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Tentang Proyek TPSA
Trade and Private Sector Assistance Canada-Indonesia (TPSA) adalah proyek lima tahun sebesar  
C$12 juta yang didanai oleh Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek ini dilaksanakan oleh 
Dewan Konferensi Kanada, dan mitra implementasi utamanya adalah Direktorat Jenderal Pengembangan 
Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, penelitian, dan pendampingan teknis untuk 
lembaga-lembaga pemerintah Indonesia, sektor swasta (khususnya usaha-usaha kecil dan menengah 
atau UKM), para akademisi, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan mengenai informasi yang berka-
itan dengan perdagangan, analisis kebijakan perdagangan, reformasi birokrasi, dan promosi penanaman 
modal dan perdagangan oleh berbagai nara sumber dari Kanada, Indonesia, dan ahli-ahli lainnya dari 
lembaga-lembaga pemerintah dan swasta.

Tujuan keseluruhan TPSA adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan 
untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan perdagangan dan penanaman modal 
yang memungkinkan terjadinya perdagangan antara Indonesia dan Kanada. TPSA bermaksud untuk 
meningkatkan perdagangan yang berkelanjutan dan responsif gender dan kesempatan-kesempatan 
penanaman modal, khususnya untuk UKM-UKM Indonesia, dan untuk meningkatkan penggunaan analisis 
perdagangan dan penanaman modal oleh para pemangku kepentingan Indonesia demi pengembangan 
kerja sama penanaman modal dan perdagangan antara Indonesia dan Kanada.

Hak Cipta 2016 Proyek TPSA
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Pendahuluan dan Tujuan
Memfamiliarkan para staf Kementerian Perdagangan dengan berbagai pameran perdagangan Kanada 
dan melatih mereka mengenai bagaimana memilih peserta yang tepat adalah komponen yang penting 
untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Kanada. Manual ini memberikan perangkat-perangkat dan 
kerangka yang diperlukan untuk membantu para staf memilih Usaha-Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
untuk berpartisipasi dalam pameran-pameran perdagangan Kanada yang dipilih.

Manual ini dibuat untuk lokakarya “Bagaimana Memilih UKM-UKM untuk Berpartisipasi di dalam Pameran-
Pameran Perdagangan Kanada” yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2016. Para staf 
yang menghadiri lokakarya tersebut datang dari dua departemen utama yang secara aktif berpartisipasi 
di dalam pameran-pameran perdagangan di luar negeri, yaitu: Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia atau IETC 
(Indonesia Export Training Centre) dan Direktorat Jenderal untuk Pengembangan Ekspor Nasional atau 
DGNED (Directorate General for National Export Development).

Perlunya Proses yang 
Terstandarisasi
Mengapa sebuah proses yang terstandarisasi dibutuhkan? Di Indonesia, aktivitas pemilihan UKM-UKM 
untuk pameran-pameran perdagangan luar negeri tidak terbatas pada satu bagian saja di Kementerian 
Perdagangan; pemilihan ini dilakukan setidaknya oleh dua bagian, yang sering bekerja sendiri-sendiri. 
Untuk berkompetisi dengan negara-negara pengeskpor lainnya, Indonesia harus memiliki citra yang 
terstandarisasi untuk ditunjukkan ke luar negeri, contohnya, melalui banner Experience Indonesia. Agar 
banner tersebut menunjukkan citra yang konsisten, produk-produknya harus dipamerkan dan dipasarkan 
secara konsisten juga. Strategi di balik layar harus selalu terdiri dari elemen-elemen dan metodologi yang 
sama untuk menyampaikan penawaran produk yang sangat Indonesia dan berbeda dari pesaing yang lain. 
Dan untuk melakukan hal tersebut, Indonesia harus memilih perusahaan-perusahaan yang terbaik untuk 
memamerkan yang terbaik dari negara tersebut.

Saat prosesnya sudah ada, proses ini tidak hanya dapat digunakan untuk pameran-pameran perdagangan 
Kanada lainnya, namun juga untuk pameran-pameran di negara-negara prioritas lain di mana Indonesia 
memainkan peran aktifnya dalam melakukan promosi ekspor. Beberapa variabel di dalam proses mungkin 
harus diubah sedikit, namun proses keseluruhannya tentu dapat diaplikasikan secara menyeluruh. Proses 
ini juga dapat digunakan oleh kementerian-kementerian lain (seperti Kementerian Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah) yang mengatur peserta-peserta pameran perdagangan luar negeri.
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Persiapan Sebelum Seleksi: 
Identifikasi Pameran
Saat sebuah negara sudah dipilih sebagai prioritas untuk promosi ekspor untuk sebuah sektor atau bebe-
rapa sektor, penelitian yang ekstensif harus dilakukan untuk memilih pameran-pameran perdagangan 
yang sesuai dengan penawaran produk sehingga dapat menuntun kita menuju hasil yang diharapkan.

Di Kanada, seperti di negara-negara lainnya, ada jenis-jenis pameran yang berbeda yang menarget-
kan kelompok/orang-orang yang berbeda di dalam proses pembelian. Tidak semuanya cocok untuk 
pemamer-pemamer luar negeri. (Lihat Tabel 1). Staf-staf pemerintah Indonesia sebaiknya tidak mengang-
gap bahwa pameran-pameran ditujukan untuk masyarakat umum, di mana pengunjungnya pada dasar-
nya adalah konsumen akhir yang biasa membeli produk-produk di pameran—sering kali hanya membeli 
sekali saja. Mereka harus memperhitungkan pameran-pameran di mana pengunjung yang ditargetkan 
terdiri dari pengecer dan pedagang grosir atau importir yang mungkin akan mewakili mereka atau mem-
beli produk-produk mereka di Kanada saat ketertarikan sudah ditunjukkan dari sisi Kanada. Pameran-
pameran yang terbatas untuk anggotanya saja juga tidak cocok untuk UKM-UKM Indonesia, baik yang 
baru untuk pasar tersebut maupun yang sudah lama. Pameran-pameran yang cocok untuk UKM-UKM 
adalah pameran-pameran yang diarahkan kepada sektor-sektor yang spesifik, seperti SIAL Canada, IIDEX, 
atau Pameran Kopi dan Teh.

