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Peserta Magang TPSA yang 
Berfokus pada Standar dan 
Regulasi Makanan dan Produk

Sebagai bagian dari kegiatan TPSA untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan 

pejabat pemerintah dalam meningkatkan perdagangan dan investasi antara Kanada 

dan Indonesia, TPSA mensponsori dua peserta magang untuk bekerja bersama peneliti 

di The Conference Board of Canada tentang pembelajaran terbaik dalam standar dan 

regulasi makanan dan produk.

Proyek TPSA mensponsori dua peserta magang 
dari Kementerian Perdagangan untuk melaku-
kan perjalanan ke Kanada guna mempelajari kea-
manan produk konsumen, keamanan makanan, 
dan dampak standar dan regulasi untuk ekspor 
ikan dan produk olahan ikan ke Kanada. Tujuan 
ganda perjalanan ini yaitu: 1) untuk menentukan 
bagaimana Indonesia dapat belajar dari Kanada 
dalam meningkatkan sistem keamanan produk 
konsumennya; 2) untuk belajar bagaimana standar 
dan regulasi Kanada sehubungan dengan ikan dan 
produk olahan ikan mempengaruhi impor Kanada 
dari Indonesia (terhadap produk tersebut). 

Kedua peserta magang tersebut adalah:

 • Rahayu Ningsih, Divisi Peneliti, Logistik, 
Investasi, dan Fasilitasi Perdagangan

 • Astika Tresnawati, Pengawas Laboratorium 
Kontaminasi Kimia, Laboratorium Penguji 
Kualitas Produk

Periode magang dibagi menjadi empat bagian:
1. Pelatihan oleh Health Canada
2. Pelatihan bidang khusus
3. Kunjungan lapangan bersama pemangku 

kepentingan keamanan makanan dan produk 
konsumen di Toronto, Guelph, dan Ottawa

4. Analisis dan presentasi hasil

Pelatihan oleh Health Canada
Bagian pelatihan ini diadakan di Ottawa pada 
20  dan 21 Maret, di mana para peserta magang 
mendengarkan presentasi dari staf Health Canada 
mengenai sistem keamanan produk konsumen 
Kanada. Pelatihan diawali dengan ringkasan 
Program Keamanan Produk Konsumen Kanada 
serta Undang-undang dan regulasi Keamanan 
Produk Konsumen Kanada (Canada Consumer 
Product Safety Act—CCPSA). Topik presentasi juga 
mencakup kebijakan bahaya dan risiko, kegiatan 
pengawasan, penggalian data sosial, pengelo-
laan kasus, penilaian risiko, dan pengelolaan risiko. 

Rahayu Ningsih mempresentasikan hasil penelitiannya.
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Peserta magang mempersiapkan presentasi sing-
kat tentang rezim dan laboratorium keamanan pro-
duk konsumen di Indonesia.

Pelatihan Bidang Khusus
Pada bagian kedua ini, kedua peserta magang 
mengikuti pelatihan bidang khusus. Dari tang-
gal 22  hingga 29 Maret, Ibu Tresnawati mengha-
diri pelatihan di Laboratorium Keamanan Produk 
Konsumen (PSL—Product Safety Laboratory) Health 
Canada. Di sana, beliau diperkenalkan pada pro-
ses pengujian mekanik, elektrik dan kimiawi PSL. 
Beliau mengamati pengujian keamanan untuk ber-
bagai produk, termasuk di antaranya:

 • keranjang dan kereta bayi, tempat tidur bayi, 
buaian, ayunan bayi, tempat bermain, dot bayi, 
dan pakaian tidur anak-anak

 • mainan, mainan kerincing bayi, kantong plastik 
bening, magnet

 • lampu musiman, perpanjangan pintu gerbang

 • tekstil dan seprei

Sementara itu, Ibu Ningsih meneliti sistem keamanan 
makanan dan sektor perikanan Kanada. Kegiatan 
beliau di antaranya mencakup kajian terhadap 
laporan yang dipublikasikan oleh The  Conference 
Board of Canada, Pemerintah Kanada, organisasi 
non pemerintah dan jurnal akademis. Beliau juga 
menganalisis data dari International Trade Centre 
mengenai ekspor Indonesia dan impor Kanada 
untuk ikan dan produk ikan beku.

