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Perwakilan Pemerintah Indonesia 
Berpartisipasi dalam Kunjungan 
Studi Mengenai Standar ke Kanada

Delegasi dari Kementerian Perdagangan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

melakukan kunjungan teknis selama seminggu untuk memperkaya wawasan mengenai 

standardisasi, pengawasan pasar, perlindungan konsumen, dan infrastruktur mutu dari 

para pakar di Kanada.

Latar Belakang 
Delegasi yang terdiri dari sembilan perwa-
kilan pemerintah Indonesia dari Kementerian 
Perdagangan dan Badan Perlindungan Konsumen 
Nasional (BPKN) melakukan kunjungan teknis ke 
Ottawa dan Toronto untuk lebih memahami bagai-
mana Kanada mengelola standar. Peserta kun-
jungan terdiri dari:

 • Frida Adiati, Direktur Standardisasi dan 
Pengendalian Mutu;

 • Chandrini Mestika Dewi, Sekretaris Direktorat 
Jenderal Perlindungan Konsumen dan 
Tertib Niaga;

 • Sukoco, Deputi Direktur untuk Lembaga 
Standardisasi;

 • Michael Indra Junias, Deputi Direktur 
Pengawasan Barang dan Jasa;

 • Duma Olivia Bernadette, Asisten Deputi Direktur 
untuk Kerjasama Standar Internasional;

 • Venly Wahyu Nugroho, Asisten Deputi Direktur 
untuk Verifikasi Mutu Produk Impor;

 • Gusmalinda Sari, Asisten Deputi Direktur 
Pemberdayaan Konsumen;

 • Aribianto, Asisten Deputi Direktur Tertib Niaga;

 • Arief Safari, Komisaris Badan Perlindungan 
Konsumen Nasional.

Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk belajar 
dari pendekatan Kanada terhadap standardisasi 

dan kendali mutu, perlindungan dan pemberda-
yaan konsumen, tertib niaga, dan verifikasi mutu 
barang impor.

Kunjungan tersebut yang dilaksanakan selama 
seminggu mencakup empat hari pertemuan 
dengan perwakilan pemerintah di Ottawa tentang 
masalah standar, metrologi, dan perlindungan kon-
sumen, dilanjutkan dengan satu hari pertemuan di 
Toronto dengan organisasi pengembangan stan-
dard dan asosiasi industri.

Standardisasi 
Delegasi Indonesia ingin mendapatkan pema-
haman lebih baik tentang praktik standardisasi di 
Kanada. Di Ottawa, pertemuan diadakan dengan 

Presentasi dari Standards Council of Canada. 
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Standards Council of Canada, Canadian General 
Standards Board, bagian pusat kontak nasio-
nal Global Affairs Canada, Measurement Canada, 
dan unit metrologi National Research Council 
of Canada.

“Kunjungan studi ke Kanada yang 
diselenggarakan oleh TPSA sangat 
bermanfaat bagi saya. Agenda yang telah 
disusun sangat padat; kami mengunjungi 
sembilan instansi dalam lima hari. Kami 
memperoleh wawasan mengenai standard 
dan perlindungan konsumen di Kanada, 
seperti pembagian wewenang hukum 
metrologi kepada sektor swasta yang 
dilakukan oleh Measurement Canada. 
Bahkan ada kesempatan untuk kerja sama 
dengan Canadian Standard Association 
(CSA Group) dalam keberterimaan sertifikat 
hasil uji laboratorium.”

—FRIDA ADIATI
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Staf dari lembaga-lembaga tersebut memberikan 
pemahaman yang lebih baik kepada para delegasi 
tentang hal-hal berikut:

 • tanggung jawab organisasi mereka;

 • mekanisme yang digunakan Kanada untuk 
menanggapi rancangan peraturan dari mitra 
dagang yang akan mempengaruhi perdagangan 
Kanada ke negara tersebut;

 • bagaimana Kanada menanggapi kekhawatiran 
negara lain tentang peraturan baru di Kanada;

 • bagaimana Kanada melakukan dengar 
pendapat publik tentang suatu peraturan dan 
mendapatkan konsensus tentang penyusunan 
standar baru atau revisi;

 • bagaimana Kanada, sebagai anggota 
ISO COPOLCO, mendapat manfaat dari 
pengembangan standar dan mengadopsi 
langkah-langkah perlindungan konsumen;

 • bagaimana Kanada menentukan sektor-sektor 
prioritas untuk mengembangkan (kriteria) 
standar dan standar acuan apa yang digunakan;

 • bagaimana Kanada memutuskan standar wajib;

 • bagaimana daerah mengelola standar;

 • peran standar Kanada dalam mutu produk 
yang diekspor;

 • mekanisme koordinasi di antara para pemangku 
kepentingan (pemerintah dan pelaku usaha) 
untuk memastikan mutu dalam rantai pasokan.

Pengawasan Pra-Pasar dan Pasar 
Topik lain yang menarik bagi delegasi adalah 
pengawasan pasar. Pertemuan juga dilakukan 
dengan Direktorat Keamanan Produk Konsumen 
di Health Canada, yang membantu melindungi 
masyarakat Kanada dengan meneliti, menilai, dan 
berkolaborasi dalam pengelolaan risiko kesehatan 
dan bahaya keselamatan yang terkait dengan 

Pertemuan dengan pejabat dari Canadian General 
Standards Board. 