TABEL 1

JENIS-JENIS PAMERAN-PAMERAN PERDAGANGAN DI KANADA 

Jenis Pameran Contoh-contoh Website

Cocok untuk 
Partisipasi 
Indonesia?

1 . Pameran-pameran 
eceran yang dituju-
kan untuk masyarakat 
umum

Home and Garden 
Show di Ottawa

www.ottawahomeshow.com Tidak

Salon des métiers d’art 
de Montréal

www.metiersdart.ca Tidak

Outdoor and Adventure 
Show di Vancouver, 
Toronto, dan Calgary

www.outdooradventureshow.ca Tidak

2 . Pameran-pameran 
perdagangan yang 
ditujukan kepada 
sektor-sektor spesifik 

SIAL (makanan olahan 
dan perlengkapan)

www.sialcanada.ca Sepertinya

IIDEX (interior design: 
furniture dan design)

www.iidexcanada.com Sepertinya

Pameran Kopi dan Teh 
di Toronto

www.coffeeteashow.ca Sepertinya

http://www.ottawahomeshow.com
http://www.metiersdart.ca
http://www.outdooradventureshow.ca
http://www.sialcanada.ca
http://www.iidexcanada.com
http://www.coffeeteashow.ca
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3 . Pameran-pameran 
perdagangan yang 
ditujukan untuk 
pengecer atau 
kelompok-kelompok 
pembeli spesifik di 
Kanada  

Toronto Gift Fair (juga 
dilakukan di Vancouver, 
Edmonton, dan 
Montréal)

www.cangift.org Sepertinya 
Tidak

SIDIM di Montréal 
(untuk dekorator 
interior)

www.sidim.com Sepertinya 
Tidak

4 . Pameran-pameran 
perdagangan yang 
ditujukan kepada pen-
jual grosir namun mem-
butuhkan keanggotaan 
di dalam asosiasi di 
Kanada 

Pameran CHFA 
(makanan-makanan 
sehat) di Toronto, 
Vancouver, dan 
Montréal

www.chfa.ca Tidak

Penting untuk dicatat bahwa pameran-pameran perdagangan di Kanada itu kecil jika dibandingkan dengan 
pameran-pameran perdagangan di Asia, Jerman, Perancis, atau Amerika Serikat. Saat mempersiapkan 
UKM-UKM yang dipilih untuk dipamerkan di Kanada, staf-staf pemerintah harus memastikan bahwa per-
usahaan tidak berharap tinggi sebelum terbang dan melakukan pameran. SIAL Kanada, sebuah pameran 
yang berafiliasi dengan SIAL Paris, SIAL China, dan SIAL ASEAN,memiliki 850 pemamer per pameran dan 
menarik setidaknya 15.000 pengunjung per pameran. Sebagai perbandingan, pameran makanan Anuga 
di Jerman memiliki sekitar 7.200 pemamer dari lebih dari 100 negara dan pengunjung hampir berjum-
lah 160.000. Namun, ukuran kecil pameran perdagangan Kanada mungkin pada dasarnya cocok untuk 
UKM-UKM yang tidak memiliki banyak pengalaman sebelumnya dengan Kanada. Pameran di Kanada juga 
dapat dilihat sebagai batu loncatan sebelum memasuki pasar yang AS yang lebih besar.

Saat memilih pameran-pameran yang akan dikunjungi UKM, banyak PR yang harus dilakukan untuk 
menganalisa pameran mana yang cocok. Menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini akan membantu 
menentukan apakah partisipasi di dalam pameran tersebut bermanfaat:

 •  Siapa audience utamanya dan siapakah pengunjungnya?

 •  Produk-produk seperti apakah yang dipamerkan? 

 • Berapa banyak pemamer di tahun-tahun sebelumnya? Dari pemamer-pemamer tersebut, berapa 
banyak yang berasal dari negara-negara yang berbeda? Mereka berasal dari negara mana saja?

Beberapa perangkat tersedia bagi para staf untuk mendapatkan latar belakang utama untuk 
pameran-pameran perdagangan yang dilakukan di Kanada dan negara-negara lainnya:

 •  TFO Canada (www.tfocanada.ca) memiliki daftar panjang mengenai berbagai pameran di Kanada.

 •  Situs-situs lain di internet meliputi: www.eventsinamerica.com (termasuk pameran-pameran di 
Kanada), www.eventseye.com (pameran-pameran di seluruh dunia), dan www.tsnn.com (mungkin 
daftar pameran yang paling lengkap, pameran-pameran yang dilakukan di seluruh dunia).

Selain website-website ini, ada informasi yang relevan dengan asosiasi-asosiasi perdagangan berdasarkan 
negara yang dapat memberikan pedoman pada para staf pemerintah terhadap informasi yang berharga 
mengenai pasar, acara, dan informasi lainnya yang dapat membantu pemilihan pameran perdagangan.

http://www.cangift.org
http://www.sidim.com
http://www.chfa.ca
http://www.tfocanada.ca


 Bagaimana Memilih UKM-UKM untuk Berpartisipasi  
di dalam Pameran-Pameran Perdagangan Kanada 7

Dalam memilih pameran-pameran perdagangan yang tepat, keuntungan berpartisipasi harus jelas-jelas 
melebihi kekurangannya. Dengan ini, kita dapat memastikan agar para peseta mendapatkan masukan 
dalam hal petunjuk-petunjuk bisnis dan industri, sehingga, mereka tidak membuang-buang waktu dan 
uang untuk acara yang tidak berharga. Beberapa keuntungan utama dan kekurangan bagi UKM-UKM 
Indonesia untuk berpartisipasi di pameran-pameran perdagangan Kanada dituliskan di Tabel 2.

TABEL 2

KEUNTUNGAN DAN KEKURANGAN MELAKUKAN PAMERAN DI PAMERAN-PAMERAN  
PERDAGANGAN KANADA

Keuntungan Tantangan

 •  Pasar Kanada sebagai pasar ekspor adalah 
ukuran yang ideal bagi UKM-UKM Indonesia dan 
sebuah batu loncatan untuk memasuki pasar AS 
yang lebih besar.

