan lembaran resmi 
Kanada. Lembaran negara ini menerbitkan sta-
tuta-statuta baru (undang-undang parlemen), 
peraturan, usulan peraturan, keputusan dewan 
administratif, dan berbagai pengumuman peme-
rintah lainnya. Canada Gazette terdiri atas tiga 
bagian dan masing-masing menyajikan pengu-
muman berjenis berbeda. Bagian pertama menya-
jikan usulan-usulan peraturan yang telah dikeluar-
kan  untuk dikomentari oleh publik. Bagian kedua 
menyajikan peraturan yang telah diresmikan dan 
akan berlaku dalam waktu dekat. Bagian ketiga 
menyajikan undang-undang yang telah menerima 
persetujuan kerajaan.

Enquiry Point Kanada merupakan portal tung-
gal untuk pemenuhan persyaratan transparansi 
Kanada dalam perjanjian WTO/TBT. Dikelola oleh 
Global Affairs Canada yang merupakan depar-
temen pemerintah tingkat federal, dengan ala-

mat enquirypoint@international.gc.ca, badan ini 
menyediakan notifikasi yang tepat dan dini kepada 
WTO mengenai tindakan-tindakan pemerintah ter-
tentu di tingkat federal dan sub-federal. Tindakan 
yang dilaporkan tersebut mencakup tindakan yang 
boleh jadi berdampak membatasi atau memper-
lancar perdagangan internasional dan dikelompok-
kan sebagai regulasi teknis atau sebagai prosedur 
penilaian kepatuhan.

Pemerintah federal bertanggung jawab untuk 
kepatuhan dengan perjanjian TBT; akan tetapi, 
perjanjian tersebut berlaku untuk semua tingkat 
pemerintahan Kanada. Perjanjian tersebut juga 
mempengaruhi kegiatan lembaga standar, lem-
baga akreditasi, serta organisasi yang melaksana-
kan penilaian kepatuhan.

SCC memberikan masukan kepada Global Affairs 
Canada mengenai komponen perjanjian perda-
gangan terkait standardisasi. Hal ini mencakup 
negosiasi dengan Uni Eropa, Jepang, Komunitas 
Karibia, dan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Dalam 
perjanjian-perjanjian tersebut, Kanada berusaha 
mencapai apa yang disebut sebagai bahasa “TBT 
Plus”. Sasarannya adalah untuk mendorong ker-
jasama yang lebih erat antara organisasi anggota 
yang bertanggung jawab dalam hal standardisasi, 
penilaian kepatuhan, dan akreditasi. Setiap perjan-
jian perdagangan bebas memang berbeda; namun, 
TBT Plus dapat mencakup persyaratan seperti 
saling-pengakuan terhadap hasil penilaian kepa-
tuhan, protokol pengakuan penilaian kepatuhan, 
atau akreditasi lembaga asing untuk menguji ber-
dasarkan persyaratan nasional.

Adopsi Standar Internasional Secara 
Lebih Efisien
Sebelumnya, saat standar ISO dan IEC diadopsi 
secara resmi sebagai standar nasional, perlu ada 
konsultasi nasional terpisah untuk memastikan agar 
standar-standar yang diadopsi tersebut meme-
nuhi kebutuhan nasional. Hampir 50  persen stan-
dar dalam katalog standar SCC merupakan adopsi 
dari dokumen internasional, tetapi dokumen- 
dokumen adopsi ini biasanya memerlukan waktu 
lebih lama dalam penyusunannya bila dibanding-
kan dengan standar domestik karena adanya pro-
ses terpisah yang dilaksanakan setelah penerbitan 
standar internasional. SCC menanggapi keperluan 
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pasar yang menginginkan proses adopsi  yang 
lebih cepat. Dibuatlah perubahan pada persya-
ratan adopsi nasional SCC agar selaras  dengan 
proses internasional dan untuk mendorong pro-
ses pengambilan suara yang paralel (di tingkat 
internasional dan nasional) guna memperpendek  
waktu proses.

