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Setiap tahun sejak 2015 hingga 2018, Proyek TPSA telah diundang ke Trade Expo 

Indonesia (TEI) tahunan, pameran dagang terbesar di negara ini, yang berbagai produk 

pabrikan dan UKM dalam negeri dipamerkan.

Latar Belakang 
Setiap tahun sejak 2015, Kementerian Perdagangan 
mengundang proyek TPSA untuk berpartisi-
pasi dalam forum diskusi regional di Trade Expo 
Indonesia (TEI), salah satu dari serangkaian forum 
yang ditawarkan di acara tersebut.

TEI adalah pameran dagang terbesar di 
Indonesia,  yang diselenggarakan Direktorat 
Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 
Kementerian Perdagangan. Pameran dagang inter-
nasional ini dirancang untuk mendorong pertum-
buhan produk ekspor dan ekspansi pasar ekspor. 
Pembeli dan investor internasional diundang ke 
TEI untuk bertemu dengan penyedia produk dan 
layanan Indonesia yang berorientasi ekspor.

TEI 2015 
Proyek TPSA hadir pertama kali di TEI pada tanggal 
22 Oktober 2015. Steve Tipman dan Zaki Munshi 
dari Trade Facilitation Office (TFO) Kanada berbicara 
tentang mandat organisasinya dan peran mereka 
dalam memfasilitasi akses ke pasar Kanada untuk 
perusahaan-perusahaan di negara-negara ber-
kembang. TFO telah dikontrak untuk membantu 
usaha kecil dan menengah (UKM) dukungan TPSA 
di industri kopi, alas kaki dan pakaian jadi dalam 
mengekspor produk mereka ke Kanada.

Presentasi ini mencakup informasi tentang tren 
konsumen dan pasar Kanada, tinjauan umum ten-
tang hubungan perdagangan Indonesia Kanada, 
dan panduan rinci mengakses pasar Kanada dan 

memahami aspek regulasi Kanada. Direktur Proyek 
TPSA Greg Elms juga berbicara di acara tersebut, 
memperkenalkan proyek TPSA dan kegiatannya 
yang ditujukan untuk mendukung fasilitasi ekspor 
UKM dan peluang peningkatan kapasitas bagi UKM 
Indonesia untuk mengekspor ke Kanada. Sebanyak 
47 peserta menghadiri presentasi tersebut.

TEI 2016 
Pada tanggal 13 Oktober 2016, TPSA hadir kedua 
kalinya di forum diskusi regional, memberikan 
gambaran umum tentang misi asosiasi bisnis 
Indonesia ke Kanada pada bulan September 2016 
untuk bertemu lembaga-lembaga utama Kanada 
di sektor-sektor dengan potensi ekspor tinggi. Misi 
ini diikuti perwakilan dari berbagai asosiasi bisnis 
di tiga industri sasaran yang didukung TPSA (yakni 
kopi, pakaian jadi dan alas kaki), serta dari Ikatan 
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Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI). TPSA telah 
bermitra dengan asosiasi-asosiasi ini. Sesi ini diha-
diri lima puluh orang.

Perwakilan dari lima asosiasi mempresentasikan 
informasi yang telah mereka pelajari tentang tren 
dan peluang mengekspor ke Kanada:

 • Pranoto Soenarto, Wakil Ketua Asosiasi Eksportir 
dan Industri Kopi Indonesia (AEKI);

 • Binsar Marpaung, Sekretaris Jenderal Asosiasi 
Persepatuan Indonesia (APRISINDO);

 • Betty Wardani, Sekjen Dua APRISINDO;

 • Budiman H. Wiryaatmaja, Ketua Komite 
Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi untuk 
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API);

 • Liliek Setiawan, Wakil Ketua API di Jawa Tengah.

TEI 2017 
Pada tanggal 12 Oktober 2017, TPSA berpartisipasi 
di TEI untuk ketiga kalinya, menyelenggarakan sesi 
dua jam mengenai strategi membantu eksportir 
Indonesia memasuki pasar Kanada, dengan judul 
“Mengekspor Kopi, Pakaian Jadi dan Alas Kaki ke 
Kanada: Inovasi dan Praktik Terbaik.” Sesi ini dihadiri 
lebih dari seratus eksportir Indonesia.