 •  UKM akan lebih dapat dilihat sebagai pemasok 
kuat dan merk Indonesia pun akan lebih dilihat.

 •  Mengembangkan ekspor Indonesia ke Kanada 
dan mengembangkan basis produk Indonesia di 
pasar Kanada.

 •  Melakukan kontak langsung ke klien untuk 
membangun hubungan jangka panjang.

 •  Kesempatan untuk memvisualisasikan pasar.

 •  Kanada jauh dari Indonesia dan iklimnya sulit.

 •  Pasar selalu tidak diketahui, memiliki syarat-
syarat yang ketat, dan sangat kompetitif.

 •  Partisipasi mungkin mahal.

 •  Pasar-pasar lain yang lebih menarik mungkin 
ada dan berada lebih dekat dengan Indonesia.

Walaupun perusahaan-perusahaan diam-diam berharap untuk melakukan penjualan sesegera mungkin 
saat melakukan pameran di pameran perdagangan, tidak realistis untuk berharap bahwa ini akan ter-
jadi, khususnya jika partisipasi diutamakan. Para staf pemerintah dan UKM-UKM harus menyadari bahwa 
penawaran-penawaran harus dilihat sebagai investasi dan hasil-hasil konkrit mungkin terjadi dalam jangka 
menengah. Penting sekali untuk melakukan tindak lanjut yang menyeluruh setelah kontak awal, dan UKM-
UKM perlu untuk membangun hubungan bisnis agar akhirnya penjualan terwujud.
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Persiapan Sebelum Seleksi: 
Intelijen Negara dan Sektor
Penting untuk mengumpulkan intelijen pasar untuk memilih UKM yang tepat setelah pameran-pameran 
perdagangan sudah ditentukan. Salah satu caranya adalah untuk mempekerjakan spesialis teknis untuk 
menentukan apakah produk UKM tersebut memiliki potensi di pasar itu. Jika tidak ada dana untuk 
mempekerjakan spesialis teknis, ada informasi pasar yang cukup, yang tersedia untuk umum sehingga 
memungkinkan para staf pemerintah melakukan penilitian latar belakang untuk menentukan potensi 
pasar sebuah produk.

Proyek Canada–Indonesia Trade and Private Sector Assistance (TPSA) telah membuat Pedoman 
Bertahap bagi UKM-UKM Indonesia untuk Melakukan Ekspor ke Kanada, yang tersedia secara gratis di 
website TPSA (www.tpsaproject.com). Selain itu, website TPSA memiliki informasi yang relevan dengan 
syarat-syarat, standar, dan peraturan pasar untuk perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin melaku-
kan ekspor ke Kanada. Dengan bermitra dengan Kementerian Perdagangan Indonesia, TPSA menambah-
kan informasi di atas ke website Indonesia Technical Requirements Information System (INATRIMS) untuk  
20 produk-produk prioritas ekspor yang sudah ditentukan oleh Kementerian.

Beberapa sumber-sumber dari website dapat digunakan untuk membuat penelitian mengenai sektor- 
sektor Kanada dan intelijen pasar mengenai produk tertentu. (Lihat Tabel 3.)

TABEL 3

PERANGKAT-PERANGKAT YANG TERSEDIA UNTUK MENGAKSES PASAR KANADA DAN INFORMASI 
MENGENAI PRODUK TERTENTU 

Perangkat Penjelasan Website

Statistik Perdagangan Trade Data Online adalah website 
Pemerintah Kanada yang membe-
rikan statistik impor berdasarkan 
negara, produk, dan provinsi Kanada. 
Data tersedia untuk kode HS 
(Harmonized System) 2-, 4-, dan  
6 digit. Perbandingan dengan statis-
tik AS juga tersedia di website ini.

www.ic.gc.ca/tdo

Statistics Canada (www.stacan.gc.ca) 
juga menyediakan statistic impor, 
namun situs ini lebih sulit dimanipu-
lasi dibandingkan dengan Trade Data 
Online.

Kode HS Website Statistics Canada dapat 
membantu UKM menentukan kode 
HS untuk produk-produknya.

http://www.statcan.gc.ca/eng/trade/
cec/index

http://www.statcan.gc.ca/eng/trade/cec/index
http://www.statcan.gc.ca/eng/trade/cec/index
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Persyaratan-
Persyaratan Impor: 
Produk-Produk 
Makanan 

Canadian Food Inspection Agency 
memiliki sebuah basis data yang 
memungkinkan Anda mencari per-
syaratan-persyaratan masuk untuk 
produk-produk makanan. Lembaga 
ini juga menyediakan informasi 
mengenai peraturan-peraturan 
packaging dan mengenai label 
di Kanada untuk produk-produk 
makanan.

http://airs-sari.inspection.gc.ca/AIRS_
External/english/decisions-eng.aspx

www.inspection.gc.ca

Pengimporan umum 
ke Kanada dan aper-
lakuan tarif

Canadian Border Services Agency 
menyediakan informasi mengenai 
pengimporan umum (Termasuk 
pedoman yang diperuntukkan bagi 
para pengimpor Kanada namun 
bernilai bagi para staf pemerintah 
Indonesia dan UKM-UKM), juga infor-
masi mengenai tarif (dan tingkatnya).

www.cbsa-asfc.gc.ca

TFO Canada TFO Canada menyediakan perangkat 
intelijen pasar untuk membantu 
para staf pemerintah dan UKM-UKM 
untuk memahami dengan lebih baik 
pasar Kanada bagi produk-produk 
dan layanan-layanan mereka. Studi 
meliputi Access Canada: A Guide on 
Exporting to Canada, dan studi-studi 
mengenai pasar tertentu atas bebe-
rapa sektor, termasuk pakaian dan 
tekstil, produk-produk makanan 
dan minuman, dekorasi rumah, 
perlengkapan dan kerajinan rumah 
tangga, dan sepatu. TFO Canada 
juga menyediakan banyak informasi 
perdagangan yang berkaitan dengan 
pasar Kanada.

www.tfocanada.ca

The Competition 
Bureau of Canada

The Competition Bureau of Canada 
adalah sebuah lembaga penegak 
hukum yang menyediakan pedoman 
mengenai labeling produk-produk 
non-makanan.

