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TPSA Menawarkan Pelatihan 
mengenai Bagaimana 
Mempersiapkan Laporan  
Intelijen (Kondisi) Pasar  
(Market Intelligence Reports—MIR)

Indonesia perlu memahami kondisi saat ini serta potensi pasar ekspornya agar dapat 

meningkatkan performa perdagangan internasional-nya. Mengumpulkan data intelijen 

mengenai pasar (Indonesia) saat ini dan di masa depan, serta (keberadaan) pesaing-

pesaingnya pada kedua pasar tersebut, merupakan hal yang sangat penting dalam 

usaha meningkatkan ekspor Indonesia.

Sebagai bagian dari proyek TPSA, sebuah pela-
tihan tiga-hari diselenggarakan bagi pejabat 
Kementerian Perdagangan Indonesia mengenai 
bagaimana mempersiapkan laporan intelijen (kon-
disi) pasar (MIRs). 26 pejabat (13 pria dan 13 perem-
puan), datang dari berbagai departemen dalam 
Kementerian Perdagangan Indonesia.

Ikhtisar 
Pelatihan yang dibawakan oleh Marc Germain, 
seorang TFO Associate, mengembangkan kapasi-
tas para peserta dengan menyediakan metodologi 
praktik terbaik dan perangkat untuk mengumpul-
kan dan mengembangkan informasi mengenai 
perdagangan Indonesia dengan negara-negara 
lain, terutama Kanada. Pelatihan ini mencakup 
studi kasus tentang tiga komoditas target TPSA, 
yaitu: kopi, pakaian jadi dan alas kaki.

Marc Germain membawakan pelatihan.

“Saya mengumpulkan data sekunder 
dalam pekerjaan sehari-hari, termasuk 
melalui makalah penelitian, publikasi dan 
internet. Pelatihan MIR memberi saya 
referensi yang sangat baik, terutama dalam 
mengidentifikasi sumber-sumber data 
untuk pasar Kanada. Metode pengumpulan 
data yang diuraikan juga memperkaya 
pengetahuan saya mengenai metode 
yang saya gunakan. Saya mempelajari 
begitu banyak hal mengenai pasar Kanada 
secara keseluruhan.”

—SISKA FIRBILIANI SAHAT
Ahli Statistik, Direktorat Pengembangan Informasi Pasar  

dan Ekspor, Kementerian Perdagangan Indonesia
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Langkah Kunci dalam Menyusun 
sebuah MIR 
Mendefinisikan Pembaca Utama dan 
Memahami Kebutuhan Mereka 
Salah satu faktor terpenting dalam menentukan 
isi yang masuk dalam laporan adalah kebutuhan 
untuk mendefinisikan dan memahami pembaca 
utamanya. Dalam hal ini, UKM dengan penge-
tahuan yang minim mengenai pasar ekspor dan 
Kanada sebagai (tujuan) pasar ekspor akan men-
jadi pembaca utamanya. Dengan demikian, sangat 
penting untuk menulis laporan ini dengan meng-
gunakan bahasa yang sederhana dan jelas yang 
mudah dipahami pendatang baru.

Menentukan Pencapaian dan Hasil 
Pelatihan menunjukkan kepada penyusun laporan 
cara menulis yang memungkinan pembaca untuk 
menjawab dua pertanyaan utama:

 • Apakah perusahaan saya siap memasuki 
pasar ini?

 • Apakah pasar ini sesuai untuk perusahaan saya?

Memahami Perbedaan Antara Penelitian 
Primer dan Sekunder 
Peserta mempelajari perbedaan antara penelitian 
primer dan sekunder: Penelitian primer diadakan 
khusus untuk kepentingan penyusunan laporan, 
sementara penelitian sekunder dilaksanakan untuk 
tujuan lainnya. Pelatihan ini menekankan penting-
nya pemahaman terhadap perbedaan mendasar di 
antara keduanya.

Memahami Perbedaan Data Kualitatif 
dan Kuantitaf 
Laporan yang komprehensif dan disusun dengan 
baik biasanya memiliki bauran data kuatitatif dan 
kuantitatif. Data kualitatif biasanya subyektif dan 
berbentuk jawaban interview, survei, serta focus 
group. Data kuantitatif biasanya terukur dan dinya-
takan menggunakan angka.

Identifikasi Parameter dan Batasan Laporan 
Laporan yang baik harus mengidentifikasi batasan 
dan parameter bagi pembaca, mengingat laporan 
biasanya tidak dibuat berdasarkan informasi yang 
sempurna. Batasan-batasan ini harus dipaparkan 
secara jelas di awal laporan.

Membuat Kerangka Laporan yang 
Komprehensif 
Membuat kerangka laporan yang komprehensif 
merupakan salah satu langkah yang paling pen-
ting dalam menyusun laporan yang informatif 
dan bermanfaat. Komponen yang direkomendasi-
kan dalam kerangka sebuah MIR mengenai pasar 
Kanada mencakup hal-hal berikut:

 • ringkasan eksekutif

 • pembukaan

 • konteks global

 • konteks Indonesia

 • konteks Kanada

 • rekomendasi

 • kesimpulan

Mengidentifikasi Perangkat untuk 
Mengumpulkan Informasi dalam Konteks 
Global, Indonesia dan Kanada 
Peserta diberikan kesempatan yang luas untuk 
mencari dan menyajikan perangkat yang tersedia 
yang dapat digunakan untuk mengumpulkan infor-
masi yang berhubungan dengan ketiga sektor pro-
duk sasaran TPSA.