Pakar kopi TPSA Said Fauzan Baabud membe-
rikan presentasi tentang pasar kopi di Kanada, 
sementara ahli sepatu dan pakaian jadi TPSA, Rony 
Soerakoesoemah, menyampaikan presentasi ten-
tang pasar sepatu dan pakaian jadi Kanada. Dalam 
presentasinya, mereka memberikan profil bisnis 
lima belas UKM yang dipilih proyek TPSA untuk 
menerima pelatihan dan bantuan teknis guna 
meningkatkan ekspor mereka ke Kanada dan pasar 
internasional lainnya. Sesi TEI juga digunakan TPSA 

untuk menyebarkan informasi dari situs webnya 
terkait ketiga industri tersebut.

Para pakar dari TPSA berbagi pengalaman pro-
yek ini dalam promosi perdagangan dan pelajaran 
yang diperoleh dari menghadiri Global Specialty 
Coffee Expo 2017 di Seattle dan pameran dagang 
internasional MAGIC Las Vegas 2017 untuk pakaian 
jadi dan alas kaki.

Selain itu, satu UKM dari tiap ketiga industri yang 
menjadi fokus TPSA menyampaikan presentasi 
tentang pembelajaran dan perspektif mereka.

Dari sektor kopi, Iwannitosa Putra dari PT. Meukat 
Komuditi Gayo berbicara tentang faktor kunci 
keberhasilan yang ia pelajari dengan berpartisipasi 
dalam proyek TPSA dan pengalamannya di Global 
Specialty Coffee Expo. Bapak Iwannitosa menye-
butkan persiapan menghadiri pameran dagang 
internasional sangat penting, termasuk menyiap-
kan bahan promosi, mengatur sesi cicip sampel, 
dan mempresentasikan rincian tentang produksi 
kopi perusahaan, pemrosesan, penetapan harga, 
dan ketersediaan untuk ekspor.

Dari sektor pakaian jadi, Unik Harjuntari dari CV 
Uniqueindo Busana Lestari berbagi pengalaman-
nya berpartisipasi dalam pameran dagang MAGIC 
Las Vegas. Ibu Unik mengatakan pengalamannya 
di acara itu mengubah cara perusahaannya meran-
cang dan mengadaptasi produknya untuk menarik 
pasar Kanada dan Amerika Utara. Dia juga berbagi 
informasi tentang apa yang dicari pembeli asing 
dari pemasok Indonesia.

Diskusi panel TPSA di TEI 2017.
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Dari sektor alas kaki, Henny Setiadi dan Lenny 
Setiadi dari PT. Venamon bicara tentang faktor 
kunci keberhasilan dan wawasan yang mereka 
dapatkan melalui partisipasi dalam proyek TPSA. 
Mereka menyatakan inovasi berkelanjutan dalam 
desain dan kualitas sangat penting untuk berhasil 
mengakses pasar Kanada dan AS.

Semua peserta UKM menyatakan pengalaman 
mereka yang disponsori TPSA telah mening-
katkan kepercayaan diri mengembangkan bis-
nis dengan mengekspor ke Kanada dan pasar 
internasional lainnya.

TEI 2018 
Pada tanggal 25 Oktober 2018, proyek TPSA mela-
kukan sesi berbagi informasi selama tiga jam 
untuk para eksportir Indonesia tentang bagaimana 
memasuki pasar Kanada sebagai bagian dari sesi 
forum regional di TEI. Sesi ini dimoderatori Olvy 
Andrianita dari Kementerian Perdagangan. Tahun 
ini, semua presentasi untuk diskusi forum regio-
nal Kanada dilakukan oleh UKM mitra TPSA. Ketiga 
UKM tersebut bertindak sebagai panelis dan ber-
bagi pengalaman dan perspektif mereka tentang 
peluang dan penjualan ke pembeli Kanada.

