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Program d i laksanakan dengan 
dukungan dana dari Pemerintah 
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BERMITRA DENGAN
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DAN MONTREAL

Proyek TPSA Mensponsori 
Kunjungan Delegasi Asosiasi 
Bisnis Indonesia ke Kanada

Proyek TPSA mensponsori delegasi dari asosiasi- asosiasi bisnis Indonesia untuk 

bertemu  dengan institusi-institusi paling berpengaruh di Kanada dalam sektor 

perdagangan yang berpontensi tinggi. Tujuannya adalah untuk menghubungkan asosiasi 

bisnis Indonesia dan Kanada serta untuk saling membagikan pengetahuan tentang 

praktik  terbaik asosiasi bisnis Kanada dalam memberikan layanan kepada anggota-

anggotanya, termasuk koordinasi dengan berbagai tingkat pemerintahan di Kanada.

Kelompok delegasi yang terdiri dari 12 pejabat dari 
lima asosiasi bisnis Indonesia dan Kementerian 
Perdagangan Indonesia memiliki kesempatan 
untuk melakukan perjalanan ke Ottawa, Montreal, 
dan Toronto untuk bertemu dengan berbagai 
pemangku kepentingan dari sektor komoditas alas 
kaki, pakaian, dan kopi di Kanada.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO)

 • Bapak Binsar Marpaung, Sekretaris Umum

 • Ibu Betty Wardani Nurbaety, Sekretaris 
Umum Dua

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)

 • Bapak Liem Liliek Setiawan, Wakil Ketua

 • Bapak Budiman H. Wiryaatmaja, Kepala 
Pendidikan, Pelatihan, dan Komite Sertifikasi

Asosiasi Kopi Spesialti Indonesia (AKSI)

 • Bapak Syafrudin, Ketua

Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI)

 • Bapak Pranoto Soenarto, Wakil Ketua

Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)

 • Ibu Ida Farida, Ketua Prov. Sulawesi Selatan

 • Ibu Rosi Malia, Ketua Prov. Aceh

 • Ibu Masrura Ramidjal, Ketua Prov. Jawa Barat

 • Ibu Shintamie Nastiti Surya Putri, Ketua 
Prov. Yogyakarta

Pengarahan singkat bagi delegasi asosiasi pengusaha Indonesia 
tentang cara ekspor ke Kanada.
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Kementrian Perdagangan Indonesia

 • Bapak Marolop Nainggolan, Kepala 
Sub-Direktorat Amerika dan Eropa, Direktorat 
Pengembangan dan Kerjasama Ekspor, 
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor 
Nasional (DGNED-Directorate General for 
National Export Development)

 • Ibu Meita Fitrianti Omar, Kepala Bagian 
Pengembangan Pasar Amerika, Direktorat 
Pengembangan Pasar dan Informasi 
Ekspor, DGNED

Tujuan dari kunjungan delegasi asosiasi bisnis 
Indonesia ke Kanada adalah untuk membangun 
hubungan antara asosiasi bisnis Indonesia dan 
Kanada, terutama yang berfokus pada usaha kecil 
dan menengah (UKM) di tiga sektor yang disebut 
di atas, dan untuk berbagi pengetahuan tentang 
praktik terbaik dari asosiasi bisnis Kanada dalam 
memberikan layanan kepada para anggotanya, ter-
masuk koordinasi dengan berbagai tingkat peme-
rintahan di Kanada.

Kunjungan delegasi dibagi dalam dua bagian. 
Bagian pertama diselenggarakan di Ottawa dari 
tanggal 14 hingga 16 September, dimana semua 
delegasi berpartisipasi dalam sebagian besar per-
temuan umum sektor dan mendapatkan pelatihan 
teknis pada isu-isu lintas sektoral seperti keseta-
raan gender dan keberlanjutan lingkungan. Bagian 
kedua dari kunjungan tersebut didedikasikan 
untuk pertemuan sektor-khusus, yang diadakan di 
Toronto dan Montreal dari 17 hingga 20 September.

Bagian 1: Rapat Sektor Umum 
di Ottawa
Pertemuan diawali di Ottawa di kantor The 
Conference Board of Canada, dimana para delegasi 
mendapatkan gambaran mengenai Proyek TPSA 
dan bagaimana kunjungan delegasi ditempatkan 
dalam kerangka proyek serta tujuan yang ingin 
dicapai dalam peningkatan ekspor dari Indonesia 
ke Kanada.

Sesi perkenalan segera dilanjutkan dengan pre-
sentasi oleh pejabat dari Trade Facilitation Office 
(TFO) Kanada. Presentasi tersebut ditujukan untuk 
menjawab tiga pertanyaan berikut:

 • Tren pasar dan konsumen apa yang sedang 
berlangsung di Kanada—khususnya terfokus 

pada faktor-faktor yang paling berpengaruh 
terhadap konsumen Kanada, termasuk 
pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan 
(CSR), pertimbangan lingkungan, dan dukungan 
terhadap bisnis yang dimiliki oleh perempuan.