Kerja Kelompok Selama Pelatihan 
Peserta ditempatkan dalam kelompok- kelompok 
yang terdiri dari lima hingga enam orang dan 
diminta untuk bertukar pikiran mengenai langkah- 
langkah penyusunan laporan. Setiap kelompok 
menggunakan satu dari ketiga studi kasus MIR 
sebagai dasar untuk pekerjaan mereka (dalam 
kelompok). Kemudian kelompok-kelompok ter-
sebut bergantian menggunakan dua studi kasus 
lainnya. Disepanjang pelatihan, semua kelompok 
diminta untuk membuat presentasi singkat tentang 

Kegiatan dalam kelompok. 
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hasil temuan mereka kepada kelompok lainnya, 
yang menjadikan sesi tersebut sangat interaktif.

Para anggota kelompok juga saling bertu-
kar tempat agar setiap peserta dapat mera-
sakan bekerja bersama kolega dan topik yang 
berbeda. Sebagian besar presentasi difokuskan 
pada kerangka laporan,  perangkat yang diguna-
kan untuk mengumpulkan informasi yang relevan 
(globa, Indonesia, dan Kanada), serta informasi 
yang didapat menggunakan perangkat tersebut. 
Mereka juga mempresentasikan garis besar dari 
ringkasan eksekutif.

Umpan Balik Peserta 
Dalam kuesioner pascapelatihan, seluruh peserta 
menyampaikan bahwa kemampuan dan penge-
tahuan mereka meningkat setelah mendapatkan 
pelajaran dari pelatihan. Enam puluh lima per-
sen mengatakan bahwa mereka akan “sangat 
sering” atau “sering” menggunakan pengeta-
huan yang didapat dalam pekerjaan mereka, tiga 
puluh satu persen mengatakan “kadang-kadang” 
dan empat persen “jarang”. Sembilan puluh enam 
persen menyampaikan tingkat kepercayaan diri 
mereka dalam menerapkan pengetahuan terse-
but kini  berada antara kisaran “baik” dan “sangat  
baik sekali”.

Peserta melaporkan kepuasan yang tinggi terha-
dap pelatihan secara keseluruhan. Secara umum, 
delapan puluh lima persen peserta memberikan 
peringkat “sangat baik sekali” atau “sangat baik” 
dan lima belas persen memberi peringkat “baik”.

Peserta diakhir pelatihan MIR. 

Tanggapan dari Form Umpan Balik

“Dari pelatihan, saya mendapatkan informasi 
tentang cara menyusun laporan yang baik 
yang mudah dipahami dan saya (merasa) 
dapat menerapkan informasi (yang saya 
dapat) ini.”

“Saya mempelajari tentang sumber sekunder 
yang tersedia yang dapat saya gunakan 
untuk memperoleh informasi, terutama yang 
berhubungan dengan Kanada.”

“Saya akan menggunakan pengetahuan 
yang saya dapatkan dari pelatihan 
untuk mempersiapkan materi 
perundingan perdagangan.”

“Saya bertanggung jawab untuk 
mengadakan penelitian pasar tahunan. 
Dengan demikian, hal yang saya pelajari 
dalam pelatihan ini akan membantu 
pekerjaan saya di masa depan.”

“Menulis laporan intelijen mengenai kondisi 
pasar merupakan pekerjaan sehari-hari 
saya di kantor. Pelatihan ini sangat berguna, 
khususnya dalam meningkatkan kualitas 
pekerjaan saya dengan menambahkan 
aspek-aspek baru yang diajarkan dalam 
pelatihan, seperti misalnya dampak 
lingkungan dan faktor sosial.”
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Kesimpulan 
Capaian kunci dari pelatihan yang diadakan 
antara lain:

 • Para peserta kini memiliki kerangka kerja yang 
dapat digunakan untuk mempersiapkan laporan 
intelijen pasar untuk Kanada, serta untuk pasar 
tujuan lainnya.

 • Para peserta kini dapat mengidentifikasi dan 
menggunakan perangkat yang diperlukan untuk 
mengumpulkan informasi.

Jika kementerian yang bertanggung jawab terha-
dap penyusunan laporan intelijen pasar mengga-
bungkan semua komponen yang diuraikan dalam 
panduan pelatihan MIR, sebuah UKM seharusnya 
bisa mendapat informasi yang cukup untuk dapat 
memahami dengan baik kondisi pasar dan per-
syaratan sektor produk mereka. Dengan informasi 
ini, UKM tersebut berada dalam posisi yang tepat 
untuk mengevaluasi penawaran ekspor mereka 
untuk menentukan apakah pasar tujuan mereka 
sudah tepat untuk perusahaan dan produk mereka. 
Jika mereka telah berada pada pasar yang tepat, 
mereka dapat mengambil langkah selanjutnya 
untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar 
dengan semestinya.

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 
 organisasi masyarakat madani untuk informasi 
 terkait perdagangan, analisis kebijakan perda-
gangan, refomasi regulasi dan promosi dagang 
dan investasi 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


