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TPSA Menggelar Lokakarya 
tentang Cara Menghadiri dan 
Memperoleh Manfaat dari Pameran 
Perdagangan Internasional

Pameran Dagang adalah salah satu elemen terpenting dalam promosi ekspor. Meskipun 

relatif mudah untuk mengidentifikasi pameran yang tepat untuk dihadiri, mengirimkan 

perwakilan ke pameran dagang internasional bisa memakan biaya besar, terutama untuk 

usaha kecil dan menengah (UKM). Perencanaan cermat sebelum, selama, dan setelah 

pameran dagang sangat penting untuk mendapatkan manfaat maksimal.

Tinjauan 
Proyek Canada–Indonesia Trade and Private Sector 
Assistance (TPSA) mengadakan lokakarya satu 
hari tentang cara menghadiri dan mendapat-
kan manfaat dari pameran dagang internasional. 
Ke-81 peserta (27 laki-laki dan 54 perempuan) 
mewakili beberapa departemen di Kementerian 
Perdagangan Indonesia, kementerian lain, asosiasi 
bisnis, dan UKM dari berbagai industri.

Lokakarya yang dipandu Zaki Munshi, Direktur 
Pengembangan Program dan Kemitraan dari TFO 
Canada, meningkatkan kapasitas peserta dalam 
menyasar pameran dagang internasional yang 
tepat dan merencanakan apa yang harus dilaku-
kan sebelum, selama, dan setelah pameran untuk 
memastikan mereka mendapatkan manfaat mak-
simal dari partisipasi tersebut. Pelatihan menca-
kup contoh dari tiga industri sasaran TPSA: kopi, 
pakaian jadi, dan alas kaki. Pada paruh kedua loka-
karya, peserta berpartisipasi dalam latihan kelom-
pok untuk memilih, merencanakan, dan menyusun 
anggaran misi perdagangan ke pameran dagang 

internasional untuk produk alas kaki, pakaian jadi, 
atau kopi.

Ibu Suriyanti, pemilik perusahaan alas kaki Queen 
Pacific Suksesabadi, berbagi pengalaman mem-
persiapkan dan menghadiri pameran dagang 
MAGIC di Las Vegas dan melakukan tindak lanjut 
dengan pembeli dari Kanada dan AS setelahnya, 
dengan dukungan program TPSA. Dia mencerita-
kan keberhasilannya menjaring pembeli sebagai 
hasil dari misi perdagangan dan menjawab perta-
nyaan dari peserta.

Zaki Munshi memandu lokakarya.
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Pembelajaran Inti dari Lokakarya 
Tujuan dan Fungsi Pameran 
Perdagangan Internasional 
Pameran perdagangan meningkatkan visibilitas 
UKM, mendukung perluasan pasar, membangun 
kapasitas staf promosi perdagangan, meningkat-
kan jaringan, dan membantu dalam mengum-
pulkan informasi pasar. Namun, ada banyak jenis 
pameran perdagangan (termasuk pameran khusus 
perdagangan, khusus konsumen, gabungan perda-
gangan dan konsumen, pengadaan sumber daya, 

pengadaan non-sumber daya, produk tunggal, 
multi-produk, regional, dan internasional) sehingga 
bisnis perlu menilai dengan cermat pameran per-
dagangan apa yang tepat untuk mereka hadiri dan 
mempersiapkan diri dengan baik sesuai pilihan 
tersebut. Beberapa faktor utama yang perlu diper-
timbangkan ketika memilih pameran perdagangan 
adalah: sasaran UKM (kapasitas produksi, negara 
sasaran, konsumen sasaran, rencana ekspor); per-
syaratan pasar (pengalaman ekspor, sertifikasi); 
kapasitas produksi dan ekspor serta sumber daya 

Pastikan 
Anda sudah 
mendapatkan 
ruang untuk 
booth 

 • Bayar uang muka

 • Pilihlah lokasi booth

 • Tetapkan konsep dan persyaratan pameran

 • Pilihlah perancang booth

 • Siapkan kelengkapan pameran 

Persiapkan 
logistik

 • Buatlah anggaran yang detail 

 • Buatlah pengaturan hotel 

 • Dapatkan freight forwarder sebagai sampel 

 • Dapatkan informasi yang lebih detail mengenai perusahaan dan produk 

 • Putuskan persyaratan booth (listrik yang dibutuhkan, dll.)

 • Rencanakan sebuah resepsi?