“Pelatihan ini merupakan peluang yang 
sangat baik bagi kami, karena kita baru-
baru ini menerbitkan undang-undang baru 
dan mengeluarkan peraturan pelaksana 
yang terkait dengan standardisasi dan 
perlindungan konsumen, yang informasinya 
akan segera disosialisasikan. Indonesia, 
sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi 
ASEAN, berupaya mencapai suatu visi 
masa depan—daya saing yang lebih tinggi, 
pengurangan kesenjangan antara negara-
negara ekonomi berkembang dan maju, 
serta daya tahan yang lebih baik terhadap 
berbagai guncangan eksternal. Salah satu 
strategi untuk mencapai visi tersebut adalah 
melalui harmonisasi dan standardisasi.”

—KUKUH S. ACHMAD
Deputi Bidang Penerapan Standard dan Akreditasi,  

Badan Standardisasi Nasional

Panduan 21-1 dan 21-1 ISO/IEC menyajikan persya-
ratan dan panduan jelas untuk adopsi hasil-hasil 
ISO/IEC. Melalui penyelarasan dengan panduan- 
panduan ini, SCC menawarkan transparansi yang 
lebih baik, kemampuan telusur yang lebih mantap, 
dan waktu adopsi yang lebih pendek. Hal ini menu-
runkan biaya keseluruhan yang dibutuhkan untuk 
mengadopsi standar regional atau internasional 
serta memperjelas proses.

Sistem Keamanan Pangan Kanada
Peserta lokakarya juga belajar bahwa:

 • Visi dan misi Badan Inspeksi Pangan Kanada 
(CFIA) menetapkan kontribusi badan tersebut 
kepada pengamanan pangan yang dikonsumsi 
masyarakat Kanada. Visi dan misi ini juga 
menjabarkan peran badan tersebut dalam hal 
keamanan dan keberlanjutan sumber daya 
tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber 
pangan. Semua itu berkontribusi kepada 

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, 
lingkungan, dan perekonomian Kanada.

 • CFIA merupakan badan regulasi berbasis sains 
terbesar yang dimiliki pemerintah Kanada. 
Badan ini mempekerjakan lebih daripada 
6.600 karyawan di seluruh negeri, termasuk 
ilmuwan, dokter hewan, tenaga profesional 
dalam bidang administrasi, personel teknis, 
dan spesialis operasional.

 • CFIA bekerja bersama berbagai lembaga 
nasional dan internasional serta organisasi 
nirlaba untuk memenuhi standar-standar 
keamanan pangan dan meningkatkan kesadaran 
serta perlindungan konsumen.

Kanada secara luas dipandang sebagai salah satu 
negara dengan sistem inspeksi pangan, tum-
buhan, dan hewan terbaik di dunia. CFIA terus- 
menerus memodernkan sistemnya agar dapat 
lebih cepat beradaptasi terhadap berbagai risiko 
yang baru muncul.

Sistem keamanan pangan CFIA memberlakukan 
konsep-konsep manajemen risiko yang diakui 
secara global berdasarkan prinsip pencegahan. 
Prinsip-prinsip pemandunya mencakup pende-
katan yang berdasarkan pada sistem, kinerja, dan 
risiko yang:

 • Didasarkan pada sains dan menggunakan 
prosedur dan perangkat inspeksi yang umum;

 • Diselaraskan dengan standar-standar 
internasional, seperti yang disusun oleh Codex 
Alimentarius Commission (Codex), Konvensi 
Perlindungan Tumbuhan Internasional (IPPC), 
dan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE);

 • Didasarkan pada premis bahwa industri 
bertanggung jawab untuk produk dan proses-
prosesnya serta harus mendemonstrasikan 
kepatuhan yang berkelanjutan dan selaras 
dengan persyaratan legislatif.