www.competitionbureau.gc.ca

Global Affairs Canada Departemen Kanada ini menyedia-
kan informasi yang berguna untuk 
perjanjian-perjanjian perdagangan 
multilateral di mana Kanada ambil 
bagian di dalamnya, dan juga 
batasan-batasan perdagangan saat 
ini yang berkaitan dengan negara-
-negara dan produk-produk.

www.international.gc.ca

http://airs-sari.inspection.gc.ca/AIRS_External/english/decisions-eng.aspx
http://airs-sari.inspection.gc.ca/AIRS_External/english/decisions-eng.aspx
http://www.inspection.gc.ca
http://www.cbsa-asfc.gc.ca
http://www.tfocanada.ca
http://www.competitionbureau.gc.ca
http://www.international.gc.ca
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Industri atau 
asosiasi-asosiasi 
perdagangan

Website-website ini memiliki infor-
masi industri yang bermanfaat bagi 
para staf pemerintah untuk mema-
hami sektor industri tertentu dengan 
lebih baik.

Contoh-contoh dari website asosiasi 
perdagangan:

 • Canadian Organic Trade 
Association (produk organik) (www.
ota.com/canada-ota)

 • Canadian Produce Marketing 
Association (produk segar) (www.
cpma.ca)

 • Canadian Coffee Association (www.
coffeeassoc.com)

Sumber-sumber ini menyediakan data kualitatif dan kuantitatif mengenai beberapa topik, termasuk:

 • Potensi pasar dan produk di Kanada;

 • Besar pasar Kanada dan produksi dalam negeri versus impor;

 • Demografi pasar Kanada dan tren dan implikasinya;

 • Peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan impor Kanada berkaitan dengan cara masuk pasar, 
packaging, labeling, spesifikasi teknis, pengujian, dan standar-standar;

 • Pola dan tren konsumsi Kanada;

 • Profil impor Kanada, negara-negara kompetitor utama, dan pemain-pemain utama di pasar;

 • Pilihan-pilihan saluran distribusi Kanada;

 • Strategi-strategi untuk masuk pasar Kanada;

 • Konsep-konsep baru yang mendominasi pasar Kanada.

Di Kanada, seperti di negara lainnya, ada dua konsep kuat dan menjadi praktik umum baik di sektor swasta 
maupun publik: corporate social responsibility (CSR)1 dan kesetaraan gender.2 Penting bagi para staf 
pemerintah dan UKM-UKM untuk menyadari kedua hal ini sepenuhnya saat berpikir untuk masuk ke pasar 
Kanada.

Analisis mengenai intelijen pasar Kanada memungkinkan para staf pemerintah untuk mengumpulkan infor-
masi yang relevan mengenai karakteristik-karakteristik pasar Kanada dan tren dan implikasi-implikasinya 
sehubungan dengan pemilihan UKM. (Lihat Tabel 4.) Pembuatan analisis juga dapat dilakukan dengan 
mudah untuk negara-negara prioritas lainnya sebelum UKM-UKM dipilih.

1 Global Affairs Canada mendefinisikan CSR sebagai “aktivitas suka rela yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk beroperasi 
dengan cara yang berkelanjutan dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.”www.international.gc.ca/trade-agreements-
accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-rse.aspx?lang=eng (diakses Oktober 2016).

2 UN Women, Entitas Perwakilan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, menyatakan bahwa 
kesetaraan gender “merujuk pada hak-hak, tanggung jawab, dan kesempatan-kesempatan yang setara antara perempuan dan 
laki-laki dan anak perempuan dan anak laki-laki. Kesetaraan bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki akan menjadi sama, 
namun, hak-hak, tanggung jawab, dan kesempatan-kesempatan perempuan dan laki-laki tidak akan tergantung dari apakah 
mereka terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Kesetaraan gender menyiratkan bahwa ketertarikan, kebutuhan, dan prioritas 
dari perempuan dan laki-laki diperhitungkan, mengakui keragaman dari kelompok-kelompok perempuan dan laki-laki yang 
berbeda. Kesetaraan gender bukanlah masalah perempuan, namun juga harus mengenai dan sepenuhnya melibatkan laki-
laki dan perempuan. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dilihat sebagai masalah hak asasi manusia dan juga sebagai 
syarat, dan indikator dari, pembangunan keberlanjutan yang berpusat pada manusia.”www.un.org/womenwatch/osagi/
conceptsandefinitions.htm (diakses Oktober 2016).
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TABEL 4

BEBERAPA KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK PASAR DAN TREN DAN IMPLIKASI-IMPLIKASINYA

Karakteristik-Karakteristik/Tren Pasar Implikasi-Implikasi

Basis konsumen yang sadar kesehatan, keter-
tarikan akan produk organik, perdagangan adil 
menguat basisnya.

Pasar yang berkembang untuk makanan sehat, 
produk organik, bahan-bahan sehat, makanan 
snack sehat. Sertifikasi diperlukan.

Lingkungan dan keberlanjutan memainkan 
peran penting di pasar.

Ketertarikan akan produk-produk daur ulang, 
packaging daur ulang, bahan-bahan yang dapat 
terurai secara alami, dan terhadap ketahanan 
produk dan proses.

Dua bahasa resmi: dominan bahasa Inggris dan 
Bahasa Perancis dituturkan oleh 25 persen pen-
duduk, terkonsentrasi di provinsi Quebec.

Labeling dwi-bahasa di packagaing konsumen 
perlu dilakukan di seluruh negeri.

Populasi Kanada menua. Pertumbuhan produk-produk yang berkaitan 
dengan kesehatan di pasar. Kesempatan untuk 
produk-produk yang mudah dibuka dan mudah 
disiapkan.

Impor per kapita sangat tinggi. Impor dari seluruh dunia dan pasar yang sangat 
kompetitif berarti produk perlu berbeda dari 
pesaingnya.

Negara dan basis konsumen yang multi-budaya. 
Sebuah negara yang sebagian besar penduduk-
nya adalah imigran dari seluruh dunia.

Kesempatan-kesempatan untuk produk 
makanan dan bahan-bahan makanan etnik.

Daerah negara yang luas, namun pasar yang 
relatif kecil (36 juta penduduk) dibagi ke dalam 
enam pasar regional yang lebih kecil dan berba-
tasan dengan Amerika Serikat. Sebagian besar 
pasar perkotaan (urban).

