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Kami merasa gembira 
bisa berbagi bersama 
Anda koleksi yang 
memuat profil sejumlah 
kegiatan yang kami 
lakukan. Profil ini 
menyorot aktivitas Proyek 
C a n a d a - I n d o n e s i a 
Trade and Private Sector 
Assistance (TPSA) hingga 
saat ini. Profil ini juga 
mencakup umpan balik 
dari peserta tentang 
bagaimana mereka 
secara pribadi dapat 
merasakan manfaat dari 
kegiatan TPSA.

Sampai tanggal 30 September 2017, TPSA telah menyelenggarakan 54 lokakarya, kegiatan pelatihan, dan 
ajang pembelajaran. Berbagai kegiatan tersebut melibatkan 1.373 peserta (705 perempuan dan 658 laki-laki), 
dengan sejumlah peserta memperoleh manfaat dari ragam kesempatan belajar yang diikuti. Peserta yang 
berpartisipasi antara lain berasal dari 18 unit berbeda di Kementerian Perdagangan, 7 instansi pemerintah 
Indonesia, 89 perwakilan UKM dan bisnis dari sektor swasta, dan 4 universitas serta lembaga penelitian.
 
Umpan balik yang diterima sangat positif; 98,8% peserta mengungkapkan bahwa pengetahuan mereka 
menjadi semakin luas setelah mengikuti kegiatan yang diadakan dan kemampuan mereka dalam melakukan 
analisis perdagangan dan investasi pun juga makin meningkat.

Guna memudahkan dalam hal berbagi pengetahuan yang lebih luas melalui kegiatan pembelajaran, kami 
telah menyusun 7 laporan, 8 pedoman dan manual, 9 presentasi tentang upaya mempromosikan investasi, 36 
set bahan pelatihan, dan 36 briefing kegiatan. Materi itu ada dan dapat diunduh dari situs web TPSA, dengan 
kebanyakan publikasi tersedia dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Proyek ini juga memfasilitasi dibangunnya kontak dengan beberapa ratus investor dan pembeli potensial, 
dan membantu menjalin komunikasi secara berkelanjutan yang kami harap akan berujung pada pembelian 
produk dari Indonesia dan penanaman investasi di Indonesia. Order pembelian yang telah diformalisasi 
tercatat sudah melebihi CDN$ 400.000 (Rp 4,25 M), dengan tambahan pesanan kini sedang didiskusikan 
untuk produk kopi, alas kaki, dan pakaian jadi.

Tim TPSA mengucapkan terima kasih kepada semua mitra dan penerima manfaat atas keterlibatan mereka 
sejak dimulainya proyek pada pertengahan tahun 2015. Jajaran pimpinan dan staf Direktorat Jenderal 
Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) di Kementerian Perdagangan merupakan mitra proyek yang luar 
biasa, dan kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang berjalan lancar dan efektif dengan mereka. 
Tim TPSA juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kanada atas dukungan finansial terhadap 
proyek TPSA yang diberikan melalui Global Affairs Canada.

Kami harap profil kegiatan ini memberikan informasi yang berguna bagi Anda, dan kami juga berharap Anda 
akan mengunjungi situs web kami (www.tpsaproject.com) untuk mempelajari rincian masing-masing kegiatan. 
Kami berharap dapat terus melaksanakan lebih banyak kegiatan dan memberikan dukungan untuk hasil yang 
lebih besar sepanjang jangka waktu pelaksanaan proyek yang masih tersisa.

Hormat saya,
Greg A. Elms
Field Director, TPSA Project

KATA PENGANTAR



Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance

PROFIL PROYEK

Hasil yang Dicapai Sampai Saat Ini (Oktober 2017)

• Telah disusun panduan lengkap langkah demi langkah untuk mengekspor ke Kanada bagi UKM Indonesia, yang 
telah diujicobakan dalam lokakarya pelatihan yang diselenggarakan bersama UKM dan asosiasi bisnis.

• Tiga sektor (kopi, alas kaki, dan pakaian jadi) diprioritaskan untuk ekspor UKM ke Kanada dan UKM yang terpilih 
telah mengikuti pameran dagang terkait.

• Lebih dari 1.300 peserta (50% perempuan) ambil bagian dalam 54 lokakarya dan kegiatan pelatihan. Para peserta 
ini berasal dari Kementerian Perdagangan RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), asosiasi bisnis, 
dan UKM. Beberapa peserta memetik manfaat dari berbagai kesempatan belajar, yang telah meningkatkan 
keterampilan dan pengetahuan mereka dalam pengembangan ekspor UKM, promosi dan perundingan perjanjian 
dagang, dan standar serta peraturan di Kanada.

• Telah dibuat laman web untuk 12 komoditas pada situs INATRIMS Kementerian Perdagangan untuk memberikan 
informasi kepada eksportir mengenai persyaratan, standar, dan peraturan yang berlaku di Kanada.

TPSA bertujuan memfasilitasi perdagangan dan investasi untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia, dengan 
fokus pada UKM yang dimiliki dan dioperasikan oleh kaum perempuan. Menyadari bahwa UKM adalah pendorong 
dalam upaya pengentasan kemiskinan dan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, proyek ini bekerja sama dengan 
pemerintah Indonesia, perusahaan dari sektor swasta, dan pakar kebijakan perdagangan untuk mengatasi hambatan 
regulasi yang terkait pembangunan UKM di Indonesia dan pengembangan akses pasar.

TPSA juga menyediakan layanan konsultasi yang ditargetkan untuk memperluas peluang komersial bagi UKM 
Indonesia yang menjanjikan. Proyek ini mempromosikan peluang investasi Kanada di Indonesia melalui riset pasar 
dan pertukaran antara komunitas bisnis Kanada dan Indonesia.

Petani kopi wanita di Gayo, Aceh memetik buah kopi yang sudah matang Pernille Fischer Boulter, CITP, instruktur bersertifikasi FITT tengah membahas 
pentingnya riset perdagangan yang terencana dengan baik bersama peserta 
pelatihan dari Kementerian Perdagangan RI

TPSA adalah proyek 5 tahun (dari Agustus 2014 sampai Agustus 2019) senilai C$ 12 juta yang didanai Pemerintah Kanada melalui 
Global Affairs Canada dan dilaksanakan oleh The Conference Board of Canada. Mitra pelaksana utamanya adalah Direktorat 
Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Kementerian Perdagangan Indonesia. Proyek ini juga bekerja sama dengan BKPM.  

 
Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:

Proyek Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance (TPSA)
Canada Centre, World Trade Centre 5 Floor 15, Jl. Jendral Sudirman Kav 29–31, Jakarta 12190, Indonesia

Tlp: +62-21-5296-0376 atau 5296-0389    E-mail: info@tpsaproject.com

Silahkan kunjungi situs kami untuk informasi lebih lanjut, laporan, pedoman, dan publikasi:

www.tpsaproject.com
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Grafik berikut menyajikan berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh TPSA diukur berdasarkan 
jumlah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, partisipasi aktif penerima manfaat, sumber 
pengetahuan yang diproduksi oleh Proyek TPSA sampai dengan Oktober 2017.
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Daftar Isi

01 Program Pelatihan Perundingan Perdagangan, September 2015

02 Program Magang untuk Meningkatkan Ekspor Indonesia ke Kanada, 19 Oktober-11 Desember 2015

03 Pelatihan FITTskills Bisnis Internasional, November-Desember 2015

04 Konferensi WTO Tingkat Menteri Ke-10, 15-18 Desember 2015

05 Program Pelatihan Dalam Kerangka Pengembangan Model Ekonomi, 16-19 Februari 2016

06 Program Pelatihan Kebijakan Non-Tarif, 14-17 Maret 2016

07 Lokakarya “Perdagangan Jasa dan Promosi Ekspor Jasa”, 30-31 Maret 2016

08 Pelatihan Langkah-Demi-Langkah Mengekspor ke Kanada, 26-27 April 2016

09 Program Magang untuk Mendorong Perdagangan Jasa di Indonesia,4 April-27 Mei 2016

10 Lokakarya Keamanan Pangan dan Sistem Standar, 16-17 Mei 2016

11 Pertemuan Awal untuk Kelompok Gender dan Perdagangan, 19 Mei 2016

12 Pelatihan Merancang dan Merundingkan Nota Kesepahaman, 26-27 Mei 2016

13 Lokakarya Cara Menyeleksi UKM untuk Pameran Dagang Kanada, 15-16 Agustus 2016

14 Pelatihan FITTskills Bisnis Internasional, Agustus-September 2016

15 Penguatan Kemampuan Perundingan Dalam Perdagangan Sektor Jasa, September 2016

16 Kunjungan Delegasi Asosiasi Bisnis Indonesia ke Kanada, 14-21 September  2016

17 Kesempatan dan Tantangan Dalam Perdagangan Sektor Jasa, November 2016

18 Bagaimana Menarik FDI dari Kanada dan Negara-Negara Serupa, 9-10 November 2016

19 Pelatihan FITTskills terhadap Kegiatan Ekspor UKM, Januari-Februari 2017

20 Pertanian Kopi Berkelanjutan dan (Pengolahan) Pascapanen, Maret 2017

21 Pelatihan Cara Mengekspor Kopi ke Kanada, Maret 2017

22 Perlindungan terhadap Praktik Perdagangan yang Tidak Adil dan Lonjakan Impor, 20-22 Maret 2017

23 Pertemuan Kedua untuk Kelompok Dialog Gender dan Perdagangan, 28 Maret 2017

24 Standar dan Regulasi Makanan dan Produk, 20 Maret-12 Mei 2017

25 Bagaimana Mempersiapkan Laporan Intelijen Pasar (Market Intelligence Reports), April 2017

26 Memperkuat Ekspor (Sektor) Alas Kaki Indonesia melalui Pelatihan bagi UKM, April 2017

27 Memperkuat Ekspor (Sektor) Pakaian Jadi Indonesia melalui Pelatihan bagi UKM, April 2017

28 Empat Produsen Kopi TPSA Menghadiri Pameran Specialty Coffee Global, 20-23 April 2017

29 Tiga Lokakarya Analisis Gender dalam Perdagangan, 23 Mei, 18 Juli, 11-12 September 2017

30 Menghadapi Praktik Perdagangan Tidak-Adil dan Lonjakan Impor, 17-19 Juli 2017

31 Program Pelatihan Pengembangan Kapasitas tentang Analasis Rantai Nilai Global, 25-27 Juli 2017

32 Pelatihan FITTskills untuk Meningkatkan Layanan Ekspor, Juli-Agustus 2017

33 Lima Perusahaan Alas Kaki Indonesia Pada Pameran Dagang MAGIC, 13-16 Agustus 2017

34 Enam Perusahaan Pakaian Jadi Indonesia Pada Pameran Dagang MAGIC,14-16 Agustus 2017

35 Lokakarya, Pelatihan, dan Bantuan Teknis untuk Meningkatkan Performa Lingkungan, Sept 2017

36 Pelatihan dalam Perundingan Kesepakatan Perdagangan Bebas (FTA), 5-7 September 2017

37 Perusahaan yang Dipimpin Perempuan Mempelajari Cara Mengekspor ke Kanada, 5-8 Oktober 2017

38 Lokakarya Efisiensi Sumber Daya dan Produksi yang Lebih Bersih, 16-17 Oktober 2017  



Program Pelatihan Perundingan Perdagangan oleh 
Proyek TPSA bagi Perwakilan Pejabat Pemerintah dan 
Sektor Swasta Indonesia: Sebuah Situasi Yang Saling 
Menguntungkan

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, SEPTEMBER 2015

Indonesia telah cukup aktif dalam menekuni negosiasi perjanjian perdagangan bebas. Untuk melengkapi 
upaya pemerintah Indonesia di bidang ini, proyek TPSA menyelenggarakan program keterampilan 
negosiasi perdagangan di tahap pengenalan dan lanjutan. 

Topik yang dibahas dalam kursus pengenalan mencakup peraturan dan prinsip umum WTO, akses pasar 
non-pertanian, Perjanjian Umum tentang Perdagangan dalam Jasa, negosiasi perdagangan pertanian, 
dan proses negosiasi perdagangan. Pelatihan-pelatihan intensif dirancang untuk memberi para peserta 
pengetahuan, strategi, dan taktik untuk melakukan negosiasi, serta teknik analisis keputusan sistematis 
untuk memantau dan mengelola proses negosiasi. 

“Program pelatihan ini memiliki tujuan jangka panjang 
dalam mengembangkan kapasitas perundingan 
perdagangan dan membantu Indonesia menghasilkan 
kesepakatan perdagangan yang berkualitas dengan
seluruh mitra dagangnya.”

—DODY EDWARD
Direktur Program Pengembangan Kerjasama Ekspor,
Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor Nasional,

Kementerian Perdagangan

“Saya sangat berhutang pada kalian semua yang telah 
mengajarkan kemampuan berunding ini pada saya, atas 
kesabarannya dalam membawakan dan mempersiapkan
seluruh materi pelatihan dan memberikan seluruh 
perhatian kalian. Saya hanya bisa mengucapkan ‘terima 
kasih’.”

—RIZKY EKA PUTRI
Analis Perdagangan, Badan Analisis dan Pengembangan

Kebijakan Perdagangan—TRECYDA, Kementerian
Perdagangan, Indonesia

Proliferasi perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreements (FTAs) di seluruh dunia, 
khususnya di Asia, telah menyerukan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk 
memperoleh keterampilan teknis di antara pejabat pemerintah untuk menegosiasikan dan 
melaksanakan komitmen WTO dan FTA. Oleh karena itu, pemerintah memperhatikan kegiatan 
pengembangan kapasitas untuk mengembangkan kumpulan pejabat perdagangan yang terampil 
dan berpengetahuan tentang WTO, FTA, dan negosiasi perdagangan lainnya. 
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Riset Untuk Meningkatkan Ekspor Indonesia ke Kanada 
melalui Program Magang TPSA

PROFIL KEGIATAN
OTTAWA, 19 OKTOBER–11 DESEMBER 2015

Salah satu tujuan TPSA adalah untuk memperkuat keterampilan analisis dan pengetahuan pemangku 
kepentingan Indonesia untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Kanada. 