Delegasi mengunjungi laboratorium metrologi di National 
Research Council. 
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produk konsumen. Direktur Biro Manajemen 
Risiko memberikan informasi berharga kepada  
delegasi mengenai:

 • masalah pengawasan;

 • identifikasi bahaya dan risiko;

 • penilaian dan manajemen risiko;

 • investigasi, inspeksi, dan penuntutan pelanggar;

 • pengujian dan penelitian tentang 
produk konsumen;

 • penyediaan informasi kepada produsen dan 
importir tentang risiko kesehatan dan bahaya.

Perlindungan Konsumen 
Delegasi ingin mendapatkan pemahaman lebih 
baik tentang bagaimana Kanada mengelola per-
lindungan konsumen, pembentukan kelompok 
konsumen, penanganan keluhan konsumen, 
dan pengukuran pemberdayaan konsumen. Di 
Innovation, Science and Economic Development 
Canada (ISEDC), delegasi bertemu dengan 
Direktur Kantor Urusan Konsumen  (OCA), serta 
Komite Kesadaran Konsumen dan Komite Upaya 
Konsumen. Direktur ISEDC berbicara tentang 
mempromosikan dan melindungi kepentingan 
konsumen Kanada. Delegasi belajar tentang:

 • profil konsumen di Kanada;

 • kerja riset dan analisis OCA, termasuk 
permasalahan pasar dan keluhan konsumen;

 • program kontribusi OCA, yang memberikan 
dukungan finansial ke organisasi konsumen 
nirlaba dan sukarela untuk menciptakan input 
bermakna dan berdasarkan bukti terhadap 
kebijakan publik untuk kepentingan konsumen;

 • inisiatif yang dilakukan OCA dalam bidang 
pendidikan dan kesadaran, yang melibatkan 
pengembangan dan penyebaran informasi 
konsumen yang relevan dan tepat waktu untuk 
membantu warga Kanada membuat keputusan 
yang tepat.

Kualitas Infrastruktur 
Di Toronto, delegasi bertemu dengan presiden 
Coffee Association of Canada (CAC) dan Direktur 
Hubungan Pemerintah di Canadian Standards 
Association (CSA Group). CAC menawarkan per-
spektif industri tentang pengembangan standar 
dan menguraikan apa yang dibutuhkan industri 
kopi untuk mematuhi standar dan peraturan saat 
mengimpor produk kopi.

CSA Group memberikan gambaran umum ten-
tang sistem standardisasi Kanada dan peker-
jaan yang dilakukannya. Presentasi dan diskusi 
berfokus pada:

 • bagaimana Kanada menerapkan penilaian dan 
pengujian berbasis risiko untuk impor, ekspor, 
dan produk dalam negeri;

 • penilaian kesesuaian dan akreditasi di 
Kanada: badan-badan negara, fungsi 
dan interkoneksinya;

 • memastikan ketersediaan infrastruktur bermutu 
untuk mencakup semua pelanggan di Kanada.

Sistem Penjaminan Mutu Indonesia 
Pada tiap pertemuan, delegasi menyampaikan 
presentasi tentang cara kerja perlindungan kon-
sumen di Indonesia, serta menyampaikan rencana 

Delegasi bertemu dengan perwakilan dari Canadian Standards 
Association (CSA Group) di Toronto.

“Program tersebut sangat bermanfaat 
bagi kami karena kami mendapatkan 
informasi secara langsung tentang institusi 
dan mekanisme proses pengaturan dan 
pembuatan standar di Kanada. Disamping 
itu kami juga mendapatkan informasi 
tentang mekanisme manajemen risiko 
dalam penentuan target pengawasan dan 
pembuatan regulasi teknis dalam rangka 
memberikan perlindungan terhadap 
masyarakat dari bahaya mengkonsumsi 
suatu produk. Informasi yang kami terima 
akan memperkaya kemampuan kami 
dalam mengembangkan infrastruktur mutu 
nasional Indonesia yang saat ini sedang 
dibangun. Infrastruktur mutu nasional 
tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan 
kerja lembaga-lembaga terkait pengawasan 
mutu produk dalam rangka memberikan 
perlindungan bagi konsumen Indonesia.”

—CHANDRINI M. DEWI
Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan  

Konsumen dan Tertib Niaga
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dan visi mereka saat ini untuk sistem penjaminan 
mutu nasional Indonesia dan program infra-
struktur mutu  ekspor. Setelah presentasi sistem 
penjaminan mutu Indonesia, delegasi meminta 
umpan balik dari para pakar di Kanada bagai-
mana mereka bisa memperkuat program tersebut. 
Delegasi dengan senang hati menerima masukan 
yang dapat mereka gunakan untuk memodifi-
kasi strategi dan visi terhadap sistem penjaminan  
mutu nasional.

Masukan Delegasi 
Delegasi berpartisipasi aktif dalam semua perte-
muan, dengan mengajukan berbagai pertanyaan 
untuk mendapatkan pemahaman lebih baik ten-
tang sistem dan praktik standardisasi Kanada.

Pada akhir minggu, delegasi mengisi kuesioner 
masukan. Mereka semua menyatakan keteram-
pilan dan pengetahuan mereka telah meningkat 
sebagai hasil dari kunjungan studi dan mereka 
akan menggunakan pengetahuan yang diperoleh 
selama kunjungan dalam pekerjaan mereka. Dua 
puluh dua persen menyatakan memiliki keperca-
yaan diri yang luar biasa dalam menerapkan penge-
tahuan baru tersebut dan 78% sisanya mengatakan 
sangat bagus.

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;Pertemuan di National Research Council. 
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• 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