Ukuran yang sempurna bagi UKM-UKM dan 
untuk bersiap-siap masuk ke pasar AS yang 
lebih besar. Namun, peraturan di Amerika Serikat 
berbeda. Toronto, Montreal, dan Vancouver ada-
lah pusat-pusat utama bisnis.

Waktu itu berharga dan memainkan bagian yang 
penting dalam apa yang dibeli konsumen dan 
bagaimana mereka membelinya.

Makanan-makanan yang mudah disiapkan mulai 
menguat. Pertumbuhan produk-produk ber-
dasarkan kenyamanan—seperti makanan yang 
mudah disiapkan, pakaian yang tidak kusut, dan 
porsi-porsi individual.

Cara hidup yang makin tidak formal, sangat mirip 
dengan Amerika Serikat.

Pakaian santai menguat dibandingkan dengan 
pakaian formal.
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CSR dan kesetaraan gender adalah faktor-faktor 
sosial yang penting yang mempengaruhi orang-
-orang Kanada.

Perusahaan-perusahaan terlibat di dalam komu-
nitas di mana mereka berada. Mempekerjakan 
perempuan di seluruh tingkat di tempat kerja 
baik di pemerintahan maupun sektor swasta.

Kanada memiliki empat musim yang sangat 
berbeda-beda.

Empat musim yang memiliki ciri khas sen-
diri-sendiri dan pendek periodenya berarti 
jenis-jenis produk yang berbeda dijual di waktu-
-waktu yang berbeda pada tahun tersebut dan 
hanya ada kerangka waktu yang singkat untuk 
beroperasi. Pakaian yang berbeda diperlu-
kan untuk musim-musim yang berbeda, dan 
makanan yang berbeda dijual di took-toko untuk 
musim-musim yang berbeda.
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Membuat Kriteria untuk 
Pemilihan UKM-UKM
Seperti di proses seleksi lainnya, semua pihak harus menggunakan kriteria yang sama untuk memilih 
UKM-UKM untuk berpartisipasi di dalam pameran-pameran perdagangan agar konsisten dan menggam-
barkan citra yang sama, di manapun Indonesia melakukan pameran. Hal ini memungkinkan negara untuk 
meningkatkan citranya sebagai pemasok yang dapat diandalkan dengan cara yang seragam. Maka dari 
itu, kriteria harus ditentukan terlebih dahulu dan dikomunikasikan dengan semua pihak yang terlibat di 
dalam Kementerian. Secara teori, kriteria untuk berpartisipasi di dalam pameran-pameran perdagangan di 
Amerika Utara seharusnya sama, apapun pamerannya. Namun, kriteria harus ditinjau kembali untuk setiap 
negara untuk memastikan bahwa kriteria tersebut bermakna dan realsitis. Contohnya, memiliki produk 
organik mungkin bukanlah sebuah kriteria jika UKM tersebut ingin melakukan pameran di SIAL Kanada, 
namun hal tersebut akan menjadi kriteria jika mereka ingin berpartisipasi di BIOFACH America. Beberapa 
tindakan-tindakan yang berbeda mungkin diperlukan untuk negara-negara dan pameran-pameran yang 
berbeda.

Kriteria-kriteria utama untuk memilih UKM-UKM untuk berpartisipasi di pameran-pameran perdagangan 
Kanada disebutkan di bawah ini:

 • UKM tersebut harus memiliki campuran produk yang baik untuk dipamerkan di Kanada. Jika produk 
mereka tidak revolusioner, perusahaan harus menghasilkan variasi, warna, model, dan jenis yang 
berbeda-beda untuk memberikan pilihan-pilihan yang nyata bagi para calon pembeli. Contohnya, jika 
sebuah UKM hanya menghasilkan kayu manis batang, kemungkinan besar, mereka tidak akan dapat 
menarik perhatian seorang pembeli.

 • Langsung berkaitan dengan poin sebelumnya, produk-produk harus memiliki nilai tambah. Hal 
ini bukan hanya baik untuk produktivitas dan lapangan pekerjaan di Indonesia, namun, hal ini juga 
meningkatkan keunikan produk. Sekali lagi, yang terbaik adalah membuat barisan produk berbahan 
dasar kayu manis dibandingkan hanya menawarkan bahan baku kayu manis saja.

 • Packaging harus layak ditampilkan. Jika UKM belum pernah berpartisipasi atau mengunjungi sebuah 
pameran di Kanada, packaging mereka biasanya tidak akan cocok dengan selera dan standar Kanada. 
Packaging mungkin perlu dimodifikasi jika UKM ingin berpartisipasi. Namun, packaging asli pada 
dasarnya harus menarik dan layak tampil.

 • UKM harus memiliki kapasitas produksi untuk ekspor.

 • Perusahaan harus memiliki pengalaman ekspor sebelumnya. Pengalaman ekspor terdahulu adalah 
penting karena Kanada bukanlah sesuatu yang “alami” untuk para eksportir baru dalam melatih 
kegiatan ekspor mereka. Yang paling baik bagi para eksportir baru adalah untuk melihat negara-
negara tetangga terlebih dahulu. Hal ini mungkin tidak berlaku untuk inisiatif-inisiatif yang dipegang 
khusus oleh pemerintah, di mana pendampingan teknis dapat mendampingi ekportir-eksportir baru.

 • Perusahaan harus memiliki keterampilan komunikasi yang luar biasa dan dapat merespon dengan 
cara yang singkat dan tepat waktu. Hal ini dapat diuji dengan mudah antara Kementerian dan 
pendaftar sebelum proses pemilihan. Cara UKM berkomunikasi dengan Kementerian akan diulangi 
lagi kemudian saat UKM berhubungan dengan permintaan-permintaan pembeli baik di pameran dan 
sebagai tindak lanjut dari pameran. Komunikasi yang cepat dan jelas antara Kementerian dan UKM 
menggambarkan jenis komunikasi yang sama antara UKM dan pembeli.
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 • Harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris di dalam UKM tersebut, setidaknya, perwakilan 
yang dipilih untuk berpergian dan melakukan pameran harus dapat berbahasa Inggris. Hal ini dapat 
diuji dengan mudah oleh para staf pemerintah melalui Skype, FaceTime, atau program komunikasi 
yang serupa. Bahasa Inggris bukan hanya diperlukan di pameran, namun, saat pameran sudah usai 
dan tindak lanjut diperlukan, penggunaan Bahasa Inggris penting untuk memastikan permintaan-
permintaan bisnis dipenuhi dan dipahami dengan jelas oleh UKM. 