Magang TPSA menawarkan peserta kesempatan untuk bekerja dengan peneliti dan organisasi penelitian 
Kanada untuk meningkatkan keterampilan mereka dan belajar dari praktik-praktik terbaik Kanada. 

“Saya mendapatkan begitu banyak pengalaman penelitian selama masa magang saya di Kanada. Pastinya diskusi intensif 
maupun latihan-latihan dengan pembimbing riset saya dan tim TPSA untuk mengidentifikasi metodologi penelitian terbaik 
adalah salah satu hal yang paling berkesan selama saya berada di Ottawa. Sekembali ke Indonesia, saya berpartisipasi 
dalam beberapa kegiatan berbagi pengetahuan dan curah pendapat dengan rekan-rekan saya. Keterampilan dan 
pengetahuan yang saya peroleh dari pengalaman saya di Kanada digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan 
konsep penelitian yang akan datang. Laporan yang Ibu Naufa dan saya buat sangat berharga bagi Ditjen PEN (Direktorat 
Jendral Pengembangan Ekspor Nasional) dalam proses identifikasi komoditas (mereka) dan saya sangat bersyukur bahwa
pekerjaan kami turut berkontribusi terhadap upaya tersebut.”

—MIFTAH FARID
Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan,

Kementerian Perdagangan

Salah satu tujuan proyek Trade and Private Sector Assistance (TPSA) Kanada-Indonesia adalah 
untuk memperkuat keterampilan analisis dan pengetahuan pemangku kepentingan Indonesia 
dalam meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Kanada. Magang TPSA 
menawarkan peserta kesempatan untuk bekerja dengan peneliti dan organisasi penelitian Kanada 
untuk meningkatkan keterampilan mereka dan belajar dari praktik-praktik terbaik Kanada. 
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Proyek TPSA Menyajikan Pelatihan Bisnis Internasional
untuk Memperkuat Pelayanan Ekspor yang Diberikan 
oleh Pemerintah Indonesia

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, NOVEMBER-DESEMBER 2015

Forum for International Trade Training (FITT) diminta untuk memberikan pelatihan bisnis internasional 
FITTskills kepada karyawan IETC, sebuah unit Kementerian Perdagangan Indonesia, Direktorat Jenderal 
Pengembangan Ekspor Nasional.

Secara keseluruhan, peserta dilibatkan selama 10 hari pelatihan, mereka sering berbagi mengenai 
contoh-contoh upaya untuk mendukung UKM Indonesia dan tantangan yang mereka hadapi. Sesi 
pelatihan ini menyediakan platform untuk berbagi tantangan umum dan mendiskusikan solusi potensial 
untuk mengarungi tantangan tersebut. 

“Pelatihan ini cukup membantu kami, terutama dalam tugas kami menyusun kurikulum pelatihan untuk UKM dan 
memperbarui bahan pelatihan. Kami dapat memperluas pengetahuan kami terkait dengan perkembangan UKM di luar 
Indonesia, dan dengan demikian memperkaya sudut pandang kami.”

—JUNIANTO
Analis Manajemen Mutu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia,

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Mengembangkan intelijen bisnis internasional adalah salah satu hal terpenting yang dapat 
dilakukan oleh usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendorong rencana dan pertumbuhan 
ekspor mereka. Melalui pelatihan bisnis internasional yang praktis dan komprehensif, pejabat 
pemerintah membangun kompetensi mereka untuk mendukung UKM Indonesia agar berhasil di 
pasar global. 
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Proyek TPSA Mensponsori Peserta Konferensi WTO 
Tingkat Menteri Ke-10

PROFIL KEGIATAN
NAIROBI, 15-18 DESEMBER 2015

Tiga pejabat Kementerian Perdagangan Indonesia mendapat pengalaman langsung dalam mengamati 
dan berpartisipasi di Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-10 (MC10) di Nairobi. Tujuan bantuan teknis 
ini adalah membiasakan para peserta dengan negosiasi WTO tingkat tinggi dan juga memperbarui 
pengetahuan dan keterampilan mereka mengenai isu-isu utama saat ini dalam negosiasi perdagangan 
multilateral dan implikasinya bagi Indonesia. Melalui pelatihan ini, Kanada berharap untuk berkontribusi 
terhadp upaya pengembangan kapasitas pemerintah Indonesia untuk secara efektif mengelola perjanjian 
perdagangan bebas yang telah dibuat dan yang baru untuk memungkinkan Indonesia memperluas 
pasar serta menikmati manfaat-manfaat perdagangan. 

“Saya sangat bersemangat ketika mengetahui saya terpilih 
menghadiri konferensi tingkat menteri yang penting ini,
dan berpeluang meningkatkan pengetahuan saya, 
memperluas jejaring kerja saya, dan menerima pelatihan 
yang begitu luas ini. Akan tetapi, mengingat bahwa 
kepakaran saya adalah dalam bidang kerjasama regional, 
saya gembira karena pakar TPSA menyusun kegiatan 
pra-program untuk mempersiapkan kami menghadapi 
Nairobi, dalam bentuk lokakarya dan berbagai bacaan. 
Hal tersebut sungguh membantu saya memanfaatkan 
konferensi ini sebaik-baiknya.”

—DINA KURNIASARI
Kepala Seksi Perdagangan Barang,

Direktorat Kerja Sama ASEAN

“Saya ingin berterima kasih kepadapemerintah Kanada 
dan Proyek TPSA yang telah memberikan peluang kepada 
saya untuk menghadiri Konferensi WTO Tingkat Menteri 
ke-10 di Nairobi. Saya memperoleh banyak pengalaman 
dalam hal negosiasi internasional, yang dapat diterapkan 
dalam kerja saya sehari-hari.”

—BORIS SITUMORANG
Deputi Direktur Amerika, Direktorat Kerja Sama

Bilateral, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan
Internasional, Kementerian Perdagangan, Indonesia

Badan pembuat keputusan WTO tertinggi—Konferensi Tingkat Menteri—bertemu setiap dua 
tahun sekali. Pertemuan ini menghadirkan seluruh anggota WTO, yang semuanya adalah negara 
atau wilayah pabean independen. Karena Konferensi Tingkat Menteri dapat mengambil keputusan 
mengenai semua hal tentang perjanjian perdagangan multilateral di bawah WTO, sangat penting 
bagi negara-negara untuk membuat suara dan kepentingan mereka didengar. Negara-negara 
berkembang, termasuk Indonesia, memerlukan keterampilan teknis lanjutan di antara pejabat 
pemerintah untuk menegosiasikan dan menerapkan komitmen WTO dan perjanjian perdagangan 
bebas dengan efektif. Pengembangan kapasitas TPSA ini bertujuan agar pejabat Kementerian 
Perdagangan mengalami acara penting ini secara langsung. 
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TPSA Mengadakan Program Pelatihan bagi Pejabat 
Pemerintah Indonesia Dalam Kerangka Pengembangan 
Model Ekonomi Ekspor Indonesia

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, 16–19 FEBRUARI 2016

Proyek TPSA menyelenggarakan workshop pelatihan empat hari untuk 22 peserta dari Kementerian 
Perdagangan Indonesia tentang cara mengembangkan dan menjalankan model ekonomi untuk 
memprakirakan kegiatan ekspor antara Kanada dan Indonesia. 

Para peserta belajar programming tingkat lanjut dan keterampilan pemodelan ekonomi menggunakan 
EViews (sebuah perangkat lunak statistik yang diakui secara internasional). Model yang mereka 
kembangkan dapat digunakan untuk menjelaskan pola-pola perdagangan historis, memprakirakan tren 
masa depan ekspor Indonesia ke Kanada dan seluruh dunia, dan melihat wujud perdagangan dalam 
sejumlah skenario yang berbeda.

“Pelatihan ini membantu saya tidak hanya dalam 
menganalisis data, tetapi juga dalam menafsirkan data 
agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan 
berbasis bukti serta untuk pengembangan strategi. Bagi 
saya, keterampilan yang saya peroleh sangat berguna.”

—ADRIAN DARMAWAN LUBIS
Direktur, Pusat Promosi dan Perdagangan Indonesia di

Los Angeles, Kementerian Perdagangan.

“Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan 
(BP3) adalah tulang punggung Kementerian Perdagangan 
Republik Indonesia dalam menyediakan analisis dan 
rekomendasi tentang kebijakan perdagangan kepada 
Menteri. Oleh karena itu, pelatihan ini (bertujuan) 
meningkatkan kapasitas peneliti dan ahli statistik BP3, 
terutama mereka yang bertugas memprediksi ekspor 
dan impor. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang 
mendalam kepada Tim TPSA untuk kerja sama dan 
koordinasi yang baik. Saya berharap pengetahuan yang 
didapatkan akan menjadi pembelajaran yang berharga
bagi kita semua.”

—SIMON ZELOTES
Sekretaris, Sekretariat Badan Pengkajian dan

Pengembangan Perdagangan (BP3).

Memahami faktor-faktor yang meningkatkan ekspor Indonesia sangatlah penting untuk 
memastikan bahwa pemerintah telah melakukan segala cara untuk memperbaiki posisi Indonesia 
dalam ekonomi global. Sebuah model ekonomi yang dapat memprediksi aliran ekspor merupakan 
sebuah alat penting untuk membantu pejabat pemerintah mengantisipasi tren ekspor global dan 
menargetkan komoditas  berpeluang terbaik agar berhasil di negara-negara tertentu. 
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Program Pelatihan Kebijakan Non-Tarif oleh Proyek TPSA 
bagi Pejabat Pemerintah Indonesia

Memahami tindakan/kebijakan non-tarif atau non-tariff measures (NTM) dan efek perdagangannya 
sangat penting untuk memahami pola perdagangan abad ke-21, sayangnya, seringkali hanya 
sedikit dipahami. Kemampuan suatu negara untuk memasuki pasar baru semakin bergantung 
pada kepatuhan terhadap NTMS yang tidak dibahas dalam kebijakan perdagangan tradisional. 

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, 14-17 MARET 2016

Panduan pelatihan dan penelitian NTM akan membantu mencapai tujuan peningkatan ekspor dari 
Indonesia ke Kanada dengan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi NTM yang menghambat 
ekspor. UNCTAD dan mitranya telah mengumpulkan dan mengklasifikasikan NTM Indonesia dan Kanada. 
Data-data ini komprehensif, mencakup semua peraturan baik ekspor maupun impor. 

Data UNCTAD tentang NTM di Indonesia dan Kanada akan memungkinkan staf Kementerian Perdagangan 
Indonesia memetakan NTM yang terpenting untuk ekspor Indonesia ke Kanada, dan menyarankan 
posisi negosiasi yang memungkinkan untuk pemerintah Indonesia dalam menangani NTM Kanada yang 
mempengaruhi ekspor Indonesia. 

“Terima kasih banyak untuk TPSA dan para ahli UNCTAD 
untuk program pelatihan yang berharga. Sebagai orang 
yang bekerja sangat erat dengan data untuk tujuan 
penelitian, saya mendapatkan begitu banyak (pelajaran) 
dari pelatihan ini. Saya bisa melihat dan merasakan 
bagaimana analisis data yang baik dapat berkontribusi 
untuk solusi yang signifikan. Saya berharap dapat 
menggunakan pengetahuan yang saya peroleh dari 
latihan hari ini untuk pekerjaan yang lebih baik di ranah 
profesional saya.”

—ENDAH AYU NINGSIH
Staf Statistik untuk Pusat Kerja sama Perdagangan

Internasional, Badan Analisis dan Pengembangan
Kebijakan Perdagangan.

“Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan 
baru dan pemahaman mengenai NTMs, tetapi juga 
menghubungkan saya kepada jaringan baru di UNCTAD.”

—GOLDY EVI GRACE SIMATUPANG
Analis Perdagangan,

Direktorat Perundingan Multilateral,
Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional.
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Proyek TPSA Melaksanakan Lokakarya “Perdagangan 
Jasa dan Promosi Ekspor Jasa” untuk Pejabat Pemerintah 
Indonesia dan Asosiasi Bisnis

PROFIL KEGIATAN
BANDUNG, 30-31 MARET 2016

Mengembangkan kapasitas pejabat pemerintah bernegosiasi dalam perjanjian perdagangan regional, 
bilateral, dan multilateral serta menyusun dan melaksanakan strategi promosi perdagangan (termasuk 
jasa) telah menjadi prioritas bagi Indonesia. Untuk tujuan ini, Proyek TPSA melakukan suatu rangkaian 
inisiatif pelatihan untuk memastikan pejabat pemerintah dilengkapi keterampilan dan pengetahuan yang 
diperlukan demi membuka jalan ke depan. Lokakarya dua hari memberikan gambaran umum tentang 
“Perdagangan dalam Jasa dan Promosi Ekspor Jasa.”

“Sementara beberapa kementerian berminat mendorong 
perdagangan jasa, Kementerian Perdaganganlah yang 
memiliki posisi ideal untuk membantu kita mencapai 
sasaran tersebut. ISD berperan penting dan dapat 
bertindak sebagai pendorong bagi pemerintah. ISD 
memiliki kapasitas serta mandat. Kami di Kementerian 
Perdagangan perlu menentukan bagaimana kami dapat
membentuk unit baru untuk mendukung ISD. Kita perlu 
menelaah perangkat apa saja yang dapat kita gunakan, dan 
bagaimana kita dapat membentuk kelompok-kelompok
kerja bersama untuk terus mengembangkan sektor jasa 
ini..”

—MAROLOP NAINGGOLAN
Kementerian Perdagangan

“Membangun sektor jasa seperti mengerjakan teka-teki 
gambar. Sangatlah penting berkolaborasi dengan semua
pihak—baik dari sektor publik maupun swasta. Kita perlu 
bersama-sama mencocokkan setiap bagian untuk
memperoleh rencana yang matang.”