Rencanakan 
promosi

 • Putuskan bagaimana Anda akan mempromosikan pameran Anda di 
dalam pedoman pameran.

 • Putuskan urutan promosi 

 • Putuskan apa saja yang akan dicetak

Dapatkan 
informasi 
pameran

 • Deskripsi perusahaan dan produk 

 • Tulislah hal-hal untuk promosi dan siaran pers

 • Dapatkan detail perjalanan 

 • Informasi persyaratan, daftar harga, foto-foto, bahan promosi, dll.

Wujudkan  • Buatlah pertemuan dengan pembeli dalam acara tersebut (rapat dalam 
waktu-waktu khusus di booth atau di booth mereka)

 • Kirimkan bahan-bahan promosi 

 • Siapkanlah penjelasan siangkat dan agenda individual untuk para peserta 

 • Persiapkan evaluasi

Proses Perencanaan—Satu sampai Dua Belas Bulan sebelum Pameran
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(termasuk sumber daya manusia); dan harapan ter-
kait penjualan dan pembeli.

Sebelum Pameran Perdagangan 
Setelah memilih pameran perdagangan yang akan 
dihadiri, peserta harus mulai mempersiapkan dua 
belas bulan sebelumnya. Berikut kegiatan yang 
paling penting sebelum pameran:

 • memilih perwakilan yang tepat;

 • memahami dan mempersiapkan diri 
menghadapi perbedaan budaya;

 • memahami profil peserta pameran lainnya;

 • membuat dan melaksanakan daftar periksa;

 • melakukan riset pasar;

 • menyelesaikan registrasi pameran dagang dan 
pemilihan stan;

 • memperoleh visa yang diperlukan;

 • memesan penerbangan dan hotel;

 • mengatur transportasi lokal;

 • menangani logistik;

 • menyiapkan bahan pemasaran.

Selama Pameran Perdagangan 
Selama pameran perdagangan berlangsung, 
peserta perlu memperhatikan hal-hal berikut:

 • menyapa dan berkomunikasi dengan 
pengunjung secara efektif;

 • menjaga tampilan stan tetap menyenangkan;

Proses Perencanaan—Selama dan Setelah Pameran

Kenalkan 
pasar 

Di booth

Hampir di 
akhir….

Tindak lanjut

 • Berikan penjelasan yang singkat (pengenalan akan pasar, logistik, 
jam (tepat waktu!)

 • Lakukan tur retail

 • Pastikan Anda datang awal dan pastikan para peserta 
membersihkan stand setiap hari

 • Berikan perlengkapan pameran dan agenda individual

 • Organisir pembuatan booth

 • Pastikan setiap perserta pergi ke pertemuan-pertemuan yang sudah 
ditetapkan 

 • Berpartisipasilah dalam acara-acara dan seminar networking

 • Pastikan bahwa booth ada penjaganya setiap saat 

 • Berjalanlah di pameran untuk mendapatkan kontak-kontak 
perdagangan

 • Rencanakan penjelasan di akhir acara untuk menentukan keberhasilan 
acara secara keseluruhan 

 • Rencanakan bagaimana membereskan stand 

 • Tentukan apa hasil pameran dalam jangka waktu pendek dan 
menengah—tanyakanlah, apa yang dirasakan oleh peserta 

 • Ini adalah peran Anda dan para peserta juga untuk menindaklanjuti 
sesegera mungkin untuk memanfaatkan momentum yang didapatkan dari 
partisipasi di dalam pameran.
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 • mencatat pengunjung yang datang ke stan;

 • mengunjungi stan lain dan menghadiri 
sesi informasi.

Peserta juga sebaiknya melakukan kegiatan yang 
bermanfaat berikut ini selama misi perdagangan:

 • berpartisipasi dalam tur sosialisasi pasar;

 • melakukan sesi informasi kepada tim penjaga 
stan sebelum pameran dimulai untuk 
memastikan semua orang memahami rencana 
yang telah disiapkan;

 • melakukan tinjauan di akhir pameran untuk 
mengumpulkan dan mengevaluasi hasil misi—
termasuk keberhasilan, apa yang bisa dilakukan 
lebih baik, dan langkah tindak lanjut dengan 
pembeli potensial.

Setelah Pameran Perdagangan 
Fase terakhir ini sangat penting untuk memperoleh 
manfaat terbesar dari misi dagang. Ini mencakup 
dua elemen utama berikut:

 • Komunikasi selama pameran: Ucapkan 
terima kasih ke pengunjung stan Anda atas 
minat mereka, rangkum pembicaraan, ajukan 
pertanyaan, dan minta masukan tentang produk, 
harga, dll.