 • Harus ada bahan promosi yang tersedia yang dapat diserahkan bersamaan dengan formulir 
pendaftaran, yang akan dibawa ke pameran. Hal ini termasuk informasi produk (yang paling penting), 
informasi mengenai perusahaan (yang terpenting kedua), website, ada media sosial, bahan-bahan 
yang dicetak, dan kartu nama. Catatan: CD ROM tidak sering lagi digunakan di Kanada.

 • UKM harus menunjukkan komitmen keuangan baik untuk ekspor pada umumnya dan untuk 
berpartisipasi di dalam pameran-pameran perdagangan, dan harus mau membangun negara yang 
menjadi target sebagai pasar prioritas.

Kriteria di atas dianggap penting, yang artinya, jika UKM tidak memiliki bahkan hanya salah satu dari krite-
ria di atas, maka, UKM tidak boleh dipilih untuk berpartisipasi di dalam pameran perdagangan di Kanada. 
Selain kriteria-kriteria yang penting atau utama, ada kriteria-kriteria lain yang tidak begitu penting, namun 
kriteria yang “baik untuk dipenuhi”. Kriteria-kriteria yang baik untuk dipenuhi ini dapat membantu menen-
tukan siapa yang akhirnya dipilih untuk berpartisipasi:

 • Sertifikasi produk atau perusahaan—seperti HACCP, ISO, Organic, Halal, dan Kosher—pada saat 
ini, dianggap sebagai hal yang tidak utama Namun, sejalan berjalannya keamanan makanan dunia 
menuju standarisasi global, mungkin dalam waktu dekat, sertifikasi HACCP akan menjadi persyaratan 
di banyak negara.

 • Evaluasi teknis produk secara individual (sebelum pameran) juga akan dianggap sebagai informasi 
yang tidak penting, khususnya jika hal ini tidak mungkin dilakukan keapda semua peserta.

 • Keterlibatan CSR/kesetaraan gender dianggap penting, namun bukanlah kriteria utama.

 • Walaupun pengalaman pameran perdagangan sebelumnya bukanlah persyaratan utama, namun 
sebaiknya dipenuhi dan harus dipertimbangkan jika persyaratan-persyaratan lainnya dipenuhi sudah 
dipenuhi secara setara.
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Mengurutkan UKM-UKM
Sangat mungkin bahwa tidak semua UKM yang memenuhi kriteria dapat dipilih untuk berpartisipasi di 
dalam pameran perdagangan karena keterbatasan dana dan lainnya. Untuk membantu Kementerian 
memilih di antara UKM-UKM tersebut, sebuah sistem harus dibuat untuk mengurutkan UKM-UKM dari 
yang terbaik ke yang terburuk untuk menentukan apakah mereka akan dapat dipilih untuk pameran 
perdagangan.

Sistem ini memiliki tiga langkah-langkah dasar:
1. Menilai kriteria 
2. Membobotkan kriteria 
3. Menggunakan nilai dan bobot untuk mengurutkan UKM-UKM 

Menilai Kriteria-Kriteria
UKM diberikan nilai numerik untuk setiap kriteria penting seperti di bawah ini: 

1 = sangat buruk 
2 = buruk 
3 = cukup
4 = baik
5 = sangat baik

Setelah setiap kriteria utama telah diberikan peringkat, staf pemerintah lalu harus mengurutkan setiap 
kriteria yang tidak utama berdasarkan skala numerik yang mirip (namun tidak sama), berkisar dari:

1 = sangat buruk/tidak ada
2 = buruk
3 = cukup
4 = baik
5 = sangat baik

Membobotkan Kriteria
Tergantung dari pameran perdagangan, kementerian bisa memutuskan bahwa tidak semua kriteria 
memiliki derajat kepentingan yang sama. Dalam kasus ini, bobot numerik harus diberikan ke setiap kriteria, 
berkisar dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting. Contohnya, kementerian dapat mem-
berikan bobot-bobot berikut ini dari angka 1 sampai 5:

1 = agak penting 
2 = sebuah aset 
3 = penting
4 = sangat penting 
5 = luar biasa penting



 Bagaimana Memilih UKM-UKM untuk Berpartisipasi  
di dalam Pameran-Pameran Perdagangan Kanada 16

Menggunakan Nilai dan Bobot untuk Mengurutkan UKM-UKM
Saat nilai dan bobot telah diberikan ke setiap kriteria utama dan non-utama, hasil-hasilnya dapat dijum-
lahkan dan dibandingkan, dan para pendaftar dapat diurutkan dari yang terbaik sampai yang terburuk. 
Sebuah contoh tabel urutan yang dapat digunakan untuk setiap UKM ditampilkan di Tabel 5.

TABEL 5

TABEL PERINGKAT

Kriteria
Nilai 
Pembobotan

Nilai Penilaian 
perusahaan

Nilai kriteria  
(nilai pembobotan dikali-
kan dengan nilai penilaian 
perusahaan)

Kriteria-kriteria utama

Campuran produk yang 
baik

Packaging yang layak 
tampil

Kapasitas ekspor

Pengalaman ekspor 
sebelumnya

Keterampilan komunikasi 
yang sangat baik

Kemampuan berbahasa 
Inggris 

Ada bahan promosi

Komitmen keuangan

Nilai total dari kriteria-kriteria utama

Kriteria-kriteria yang tidak 
utama

Sertifikasi perusahaan 
atau produk

Evaluasi teknis produk

Keterlibatan CSR/kese-
taraan gender

Pengalaman pameran 
perdagangan 
sebelumnya

Nilai total dari kriteria-kriteria yang tidak utama
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Membuat Formulir 
Pendaftaran bagi para UKM 
untuk Berpartisipasi di dalam 
Pameran Perdagangan di 
Kanada
Formulir pendaftaran yang terstandarisasi di bawah ini akan menangkap informasi yang dibutuhkan oleh 
para staf pemerintah untuk memilih UKM-UKM dengan tepat untuk pameran perdagangan tertentu di 
Kanada. Formulir ini dapat digunakan untuk pameran-pameran yang dilakukan di negara-negara yang 
diprioritaskan, walaupun hal ini perlu disesuaikan sedikit tergantung dari negara yang ditargetkan dan 
pameran perdagangan yang dipertimbangkan.