—ISTANTO OERIP
Direktur Eksekutif Asosiasi Rekayasa Nasional Indonesia

Sementara Indonesia berhasil mempromosikan ekspor tradisionalnya—agri-food, tekstil, dan 
mebel—di masa depan, stabilitas ekonomi dan sosial negara ini bergantung pada upayanya 
untuk melakukan diversifikasi dan mengurangi ketergantungannya pada sektor-sektor tradisional 
tersebut. Inilah saatnya bagi Indonesia untuk menjelajahi lebih lanjut dan memanfaatkan ekspor 
jasa yang berkembang pesat dalam pasar internasional. Abad ke-21 adalah masa untuk “jasa”. 
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Proyek TPSA Mengadakan Pelatihan Langkah-Demi-
Langkah Mengekspor ke Kanada

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, 26- 27 APRIL 2016

TPSA menyelenggarakan lokakarya 1½ hari untuk para pemangku kepentingan dari pemerintah, sektor 
swasta, dan asosiasi bisnis untuk menyajikan sorotan dari panduan langkah demi langkah tentang 
mengekspor ke Kanada. Melalui kombinasi presentasi dan diskusi interaktif, peserta lokakarya mendapat 
kesempatan untuk menawarkan umpan balik tentang bagaimana cara paling baik menggunakan 
panduan bagi lembaga promosi perdagangan pemerintah dan asosiasi bisnis, serta UKM Indonesia 
untuk meningkatkan ekspor mereka ke Kanada. 

Sementara Kanada adalah negara yang relatif kecil dalam hal populasi, hanya 10 persen dari Amerika 
Serikat, Kanada sebenarnya mengimpor hampir dua kali lipat lebih banyak per kapita. Selain itu, Indonesia 
dan Kanada memiliki sejarah panjang kolaborasi dan kerja sama. Kantor dagang Indonesia di Kanada 
dan kantor dagang Kanada di Indonesia memiliki posisi yang baik untuk membantu eksportir Indonesia 
dengan riset pasar, memahami persyaratan ekspor/impor, dan menemukan pembeli. Ekspor dari negara 
ASEAN ke Kanada telah meningkat 55 persen selama 10 tahun terakhir. Impor keseluruhan Kanada hanya 
meningkat 35 persen pada periode waktu yang sama. 

“Jika anda memiliki komitmen dan melakukan pekerjaan rumah anda, anda akan melihat kesempatan besar bagi produk
anda di Kanada. Anda perlu menemukan mitra yang baik untuk bekerja bersama dengan gigih melalui seluruh prosesnya. 
Dan ingat, keberhasilan tidak dicapai dalam satu malam.”

—ZAKI MUNSHI
TFO Canada

Sebagai bagian dari kegiatan TPSA untuk mempromosikan ekspor Indonesia ke Kanada, 
diciptakan sebuah panduan step-by-step tentang bagaimana usaha kecil dan menengah (UKM) 
Indonesia dapat mengekspor ke Kanada. Panduan ini menawarkan informasi dan tip praktis untuk 
membantu eksportir Indonesia lebih memahami pasar dan proses ekspor Kanada. Sementara 
panduan tersebut harus digunakan sebagai referensi, perusahaan Indonesia perlu menginvestasi 
waktu dan sumber daya lebih banyak untuk melakukan riset pasar mereka sendiri, menjalin koneksi 
yang tepat, dan mengembangkan strategi ekspor yang spesifik untuk perusahaan mereka.
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Pejabat Magang TPSA Menyampaikan Argumen untuk
Mendorong Perdagangan Jasa di Indonesia

PROFIL KEGIATAN
OTTAWA, 4 APRIL - 27 MEI 2016

Sebagian besar ekonomi modern sebenarnya adalah ekonomi jasa. Menurut data yang dilaporkan oleh 
Bank Dunia, industri penghasil jasa mencakup lebih dari 70 persen PDB dunia. Tiga peserta magang 
dari Kementerian Perdagangan Indonesia menghabiskan waktu dua bulan untuk meneliti peran penting 
yang dijalankan oleh jasa dan perdagangan jasa dalam perekonomian Indonesia. 

Peran yang dimainkan oleh jasa dalam ekspor Indonesia sebagian besar telah diabaikan, terutama 
karena statistik perdagangan konvensional meremehkan ekspor jasa ketimbang ekspor barang. Statistik 
pertambahan nilai hanya menghitung nilai tambah yang dibuat oleh suatu negara terhadap sebuah 
barang yang diekspor. Data konvensional yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia 
mengungkapkan bahwa jasa terdiri dari 10 persen dari nilai ekspor total Indonesia pada 2011. Pangsa 
ekspor jasa lebih dari dua kali lipat—22 persen—menggunakan ukuran pertambahan nilai perdagangan. 

“Merupakan keistimewaan bagi Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional untuk memperoleh peluang riset 
ini di Ottawa. Hasil kerja para pejabat magang tersebut menggarisbawahi betapa pembatasan perdagangan dalam sektor 
jasa telah mempengaruhi kinerja perdagangan internasional Indonesia. Paparan terhadap pangkalan data perdagangan 
nilai tambah sangatlah membuka wawasan; demikian juga saat kami melihat hasil analisis yang menggunakan pangkalan 
data tersebut—khususnya, peran yang dimainkan oleh jasa dalam ekspor barang. Laporan tersebut akan menjadi suatu 
“alarm pembuka mata” bagi semua pemangku kepentingan Indonesia, dan ini harus ditindaklanjuti dengan analisis lebih 
lanjut untuk menilai dampaknya—baik positif maupun negatif—di setiap industri. Analisis dalam laporan ini akan membantu 
kami menyusun rekomendasi yang berwawasan dan berbasis bukti, serta seyogianya menjadi dasar untukpengambilan 
kebijakan perdagangan di masa depan.”

—IR. SRI NASTITI BUDIANTI, M.SI.
Kepala Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan International, Kementerian Perdagangan Indonesia

Peran penting jasa dalam kinerja perdagangan suatu negara sebagian besar telah diabaikan. Hal 
ini sebagian karena negara-negara secara historis berfokus pada ekspor barang. Akan tetapi, jasa 
memainkan peranan yang lebih besar dari yang biasa dipikirkan, terutama dengan bangkitnya 
rantai nilai global. Meski demikian, Indonesia belum mengimbangi rekan-rekannya dalam 
memanfaatkan keuntungan dari ekspor jasa. 
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Proyek TPSA Melaksanakan Lokakarya untuk Berbagi
Pengalaman Kanada Dalam Hal Keamanan Pangan dan
Sistem Standar

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, 16-17 MEI 2016

Proyek TPSA, bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, menyelenggarakan lokakarya dua 
hari di Jakarta tentang standar serta sistem dan praktik keamanan pangan Kanada. Lokakarya ini 
merupakan bagian dari rangkaian inisiatif pelatihan untuk memastikan pejabat pemerintah dilengkapi 
dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuka jalan bagi Indonesia guna 
meningkatkan kinerja perdagangan globalnya. 

Dua pejabat Kanada dari Standards Council of Canada (SCC) dan satu orang ahli yang secara resmi 
terkait dengan Canadian Food Inspection Agency (CFIA) juga memberikan presentasi. Presentasi Kanada 
membahas bagaimana sistem dan praktik Kanada dapat diaplikasikan pada kegiatan Indonesia untuk 
fasilitasi perdagangan. 

“Globalisasi telah meningkatkan intensitas perdagangan internasional di antara berbagai bangsa, dan karena itu sangatlah
penting bagi kita untuk membentuk sistem standar dan keamanan pangan yang baik guna melindungi para konsumen
dari barang-barang berkualitas rendah. Sebagaimana kita ketahui, Kanada adalah salah satu negara yang memimpin di
bidang standar keamanan pangan dan telah secara aktif berperan sebagai negara tuan rumah bagi Komisi Codex Pelabelan 
Makanan. Kerja sama ekonomi yang semakin mantap antara Indonesia dan Kanada diharapkan mampu membawa manfaat 
bagi kedua negara, terutama dalam pengembangan kemampuan sumber daya manusia Indonesia terkait standardisasi 
dan keamanan pangan. Saya sangat berterima kasih kepada para pembicara di lokakarya hari ini, yang sangat kompeten 
dan merupakan pakar di bidangnya. Saya berharap hal ini akan menghasilkan pembahasan lanjutan yang produktif dan 
saling berbagi praktik-praktik terbaik guna memperkuat keamanan pangan dan standardisasi.”

—SYAHRUL MAMMA
Direketur Jenderal, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Membangun kapasitas pejabat pemerintah untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan 
multilateral, regional, dan bilateral serta membentuk dan melaksanakan strategi promosi 
ekspor telah menjadi prioritas bagi Indonesia. Lokakarya terdahulu diselenggarakan menggali 
bagaimana usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia dapat meningkatkan ekspor mereka 
dengan memperkuat keterlibatannya dalam bidang standar dan keamanan pangan, dan 
bagaimana lembaga pemerintah dan asosiasi bisnis dapat menyelaraskan kegiatan mereka untuk 
memanfaatkan standar dan peraturan untuk mendukung ekspor UKM ke Kanada dan negara lain. 
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Proyek TPSA Melaksanakan Pertemuan Awal untuk 
Gender and Trade Dialogue Group

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, 19 MEI 2016

Terdapat konsensus yang berkembang dalam literatur bahwa pada konteks perdagangan integratif dan 
globalisasi saat ini, peningkatan perdagangan meningkatkan pendapatan kelompok miskin dan bahwa 
biaya transisi menuju ekonomi yang lebih terbuka umumnya kecil dibandingkan keseluruhan manfaatnya.  

Namun, literatur dan praktik mengungkapkan bahwa beberapa kelompok tidak mendapat manfaat yang 
sama seperti yang lain dari liberalisasi perdagangan atau inisiatif yang berkaitan dengan pembukaan 
pasar baru, setidaknya dalam jangka pendek. Kelompok-kelompok ini sering melibatkan perempuan 
dalam manufaktur berorientasi ekspor dan terlibat dalam pekerjaan bergaji rendah, berbahaya serta UKM 
yang dimiliki atau dioperasikan oleh perempuan. Kelompok Gender dan Perdagangan adalah sebuah 
platform penting untuk diskusi yang tepat, peningkatan kesadaran, dan komunikasi multi-sektor seputar 
isu gender dan perdagangan di TPSA. 

“Perempuan adalah pelaku bisnis yang kuat, sukses, 
dan tangguh; mereka mampu mengerjakan berbagai 
tugas sekaligus, dan kadang bisnis mereka lebih berhasil 
daripada bisnis yang dijalankan oleh lelaki, namun mereka 
menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan 
tersebut termasuk kurangnya akses ke berbagai sumber 
daya produktif dan norma-norma sosial-budaya yang 
menekan perempuan. Perempuan juga terkonsentrasi di 
bagian bawah rantai nilai dan banyak di antara mereka 
yang menjalankan bisnis informal.”

—IBU SRI DANTI ANWAR
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

“Bisnis yang dimiliki oleh perempuan memerlukan panutan 
dan akses ke para mentor. Dalam membentuk koperasi 
saya, saya selalu menekankan pada pendampingan. 
Itulah mengapa kami kini kuat.”

—IBU RAHMAH, KOPEPI KETIARA
(pemenang tiga penghargaan untuk kopi organik

fair trade di Specialty Coffee Fair di Atlanta)

Strategi kesetaraan gender Trade and Private Sector Assistance (TPSA) Kanada–Indonesia berupaya 
untuk memastikan akses yang adil bagi laki-laki dan perempuan terhadap peluang yang pada 
akhirnya akan memfasilitasi peningkatan ekspor ke Kanada. Dengan strategi tersebut, TPSA akan 
mengidentifikasi dan meningkatkan kesadaran akan hambatan yang dapat menghalangi usaha 
kecil dan menengah (UKM) yang dimiliki atau dioperasikan oleh perempuan untuk mengekspor 
ke Kanada. Strategi ini juga akan membangun pemahaman pemangku kepentingan tentang 
bagaimana gender dapat mempengaruhi akses terhadap peluang perdagangan internasional. 
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Perundingan Saling Menguntungkan: Proyek TPSA 
Mengadakan Pelatihan Merancang dan Merundingkan
Nota Kesepahaman untuk Pengembangan Ekspor

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, 26-27 MEI 2016

Membangun dan memperkuat kapasitas pejabat Indonesia di bidang fasilitasi perdagangan internasional 
sangat penting dan akan membantu Indonesia dalam mencapai tujuan peningkatan ekspornya. Proyek 
TPSA menyelenggarakan lokakarya dua hari dengan tujuan utama memberikan pejabat pemerintah 
Indonesia—terutama yang terlibat dalam negosiasi perdagangan dan penyusunan Nota Kesepahaman—
dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyusun dan menegosiasikan Nota 
Kesepahaman antara pemerintah dan pemerintah lain atau organisasi sektor swasta. Firma hukum 
Indonesia Bahar & Partners menyelenggarakan dan memfasilitasi lokakarya ini. 

“Melalui pelatihan ini, saya dan tim saya kini memiliki 
gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana 
memformulasikan sebuah Nota Kesepahaman. Saya 
menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan 
kepentingan pihak yang saya wakili dan mengetahui 
pentingnya pemahaman terhadap dasar pijakan serta 
kepentingan yang sama dari semua pihak sebelum mulai 
merancang Nota Kesepahaman. Dengan cara ini kita dapat 
menghindari kesalahpahaman dalam mempersiapkan 
Nota Kesepahaman.”

—RUTH JOANNA SAMARIA TURNIP
Analis Perdagangan, Direktorat Jendral Pengembangan

Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Indonesia

“Saat anda memasuki ruangan perundingan, Anda harus 
sudah mempersiapkan diri. Juru runding terbaik adalah 
mereka yang mempersiapkan diri dengan baik.”

-CYLVIE NURAINI
Mitra, Bahar & Partners

Sebuah Nota Kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) adalah dokumen yang 
sangat berharga yang dapat membantu menghindari kesalahpahaman dengan menguraikan 
kepentingan bisnis, harapan, tanggung jawab saat ini dan masa depan, dan jadwal pelaksanaan 
yang disepakati oleh para pihak. Meskipun tidak mengikat secara hukum, sebuah Nota 
Kesepahaman menetapkan kerangka bagi para pihak untuk mencapai tujuan bersama dan 
mengusahakan kontrak yang lebih formal. 
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TPSA Melaksanakan Lokakarya untuk Pejabat Pemerintah 
tentang Cara Menyeleksi UKM untuk Pameran Dagang 
Kanada

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, 15-16 AGUSTUS 2016

Proyek TPSA menyelenggarakan lokakarya dua hari untuk membantu pejabat Kementerian Perdagangan 
Indonesia dalam memilih usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pameran dagang di Kanada. 

