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TPSA Melaksanakan Lokakarya 
untuk Pejabat Pemerintah tentang 
Cara Menyeleksi UKM untuk 
Pameran Dagang Kanada

Mengakrabkan para pejabat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan 

pameran-pameran dagang Kanada dan melatih mereka dalam hal cara terbaik 

menyeleksi peserta merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan ekspor 

Indonesia ke Kanada. Memahami perangkat serta kerangka kerja yang diperlukan untuk 

menyeleksi peserta yang tepat untuk pameran-pameran dagang Kanada sangatlah 

penting untuk menjamin kesuksesan partisipasi UKM.

Sebagai bagian dari Proyek TPSA (Canada–
Indonesia Trade and Private Sector Assistance), 
suatu lokakarya dua hari digelar di Jakarta 
untuk membantu para pejabat Kementerian 
Perdagangan memilih unit-unit usaha kecil dan 
menengah (UKM) untuk mengikuti pameran 
dagang di Kanada. Ke-27 pejabat yang ikut serta 
berasal dari dua departemen utama yang terlibat 
secara aktif dalam berbagai pameran dagang di 
luar negeri: PPEI (Pusat Pelatihan Ekspor Nasional 
Indonesia) dan Direktorat Jenderal Pengembangan 
Ekspor Nasional.

Lokakarya dua hari yang dilaksanakan oleh TFO 
Associate Marc Germain memberikan perangkat 
dan informasi untuk memampukan para peserta 
memahami persyaratan dalam memilih peru-
sahaan yang tepat untuk berperan serta dalam 
pameran dagang. Lokakarya ini tersusun dalam 
tiga bagian utama:
1. Curah pendapat dan pengetahuan mengenai 

Kanada
2. Pemahaman mengenai lanskap Kanada dalam 

hal pameran dagang

3. Kriteria memilih UKM untuk pameran dagang 
Kanada.

Curah Pendapat Mengenai Kanada
Pada bagian pertama, masing-masing peserta 
diminta berbagi mengenai hal-hal berikut ini:

 • Apa yang mereka ketahui tentang Kanada?

 • Apa yang mereka ketahui mengenai cara 
berbisnis di Kanada?

 • Apa yang mereka ketahui mengenai pameran 
dagang Kanada?

Berdasarkan pada masukan para peserta, suatu 
daftar informasi penting mengenai Kanada dan 

Marc Germain mencatat ide-ide yang muncul dalam curah 
pendapat.
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pameran dagang Kanada pun disusun dan dibagi-
kan kepada semua peserta.

Memahami lanskap Kanada dalam pameran 
perdagangan
Pada bagian kedua pelatihan—memahami lans-
kap Kanada dalam hal pameran dagang—para 
peserta dibagi ke dalam empat kelompok dan 
setiap kelompok memperoleh suatu studi kasus. 
Kelompok-kelompok ini kemudian diminta men-
daftar semua hal yang positif dan negatif dalam hal 
pameran-pameran dagang Kanada sebagaimana 
dipaparkan dalam studi kasus mereka. Mereka 
kemudian diminta menyusun daftar manfaat dan 
kesulitan dalam hal partisipasi pada suatu pameran 
dagang Kanada, serta mengidentifikasi hasil yang 
diinginkan dari keikutsertaan dalam pameran 
dagang tersebut.

Pemilihan pameran dagang serta UKM yang tepat 
untuk menghadiri pameran dagang tersebut mem-
butuhkan pemahaman yang baik dalam hal tren 
pasar secara umum (misalnya tren demografis), 
selain juga informasi spesifik mengenai produk dan 
perindustrian. Setiap kelompok diminta menyu-
sun daftar karakteristik umum pasar serta tren 
demografis dalam pasar tersebut yang paling baik 
menggambarkan Kanada sebagai negara mitra 
bisnis. Para peserta diberikan perangkat daring 
(online) yang dapat segera dipakai, dan dilatih 
menggunakan perangkat tersebut untuk memilih 
UKM yang tepat.

Kriteria Memilih UKM untuk  
Pameran-Pameran Dagang Kanada
Dalam bagian ketiga pelatihan, setiap kelompok 
diberikan studi kasus untuk mengevaluasi pen-
daftar pada pameran dagang di Amerika Utara. 
 Masing-masing kelompok diminta mengidenti-
fikasi hal-hal negatif dan positif mengenai peru-
sahaan yang diajukan dalam studi kasus mereka. 
Mereka kemudian menggunakan hal-hal  negatif 
dan positif tersebut untuk membuat daftar pering-
kat induk dan menetapkan apakah setiap hal 
 tersebut merupakan kriteria penting atau tak 
penting. Sebagian besar kriteria yang dihasilkan 
dapat digunakan di berbagai sektor industri dan 
diterapkan terhadap beragam pameran dagang, 
kecuali apabila pameran tersebut membutuhkan 

 kriteria teknis atau kriteria khusus lainnya sebagai 
syarat keikutsertaan.