Formulir ini harus diisi oleh setiap UKM yang ingin mendaftarkan diri untuk berpartisipasi di dalam 
pameran perdagangan di Kanada atau negara-negara prioritas Indonesia lainnya. Sebaiknya, jangan 
menerjemahkan formulir pendaftaran ke dalam Bahasa Indonesia untuk menguji kemampuan pendaf-
tar untuk mengisi formulir dalam Bahasa Inggris. Para staf pemerintah harus memastikan bahwa semua 
bagian formulir sudah dilengkapi dan dijawab secara menyeluruh sehingga perbandingannya bisa 
dilakukan.

FORMULIR PENDAFTARAN UNTUK PARTISIPASI DALAM PAMERAN  
PERDAGANGAN OLEH SEBUAH UKM 

Pendaftaran ini harus dikembalikan tanggal:   

Penting:   Semua bagian dalam formulir ini harus diisi dan harus memasukkan semua informasi yang 
dibutuhkan. Jika informasi yang dibutuhkan tidak lengkap, formulir pendaftaran ini dapat 
ditolak.

Pameran perdagangan:   

Informasi Umum

Nama perusahaan:   Alamat:  

Telepon:   E-mail:  

Website:   Tautan/halaman media sosial:  



 Bagaimana Memilih UKM-UKM untuk Berpartisipasi  
di dalam Pameran-Pameran Perdagangan Kanada 18

Nama orang yang bertanggung jawab:   

Jabatan:   Nomor ponsel:  

Nama orang yang akan berpartisipasi di dalam pameran 
(jika berbeda dari di atas):  

Jabatan:   Nomor ponsel:  

Kelancaran bahasa Inggris: ☐ Lancar ☐ Tingkat Sedang ☐ Dasar ☐ Tidak ada

Ujian dilakukan dan disetujui oleh staf pemerintah:  
 

Informasi Perusahaan dan Produk 

Di tahun berapa perusahaan didirikan?  

Perusahaan didirikan sebagai:  ☐ Produsen ☐ Ekportir 
☐ Produsen/eksportir ☐ Lainnya:  

J umlah total pegawai:  Laki-laki   Perempuan

Produk-produk utama yang akan dipamerkan (tolong tuliskan semua produk-produk dan juga kode 
HS-nya). Gunakan lebih banyak ruang jika dibutuhkan: 

Produk dan Kode HS:   

Produk dan Kode HS:   

Produk dan Kode HS:   

Produk dan Kode HS:   

Produk dan Kode HS:   

Produk dan Kode HS:   

Produk dan Kode HS:   

Produk dan Kode HS:   

Produk dan Kode HS:   

Produk dan Kode HS:   
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Pengalaman Ekspor

Apakah saat ini perusahaan melakukan ekspor? ☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, tolong berikan informasi ekspor selama 3 tahun belakangan ini:

Tahun:  

Negara Negara Negara

Ekspor ke:

Produk:

Kuantitas:

Nilai (dalam US$):

Tahun:  

Negara Negara Negara

Ekspor ke:

Produk:

Kuantitas:

Nilai (dalam US$):

Tahun:  

Negara Negara Negara

Ekspor ke:

Produk:

Kuantitas:

Nilai (dalam US$):

Kapasitas Produksi

Seberapa besar kapasitas produksi Anda dalam 12 bulan ke depan? (total unit)   

Berapa persen dari kapasitas ini yang menjadi komitmen Anda?   

Berapa banyak unit yang dapat diproduksi untuk ekspor dalam 12 bulan ke depan?   

Jika Anda melakukan ekspor, berapa persen dari kapasitas ekspor ini yang menjadi komitmen Anda 
saat ini?   
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Sejarah Pameran Perdagangan

Apakah perusahaan Anda pernah berpartisipasi di dalam pameran-pameran perdagangan di luar 
negeri selama 2 tahun belakangan ini? ☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, pameran yang mana?

Tahun:  Pameran Perdagangan: 

Apakah Anda perwakilannya?   

Tahun:  Pameran Perdagangan: 

Apakah Anda perwakilannya?   

Apakah terjadi penjualan di dalam pameran-pameran ini? ☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, di pameran mana?   

Sertifikasi (jika berlaku)

HACCP: ☐ Ya ☐ Tidak

ISO: ☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, ISO yang mana?   

Organic: ☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, yang mana:   

Halal: ☐ Ya ☐ Tidak

Lainnya: ☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, yang mana:   

Promotional Tools Currently in Place

Website: ☐ Ya ☐ Tidak

Brosur perusahaan: ☐ Ya ☐ Tidak

Informasi produk (teknis dan non-teknis): ☐ Ya ☐ Tidak

Media sosial: ☐ Ya ☐ Tidak
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Kartu nama: ☐ Ya ☐ Tidak

Lainnya (sebutkan):   

  

Promosi Ekspor

Apakah ada dana yang tersedia untuk perusahaan Anda untuk berpartisipasi di dalam pameran per-
dagangan ini? ☐ Ya ☐ Tidak

Bagaimana proporsi dari dana-dana ini dalam hubungannya dengan dana yang dialokasikan untuk 
promosi ekspor selama 12 bulan ke depan? (%)   

Bagaimana proporsi dana promosi ekspor Anda dalam hubungannya dengan dana pemasaran total 
selama 12 bulan ke depan? (%)   

Apakah Anda memiliki program CSR yang dilakukan saat ini? ☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, sebutkan:   

Informasi Tambahan

Pastikan bahwa Anda memasukkan informasi di bawah ini:

Daftar harga (dalam US$, FOB3):   

Bahan promosi:   

Evaluasi teknis produk (jika tersedia):   

Packaging produk (packaging sesungguhnya atau foto): 

3  FOB stands for “free on board,” which is the point at which freight changes hands from seller to buyer.
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Sediakan informasi lainnya yang Anda rasa akan membantu perusahaan Anda terpilih untuk pameran 
ini.