Dilaksanakan oleh TFO Associate Marc Germain, lokakarya tersebut memberikan alat dan informasi untuk 
memungkinkan peserta memahami persyaratan pemilihan perusahaan yang tepat untuk berpartisipasi 
dalam pameran dagang. Lokakarya terdiri dari tiga bagian utama: 
1. brainstorming pengetahuan tentang Kanada 
2. memahami lansekap Kanada untuk pameran dagang 
3. kriteria memilih UKM untuk pameran dagang Kanada

“Setelah terlibat dalam beberapa pelatihan yang didukung oleh Proyek TPSA, kini saya percaya diri dalam menerapkan 
beberapa pertanyaan survei untuk menilai kemampuan UKM kita. Saya lihat banyak UKM Indonesia memiliki kemampuan 
yang diperlukan, terutama dalam hal komoditas agribisnis seperti kopi, kakao, dan teh. Yang perlu lebih kita perhatikan 
adalah halhal yang terkait dengan administrasi dan dokumen, konsistensi, serta produk-produk keselamatan agar UKM 
UKM ini dapat memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Saya memandang Kanada 
sebagai pasar potensial yang luar biasa, selain juga sebagai gerbang bagi UKM Indonesia ke Amerika Serikat. Saya sangat 
optimistis tentang hal itu.”

—WIJAYA
Kepala Bagian: Promosi dan Publikasi, PPEI,

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Mengenalkan pejabat Kementerian Perdagangan Indonesia dengan pameran dagang Kanada 
dan melatih mereka cara terbaik untuk memilih peserta yang tepat merupakan komponen 
penting dalam upaya meningkatkan ekspor Indonesia ke Kanada. Penting untuk memahami alat 
dan kerangka yang diperlukan untuk memilih peserta pameran dagang Kanada yang tepat demi 
memastikan keberhasilan partisipasi mereka. 
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Proyek TPSA Memberikan Pelatihan Bisnis Internasional 
yang Sedang Berlangsung untuk Meningkatkan Layanan 
Ekspor Pemerintah Indonesia

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, AGUSTUS-SEPTEMBER 2016

Penguatan keterlibatan usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia dalam perdagangan dan investasi 
dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan 
di negara ini. Forum for International Trade Training (FITT) memberikan dua kursus bisnis internasional 
FITTskills satu minggu kepada para pegawai Kementerian Perdagangan Indonesia yang menyediakan 
pembinaan bisnis kepada UKM Indonesia. 

Para peserta menerima pelatihan bisnis internasional yang praktis dan komprehensif yang akan 
meningkatkan dukungan mereka kepada UKM Indonesia. Pembelajaran utama sesi pelatihan ini akan 
memungkinkan para pembina bisnis membantu UKM memasarkan produk dan jasa mereka secara 
efektif di mana pun di dunia serta mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan market entry secara tepat 
untuk  bisnis mereka. 

“Kursus FITTskills ini memberikan kontribusi besar 
terutama bagi staf yang bekerja di Kementerian 
Perdagangan. Keberhasilan dalam kursus-kursus ini 
memungkinkan peserta diakui secara internasional dalam 
hal keterampilan mereka.”

—MAROLOP NAINGGOLAN
Kepala Subdirektorat Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional.

“Pelatihan FITTskills memberikan wawasan baru bagi 
saya dalam hal perdagangan internasional, selain juga 
sudut pandang yang lebih meluas, terutama karena saya 
ingin menjadi profesional dalam bidang perdagangan 
internasional. Peluang untuk berdiskusi langsung dengan 
mentor berpengalaman sungguh istimewa. Saya kini lebih 
paham mengenai perdagangan global dan apa yang harus 
dilakukan UKM agar sukses sebagai eksportir.”

—ANJU SINAMBELA
Analis Perdagangan, Direktorat Jenderal Pengembangan 

Ekspor Nasional.

Membangun kompetensi bisnis global dengan menghadapi kenyataan sehari-hari ekspor, impor, 
dan investasi merupakan prioritas utama bagi pejabat pemerintah Indonesia. Melalui pelatihan 
bisnis internasional yang praktis dan komprehensif, pejabat pemerintah meningkatkan kompetensi 
mereka dalam mendukung keberhasilan UKM Indonesia di pasar global.
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Penguatan Kemampuan Perundingan Pejabat 
Pemerintah Dalam Perdagangan Sektor Jasa

PROFIL KEGIATAN
SEPTEMBER 2016

Pemerintah Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam perundingan perdagangan bilateral dan regional, 
termasuk negosiasi tentang perdagangan dalam jasa. Kementerian Perdagangan Indonesia telah 
mengindikasikan bahwa negara sedang menghadapi tantangan tertentu terkait ketersediaan keahlian 
dan keterampilan untuk menegosiasikan perdagangan dalam jasa. Proyek TPSA menyelenggarakan dan 
membiayai kunjungan studi ke Jenewa untuk program pelatihan khusus tentang isu-isu yang terkait 
dengan negosiasi perdagangan dalam jasa dan reformasi kebijakan. Delapan pejabat dari sektor publik 
dan swasta berpartisipasi. 

Kunjungan studi Jenewa tentang perdagangan dalam jasa mencapai empat tujuan pembelajaran utama. 
Pertama, delegasi Indonesia telah meningkatkan kesadaran mereka akan tren dalam perdagangan 
jasa saat ini dan rantai nilai global, serta perkembangan terakhir dalam negosiasi jasa multilateral dan 
regional. Kedua, kunjungan studi meningkatkan pemahaman delegasi tentang berbagai teknik negosiasi 
untuk negosiasi dalam perdagangan jasa. Ketiga, peserta semakin mengenal peluang dan tantangan 
liberalisasi perdagangan jasa di sektor berpotensi tinggi terpilih untuk Indonesia, seperti energi dan 
telekomunikasi. Keempat, kunjungan studi merupakan kesempatan yang sangat baik bagi para delegasi 
untuk memperoleh pengetahuan praktis mengenai bagaimana penyelesaian sengketa WTO bekerja 
dan diberi pengarahan tentang perkembangan terkini dalam penyelesaian sengketa perdagangan jasa. 

“Pelatihan ini diadakan pada waktu yang tepat saat kami perlu meningkatkan kapasitas pejabat dalam melakukan 
perundingan perdagangan sektor jasa. Indonesia kini tengah dalam proses perundingan dengan (negara) ekonomi maju 
dan perdagangan sektor jasa telah menjadi lebih liberal dalam pasar global. Para peserta tur menyampaikan bahwa mereka 
merasa puas dengan pelatihan (yang diberikan), serta bahwa presentasi dan pembicara yang membawakannya sangat 
bermakna. Saya sangat menghargai kerja sama dengan Proyek TPSA.

—HERLIZA AMAN
Direktur Perundingan Perdagangan Sektor Jasa,

Kementerian Perdagangan

Proyek TPSA menyelenggarakan kunjungan studi lanjutan satu minggu tentang keterampilan 
negosiasi perdagangan dalam jasa untuk pejabat pemerintah Indonesia di Jenewa, Swiss. Tujuan 
pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Indonesia agar berhasil dalam menegosiasikan 
perdagangan jasa dan menyimpulkan kesepakatan perdagangan yang menguntungkan untuk 
memicu ekspor jasa.
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Proyek TPSA Mensponsori Kunjungan Delegasi Asosiasi 
Bisnis Indonesia ke Kanada

PROFIL KEGIATAN
OTTAWA, TORONTO, DAN MONTRÉAL
14-21 SEPTEMBER 2016

Delegasi 12 pejabat dari lima asosiasi bisnis Indonesia dan Kementerian Perdagangan Indonesia 
mendapat kesempatan untuk bepergian ke Ottawa, Montréal, dan Toronto untuk bertemu dengan 
berbagai pemangku kepentingan di sektor alas kaki, pakaian, dan kopi di Kanada. Tujuannya adalah 
menjalin hubungan di antara asosiasi bisnis Indonesia dan Kanada, terutama yang berfokus pada usaha 
kecil dan menengah (UKM) di tiga sektor, serta berbagi pengetahuan tentang praktik-praktik terbaik 
dari asosiasi bisnis Kanada dalam menyediakan layanan kepada para anggotanya, termasuk koordinasi 
dengan berbagai tingkat pemerintah di Kanada.

Kegiatan ini berhasil membangun hubungan antara tiga asosiasi sektor prioritas bisnis Indonesia yang 
terpilih dengan mitra asosiasi industri mereka di Kanada. Kegiatan ini juga menghubungkan asosiasi 
bisnis Indonesia dengan berbagai pemangku kepentingan di Kanada pada rantai nilai masing-masing 
sektor, yang memungkinkan para delegasi untuk lebih memahami peluang dan tantangan pasar Kanada 
dari berbagai perspektif.  

Proyek TPSA mensponsori delegasi dari asosiasi bisnis Indonesia untuk mengunjungi institusi 
utama Kanada di sektor-sektor dengan potensi perdagangan yang tinggi. Tujuannya adalah 
menghubungkan asosiasi bisnis Indonesia dengan Kanada dan berbagi pengalaman praktik-
praktik terbaik asosiasi bisnis Kanada dalam menyediakan layanan kepada anggotanya, termasuk 
koordinasi dengan berbagai tingkat pemerintah di Kanada. 
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Indonesia Mengidentifikasi Kesempatan dan Tantangan 
dalam Perdagangan Sektor Jasa

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, NOVEMBER 2016

Dengan ekspor barang senilai 150 miliar dolar AS pada tahun 2015, Indonesia termasuk di antara 30 
bangsa pengekspor teratas. Ekspor jasa menduduki peringkat yang jauh lebih rendah. Meski memiliki 
sektor pariwisata yang kuat, Indonesia mengalami defisit perdagangan jasa hampir 9 miliar dolar AS pada 
tahun 2015, dengan menurunnya ekspor jasa komersial. 

Untuk menjangkau pasar baru dan mendorong persaingan di dalam industri jasa domestiknya, Pemerintah 
Indonesia telah aktif di tingkat global. Kementerian Perdagangan meminta bantuan teknis tambahan 
dari proyek TPSA untuk memperkuat kapasitas pejabat pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan 
keterampilan mereka dalam merancang strategi promosi perdagangan dalam jasa, mereformasi 
kebijakan perdagangan jasa, dan menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas yang menguntungkan 
dengan negara-negara asing. 

Sebagai tanggapan, proyek TPSA menyelenggarakan tiga kegiatan sepanjang tahun 2016: sebuah 
lokakarya tentang promosi ekspor jasa, kunjungan studi tentang negosiasi perdagangan dalam jasa, dan 
sebuah sesi tentang reformasi sektor jasa. Pembicara pada lokakarya ketiga membahas reformasi yang 
diperlukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesempatan dan mengatasi tantangan yang terkait 
dengan perdagangan jasa. Lokakarya tentang reformasi sektor jasa mengadopsi sebuah pendekatan 
yang inklusif dan terbuka dengan berbagai pembicara lokal dan internasional serta lebih dari 50 peserta. 

“Sungguh merupakan kesempatan (yang sangat baik) bisa berpartisipasi dalam lokakarya TPSA. Saya banyak belajar 
mengenai kondisi terkini yang menghambat sektor jasa Indonesia dalam meningkatkan daya saingnya, sekaligus mengenal 
kesempatan (yang tersedia) bagi sektor jasa dalam meraih potensi sesungguhnya. Fokus yang diarahkan pada sektor jasa 
masih merupakan hal yang baru di Indonesia; lokakarya tersebut sangat membantu menyoroti pentingnya hal ini. Secara 
keseluruhan, acara dua hari tersebut cukup interaktif sekaligus menyuguhkan diskusi yang konstruktif dan memberi hasil. 
Terima kasih atas kesempatan ini.”

-RUDHIAN CHLISSMA PUTRA
Staf Peneliti Kebijakan, Indonesia Services Dialogue Council (ISD)

Proyek TPSA menyelenggarakan lokakarya dua hari yang mengangkat liberalisasi sektor jasa 
di Indonesia. Para pembicara membahas peluang dan tantangan dalam perdagangan jasa di 
Indonesia dan bagaimana merancang sebuah strategi pengembangan perdagangan jasa 
berdasarkan praktik-praktik terbaik dan pembelajaran dari kunjungan studi TPSA ke Jenewa. 
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TPSA Mengadakan Pelatihan dengan Topik Bagaimana 
Menarik FDI dari Kanada dan Negara-negara Serupa

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, 9-10 NOVEMBER 2016

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pemangku kepentingan utama di Indonesia perlu 
memastikan bahwa mereka berada di garis terdepan dalam praktik-praktik terbaik untuk menarik 
investasi, sehingga mereka dapat meningkatkan pangsa mereka kendati FDI dunia yang menurun. 
Oleh karenanya, BPKM perlu menjadi lebih proaktif dalam menarik FDI. Demi tujuan tersebut, proyek 
TPSA menyelenggarakan lokakarya dua hari di Jakarta yang dirancang untuk memberikan BPKM dan 
pemangku kepentingan utama pengetahuan termutakhir mengenai metode paling efektif untuk menarik 
FDI, pemahaman tentang posisi kompetitif Indonesia untuk FDI, dan strategi melibatkan investor asing 
dan secara proaktif mengelola saluran penjualan. 

Lokakarya ini juga dimaksudkan untuk melatih dan mempersiapkan staf BPKM untuk roadshow 
mendatang ke Kanada untuk bertemu dengan para investor Kanada. Hasil yang diharapkan dari pelatihan 
ini adalah untuk mempromosikan Indonesia sebagai lokasi investasi dan memaksimalkan keuntungan 
ekonomi bagi negara. Lebih dari 30 staf dari BPKM, organisasi pemangku kepentingan seperti Kamar 
Dagang, dan firma jasa profesional menghadiri lokakarya ini. Tim BPKM sangat termotivasi selama 
lokakarya  dan menunjukkan dinamisme dan pengetahuan teoretis yang tinggi dalam menanggapi 
latihan-latihan kelompok interaktif. 