Kunjungan Lapangan bersama 
Pemangku Kepentingan Keamanan 
Produk Konsumen dan Makanan di 
Toronto, Guelph, dan Ottawa
Dari tanggal 3 hingga 13 April, para peserta magang 
mengunjungi beberapa badan usaha swasta, 
departemen dan badan pemerintah, serta organi-
sasi-organisasi lainnya untuk mempelajari sistem 
keamanan makanan, perikanan dan produk kon-
sumen Kanada. Staf dari Conference Board’s Centre 
for Food di Kanada mengatur dan mendampingi 
kedua peserta magang dalam kunjungan ke orga-
nisasi-organisasi berikut ini:

 • Intertek Testing Services—untuk mempelajari 
layanan pengujian dan konsultasi Intertek; 
menghadiri presentasi tamu dan ringkasan 
mengenai Loblaws; dan mendapatkan tur 
keliling fasilitas pengujian Intertek.

 • Canada Halal Examination and Certification 
(CHEC)—untuk mempelajari sistem dan praktik 
sertifikasi halal CHEC, serta untuk mengamati 
sebuah inspeksi terhadap Paramount Fine Foods 
di North York.

 • Food Starter—mengunjungi fasilitas persiapan 
makanan dan pengemasan Food Starter, yang 
dirancang untuk membantu pengusaha di 
bidang makanan.

 • The Biodiversity Institute of Ontario (BIO)—untuk 
mempelajari penelitian BIO tentang identifikasi 
spesies dan hubungan kegiatan ini dengan 
pengujian, penelusuran, dan standar keamanan 
makanan di Kanada dan luar negeri.

 • The Ontario Ministry of Agriculture, Food and 
Rural Affairs (OMAFRA)—untuk mendengarkan 
presentasi tentang kerangka kerja regulasi 

Astika Tresnawati mempresentasikan hasil penelitiannya.

Peserta magang mengunjungi Food Starter di Toronto.
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makanan Ontario dan bagaimana kerangka kerja 
ini bersinggungan dengan kerangka kerja dan 
standar federal, kabupaten, dan swasta.

 • National Standards Foundation (NSF Canada)—
untuk mempelajari program pelatihan dan 
sertifikasi keamanan makanan NSF Canada, 
serta mengunjungi fasilitas pengujian dan 
persiapan makanan NSF Canada.

 • The Canadian Food Inspection Agency (CFIA)—
untuk mendapatkan ringkasan tentang CFIA, 
proses inspeksi impor dan ekspor, serta 
sistem laboratoriumnya.

 • Ottawa Public Health (OPH)—untuk menghadiri 
pelatihan sehari penuh OPH tentang 
persiapan makanan yang aman. Topik yang 
diangkat meliputi penyakit yang diakibatkan 
makanan, bakteri, higienis dan sanitasi, serta 
tanggap darurat.

 • CanadaGAP—untuk memahami program 
sertifikasi keamanan makanan CanadaGAP 
untuk produsen buah dan sayuran, serta 
bagaimana program ini berinteraksi dengan 
warga Kanada dan regulasi internasional 
mengenai keamanan makanan.

 • Food Processing Human resources Council 
(FPHRC)—untuk mengetahui bagaimana FPHRC 
membantu para pengolah makanan dari Kanada 
mau pun dunia internasional mengembangkan 
dan mempertahankan tenaga kerja ahli 
dan stabil.

 • Farm Boy—untuk mengunjungi lokasi unggulan 
Farm Boy, dan mempelajari filosofi perusahaan, 
praktik pembelian bahan, dan tanggapannya 
terhadap regulasi dan standar pemerintah mau 
pun swasta.

Analisis dan Presentasi Hasil
Dari tanggal 17 April hingga 10 Mei, kedua peserta 
magang bekerja dengan staf The Conference 
Board of Canada untuk menganalisis dan merang-
kum hasil temuan mereka dari pelatihan dan 
kunjungan lapangan. 