  

  

   

  

Tanggal:   

Nama dalam huruf cetak:   

Tanda tangan:   
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Proses Perencanaan 
Sebelum, Selama, 
dan Setelah Pameran 
Perdagangan
Penting untuk membuat rencana ke depan dan memberikan waktu yang cukup untuk proses seleksi. 
Biasanya, perusahaan-perusahaan akan dipilih setidaknya 9 sampai 12 bulan sebelum aktivitas yang 
direncanakan sehingga mereka memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Kerangka waktu ini memung-
kinkan kementerian untuk merencanakan partisipasi secara baik dan memiliki keuntungan menghemat 
waktu – ini penting dalam hal logistik untuk booth. Untuk melengkapi perangkat dan proses yang dibuat 
dalam manual ini, Lampiran A memberikan visual untuk proses perencanaan sesungguhnya yang ber-
kaitan dengan aspek logistik yang terintegrasi ke dalam proses sebelum, selama, dan setelah pameran. 
Partisipasi yang mengikuti langkah-langkah ini akan meraih kesuksesan.
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Rangkuman: Apa yang Perlu 
Dilakukan dan Tidak Boleh 
Dilakukan Agar Berhasil 
Memilih UKM-UKM ynag 
Tepat dan Melakukan 
Pameran yang Luar Biasa
Lakukan
 • Lakukan perencanaan! Baik pemilihan pameran dan pemilihan peserta—makin awal makin baik!

 • Target: kerjalah 9 sampai 12 bulan sebelumnya. Tidak selalu dapat dilakukan, namun setiap upaya 
harus dilakukan.

 • Berkomitmen untuk menggunakan proses pemilihan yang terstandarisasi.

 • Gunakan sumber-sumber yang tersedia untuk mengidentifikasi pameran perdagangan yang tepat.

 • Kumpulkan intelijen pasar mengenai negara pameran perdanganan dan sektornya untuk memastikan 
potensi pasar atas sebuah produk.

 • Gunakan sistem pengurutan untuk membantu memilih UKM-UKM yang tepat.

 • Buatlah alur komunikasi yang konstan dengan peserta-peserta tertentu untuk membangun hubungan 
kerja yang baik sebelum pameran.

 • DJPEN harus mengambil peran utama terhadap UKM-UKM—bukan sebaliknya.

Tidak Boleh Dilakukan 
 • •Jangan menunggu sampai saat terakhir atau Anda akan mendapatkan kejutan yang tidak enak, 

seperti biaya booth dan biaya perjalanan yang lebih tinggi.

 • Jangan meresikokan kualitas untuk kuantitas. Lebih baik mendapatkan peserta yang lebih sedikit 
dibandingkan dengan terlalu banyak peserta namun tidak memenuhi kriteria.



 Bagaimana Memilih UKM-UKM untuk Berpartisipasi  
di dalam Pameran-Pameran Perdagangan Kanada 25

Pastikan 
Anda sudah 
mendapatkan 
ruang untuk 
booth 

 • Bayar uang muka

 • Pilihlah lokasi booth

 • Tetapkan konsep dan persyaratan pameran

 • Pilihlah perancang booth

 • Siapkan kelengkapan pameran 

Persiapkan 
logistik

 • Buatlah anggaran yang detail 

 • Buatlah pengaturan hotel 

 • Dapatkan freight forwarder sebagai sampel 

 • Dapatkan informasi yang lebih detail mengenai perusahaan dan produk 

 • Putuskan persyaratan booth (listrik yang dibutuhkan, dll.)

 • Rencanakan sebuah resepsi?

Rencanakan 
promosi

 • Putuskan bagaimana Anda akan mempromosikan pameran Anda di 
dalam pedoman pameran.

 • Putuskan urutan promosi 

 • Putuskan apa saja yang akan dicetak

Dapatkan 
informasi 
pameran

 • Deskripsi perusahaan dan produk 

 • Tulislah hal-hal untuk promosi dan siaran pers

 • Dapatkan detail perjalanan 

 • Informasi persyaratan, daftar harga, foto-foto, bahan promosi, dll.

Wujudkan  • Buatlah pertemuan dengan pembeli dalam acara tersebut (rapat dalam 
waktu-waktu khusus di booth atau di booth mereka)

 • Kirimkan bahan-bahan promosi 

 • Siapkanlah penjelasan siangkat dan agenda individual untuk para peserta 

 • Persiapkan evaluasi

Lampiran A: Proses 
Perencanaan Sebelum, 
Selama, dan Setelah 
Pameran Perdagangan
Proses Perencanaan—Satu sampai Dua Belas Bulan sebelum Pameran
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Proses Perencanaan—Selama dan Setelah Pameran

Kenalkan 
pasar 

Di booth

Hampir di 
akhir….

Tindak lanjut

 • Berikan penjelasan yang singkat (pengenalan akan pasar, logistik, 
jam (tepat waktu!)

 • Lakukan tur retail

 • Pastikan Anda datang awal dan pastikan para peserta 
membersihkan stand setiap hari

 • Berikan perlengkapan pameran dan agenda individual

 • Organisir pembuatan booth

 • Pastikan setiap perserta pergi ke pertemuan-pertemuan yang sudah 
ditetapkan 

 • Berpartisipasilah dalam acara-acara dan seminar networking

 • Pastikan bahwa booth ada penjaganya setiap saat 

 • Berjalanlah di pameran untuk mendapatkan kontak-kontak 
perdagangan

 • Rencanakan penjelasan di akhir acara untuk menentukan keberhasilan 
acara secara keseluruhan 

 • Rencanakan bagaimana membereskan stand 

 • Tentukan apa hasil pameran dalam jangka waktu pendek dan 
menengah—tanyakanlah, apa yang dirasakan oleh peserta 

 • Ini adalah peran Anda dan para peserta juga untuk menindaklanjuti 
sesegera mungkin untuk memanfaatkan momentum yang didapatkan dari 
partisipasi di dalam pameran.
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