“Wawasan yang diberikan selama pelatihan sangat membantu saya, tidak hanya dalam kerangka pengetahuan bagaimana 
mengkonversi calon investor, namun juga membina hubungan dengan investor yang ada.”

—MONASISCA NOVIANNEI
Analis Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pemerintah Indonesia telah mengurangi pembatasan untuk penanaman modal asing (foreign 
direct investment (FDI)) dan memberdayakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 
menjadi one-stop-shop untuk memfasilitasi FDI. Karena inisiatif ini memperbaiki proses investasi, 
fokusnya perlu beralih ke bagaimana BPKM dan pemangku kepentingannya dapat secara proaktif 
mempromosikan Indonesia kepada investor asing dengan lebih efektif, tidak hanya membimbing 
mereka melalui proses peraturan untuk melakukan investasi. 
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Proyek TPSA Mengadakan Pelatihan FITTskills Guna 
Meningkatkan Dukungan Pemerintah terhadap Kegiatan 
Ekspor UKM

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, JANUARI-FEBRUARI 2017

Memperkuat keterlibatan UKM Indonesia dalam perdagangan dan penanaman modal dimaksudkan 
untuk membantu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan di negeri ini.

Atas upaya ini, Forum for International Trade Training (FITT) menyediakan 2 pelatihan tambahan untuk 
pelatihan bisnis internasional FITTskills selama masing-masing satu minggu bagi 23 pegawai (11 laki-
laki, 12 perempuan) dari Kementerian Perdagangan, yang memberikan pelatihan bisnis bagi UKM-UKM 
Indonesia. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan adalah Penelitian Perdagangan Internasional dan 
International Trade Finance (Jasa Pembiayaan Perdagangan Internasional).

Pada pelatihan Penelitian Perdagangan Internasional, para peserta telah belajar mengenai pentingnya 
penelitian yang efisien dan terencana baik untuk mengawal dan mempromosikan kegiatan perusahaan. 
Topik-topik yang dibahas termasuk membuat tujuan penelitian yang sesuai dengan tujuan bisnis 
perusahaan dan memiliki metode yang layak untuk menggali data.

Isi dari pelatihan International Trade Finance memungkinkan para peserta untuk mendapatkan ikhtisar 
yang luas mengenai karakter dasar dan cakupan dari trade financing, khususnya “empat pilar” dari trade 
finance—fasilitasi pembayaran, manajemen risiko, pembiayaan, dan penyediaan infomasi yang berkaitan 
dengan transaksi. Mereka juga belajar untuk mengerti dampak teknologi terhadap trade finance, mengerti 
produk dan layanan utama berkaitan dengan trade finance, menghargai pentingnya lembaga kredit 
ekspor dan lembaga keuangan internasional dan mengerti pentingnya perencanaan yang memadai 
terkait dengan aspek keuangan dari perdagangan internasional. 

“Saya sangat menghargai pelatihan FITTskills yang difasilitasi oleh TPSA. Pelatihan ini dilaksanakan dengan baik dan 
komprehensif, dengan porsi informasi yang tepat untuk kami. Bagi saya pribadi, pelatihan ini tak hanya berguna namun juga 
sangat membantu mengingat pekerjaan saya saat ini mengharuskan saya bertemu dengan wirausahawan/ti lokal dan staf 
Agensi Perdagangan provinsi.”

—AGNES ANGGRAINI
Analis Perdagangan, Direktorat Pengembangan Ekspor, Kementerian Perdagangan Indonesia.

Mengembangkan intelijen bisnis internasional adalah satu dari hal-hal terpenting yang harus dilakukan 
oleh usaha kecil menengah (UKM) untuk mendorong rencana dan pertumbuhan ekspor mereka. Melalui 
pelatihan internasional yang praktis dan komprehensif, pejabat pemerintah membangun kompetensi 
mereka untuk mendukung UKM Indonesia meraih sukses di pasar global.   
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Memperkuat Industri Kopi Indonesia melalui Pertanian 
Kopi Berkelanjutan dan (Pengolahan) Pascapanen

PROFIL KEGIATAN
BENER MERIAH (DAERAH GAYO), ACEH, 6-8 MARET 2017
TORAJA UTARA, SULAWESI SELATAN, 13-16 MARET 2017

Kopi Indonesia terpilih sebagai komoditas target TPSA karena potensinya yang kuat untuk ekspor ke 
pasar Kanada. Selain membantu produsen kopi usaha kecil dan menengah Indonesia mengakses pasar 
Kanada, kegiatan proyek TPSA juga membantu para eksportir ini memperbaiki kinerja lingkungan dan 
sosial mereka. 

Mayoritas peserta lokakarya bekerja di industri kopi dan terbiasa dengan pembudidayaan dan pengolahan 
pasca panen kopi konvensional. Pelatihan ini memperkenalkan perspektif baru dalam produksi dan 
pengolahan kopi berkelanjutan yang canggih. Perubahan iklim dan eco-labelling adalah fenomena 
industri kopi yang relatif baru, dan oleh karena itu menjadi topik baru untuk para peserta. Banyak 
pertanyaan praktis terkait tantangan yang dihadapi di lapangan diajukan. Para pemimpin lokakarya, 
sebagai beberapa narasumber terbaik di Indonesia dan sangat berpengetahuan baik dalam teori dan 
pengalaman langsung, menjawab pertanyaan secara menyeluruh. Peserta di kedua lokakarya memiliki 
opini bahwa pelatihan seperti ini harus diadakan secara teratur, khususnya untuk petugas penyuluh 
pertanian dan petani pemimpin, agar belajar tentang perkembangan terakhir. Pengetahuan lokakarya 
akan memungkinkan peserta untuk menyebarluaskan pengetahuan kepada petani kopi yang lain. 

“Meski pun saya telah cukup lama menggeluti industri 
kopi, saya mendapatkan pengetahuan dan informasi 
berharga dari pelatihan ini. Saya sangat menghargai 
pengalaman ini.”

—HAMZAH
Petani kopi, Gowa, Sulawesi Selatan

“Saya mendapatkan kesan positif dari pelatihan 
(mengenai) kopi ini, tidak hanya karena (pelatihan ini) 
diadakan di wilayah (penghasil) kopi, namun juga karena 
pelatihan ini memampukan petani kopi untuk saling 
bertukar informasi dan tips mengenai produk kopi 
mereka. Lima puluh persen teori dan lima puluh persen 
lainnya praktik (langsung di) lapangan—kombinasi yang 
bagus.”

—BARDI ALI
Gayo, Aceh

Proyek Trade and Private Sector Assistance (TPSA) Kanada–Indonesia menyelenggarakan 
lokakarya training-of-trainers di Bener Meriah (daerah Gayo) dan Toraja Utara, Sulawesi Utara. 
Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan produsen 
kopi Indonesia dalam produksi dan pasca panen kopi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 
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Pelatihan Cara Mengekspor Kopi ke Kanada

PROFIL KEGIATAN
MAKASSAR, 14-15 MARET 2017
TAKENGON, 21-22 MARET 2017

Kopi Indonesia terpilih sebagai komoditas target TPSA karena potensi ekspornya yang kuat ke pasar 
Kanada. Untuk membantu usaha kecil dan menengah produsen kopi Indonesia agar berhasil mengakses 
pasar Kanada, TPSA menawarkan lokakarya satu setengah hari untuk produsen kopi dari dua daerah 
penghasil kopi penting di Indonesia—Aceh dan Sulawesi Selatan. Ada empat pembelajaran utama dari 
sesi pelatihan: 1) Ada ceruk (niche) untuk kopi Indonesia berkualitas di pasar Kanada. 2) sertifikasi organik 
bukanlah jaminan kesuksesan, tetapi untuk pasar ceruk, sertifikasi adalah prasyarat. 3) Jalin hubungan: ini 
adalah investasi yang berharga. 4) Rangkai cerita Anda dan bagikan cerita itu.

Sebagai bagian dari kegiatan TPSA untuk mempromosikan ekspor kopi Indonesia ke Kanada, 
lokakarya diadakan di dua daerah penghasil kopi untuk membantu usaha kecil dan menengah 
(UKM) Indonesia memahami pasar Kanada dan proses ekspornya.
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Membantu Indonesia Menyediakan Perlindungan terhadap 
Praktik Perdagangan yang Tidak Adil dan Lonjakan Impor

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, 20-22 MARET 2017

Saat ini Indonesia terlibat dalam beberapa sengketa pemulihan perdagangan baik sebagai pelapor 
(complainant) dan responden. Dengan menggunakan keahlian dan pengalaman Kanada dalam hal 
pemulihan perdagangan, Proyek TPSA melaksanakan program pelatihan dua bagian. Kursus perkenalan 
tentang pemulihan perdagangan WTO mencakup tindakan dumping dan anti-dumping, subsidi dan 
countervailing duties, perlindungan (safeguard), dan perundang-undangan nasional Kanada serta 
praktik-praktik dalam pemulihan perdagangan. 

Peserta lokakarya meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan WTO seputar anti-dumping. 
Dumping tidak dilarang, namun merupakan praktik perdagangan yang tidak adil oleh perusahaan swasta 
dari negara pengekspor apabila telah menyebabkan cedera atau mengancam akan menyebabkan 
cedera pada industri domestik negara pengimpor. Pemulihan yang paling memadai adalah tindakan anti-
dumping, yang harus diterapkan dalam keadaan tertentu. Peserta juga memperoleh keahlian tentang 
subsidi dan tindakan penyeimbangan (countervailing). Subsidi tidak dilarang berdasarkan Perjanjian 
WTO, tetapi penggunaannya dibatasi. Peserta juga diperkenalkan dengan aspek-aspek teknis tindakan 
perlindungan. Berbeda dengan jenis pemulihan perdagangan lainnya, perlindungan tidak dimaksudkan 
untuk digunakan melawan praktik perdagangan yang tidak adil, melainkan terhadap lonjakan impor 
yang mendadak. 

Empat puluh sembilan perwakilan dari Kementerian Perdagangan Indonesia dan sektor swasta 
berpartisipasi dalam lokakarya pengenalan selama tiga hari. Bagian kedua pelatihan diadakan pada 
bulan Juli 2017.

“Lokakarya perbaikan perdagangan memberikan pengetahuan baru mengenai hal-hal yang dihadapi Indonesia dalam 
kasus perbaikan mau pun pertahanan perdagangan. Lokakarya tersebut memperkaya pemahaman saya terhadap 
berbagai pendekatan yang digunakan dalam membahas kasus-kasus tersebut. Saya berharap pelatihan tingkat lanjutnya 
akan menjelaskan konteks yang lebih luas mengenai perselisihan perdagangan. Saya sangat tertarik untuk mengetahui 
pandangan dan pendekatan yang diadopsi Kanada yang dapat membantu kasus-kasus perbaikan perdagangan yang 
melibatkan Indonesia.””

—CHRISTIANTO TONGGO A. SIGALINGGING
S.H., Analis Perdagangan, Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Indonesia.

Proyek TPSA mengadakan sebuah lokakarya pengenalan tentang pemulihan perdagangan WTO untuk 
pejabat Indonesia dan peserta sektor swasta. Pembicara membahas metode untuk menanggapi praktik 
perdagangan yang tidak adil, seperti dumping dan impor bersubsidi, serta lonjakan impor mendadak yang 
dapat mengancam industri dalam negeri. 
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Proyek TPSA Mengadakan Pertemuan Kedua untuk 
Kelompok Dialog Gender dan Perdagangan

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, 28 MARET 2017

Proyek TPSA menyambut para peserta Kelompok Dialog Gender dan Perdagangan ke-2 pada bulan 
Maret 2017. Ke-17 peserta – terdiri dari 5 laki-laki dan 12 perempuan – mewakili pemerintah, asosiasi, 
organisasi penelitian, dan pakar gender. 

Greg Elms, TPSA field director, mencatat ekspektasi jangka panjang agar Kelompok Dialog Gender dan 
Perdagangan akan berbagi pengetahuan dan praktik-praktik pelaksanaan strategi kesetaraan gender 
TPSA yang efektif. Geneviève Asselin, First Secretary Kedutaan Besar Kanada, berbicara mewakili Global 
Affairs Canada. Leya Cattleya, konsultan gender senior TPSA, memfasilitasi rapat ini. 

Rapat ini mencakup kemajuan kegiatan TPSA terkait integrasi kesetaraan gender: presentasi dan diskusi 
tentang metodologi dan temuan kunci fase perkiraan populasi studi gender dan perdagangan; berbagi 
inisiatif inovatif tentang gender dan perdagangan; dan menyediakan pemutakhiran informasi kegiatan 
gender dan perdagangan yang terlaksana. Peserta juga saling berbagi pemikiran mereka tentang faktor-
faktor penting UKM milik perempuan agar berhasil. 

Kelompok Dialog Gender dan Perdagangan atau Gender and Trade Dialogue Group (GTG) 
memberikan masukan terhadap strategi kesetaraan gender TPSA dan memfasilitasi berbagi 
informasi terkait isu gender yang dihadapi usaha kecil dan menengah (UKM) milik perempuan.
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Peserta Magang TPSA yang Berfokus pada Standar dan
Regulasi Makanan dan Produk

PROFIL KEGIATAN
OTTAWA, 20 MARET–12 MEI 2017

Proyek TPSA mensponsori dua peserta magang dari Kementerian Perdagangan Indonesia untuk 
berkunjung ke Kanada dan belajar mengenai keamanan produk konsumen, keamanan pangan, dan 
dampak standar dan peraturan mengenai ekspor ikan dan ikan olahan ke Kanada. Tujuan dari kunjungan 
ini ada dua hal: 1) menentukan bagaimana Indonesia bisa belajar dari Kanada untuk memperbaiki sistem 
keamanan produk konsumennya; 2) belajar bagaimana standar dan peraturan Kanada yang terkait 
dengan produk ikan dan olahan ikan mempengaruhi impor Kanada atas produk-produk tersebut dari 
Indonesia. 