 • Bagaimana sifat dasar dan struktur hubungan 
perdagangan Kanada-Indonesia mencakup 
peluang ekspor yang ada untuk Indonesia di 
pasar Kanada dan bagaimana kinerja produk 
ekspor utama Indonesia di pasar Kanada.

 • Bagaimana eksportir dapat mengakses pasar 
Kanada dengan menyoroti langkah apa saja 
yang perlu dilakukan eksportir agar produk 
mereka dapat masuk ke Kanada.

Para delegasi memiliki kesempatan untuk bela-
jar langsung dari para pejabat tinggi Global Affairs 
Canada mengenai cara pemerintah Kanada men-
dukung dan bekerja bersama para pengusaha 
Kanada dan organisasi non pemerintah dalam 
membuat kebijakan perdagangan. Empat topik 
yang berhubungan dengan perdagangan yang 
dibawakan oleh pejabat senior yaitu:

 • Hubungan perdagangan Kanada-ASEAN.

 • Pentingnya berkonsultasi dengan berbagai 
pemangku kepentingan dalam setiap proses 
perundingan perdagangan agar dapat lebih 
memahami tantangan dan manfaatnya 
bagi bisnis di Kanada dan (negara) Kanada 
pada umumnya.

 • Mengapa dan bagaimana pemerintah 
melibatkan diri dengan pelaku industri.

 • Bagaimana pemerintah mendukung pebisnis 
perempuan Kanada untuk berhasil dalam 
perdagangan internasional.

Para delegasi kemudian mendengar dari dua 
pembicara mengenai inisiatif yang didedikasikan 
untuk mendukung para pengusaha perempuan 
dalam jejaring bisnis serta dalam mengakses 
pasar internasional.

Diadakan pula sebuah webinar mengenai inisiatif 
berkelanjutan disektor pakaian jadi dan alas kaki 
dan para delegasi belajar dari inisiatif tersebut 
untuk meningkatkan aspek keberlanjutan dan ran-
tai nilai global sektor pakaian jadi dan alas kaki.

Pada hari terakhir kunjungan delegasi ke Ottawa, 
TPSA menyelenggarakan lokakarya sehari penuh 
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tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 
dan bagaimana CSR dapat menjadi cara yang 
ampuh untuk meningkatkan profitabilitas bisnis 
dan kinerja sosial dan lingkungan.

Art 2: Rapat Sektor Khusus di 
Toronto dan Montreal
Proyek TPSA menyelenggarakan serangkaian per-
temuan lainnya untuk ketiga kelompok delegasi 
guna melakukan diskusi khusus-sektor dan mem-
bangun jejaring dengan mitra industri mereka di 
Kanada. Beberapa pertemuan diadakan di Ottawa 
pada tanggal 15 September 2016, sedangkan seba-
gian besar lainnya berlangsung dari tanggal 19 
hingga 20 September di Toronto untuk kelompok 
alas kaki dan kopi, dan di Montreal untuk kelompok 
pakaian jadi.

Kelompok Delegasi Alas Kaki: Pembelajaran 
dari Importir dan Distributor Alas Kaki
Pertemuan kelompok alas kaki diawali dengan pre-
sentasi tataran alas kaki di Kanada dan kelompok 
delegasi diajak mengunjungi beberapa toko ritel 
dan mal untuk mendapatkan pemahaman tentang 
keadaan pasar. Pada hari kedua, kelompok dele-
gasi bertemu dengan tiga organisasi:

 • The Indeka Group, salah satu importir terbesar 
Kanada dengan merek sepatu global dalam 
setiap kategori, termasuk fashion laki-laki dan 
perempuan, atletik, cuaca dingin, keamanan, 
kenyamanan, dan sandal.

 • Trend Marketing, distributor alas kaki dengan 
portofolio terbesar untuk merek-merek 
internasional di Kanada.

 • Northern Royalty Distribution, yang menjual 
sebuah merek terkemuka di Amerika Serikat 
sebagai distributor dan telah mengembangkan 
merek Kanada tersendiri, serta label pribadi 
untuk akun nasional.

Kelompok Delegasi Kopi: Dari Kebijakan 
hingga Logistik, Roasters (Kopi), dan 
Penjualan Ritel
Selama kelompok delegasi kopi ini berada di 
Ottawa, mereka berkesempatan untuk bertemu 
dengan Fairtrade Canada dan dua roasters dan 
penjual kopi lokal—Bridgehead dan Happy Goat 
Coffee Company.

Sementara di Toronto, kelompok ini bertemu 
dengan dua penjual dan roasters kopi lokal (mikro) 
lainnya—Green Beanery dan Hale Coffee Company. 
Serupa dengan roasters dan penjual di Ottawa, 
perusahaan-perusahaan ini memiliki pendekatan 
tersendiri dalam memilih pasokan biji kopi mereka.