“Setelah terlibat dalam beberapa pelatihan 
yang didukung oleh Proyek TPSA, kini 
saya percaya diri dalam menerapkan 
beberapa pertanyaan survei untuk menilai 
kemampuan UKM kita. Saya lihat banyak 
UKM Indonesia memiliki kemampuan yang 
diperlukan, terutama dalam hal komoditas 
agribisnis seperti kopi, kakao, dan teh. Yang 
perlu lebih kita perhatikan adalah hal-
hal yang terkait dengan administrasi dan 
dokumen, konsistensi, serta produk-produk 
keselamatan agar UKM-UKM ini dapat 
memenuhi standar yang dipersyaratkan 
untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Saya 
memandang Kanada sebagai pasar potensial 
yang luar biasa, selain juga sebagai gerbang 
bagi UKM Indonesia ke Amerika Serikat. Saya 
sangat optimistis tentang hal itu.”

—WIJAYA
Kepala Bagian: Promosi dan Publikasi, PPEI,  

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Berdasarkan pada peringkat induk tersebut, setiap 
kelompok kemudian diminta menyusun sistem 
penilaian yang dapat dipakai untuk memilih UKM 
yang tepat untuk pameran dagang. Setiap kelom-
pok menyajikan sistem mereka kepada seluruh 
kelas, dan setelah itu para peserta bersama-sama 
memutuskan mengenai sistem penilaian yang ter-
baik dan paling sederhana yang akan digunakan 
untuk memilih peserta pameran dagang.

Sekelompok peserta membahas kriteria pemilihan UKM.
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Akhirnya, dengan menggunakan bahan yang 
dikembangkan dalam lokakarya, para peserta 
diminta menyusun formulir pendaftaran yang 
menyeluruh untuk digunakan sebagai formu-
lir pendaftaran umum yang dapat diadaptasi 
untuk berbagai pameran dagang spesifik. Setiap 
kelompok kemudian menyajikan temuan-temuan 
mereka  dan Bapak Germain mengumpulkan 
rekomendasi peserta serta menggabungkan ber-
bagai elemen untuk membuat suatu formulir  
induk pendaftaran.

Masukan Peserta
Dalam kuesioner pascapelatihan, semua peserta 
yang menjawab melaporkan bahwa keterampilan 
dan pengetahuan mereka semakin mantap seba-
gai hasil dari pelatihan ini. Sembilan puluh enam 
persen menjawab bahwa mereka akan mengguna-
kan pengetahuan dari pelatihan ini dalam peker-
jaan mereka dan bahwa tingkat kepercayaan diri 
mereka kini dalam menerapkan pengetahuan baru 
tersebut berkisar dari “baik” sampai “sangat baik”.

Para peserta menyampaikan bahwa mereka 
sangat puas dengan pelatihan ini. Secara keselu-
ruhan, 62 persen memberikan peringkat kepuasan 
“luar biasa” dan 38 persen memberikan peringkat 
“sangat baik” dalam hal kepuasan mereka.

Kesimpulan
Lokakarya ini mencapai sasarannya untuk membe-
rikan kepada para peserta perangkat dan kerangka 
kerja yang diperlukan untuk memilih UKM yang 
tepat untuk ikut serta dalam pameran-pameran 
dagang Kanada. Para peserta sungguh-sungguh 
terlibat dalam pengembangan berbagai kerangka 
kerja dan perangkat tersebut; namun, tantangan-
nya kini adalah untuk memastikan bahwa kerangka 
kerja dan perangkat-perangkat tersebut dimanfa-
atkan secara efektif dalam berbagai unit kemente-
rian yang terwakili dalam lokakarya. Penggunaan 
berbagai perangkat dan kerangka kerja tersebut 
akan membantu terbentuknya suatu proses stan-
dar. Para pejabat kementerian perlu memastikan 
bahwa perangkat-perangkat tersebut terintegrasi-
kan dalam setiap unit serta bahwa ada proses yang 
dapat digunakan oleh berbagai unit tersebut untuk 
saling berkomunikasi secara teratur.

Kesulitan lain disampaikan dalam lokakarya terse-
but: kenyataan bahwa beberapa kementerian terli-
bat dalam pemilihan UKM untuk pameran- pameran 
dagang internasional. Hal ini menggarisbawahi 
kenyataan bahwa berbagai kementerian yang terli-
bat dalam pameran-pameran dagang perlu duduk 
bersama dan berdiskusi, sehingga upaya-upaya 
yang diambil terkoordinasi dan  terpadu dalam 

Para peserta di pengujung lokakarya yang sukses.
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suatu kerangka kerja induk promosi ekspor dengan 
suatu identitas dagang yang sama.

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 per-
tumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang 
lebih baik lagi dan mengurangi kemiskinan di 
Indonesia melalui peningkatan perdagangan dan 
investasi penunjang perdagangan antara Indonesia 
dan Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkat-
kan 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