Kedua peserta magang adalah: 
• Rahayu Ningsih, Peneliti, Divisi Fasilitasi Logistik, Investasi, dan Perdagangan 
• Astika Tresnawati, Pengawas Laboratorium Kontaminan Kimia, Laboratorium Pengujian Mutu Barang

Magang dibagi menjadi empat bagian berikut: 
1. Lokakarya Health Canada 
2. Pelatihan khusus lapangan 
3. Kunjungan lapangan dengan pemangku kepentingan produk konsumen dan keamanan pangan di 
Toronto, Guelph, dan Ottawa 
4. Analisis dan presentasi hasil 

Penelitian membantu memperbaiki pemahaman kedua peserta magang tentang sistem keamanan 
pangan dan keamanan produk konsumen Kanada, serta cara-cara Indonesia dapat memperbaiki 
sistemnya sendiri dengan belajar dari Kanada. Kunjungan lapangan membantu kedua peserta magang 
memahami selera dan preferensi konsumen Kanada, dan memberikan beberapa praktik terbaik untuk 
memperkuat dukungan pemerintah Indonesia untuk sektor swastanya. Penelitian dan analisis ini 
akan meningkatkan kegiatan TPSA di masa depan untuk memperkuat sektor swasta Indonesia dan 
meningkatkan daya saingnya di pasar Kanada dan global. 

Sebagai bagian dari kegiatan TPSA untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pejabat 
pemerintah tentang peningkatan perdagangan dan investasi antara Kanada dan Indonesia, TPSA 
mensponsori dua peserta magang untuk bekerja dengan peneliti di Conference Board of Canada 
dalam topik praktik terbaik mengenai standar dan peraturan makanan dan produk. 
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TPSA Menawarkan Pelatihan mengenai Bagaimana 
Mempersiapkan Laporan Intelijen (Kondisi) Pasar (Market 
Intelligence Reports—MIR)

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, 17, 18 & 20 APRIL 2017

Sebagai bagian dari Trade and Private Sector Assistance (TPSA) Kanada-Indonesia, sebuah lokakarya 
pelatihan tiga hari diselenggarakan untuk pejabat Kementerian Perdagangan Indonesia tentang 
bagaimana mempersiapkan laporan intelijen pasar (market intelligence reports). 26 Pejabat (13 laki-laki, 
13 perempuan) berasal dari departemen di Kementerian Perdagangan Indonesia. 

Lokakarya yang dipimpin oleh TFO Associate Marc Germain, membangun kapasitas peserta dengan 
memberikan metodologi dan alat dari praktik-praktik terbaik untuk mengumpulkan dan mengembangkan 
informasi tentang perdagangan Indonesia dengan negara lain, khususnya Kanada. Lokakarya mencakup 
studi kasus pada tiga komoditas target TPSA: kopi, pakaian, dan alas kaki. 

“Saya mengumpulkan data sekunder dalam pekerjaan 
sehari-hari, termasuk melalui makalah penelitian, publikasi 
dan internet. Pelatihan MIR memberi saya referensi yang 
sangat baik, terutama dalam mengidentifikasi sumber-
sumber data untuk pasar Kanada. Metode pengumpulan
data yang diuraikan juga memperkaya pengetahuan saya 
mengenai metode yang saya gunakan. Saya mempelajari
begitu banyak hal mengenai pasar Kanada secara 
keseluruhan.”

—SISKA FIRBILIANI SAHAT
Ahli Statistik, Direktorat Pengembangan Informasi Pasar

dan Ekspor, Kementerian Perdagangan Indonesia.

Tanggapan dari Form Umpan Balik

“Dari pelatihan, saya mendapatkan informasi tentang cara 
menyusun laporan yang baik yang mudah dipahami dan 
saya (merasa) dapat menerapkan informasi (yang saya
dapat) ini.”

“Saya mempelajari tentang sumber sekunder yang tersedia 
yang dapat saya gunakan untuk memperoleh informasi, 
terutama yang berhubungan dengan Kanada.”

“Saya akan menggunakan pengetahuan yang saya 
dapatkan dari pelatihan untuk mempersiapkan materi 
perundingan perdagangan.”

“Saya bertanggung jawab untuk mengadakan penelitian 
pasar tahunan. Dengan demikian, hal yang saya pelajari
dalam pelatihan ini akan membantu pekerjaan saya di 
masa depan.”

Indonesia harus memahami pasar ekspor saat ini dan pasar potensialnya untuk memperbaiki 
kinerja perdagangan globalnya. Mengumpulkan intelijen tentang pasar negara yang ada dan 
yang akan datang, beserta kompetitornya di pasar tersebut, merupakan komponen penting 
dalam upaya meningkatkan ekspor Indonesia. 
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Memperkuat Ekspor (Sektor) Alas Kaki Indonesia 
melalui Pelatihan bagi UKM dengan Topik ‘Cara Sukses 
Mengekspor ke Kanada’

PROFIL KEGIATAN
BANDUNG, 3 APRIL 2017,
JAKARTA, 10 APRIL 2017

Sepatu Indonesia terpilih sebagai komoditas target TPSA karena potensi ekspornya yang kuat ke pasar 
Kanada. Penilaian oleh ahli TPSA di industri sepatu Kanada mengidentifikasi area di mana usaha kecil dan 
menengah (UKM) Indonesia mungkin memerlukan bantuan: pemasaran, membangun lini produk yang 
sukses, dan teknik produksi yang disesuaikan dengan pasar ekspor. Selain itu, UKM di industri sepatu 
akan dibantu oleh pelatihan keterampilan bernegosiasi, keterampilan berbahasa Inggris, praktik bisnis 
Kanada, dan penyusunan dan pemeliharaan situs web perusahaan yang sesuai. 

Tujuan lokakarya ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UKM produsen sepatu 
dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk mengekspor ke Kanada dengan sukses. Pelatihan ini 
juga merupakan latar belakang yang penting bagi setiap UKM yang berencana menghadiri pameran 
dagang yang disponsori TPSA dan acara pencocokan bisnis dengan pembeli Kanada yang berpotensi.  

Produksi sepatu Indonesia berkelompok di dua wilayah: Jakarta dan Bandung. Perusahaan dari daerah 
ini terpilih untuk berpartisipasi dalam pelatihan berdasarkan minat mereka untuk bekerja dengan TPSA 
dan kesesuaian produk mereka yang didasarkan pada penilaian oleh ahli sepatu TPSA. Sesi pelatihan 
di Bandung dihadiri oleh 36 peserta (28 laki-laki, 8 perempuan), sementara sesi pelatihan di Jakarta 
dihadiri oleh 66 peserta (42 laki-laki, 24 perempuan). Yang juga hadir adalah pejabat dari Kementerian 
Perdagangan Indonesia dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO). 

“Saya ingin mengekspor sepatu vegan saya ke Amerika Utara. Saya memiliki kesempatan yang bagus di pasar Kanada 
karena wisatawan dari Amerika Utara membeli sepatu saya saat berkunjung ke Indonesia dan mereka semua menyukai dan 
memberi tahu teman-teman mereka tentang sepatu saya. Saya telah mengumpulkan informasi tentang cara mengekspor 
ke Amerika Utara dari internet, namun pelatihan ini memberikan informasi tambahan dan mendorong kepercayaan diri saya 
terhadap kesuksesan mengekspor produk saya ke Kanada.”

-ELLY SUSILAWATI
Pemilik, Ethree Abadi, Jakarta

Proyek Bantuan Perdagangan dan Sektor Swasta Kanada-Indonesia atau Canada–Indonesia Trade 
and Private Sector Assistance (TPSA) mengadakan pelatihan untuk usaha kecil dan menengah 
(UKM) produsen sepatu di Bandung dan Jakarta. Tujuan lokakarya ini adalah untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan produsen sepatu Indonesia agar mereka berhasil mengekspor 
ke Kanada.
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Memperkuat Ekspor Pakaian Jadi Indonesia melalui Pelatihan 
(bagi) UKM tentang Cara Sukses Mengekspor ke Kanada

PROFIL KEGIATAN
TRANS LUXURY HOTEL, BANDUNG, 2–3 MEI 2017
ALILA HOTEL, SOLO, 8–9 MEI, 2017

Pakaian Indonesia terpilih sebagai komoditas target TPSA karena potensi ekspornya yang kuat ke 
pasar Kanada. Penilaian oleh para ahli TPSA di industri pakaian Kanada mengidentifikasi area di mana 
usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia mungkin memerlukan bantuan: pemasaran, membangun 
lini produk yang sukses, dan teknik produksi yang disesuaikan dengan pasar ekspor. Selain itu, UKM di 
industri pakaian akan dibantu oleh pelatihan keterampilan bernegosiasi, keterampilan berbahasa Inggris, 
praktik bisnis Kanada, dan penyusunan dan pemeliharaan situs web perusahaan yang sesuai. 

Tujuan lokakarya ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UKM produsen pakaian 
dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk mengekspor ke Kanada dengan sukses. Pelatihan ini 
juga merupakan latar belakang yang penting bagi setiap UKM yang berencana menghadiri pameran 
dagang yang disponsori TPSA dan acara pencocokan bisnis dengan pembeli Kanada yang berpotensi. 

Produksi pakaian Indonesia berkelompok di wilayah Solo dan Bandung. Perusahaan dari daerah ini 
dipilih untuk berpartisipasi dalam pelatihan berdasarkan minat mereka untuk bekerja dengan TPSA dan 
kesesuaian produk mereka, yang didasarkan pada penilaian oleh ahli pakaian TPSA. Sesi pelatihan di 
Bandung dihadiri oleh 36 peserta (18 laki-laki, 18 perempuan),  sementara sesi pelatihan di Solo dihadiri 
oleh 18 peserta (0 laki-laki, 18 perempuan). Yang juga hadir adalah pejabat dari Kementerian Perdagangan 
dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

“Kami selalu tertarik dengan pasar Kanada, namun tidak mempunyai akses terhadap informasi yang tepat mengenai cara 
melakukan ekspor. Yang saya tahu, ini adalah kali pertama kami mendapatkan pelatihan mengenai cara mengekspor pakaian 
jadi. Kami menghargai pelatihan ini difasilitasi oleh instansi dari Kanada dan didukung pemerintah Indonesia. Menurut saya 
hal ini sangat positif, tidak hanya untuk mendidik kami mengenai selera Kanada terhadap gaya busana serta budaya Kanada, 
namun juga memberikan informasi mengenai standar ekspor secara keseluruhan.”

-WENNY ANGGRAENY PUSPADHEWI
Pemilik, Puspa Dhewi Batik, Solo

Proyek Bantuan Perdagangan dan Sektor Swasta Kanada-Indonesia atau Canada–Indonesia Trade 
and Private Sector Assistance (TPSA) mengadakan pelatihan untuk usaha kecil dan menengah 
(UKM) produsen pakaian di Bandung dan Solo. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan UKM produsen pakaian Indonesia agar mereka dapat berhasil 
mengekspor ke Kanada.
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Empat Produsen Kopi TPSA Menghadiri Pameran 
Specialty Coffee Global

PROFIL KEGIATAN
SEATTLE, 20–23 APRIL 2017

TPSA mendukung partisipasi empat produsen kopi Indonesia di Global Specialty Coffee Expo di Seattle. 
Keempatnya memproduksi kopi Arabika Gayo dari perkebunan kopi Arabika terbesar di Indonesia, terletak 
di daerah dataran tinggi Gayo provinsi Aceh di pulau Sumatra. Empat produsen ini dipilih berdasarkan 
profil bisnis mereka, verifikasi kunjungan lapangan dan wawancara, cerita kopi, penilaian kopi, dan praktik 
manajemen. TPSA juga membawa seorang perwakilan senior Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo ke 
pameran tersebut untuk membantu meningkatkan kesadaran akan indikasi geografis kopi Arabika Gayo. 
Selama pertunjukan, keempat produsen kopi dibantu oleh dua konsultan kopi dari TFO Kanada. 

Perwakilan dari keempat produsen yang disponsori TPSA melaporkan bahwa berpartisipasi dalam 
pameran kopi meningkatkan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan pembeli potensial. Mereka 
memiliki kesempatan untuk mempresentasikan cerita kopi mereka serta detail tentang pemrosesan kopi 
mereka, jenis, dan kapasitas ekspor ke pembeli potensial dan kemudian menjawab pertanyaan. Mereka 
terutama menghargai kesempatan untuk bertemu muka dengan para importir dan berbicara tentang 
kopi mereka.

Pesan terpenting yang diterima dari calon pembeli dan importir adalah bahwa pemasok harus 
memberikan kualitas yang konsisten dalam pengiriman mereka. Biji-biji harus bebas dari bahan seperti 
batu dan logam sebelum pengiriman. 

Sebagai bagian dari kegiatan TPSA yang mempromosikan ekspor kopi Indonesia ke Kanada, 
empat produsen Arabika Gayo menunjukkan produk mereka di pameran Global Specialty Coffee 
Expo di Seattle. Pameran dagang ini adalah pameran kopi terbesar di Amerika Utara dan dihadiri 
oleh sebagian besar importir utama Kanada.

“Kopi Meukat membawa kopi Arabika Gayo yang telah dikupas dengan metode basah dalam ajang pameran kopi di Seattle. 
Jenis kopi ini sangat diminati oleh warga Amerika Utara karena rasanya yang eksotik dan unik. Kami mendapatkan banyak 
perhatian dari pembeli prospektif selama pameran kopi di Seattle tersebut. Setiap kali seorang pembeli mencoba kopi kami, 
kami mendengar respon yang hampir sama: ‘Luar biasa’.”

—IKHWANITOSA
PT Meukat Komoditi Gayo, Aceh
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Proyek TPSA Gelar Tiga Lokakarya Analisis Gender dalam 
Perdagangan untuk Pejabat dari Kementerian Perdagangan RI 

PROFIL KEGIATAN
23 MEI 2017/18 JULI 2017 
JAKARTA ,11-12 SEPTEMBER 2017

Strategi gender proyek TPSA bertujuan untuk: 
• memastikan penyertaan dan partisipasi laki-laki dan perempuan yang adil dalam kegiatan TPSA; 
• memastikan akses yang adil bagi UKM Indonesia yang dipimpin oleh perempuan terhadap peluang 

untuk meningkatkan ekspor ke Kanada; 
• meningkatkan kesadaran tentang bagaimana gender dapat mempengaruhi akses terhadap peluang 

perdagangan internasional dan investasi. 