Kelompok ini juga mempelajari isu-isu yang diha-
dapi pada tingkat asosiasi industri. Kelompok ini 
bertemu dengan pejabat Asosiasi Kopi Kanada dan 
mempelajari bagaimana asosiasi ini mempromosi-
kan dan melindungi kepentingan para anggotanya.

Kelompok delegasi kopi bertemu dengan pemilik 
Kencaf Importing and Distributing, sebuah perusa-
haan dengan berbagai pengalaman mengimpor 
beragam jenis kopi Indonesia ke Kanada. Kelompok 
ini juga mendapat kesempatan untuk mempela-
jari tantangan teknis mengimpor kopi Indonesia 
dari perspektif perusahaan logistik pihak ketiga di 
Canada-Eland Inc.

Kelompok Delegasi Pakaian Jadi: Pelajaran 
dari Penjual, Distributor, dan Pusat Penelitian
Pertemuan di Montreal dimulai dengan presen-
tasi mengenai tataran pakaian jadi di Kanada. Lalu 
dilanjutkan dengan gambaran tren terbaru pasar 
ritel pakaian jadi Kanada oleh direktur pema-
sok merek Mark Edwards Apparel, yang terkenal 
dengan lini mode murah dan cepat, dipelopori oleh 
penjual seperti Zara, Forever 21, dan H&M.

Kelompok ini mengunjungi tiga penjual: yang per-
tama berfokus pada segmen harga rendah (Joe 
Fresh), yang kedua berfokus pada pasar khusus 
penjualan pakaian Islami (Boutique Fatima), dan 
yang ketiga berfokus pada penjualan topi produksi 
lokal (Mod-Atout Inc.)

Dalam rangka mengidentifikasi praktik terbaik, 
kelompok delegasi ini bertemu dengan Direktur 
Eksekutif Mmode. Mmode adalah sebuah organi-
sasi yang menyatukan desainer-desainer Quebec, 
produsen, penjual ritel, dan pemerintah untuk 
meningkatkan daya saing industri mode di Quebec. 
Mmode didanai bersama oleh pemerintah Quebec 
dan sektor swasta.
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Untuk lebih memahami pentingnya peran Montreal 
dalam industri pakaian jadi Amerika Utara, kelom-
pok delegasi mengunjungi Montréal Fashion Mart, 
atau Centre International de Mode de Montréal 
(CIMM), di jantung daerah Chabanel. Kantor 
CIMM menaungi koleksi mode Kanada dan sum-
ber dayanya, termasuk desainer, produsen, agen, 
dan importir.

Para delegasi juga menyaksikan inisiatif inovasi 
lokal terbaru dalam industri tekstil dan pakaian jadi. 
Mereka mengunjungi fasilitas tersebut dan ber-
temu dengan staf organisasi non-profit Vestechpro, 
sebuah pusat penelitian dan inovasi pakaian yang 
berafiliasi dengan Cégep Marie-Victorin dan seko-
lah fashionnya. Vestechpro bermitra dengan 
perusahaan- perusahaan dan organisasi- organisasi 
di Quebec dan bagian lain dari Amerika Utara 
untuk  membantu meningkatkan posisi mereka di 
industri pakaian dunia.

Inisiatif lain yang berkontribusi terhadap transfor-
masi industri tekstil lokal kini dipimpin oleh CTT 
Group, yang berafiliasi dengan Cégep de Saint-
Hyacinthe. CTT Grup adalah laboratorium penelitian 

& pengembangan terkemuka di Kanada yang ber-
fokus pada tekstil teknis, geo-sintetis, dan bahan- 
bahan lanjutan berbasis tekstil.

Umpan Balik Peserta
Lembar isian umpan balik delegasi mengungkap-
kan bahwa 92 persen merasa keterampilan dan 
pengetahuan mereka meningkat secara signifikan 
sebagai hasil dari kegiatan perjalanan ini. Semua 
delegasi menilai kegiatan ini sangat baik atau 
sangat baik sekali.

Kesimpulan
Kegiatan ini berhasil mengokohkan hubungan 
antara asosiasi-asosiasi bisnis Indonesia yang terpi-
lih dari tiga sektor prioritas dengan pasangan aso-
siasi industri mereka di Kanada. Kegiatan ini juga 
menghubungkan asosiasi bisnis Indonesia dengan 
berbagai pemangku kepentingan di Kanada dise-
tiap rantai nilai sektor, yang memungkinkan para 
delegasi untuk lebih memahami peluang dan tan-
tangan di pasar Kanada dari berbagai perspektif. 
Pertemuan dengan pejabat pemerintah Kanada 
menyoroti manfaat dari kolaborasi antara asosiasi- 
asosiasi bisnis dan pemerintah.

Asosiasi pengusaha Indonesia berfoto bersama didepan kantor The Conference Board of Canada di Ottawa.
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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 
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