Ara Siberani dari Koperasi Arinagata berbagi peng-
alaman sukses dan strateginya berpartisipasi dan 
mendapatkan manfaat dari pameran perdagangan 
kopi. Ia menyatakan TPSA telah membantu kopera-
sinya belajar berkomunikasi secara efektif dengan 
pembeli yang sukses membuka pintu ekspor ke 
Kanada. Menurutnya, menghadiri pameran dagang 
adalah titik awal untuk ekspor, tetapi perlu per-
siapan besar, seperti mengembangkan materi 
promosi dan memiliki situs web yang diperbarui. 
Selain itu, ia mendapat binaan di pertemuan strate-
gis harian baik sebelum maupun selama pameran 
tentang fasilitas dan peralatan cicip yang efektif, 
perilaku terhadap calon pembeli yang mengun-
jungi stan, dan melakukan negosiasi harga yang 
berhasil. Semua ini adalah faktor penting kesuk-
sesan pameran dagang. Terakhir, ia menyatakan 
komunikasi tindak lanjut dengan pembeli potensial 
setelah pameran dagang adalah suatu keharusan 
untuk mewujudkan penjualan ekspor.

Unik Nur Harjuntari dari perusahaan pakaian jadi 
CV Uniqueindo Busana Lestari (Unique) berbagi 

pembelajaran dan pengalamannya dari dilatih 
dan dibina TPSA selama berpartisipasi dalam dua 
pameran dagang. Ia menjelaskan perusahaan-
nya telah mengalami kemajuan dalam pengem-
bangan produk, yang menghasilkan produk baru 
untuk memenuhi kebutuhan pasar Kanada. Ia 
juga menyatakan bahwa memahami kekuatan 
produk, mengetahui pasar di negara tujuan eks-
por, dan memastikan adanya rantai pasokan 
yang efektif sangatlah penting ketika menghadiri 
pameran dagang.

Lisa Yumi dari perusahaan alas kaki PT. Mainest 
Gaya  Kreatif (Maine St.) membahas faktor kunci 
keberhasilan yang ia pelajari dari berpartisipasi 
dalam proyek TPSA. Ia menyoroti pentingnya 
pengembangan produk sejalan dengan minat dan 
kebutuhan pasar, penyusunan daftar harga, serta 
tips penjualan dan pemasaran pasca-pameran 
dagang. Ia menambahkan pentingnya mema-
hami secara mendalam apa yang diinginkan pem-
beli, menunjukkan keunggulan kompetitif, dan 
tidak menyerah dalam pasar ekspor yang dinamis 
dan menantang.

Pembicara lain di panel ini termasuk Indra Wijaya 
Supriadi dari Bank Exim, yang bicara tentang peng-
gunaan fasilitas pembiayaan ekspor yang dise-
diakan pemerintah Indonesia. Ia juga membahas 
peluang pasar untuk mengekspor ke Kanada.

Untuk TEI 2018, Kementerian Perdagangan 
mengundang UKM yang didukung proyek TPSA 
untuk berpartisipasi dan mempromosikan produk 
mereka di pameran. Kementerian Perdagangan 
menyediakan lima stan gratis untuk enam UKM 
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TPSA: Venamon dan Maine St. untuk alas kaki, 
Bule-Bule dan Unique untuk pakaian jadi, serta 
Koperasi Arinagata dan Meukat Komuditi Gayo 
untuk kopi.

Pembelajaran Kunci 
TEI adalah salah satu pameran perdagangan ter-
besar di Indonesia dan memiliki target pengunjung 
yang berminat pada perdagangan dan peluang 
ekspor ke Kanada. TPSA menyambut baik kesem-
patan berbagi pengalaman dan memberikan 
kiat dalam berinteraksi dengan importir Kanada. 
Presentasi dari mitra proyek TPSA, asosiasi bis-
nis, dan UKM menekankan Kanada sebagai pasar 
ekspor non-tradisional dan mitra dagang pen-
ting dengan peluang pertumbuhan berkelanjutan 
untuk mengimpor produk kopi, pakaian jadi dan 
alas kaki dari Indonesia.

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