Dalam mendukung tujuan TPSA dan menyadari bahwa kesadaran gender di dalam Kementerian 
Perdagangan terbatas pada beberapa staf, mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan 
Ekspor Nasional, Marolop Nainggolan, meminta agar tim gender TPSA melaksanakan sebuah rangkaian 
lokakarya kesadaran dan analisis gender untuk staf dari instansi Kemendag terkait. 

Melalui rangkaian lokakarya gender untuk staf Kemendag ini, TPSA berharap bahwa analisis gender 
akan semakin tersebar luas di dalam Kemendag, dan dalam jangka panjang ini akan mengarah pada 
kebijakan, program, dan layanan perdagangan yang lebih sensitif gender dan responsif terhadap gender 
serta menguntungkan laki-laki dan perempuan secara adil. 

Menyadari bahwa kesadaran gender di dalam Kementerian Perdagangan terbatas, tim gender 
TPSA melaksanakan sebuah rangkaian lokakarya kesadaran dan analisis gender untuk staf dari 
departemen yang berbeda di dalam Kementerian Perdagangan.

“Saya mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam tiga pelatihan kesetaraan gender dan perdagangan. Saya 
mempelajari konsep dasar kesetaraan gender dan kaitannya dengan perdagangan, khususnya dalam rantai nilai, perangkat 
analisis gender dan pernyataan anggaran gender. Kami juga mengidentifikasi kesempatan bagi Kementerian Perdagangan 
untuk mengintegrasikan tujuan (yang menunjang) kesetaraan gender dalam kebijakan dan program perdagangan. Sesi-sesi 
yang kami jalani sangatlah berguna dan dipenuhi oleh permainan, diskusi interaktif, studi kasus, dan kerja kelompok. Para 
peserta didorong untuk terlibat secara aktif serta membagikan situasi dalam unit kerjanya masing-masing. Saya memulai 
dengan pengetahuan yang sangat terbatas tentang konsep gender dan hubungannya dengan perdagangan. Setelah 
(mengikuti) pelatihan, saya mulai mencari cara untuk mengintegrasikan konsep dan prinsip kesetaraan gender ke dalam 
program dan kegiatan dalam unit kerja saya. Para ahli kesetaraan gender membagikan pengetahuan mereka, khususnya 
dalam kaitannya dengan partisipasi UKM dalam perdagangan di Indonesia, dan memberikan kami sebuah pemahaman 
mengapa perhatian terhadap konsep kesetaraan gender sangatlah penting, terutama dalam mendorong ekspor Indonesia 
ke Kanada.”

—ANNISA F. WULANDARI  
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Perdagangan Indonesia.
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Melengkapi Pejabat Indonesia (dengan Lebih Baik) 
untuk Menghadapi Praktik Perdagangan Tidak-Adil dan 
Lonjakan Impor

PROFIL KEGIATAN
BOGOR, 17-19 JULI 2017

Saat ini Indonesia terlibat dalam beberapa sengketa tentang pemulihan perdagangan baik sebagai 
pelapor (complainant) dan responden. Untuk mendukung pelatihan dan peningkatan kapasitas tentang 
pemulihan perdagangan, proyek TPSA mengembangkan sebuah program pelatihan dua bagian. Sebuah 
lokakarya pengenalan tentang pemulihan perdagangan WTO diadakan pada bulan Maret 2017. Bagian 
kedua adalah kursus pelatihan intensif lanjutan, diadakan pada bulan Juli, yang fokus pada kasus-kasus 
pemulihan perdagangan yang aktual di mana Indonesia dan Kanada terlibat. 

• Praktisi dan ahli perdagangan internasional  menyampaikan presentasi yang interaktif dan saling 
berbagi pengetahuan.

• Peserta dibagi ke dalam tim, dan berpartisipasi dalam simulasi sistem penyelesaian sengketa WTO.

• Latihan simulasi pemulihan perdagangan ini untuk memberikan peserta pengalaman baru pada 
investigasi pemulihan perdagangan dan proses-proses penyelesaian sengketa.

Peserta sektor publik dan swasta pada lokakarya lanjutan tiga hari tentang pemulihan (remedies) 
perdagangan WTO meningkatkan keterampilan mereka dalam aspek teknis dan hukum 
dari pemulihan perdagangan, dengan fokus pada tindakan anti-dumping dan perlindungan 
(safeguard). 

“Pelatihan tingkat lanjut ini memberikan (pembelajaran) kasus dan teori secara mendalam, dan telah memperkaya 
pengetahuan kami tentang perbaikan perdagangan secara signifikan. Saya belum pernah mengalami langsung panel 
perbaikan perdagangan, jadi panel perdebatan WTO (dalam pelatihan ini) sangat membantu. Pengalaman ini memberikan 
pemahaman yang lebih baik mengenai cara penerapan prinsip-prinsip perbaikan perdagangan dalam kasus yang 
sebenarnya serta menunjukkan hal-hal yang mungkin terjadi dalam sesi panel. Pelatihan ini menyenangkan sekaligus 
menantang; peserta menjalani peran mereka sebagai Pelapor atau pun Terlapor dan bekerja bersama dengan tim kami 
untuk memenangkan kasus kami. Bagian tersebut menjadikan pelatihan ini sebagai salah satu pelatihan terbaik yang 
pernah saya dapatkan. Dan dari perpesktif sektor swasta (terutama yang berurusan dengan perdagangan), pelatihan ini 
sangatlah diperlukan.”

—JESSICA CALLISTA
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
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Proyek TPSA Mengadakan Program Pelatihan 
Pengembangan Kapasitas untuk Pejabat Pemerintah 
Indonesia tentang Analisis Rantai Nilai Global

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, 25–27 JULI 2017

Mengingat pentingnya perdagangan terhadap ekonomi Indonesia, dan dengan latar belakang 
melambatnya volume perdagangan global pada periode pasca krisis keuangan, sangat berguna 
memahami partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global untuk membantu menginformasikan pembuatan 
kebijakan makroekonomi. Agar lebih memahami rantai nilai global yang menghubungkan ekspor tiga 
komoditas penting strategis Indonesia (kopi, alas kaki, dan pakaian) ke Kanada, lokakarya pelatihan 
tiga hari dilaksanakan untuk 24 pejabat (12 laki-laki dan 12 perempuan) dari Kementerian Perdagangan 
Indonesia. 

Tujuan utama dari sesi pelatihan ini adalah untuk membantu pembuat kebijakan Indonesia dan pemangku 
kepentingan lain yang berkepentingan mengidentifikasi hambatan terhadap daya saing untuk tiga 
komoditas ekspor penting yang strategis dalam perekonomian Indonesia. Secara khusus, para peserta 
diberikan keterampilan yang diperlukan dan sumber data yang akan dibutuhkan oleh pembuat kebijakan 
untuk mengidentifikasi dan mengatasi penghalang utama dalam keberhasilan ekspor yang dihadapi 
oleh industri pembuatan kopi, pakaian, dan alas kaki dalam negeri. 

Proyek TPSA menyelenggarakan seminar pelatihan tiga hari yang dirancang untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keakraban pejabat pemerintah Indonesia dengan melakukan analisa rantai nilai 
global. Seminar ini akan membantu pembuat kebijakan Indonesia mengidentifikasi penghalang 
kompetitif yang menghambat keberhasilan ekspor tiga komoditas penting strategis untuk 
ekonomi Indonesia: kopi, pakaian, dan alas kaki. 

“Indonesia merencanakan untuk menegoisasikan 
kesepakatan perdagangan bebas dengan 28 negara. 
Keterampilan yang diberikan melalui pelatihan ini akan 
sangat berguna untuk mengimplementasikan kebijakan 
yang tepat agar mendapatkan nilai yang lebih di sepanjang 
rantai nilai.”

—PESERTA PELATIHAN
(dari survei umpan balik)

“Pengetahuan ini akan meningkatkan peran saya dalam 
pekerjaan, khususnya saat kami mengadakan penelitian 
dan memformulasikan rekomendasi kebijakan untuk 
pemimpin di tingkat yang lebih tinggi dalam Kementerian 
Perdagangan.”

—PESERTA PELATIHAN 
(dari survei umpan balik)
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Proyek TPSA Memberikan Pelatihan Internasional FITTskills 
secara Berkelanjutan untuk Meningkatkan Layanan Ekspor 
yang Diberikan oleh Pemerintah Indonesia

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, JULI–AGUSTUS 2017

TPSA berkofus pada penguatan keterlibatan usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia dalam 
perdagangan dan investasi. Sebagai bagian dari upaya ini, Forum for Internasional Trade Training (FITT) 
diminta untuk memberikan dua kursus rangkaian pelatihan bisnis internasional FITTskills kepada 
karyawan Kementerian Perdagangan Indonesia. Para peserta berasal dari dua unit di dalam kementerian: 
Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Ke-17 
peserta (7 laki-laki dan 10 perempuan) menerima pelatihan bisnis internasional praktis dan komprehensif 
yang akan meningkatkan dukungan yang mereka berikan kepada UKM Indonesia. Sebagai bagian dari 
pelatihan, peserta juga belajar praktik terbaik untuk mengajarkan konsep dari kursus FITTskills kepada 
UKM Indonesia. 

Minggu pertama fokus pada kursus Aspek Hukum Perdagangan Internasional FITTskills. Peserta 
diperkenalkan dengan prinsip hukum dasar dalam menjalankan bisnis internasional. Topik yang dibahas 
mencakup implikasi hukum dari kegiatan bisnis internasional, aspek hukum terkait dengan kekayaan 
intelektual, undang-undang persaingan dan antimonopoli, undang-undang perdagangan publik, dan 
isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan elektronik (e-commerce) dalam bisnis internasional.  

Minggu kedua fokus pada kursus Manajemen Perdagangan Internasional FITTskills. Materi yang 
dipresentasikan dalam kursus ini memberi peserta kemampuan untuk mengembangkan rencana bisnis 
internasional, sehingga memastikan pemahaman tentang cakupan, luas, dan integrasi praktik-praktik 
perdagangan internasional.

Membangun kompetensi bisnis global dengan menghadapi kenyataan sehari-hari mengenai 
ekspor, impor, dan investasi merupakan prioritas utama bagi pejabat pemerintah Indonesia. 
Melalui pelatihan bisnis internasional praktis dan komprehensif yang berkelanjutan, para pejabat 
terus membangun kompetensi mereka untuk mendukung keberhasilan UKM Indonesia di pasar 
global. 
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Lima Perusahaan Alas Kaki Indonesia Menghadiri 
FOOTWEAR SOURCING Pada Pameran Dagang MAGIC

PROFIL KEGIATAN
LAS VEGAS, NEVADA , 13-16 AGUSTUS 2017

Sebagai bagian dari proyek Trade and Private Sector Assistance (TPSA) Kanada–Indonesia, Program 
Akses Pasar, lima usaha kecil dan menengah (UKM) turut serta untuk kali pertama pada FOOTWEAR 
SOURCING di MAGIC trade show, Las Vegas. Tujuannya sederhana: untuk memproduksi alas kaki 
berkualitas tinggi yang mewakili usaha alas kaki terbaik Indonesia.

Kelima perusahaan terpilih dari daftar perusahaan di seluruh nusantara setelah penelitian dan 
wawancara mendalam. Proses seleksi mempertimbangkan potensi dagang produk di pasar Amerika 
Utara, perusahaan menunjukkan antusiasme mereka berpartisipasi dalam proyek, keinginan manajemen 
perusahaan untuk meningkatkan produk mereka, dan sikap responsif mereka atas pertanyaan-pertanyaan 
mengenai ekspor. 

Para peserta amat menghargai kesempatan untuk menghadiri pameran dagang internasional seperti 
MAGIC. Mereka dapat menyaksikan secara langsung beragam rancangan produk, referensi harga, dan 
struktur booth serta tata letak di lingkungan kelas dunia. Mereka saat ini memiliki pengertian lebih baik 
akan tingkat persaingan dan kesiapan yang dibutuhkan untuk mengakses pasar Amerika Utara.

Produk alas kaki Indonesia dipamerkan di FOOTWEAR SOURCING di MAGIC trade show, Las 
Vegas. Lima perusahaan dari Indonesia memperkenalkan produk alas kaki berkualitas kepada 
para buyer di salah satu pameran dagang terbesar di dunia, di mana 300 perusahaan dari sembilan 
negara memperdagangkan alas kaki mereka. 

“Kami sangat memuji TPSA atas usaha mereka untuk 
meningkatkan ekspor UKM dari Indonesia ke Kanada. 
Proyek ini merupakan paket yang lengkap dalam segala 
hal, terutama dalam membantu UKM memahami pasar 
internasional dan pengembangan produk. Panduan dan 
bantuan yang diberikan adalah hal yang kami butuhkan.”

—HENNY SETIADI 
Venamon

“Kami telah lama berpikir untuk mengekspor ke Amerika 
Utara. Namun, tidak ada cukup informasi yang tersedia 
atau insentif untuk melakukannya. Sebenarnya, kami 
sudah nyaman dengan pasar Eropa dan Jepang. Kemudian 
proyek TPSA datang dan menghidupkan kembali minat 
kami untuk mengejar pasar Amerika Utara.”

—RUDDI SUPARMAN 
Fortuna Shoes
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Enam Perusahaan Pakaian Jadi Indonesia Menghadiri Ajang 
SOURCING pada Pameran Dagang MAGIC

PROFIL KEGIATAN
LAS VEGAS, NEVADA, 14-16 AGUSTUS 2017

Proyek TPSA mendukung partisipasi enam usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor pakaian pada 
SOURCING di MAGIC trade show, Las Vegas. Perusahaan-perusahaan UKM tersebut telah dipilih dengan 
seksama berdasarkan potensi perdagangan dari produk-produk mereka di pasar pakaian Amerika Utara, 
perusahaan menunjukkan antusiasme untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini, keinginan mereka untuk 
memperbaiki produk mereka, dan sikap mereka yang responsif menjawab pertanyaan-pertanyaan 
ekspor. Tidak ada dari UKM yang terlibat dalam kegiatan ini yang pernah berpartisipasi dalam pameran 
dagang internasional berbahasa Inggris dengan skala sebesar ini. 