Kegiatan Kepatuhan dan 
Penegakan CFIA
CFIA menggunakan pendekatan berbasis risiko 
untuk memverifikasi bahwa berbagai produk yang 
diproduksi dalam negeri serta diimpor telah meme-
nuhi standar dan peraturan Kanada. Tindakan 
kepatuhan dan penegakan CFIA berlangsung 
sepanjang rantai pasokan dan melibatkan bera-
gam pemangku kepentingan dan yurisdiksi.
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Para pihak yang teregulasi bertanggung jawab 
memenuhi semua undang-undang dan regulasi 
instansi yang relevan. CFIA mengambil pende-
katan berbasis risiko terhadap manajemen kepa-
tuhan. Apabila kepatuhan dengan legislasi yang 
dijalankan dan ditegakkan oleh CFIA tidak terca-
pai, ada serangkaian perangkat untuk menanggapi 
ketidakpatuhan. Apabila suatu ketidakpatuhan dii-
dentifikasi, potensi konsekuensi bagi pihak yang 
teregulasi dijabarkan dengan jelas serta diterap-
kan secara konsisten dan terprediksi. Pihak-pihak 
teregulasi dapat memperkirakan bahwa ketidakpa-
tuhan apa pun akan ditanggapi secara serius dan 
profesional oleh CFIA.

Legislasi CFIA ditegakkan oleh organisasi itu sen-
diri selain juga oleh instansi lain, seperti Badan 
Pelayanan Perbatasan Kanada (Canada Border 
Services Agency/CBSA).

Studi Kasus CFIA
Peran pemerintah dalam mempromosikan per-
dagangan jasa sangatlah diminati para peserta. 
Digunakan studi kasus penyakit BSE Kanada 
(penyakit Sapi Gila) untuk mendemonstrasikan 
bagaimana sistem mampu-telusur Kanada telah 
diakui secara internasional dan memungkinkan 

perdagangan berlangsung kembali di seluruh 
dunia berdasarkan identifikasi dan lalu-lintas sapi.

Studi kasus kedua mengenai keju susu mentah 
juga digunakan untuk menggambarkan perma-
salahan terkait evaluasi/penilaian risiko, dan pro-
ses pengambilan keputusan yang terkait dengan 
manajemen risiko serta komunikasi risiko di 
tingkat internasional.

Masukan Peserta
Peserta menilai lokakarya sangat relevan dengan 
pekerjaan mereka dan secara umum meman-
dang pelatihan ini bermanfaat bagi kerja mereka. 
Mereka mengatakan bahwa pengetahuan 
mereka mengenai standar Kanada serta sis-
tem dan praktik keamanan pangan Kanada telah 
meningkat pesat setelah mengikuti lokakarya ini, 
dan bahwa mereka  dapat menggunakan seba-
gian informasi dan bahan lokakarya dalam kerja 
mereka sehari-hari.

Mengenai Proyek TPSA
TPSA merupakan proyek lima tahun seni-
lai C$12  juta yang didanai oleh Pemerintah 
Kanada  melalui Global Affairs Canada. Proyek 
ini dilaksanakan oleh The Conference Board 

Peserta dan pelatih dalam lokakarya Sistem serta Praktik Keamanan Pangan dan Standar Kanada.
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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 dari TPSA adalah:

 • Arus informasi perdagangan dan investasi 
yang lebih baik antara Indonesia dan Kanada, 

terutama untuk sektor swasta, UKM, dan para 
pengusaha perempuan, termasuk informasi 
mengenai risiko dan peluang lingkungan hidup 
yang terkait dengan perdagangan;

 • Tautan bisnis sektor swasta yang lebih kuat 
antara Indonesia dan Kanada, terutama 
untuk UKM;

 • Keterampilan dan pengetahuan analitis 
yang lebih mantap di kalangan pemangku 
kepentingan Indonesia mengenai bagaimana 
meningkatkan perdagangan dan investasi 
antara Indonesia dan Kanada;

 • Pemahaman yang lebih baik mengenai 
peraturan perundang-undangan dan praktik-
praktik terbaik dalam hal perdagangan 
dan investasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 
Kantor Program 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


