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Ekspor UKM ke Kanada dan Dunia 
RINGKASAN
 • Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) mendapat kepercayaan untuk beralih 

dari strategi ekspor yang berdasar pada persediaan  ke permintaan pasar melalui demonstrasi metode 
analitik untuk mengidentifikasi ekspor mana yang memiliki potensi terbaik.

 • Ditjen PEN mendapatkan pemahaman secara langsung tentang peluang dan metode yang berhasil 
untuk meningkatkan ekspor UKM ke Kanada, termasuk untuk industri prioritas seperti alas kaki, pakaian 
jadi, dan kopi. 

 • Ditjen PEN mendapat pemahaman yang lebih dalam tentang strategi dan metode untuk meningkatkan 
ekspor jasa.

 • Staf dan pelatih Ditjen PEN mendapatkan dan menerapkan pengetahuan praktis tentang praktik-praktik 
perdagangan melalui delapan kursus dari Forum for International Trade Training (FITT)

 • Sebuah panduan untuk menyusun dan menegosiasikan nota kesepahaman untuk pengembangan 
ekspor dibuat dan digunakan untuk Ditjen PEN, termasuk template yang diperbarui.

 • Panduan langkah demi langkah untuk mengekspor ke Kanada dan negara serupa telah dihasilkan dan 
sedang digunakan.

 • Sebuah buku panduan tentang cara menyusun laporan intelijen pemasaran telah disusun beserta 
masukan dari mitra dan sedang digunakan. 

 • Sebuah panduan operasional baru tentang cara memilih UKM untuk berpartisipasi dalam pameran 
perdagang internasional termasuk Kanada telah disusun secara bersama dan sedang digunakan.

 • Sebuah panduan operasional baru tentang cara mempersiapkan, berpartisipasi, dan mendapat manfaat 
dari pameran perdagangan internasional telah disusun secara bersama dan sedang digunakan.

HASIL
Ditjen PEN saat ini telah dilengkapi dan sedang menerapkan pengetahuan praktis, strategi, metode, dan 
perangkat yang baru untuk memperluas ekspor UKM ke Kanada dan pasar serupa di seluruh dunia.

“Setelah terlibat dalam beberapa pelatihan yang didukung oleh 

Proyek TPSA, sekarang saya memiliki keyakinan untuk menerapkan 

beberapa pertanyaan survei dalam menilai kapasitas UKM kami. Saya 

melihat banyak UKM di Indonesia memiliki kapasitas, terutama dalam 

komoditas agribisnis seperti kopi, biji kakao, dan daun teh. Yang perlu 

kita perhatikan lebih lanjut terkait dengan administrasi dan dokumen, 

konsistensi, dan produk keamanan agar mereka memenuhi standar 

yang diperlukan untuk mengekspor ke luar negeri. Saya melihat Kanada 

sebagai potensi pasar yang besar, serta pintu gerbang bagi UKM Indonesia 

menuju Amerika Serikat. Saya sangat optimis akan hal itu.”—Wijaya, Kabag Promosi dan Publikasi, PPEI, Kementerian Perdagangan RI.

Program d i laksanakan dengan 
dukungan dana dari Pemerintah 
Kanada melalui Global Affairs Canada
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