
 
 
 

  

 
 

PELUANG PASAR PERUSAHAAN INDONESIA 
UNTUK EKSPOR KE CANADA 

 

Kanada sangat bergantung kepada impor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk 
memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat. Impor Kanada mencapai $ 533 miliar pada 
tahun 2016, menjadikan negara salah satu pasar impor terbesar di dunia. Sementara, impor dari 
Indonesia mencapai $ 1 miliar di tahun yang sama. 

Penelitian pasar oleh Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance (TPSA) Project 
(www.tpsaproject.com) telah mengidentifikasi bahwa industri Kopi, Alas Kaki, dan Pakaian Jadi 
memiliki potensi tinggi untuk meningkatkan ekspor ke Kanada. Impor untuk produk Pakaian, alas kaki 
dan produk tekstil mencapai $ 22 miliar pada tahun 2016, sedangkan produk makanan, minuman dan 
tembakau adalah $ 30 miliar. Angka-angka ini merupakan peluang besar perdagangan bagi perusahaan-
perusahaan Indonesia. 

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan ekspor produk Indonesia ke Kanada, TPSA telah 
menulis Panduan untuk membantu pemilik bisnis Indonesia mengekspor produk mereka ke Kanada. 
Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bahan referensi bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat 
umum yang memiliki minat dan belajar akan peluang ekspor ke Kanada. 

 Panduan Langkah demi Langkah untuk Mengekspor ke Kanada 

 Tiga Panduan Langkah demi Langkah untuk Mengekspor Kopi, Alas kaki dan Pakaian jadi 
ke Kanada 

 

Panduan untuk Mengekspor ke Kanada 

 

 

 

Panduan Langkah demi Langkah bagi UKM 
untuk Mengekspor ke Kanada (November 
2016)  

Panduan langkah-langkah untuk eksportir 
Indonesia dalam persiapan ekspor. Proses ekspor 
dari Indonesia ke Kanada diuraikan dan 
dijelaskan dengan lebih mudah. 

 Meningkatkan Ekspor Indonesia ke Kanada 
(November 2016) 

Laporan yang mengidentifikasi komoditas dan 
produk-produk Indonesia yang memiliki peluang 
ekspor tinggi ke Kanada.  

(http://www.tpsaproject.com/wp-
content/uploads/2015-10-19-Report-1213.01.1a.pdf) 

 
 

 

  
 
 



 
Panduan untuk Mengekspor Kopi, Pakaian jadi dan Alas kaki 
 

 

Panduan Langkah demi Langkah untuk Mengekspor Kopi 
ke Kanada (April 2017) 

Langkah -langkah yang disarankan untuk diikuti oleh eksportir 
kopi Indonesia. Panduan ini akan membantu eksportir kopi 
Indonesia meneliti dan memahami pasar dan peraturan di 
Kanada. 

 

Panduan Langkah demi Langkah untuk Mengekspor 
Pakaian jadi ke Kanada (April 2017) 

Langkah yang disarankan untuk diikuti eksportir pakaian jadi 
Indonesia. Panduan ini menguraikan setiap langkah proses 
ekspor dan menyediakan informasi dari sejumlah sumber dan 
layanan yang disediakan secara gratis. 

 

Panduan Langkah demi Langkah untuk Mengekspor Alas 
kaki ke Kanada  (April 2017) 

Langkah yang disarankan untuk diikuti eksportir alas kaki 
Indonesia. Panduan ini menyediakan bab-bab yang membantu 
eksportir alas kaki Indonesia melalui proses ekspor. 

Panduan tersedia di 

http://www.tpsaproject.com/exporting-to-canada/ 
 

Tentang TPSA Project 

TPSA adalah proyek lima tahun senilai C$12 juta yang didanai Pemerintah Kanada 
melalui Global Affairs Canada. Tujuan keseluruhan TPSA adalah mendukung 
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan serta menanggulangi 
kemiskinan di Indonesia melalui intensifikasi perdagangan dan investasi antara 
Indonesia dan Kanada. Untuk mencapai tujuan tersebut, TPSA menyelenggarakan 
pelatihan, penelitian, dan bantuan teknis kepada instansi pemerintah Indonesia, serta 
mendukung UKM Indonesia melakukan kegiatan ekspor ke Kanada. 
 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kantor TPSA di Jakarta, Indonesia: 
 

Mr. Gregory A. Elms, Field Director, TPSA 
Canada Centre, World Trade Centre 5, 15th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31 

Jakarta 12190, Indonesia 
Phone: +62-21-5296-0376, or 5296-0389     E-mail:  greg@tpsaproject.com 
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