UKM dilatih oleh konsultan-konsultan yang merupakan pakar dari Trade Facilitation Office (TFO) Kanada. 
Persiapan dilaksanakan secara mendalam dan melibatkan pemasaran langsung,mempersiapkan siaran 
pers, dan memproduksi spanduk digital dan brosur sektoral untuk meningkatkan paparan terhadap 
buyer potensial. 

Semua perusahaan merasa bahwa acara SOURCING di MAGIC trade show merupakan ajang yang 
sempurna untuk memamerkan produk mereka. Partisipasi dalam pameran dagang menjadi reality check 
atas hal-hal yang diperlukan untuk mengakses pasar Amerika Utara. Semua UKM mengindikasikan 
bahwa mereka mampu membangun kontak-kontak klien baru, memiliki pengertian yang lebih baik 
mengenai produk-produk kompetitor, dan belajar mengenai rentang harga produk mereka. Mereka juga 
meningkatkan pengetahuan mereka akan tren-tren baru di pasar dan menjalin hubungan untuk kerja 
sama dagang (joint venture).  

Sebagai bagian kegiatan TPSA untuk mempromosikan ekspor pakaian Indonesia, enam perusahaan 
pakaian memamerkan produk mereka pada 2017 SOURCING pada MAGIC trade show, Las Vegas. Ini 
adalah salah satu pameran dagang terbesar di dunia, dengan 40 negara yang berpartisipasi pada tahun 
ini, dan ini merupakan mata rantai yang baik bagi seluruh rantai pasok dunia.

“Mengikuti pameran dagang seperti MAGIC merupakan 
kesempatan yang sangat berharga. Saya sangat berterima 
kasih perusahaan saya dipilih oleh Proyek TPSA. Pelatihan 
dan masukan yang diberikan membantu kami menyiapkan 
diri untuk mengikuti pameran dan bertemu dengan 
pembeli potensial. Saya yakin kini kami dapat memenuhi 
persayaratan dari pembeli.”

—UNIK NUR HARJUNTARI 
Unique

“Ajang tersebut memberi kesempatan bagi kami untuk 
bertemu dengan pembeli prospektif dari Kanada serta 
perusahaan internasional yang mencari sumber pembelian 
pakaian jadi alternatif. Kegiatan ini mengenalkan kami 
kepada pelaku pasar global dan memberikan kesempatan 
bagi kami untuk belajar mengenai produk mode dari 
seluruh dunia.”

—YVONNE PURWANTI 
Tiga Selaras Bersama
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Proyek TPSA Menyelenggarakan Lokakarya, Pelatihan, 
dan Bantuan Teknis untuk Membantu Mitra UKM 
Meningkatkan Performa Lingkungan

PROFIL KEGIATAN
INDONESIA, SEPTEMBER 2017

TPSA mengadakan program lokakarya, pelatihan, dan bantuan teknis untuk membantu mitra-mitra usaha 
kecil dan menengah (UKM) di sektor pakaian dan alas kaki demi meningkatkan produktivitas mereka 
dengan pengurangan dan manajemen penggunaan sumber daya, polusi, serta limbah yang lebih baik. 
Peningkatan produktivitas hijau dapat memperkokoh daya saing, satu dari prioritas kebijakan UKM.

Pengurangan polusi/limbah serta penggunaan sumber daya lebih dianjurkan secara lingkungan, 
bertanggung jawab secara sosial, serta menyumbang pada lingkungan kerja yang lebih sehat bagi 
pegawai UKM. Hal ini sejalan dengan sasaran pembangunan berkelanjutan dan integrasi lingkungan  
Official Development Assistance (ODA) Kanada. Program perbaikan lingkungan berfokus untuk 
membantu peserta UKM merencanakan dan menerapkan upaya-upaya produksi yang lebih bersih 
(cleaner production (CP)) yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mereka.

International Labour Organization (ILO) menciptakan program SCORE (Sustaining Competitive and 
Responsible Enterprises atau Menjaga Usaha yang Kompetitif dan Berkelanjutan) untuk UKM yang 
memperkerjakan 50 s.d. 250 pekerja. Melalui serangkaian modul pelatihan di kelas serta konsultasi dan 
penilaian yang dirancang sesuai kebutuhan masing-masing, SCORE bertujuan untuk meningkatkan 
efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan. 

TPSA menjalin kontrak dengan Business Export Development Organization (BEDO), mitra pelaksana 
SCORE yang disetujui ILO, untuk menjalankan program bagi mitra UKM TPSA di sektor pakaian dan 
alas kaki. Tiga kegiatan pertama telah rampung. Program SCORE masih harus menempuh tujuh tahap 
berikutnya.

Membantu UKM meningkatkan kinerja UKM akan membantu Indonesia mewujudkan ekonomi 
yang lebih hijau dan produktif.

“Kami sangat beruntung bisa mendapatkan tawaran dari 
Proyek TPSA untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Hal ini 
sangat dibutuhkan perusahaan kami saat ini.”

—DANNY YULIUS AVIANTO 
Direktur Operasional, CV Tiga Selaras Bersama

“Dengan program pelatihan SCORE ini, saya berharap 
mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai dampak 
lingkungan, tidak hanya terhadap saya sebagai pemilik 
usaha, namun juga terhadap pekerja-pekerja saya.”

—ELLY SUSILAWATI 
Pemilik, PT Ethree Abadi
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Proyek TPSA Mengadakan Pelatihan Guna Memperkuat 
Kemampuan Pejabat Negara dalam Perundingan 
Kesepakatan Perdagangan Bebas (FTA)

PROFIL KEGIATAN
JAKARTA, 5-7 SEPTEMBER 2017

Indonesia pada saat ini menjalankan 22 perundingan bilateral dengan negara-negara lain. Terlebih lagi, 
Indonesia sedang mengevaluasi perjanjian kerja sama perdagangan (economic partnership agreement) 
dengan Jepang serta pengaturan perdagangan preferensial (preferential trade agreement) dengan 
Pakistan. Ada pula rencana untuk meluncurkan tidak kurang dari 12 perundingan dagang bilateral 
tambahan dalam waktu dekat. Dalam konteks ini, Direktorat Perundingan Dagang Bilateral Kementerian 
Perdagangan Republik Indonesia menghadapi tekanan untuk menyediakan masukan bagi para pembuat 
keputusan dalam menetapkan tujuan dan “garis merah” perundingan FTA.

Proyek TPSA diminta untuk menyelenggarakan kursus pelatihan mengenai perundingan FTA, yang 
dihadiri oleh 41 perwakilan (20 perempuan dan 21 laki-laki) dari Kementerian Perdagangan, kementerian 
dan lembaga terkait lainnya, sektor swasta, termasuk Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Asosiasi 
Pengusaha Indonesia (APINDO).

Terdapat 4 kesimpulan dan pelajaran yang dapat dipetik dari pelatihan tiga hari:
• Perjanjian dagang adalah perangkat pembangunan yang sangat kuat.
• Pendekatan “tiga C” (consultation (konsultasi), communication (komunikasi), dan coordination (koordinasi)) 
adalah kunci keberhasilan.
• Kata-kata memiliki makna.
• Bersikaplah ambisius. 

Mengembangkan kapasitas pejabat pemerintah Indonesia dan perwakilan sektor swasta untuk 
berkontribusi pada negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement, FTA) akan 
mendukung agenda ambisius Indonesia dalam perundingan dagang. 

“Sebagai Deputi Direktur untuk Urusan Amerika, pekerjaan 
harian saya berhubungan erat dengan mengembangkan 
posisi kementerian dalam beberapa negosiasi, termasuk 
yang berkaitan dengan negosiasi kesepakatan 
perdagangan. Dengan demikian, pengetahuan dan 
kemampuan saya meningkat melalui partisipasi dalam 
pelatihan dan akan saya gunakan dalam pekerjaan 
sehari-hari. Dengan melakukan hal ini, saya percaya akan 
memperkuat substansi bahan yang saya persiapkan..”

—RORO YANIE ANGGRAINI NUGROHO

“Pelatihan ini memberikan saya pengetahuan mengenai 
proses perundingan, bagaimana mempersiapkan 
negosiasi, apa yang dibutuhkan dalam negosiasi, dan 
teknik-teknik negosiasi. Kesemuanya akan membantu 
saya mengumpulkan dan menyusun data dan materi yang 
lebih baik yang perlu saya siapkan untuk para negosiator.”

—PESERTA PELATIHAN
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TPSA Bekerja Sama dengan IWAPI  Membantu 
Perusahaan yang Dipimpin Perempuan Mempelajari Cara 
Mengekspor  ke Kanada

PROFIL KEGIATAN
MAKASSAR, 5-8 OKTOBER 2017

Proyek TPSA telah bekerja dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indoensia (IWAPI) untuk mempromosikan 
usaha yang dipimpin oleh perempuan dan memberi informasi peluang untuk mengekspor produk-
produk mereka ke Kanada. Senior Gender Advisor TPSA, Leya Cattleya, berpartisipasi di Rapat Koordinasi 
Nasional (Rakornas) ke-27 IWAPI.

Sekitar 1.500 anggota mewakili cabang-cabang dari seluruh Indonesia menghadiri rapat, dengan IWAPI 
cabang Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah. Rakornas, yang dikaitkan dengan Pekan Kerajinan dan 
Fesyen Makassar, dibuka oleh Professor Yohana Yambise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, serta Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah. 

Presentasi Ibu Cattleya berjudul “Mengapa Produk UKM yang Dimiliki Perempuan Indonesia Bermakna 
dalam Pasar Impor Kanada.” Dalam panel, beliau bergabung dengan Ida Farida Harris, presiden IWAPI 
cabang Sulawesi Selatan, dan Sikie Purnomo, perancang busana ternama. Tenik Hartono, kepala redaksi 
Grazia Indonesia, majalah fesyen dan gaya hidup di bawah Grup Femina, menjadi moderator sesi tersebut.

Kepada para hadirin Ibu Cattleya menginformasikan kegiatan TPSA yang bertujuan mempromosikan 
kesetaraan gender dalam perdagangan domestik dan internasional, termasuk penelitian serta dialog 
gender dan perdagangan, serta tur studi ke Kanada untuk mempelajari dukungan asosiasi usaha 
Kanada untuk UKM yang dipimpin perempuan pada sektor kopi, alas kaki, dan pakaian. Selain itu TPSA 
mengadakan pelatihan gender untuk pegawai Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Produk yang diciptakan perempuan dan usaha yang dipimpin perempuan memiliki pasar potensial 
di Kanada. Beberapa kegiatan proyek TPSA dirancang untuk membantu pemilik usaha perempuan 
meningkatkan, menumbuhkan dan mengembangkan usaha mereka dengan memasuki pasar 
ekspor. Proyek TPSA berkesempatan untuk hadir atas undangan Rapat Koordinasi Nasional IWAPI 
2017.



Proyek TPSA Menyelenggarakan Lokakarya tentang 
Efisiensi Sumber Daya dan Produksi yang Lebih Bersih 
Guna Meningkatkan Performa Lingkungan Mitra UKM

PROFIL KEGIATAN
BANDUNG, 16-17 OKTOBER 2017

Meningkatkan produktivitas dapat memperkuat keunggulan daya saing UKM. Proyek TPSA telah 
menyelenggarakan program lokakarya, pelatihan, dan bantuan teknis untuk membantu mitra-mitra 
usaha kecil dan menengah (UKM) merencanakan dan menerapkan upaya-upaya produksi yang lebih 
bersih yang tepat dan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mereka.

International Labour Organization (ILO) menciptakan program SCORE (Sustaining Competitive and 
Responsible Enterprises, Menjaga Usaha yang Kompetitif dan Berkelanjutan) untuk UKM yang 
memperkerjakan 50 s.d. 250 pekerja. Melalui serangkaian modul pelatihan di kelas serta konsultasi dan 
penilaian yang dirancang sesuai kebutuhan masing-masing, SCORE bertujuan untuk meningkatkan 
efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan. TPSA menjalin kontrak dengan Business Export Development 
Organization (BEDO), mitra pelaksana SCORE yang disetujui ILO, untuk menjalankan program bagi mitra 
UKM TPSA di sektor pakaian dan alas kaki. Pelatihan ini merupakan salah satu kegiatan TPSA yang 
membantu UKM meningkatkan kinerja lingkungan mereka. 

Lokakarya pelatihan ini dihadiri oleh tujuh perusahaan pakaian dan lima perusahaan alas kaki yang 
berlokasi di Bandung, Bogor, Solo, dan Jakarta. Umpan balik dari para peserta mengkonfirmasi bahwa 
pelatihan amat bermanfaat dan dapat diterapkan. Para peserta menyatakan banyaknya praktik lazim 
perusahaan yang tidak efisien, tetapi dapat diperbaiki, yang sering terabaikan.

TPSA menyokong mitra-mitra UKM untuk meningkatkan produktivitas hijau mereka melalui 
pengelolaan pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Mendukung 
UKM untuk mencapai kinerja lingkungan yang lebih baik akan membantu Indonesia untuk 
menciptakan perekonomian yang lebih hijau dan lebih produktif. 

“Pelatihan ini memberi saya inspirasi dan ide-ide segar untuk memperluas usaha saya, seperti misalnya menjual secara 
online dan menawarkan jasa rumah-ke-rumah untuk memperbaiki atau merombak pakaian. Saya berencana untuk secara 
serius menjajaki kesempatan dalam menjual produk yang lebih hijau dan percaya bahwa pemerintah setempat dan provinsi 
akan mendukung usaha bisnis yang ramah lingkungan. Pelatihan sebelumnya [tentang kerja sama di tempat kerja] juga 
sangat membantu, meningkatkan kolaborasi antara divisi produksi dan pemasaran dalam perusahaan saya.”

—DEWI KULSUM
Direktur, PT. Restu Ibu Mandiri, perusahaan pakaian jadi
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