 • Komunikasi lanjutan setelah pameran: 
Berdasarkan tanggapan dari pembeli, berikan 
sampel, spesifikasi desain, harga, dll. Anda harus 
merespon dalam waktu 24 jam.

“Lokakarya ini telah meningkatkan 
pengetahuan saya bagaimana berperilaku 
di stan selama pameran perdagangan dan 
memberi saya pemahaman baru tentang 
persiapan dan penelitian yang diperlukan 
sebelum menghadiri pameran dagang 
internasional. Saya juga menyadari bahwa 
menindaklanjuti dengan pembeli potensial 
setelah pameran dagang sangatlah penting.”

—DESI YULIANI
Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia

Kerja Kelompok Selama Lokakarya 
Peserta dibagi menjadi tiga tim, masing-masing 
terdiri dari 9–11 orang, dan setiap tim diminta mela-
kukan empat hal: mengidentifikasi kriteria utama 
memilih UKM untuk berpartisipasi dalam pameran 
dagang internasional; mengidentifikasi acara yang 
tepat untuk dihadiri; menyiapkan rencana kerja 
bulanan pra-pameran untuk misi perdagangan 
ekspor ke pameran perdagangan internasional; 
dan menyiapkan anggaran rinci untuk misi dagang. 
Setiap tim diberi tugas untuk mewakili salah satu 
dari tiga industri fokus TPSA: kopi, pakaian jadi, 
atau alas kaki.

Munshi dan staf TPSA menjawab pertanyaan dan 
memandu tim selama penugasan. Setiap tim 
kemudian membuat presentasi singkat tentang 
temuan mereka ke seluruh kelompok. Munshi juga 
mengajukan pertanyaan terhadap rekomendasi 
dan temuan dari tiap kelompok, yang membuat 
sesi berlangsung sangat interaktif.

Said Baabud, pakar perdagangan kopi TPSA, membantu tim 
menyiapkan tugas mereka.

Mempersiapkan presentasi kelompok.



• 5 •

Masukan Peserta 
Dalam kuesioner pasca-pelatihan, peserta menya-
takan keterampilan dan pengetahuan mereka 
meningkat akibat mengikuti lokakarya ini. Delapan 
puluh tiga persen mengatakan mereka akan 
sangat sering atau sering menggunakan pengeta-
huan yang mereka peroleh selama pelatihan, dan 
15% mengatakan akan menggunakannya sesekali; 
hanya 2% yang menyatakan jarang. Lima puluh 
enam persen melaporkan tingkat kepercayaan 
diri yang baik atau sangat baik dalam menerapkan 
pengetahuan itu. Secara umum, peserta menyata-
kan tingkat kepuasan tinggi terhadap pelatihan ini: 
70% memberi peringkat kepuasan sangat baik dan 
28% memberikan peringkat baik.

“Seminar ini membantu kami memahami 
bagaimana memilih pameran perdagangan 
yang tepat dan memperkaya pengetahuan 
lembaga kami sebagai pusat pelatihan 
ekspor di Indonesia. Kami memahami 
apa yang perlu dipersiapkan sebelum 
menghadiri pameran dagang dan kami 
akan membagikan pengetahuan ini dalam 
pelatihan kami.”

—WIJAYA
Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia,  

Kementerian Perdagangan

Kesimpulan 
Sebagai hasil lokakarya, semua peserta kini memi-
liki panduan dan kerangka untuk membantu 
mereka memilih dan mempersiapkan pameran 
perdagangan internasional, dan mengetahui apa 

yang harus mereka lakukan sebelum, selama, 
dan setelah misi dagang untuk mendapatkan 
manfaat maksimal.

UKM yang berpartisipasi kini dapat menilai sen-
diri apakah mereka siap menghadiri pameran per-
dagangan internasional dan menggunakan alat 
perencanaan dan penganggaran untuk memper-
siapkan diri. Demikian pula, pejabat pemerintah 
dan asosiasi bisnis dapat menggunakan kriteria 
kunci untuk memilih UKM yang akan didukung, 
dan alat perencanaan dan penganggaran untuk 
menyelenggarakan misi dagang yang berhasil ke 
pameran perdagangan internasional.

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 

Peserta lokakarya.
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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