Ibu Tresnawati menggunakan pelatihan yang dida-
patnya dari Laboratorium Keamanan Produk untuk 
membuat perbandingan antara sistem keamanan 
produk konsumen Kanada dan Indonesia. Salah 
satu perbedaan utama yaitu, di Kanada, semua 
pengujian kesehatan Kanada merupakan wewe-

nang PSL, sementara di Indonesia, baik labo-
ratorium pemerintah mau pun swasta memiliki 
kewenangan untuk menguji produk konsumen. 
Kanada juga mendapatkan keuntungan dari ada-
nya penilaian risiko dan kerangka kerja penge-
lolaan risiko yang sudah mapan, termasuk pula 
kewajiban penelusuran, yang kesemuanya masih 
kurang dikembangkan dan lebih sulit dikelola di 
Indonesia. Perbedaan lainnya mencakup fokus 
Kanada terhadap persetujuan pascapasar (diban-
dingkan dengan persetujuan pra- dan pascapasar 
di Indonesia), serta cakupan pengujian yang lebih 
luas di Indonesia.

Analisis Ibu Ningsih mengungkap adanya beberapa 
varian ikan dan produk olahan ikan yang secara tra-
disional belum memiliki angka ekspor yang besar 
ke Kanada sebenarnya memiliki potensi ekspor 
yang besar. 

Analisis beliau juga mengungkapkan bahwa pro-
dusen Indonesia menghadapi beberapa tan-
tangan  yang membatasi kemampuan mereka 
untuk mengekspor ke Kanada. Tantangan ini 
meliputi persyaratan keamanan dan penelusuran 
makanan Kanada yang ketat, serta standar swasta 
seperti misalnya pertanian dan produksi organik, 
lingkungan, keberlanjutan, dan perdagangan yang 
adil. Meningkatkan ekspor ikan dan produk ola-
han ikan Indonesia ke Kanada bergantung pada 
penguatan kemampuan pemrosesan Indonesia 
dalam memenuhi persyaratan yang ada, serta 
dalam meningkatkan kolaborasi antara pemerintah 

Christhophorus Barutu membahas hasil penelitian dengan 
kelompoknya.



• 4 •

Indonesia dengan pelaku industri dalam inisiatif 
pemasaran dan promosi.

Pada tanggal 10 Mei 2017, peserta magang mem-
presentasikan hasil penelitian mereka dalam 
sebuah lokakarya yang diselenggarakan oleh 
The Conference Board of Canada. Turut hadir 
pula anggota tim TPSA Ottawa, staf peneliti 
Conference Board, Christhophorus Barutu (Atase 
Perdagangan, Kedutaan Besar Republik Indonesia 
di Ottawa), Yusuf Wiharsoyo (Kedutaan Besar 
Republik Indonesia di Ottawa), Rolf Schoenert 
(Deputy Director, Kerja sama Teknis, Divisi Kebijakan 
Perdagangan, Canadian Food Inspection Agency), 
Prajeena Karmacharya (Kerja sama Teknis, Divisi 
Kebijakan Perdagangan, Canadian Food Inspection 
Agency), dan France Legault (Manajer Laboratorium, 
Health Canada).

Kesimpulan
Riset yang diadakan membantu meningkatkan 
pemahaman kedua peserta magang terhadap 
sistem keamanan makanan dan produk konsu-
men Kanada serta cara-cara yang bisa dilakukan 
Indonesia untuk meningkatkan sistemnya sendiri 
dengan belajar dari Kanada. Kunjungan lapangan 
membantu kedua peserta magang memahami 
selera dan preferensi konsumen Kanada, serta 
mendapatkan beberapa praktik terbaik untuk 
memperkuat dukungan pemerintah Indonesia ter-

hadap sektor swasta. Riset dan analisis yang dila-
kukan akan meningkatkan kegiatan TPSA di masa 
mendatang dalam memperkuat sektor swasta 
Indonesia, serta meningkatkan daya saing di pasar 
Kanada mau pun dunia.

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 

Peserta magang dan hadirin saat presentasi tanggal 10 Mei, berkumpul di depan kantor The Conference Board of Canada.
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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


