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Memperkuat Ekspor Pakaian 
Jadi Indonesia melalui Pelatihan 
(bagi) UKM tentang Cara Sukses 
Mengekspor ke Kanada

Proyek TPSA menyelenggarakan pelatihan bagi usaha kecil dan menengah produsen 

pakaian jadi di Bandung dan Solo. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan UKM produsen pakaian jadi Indonesia agar mereka 

dapat mengekspor dengan sukses ke Kanada.

Latar Belakang 
Pakaian jadi Indonesia merupakan salah satu 
komoditas sasaran TPSA dikarenakan potensinya 
yang besar untuk diekspor ke pasar Kanada. Guna 
membantu usaha kecil dan menengah produsen 
pakaian jadi Indonesia untuk mengakses pasar 
Kanada dengan sukses, TPSA menawarkan sejum-
lah kegiatan pengembangan kapasitas kepada 
UKM terpilih.

Sebuah kajian oleh ahli TPSA dalam indus-
tri pakaian  jadi Kanada berhasil mengidentifi-
kasi area  di mana UKM Indonesia membutuhkan 
bantuan: pemasaran, membangun lini produksi 
yang sukses, dan teknik produksi yang disesuai-
kan dengan pasar ekspor. Selain itu, UKM dalam 
industri pakaian jadi juga akan dibantu melalui 
pelatihan kemampuan negosiasi, kemampuan 
bahasa Inggris, (mengenali) praktik bisnis Kanada, 
dan membuat serta memelihara situs perusahaan 
yang layak.

Sebagai hasil dari kajian ini, sangatlah penting 
untuk menawarkan pelatihan yang ditujukan bagi 
UKM dalam sektor pakaian jadi guna mening-
katkan  kapasitas mereka dalam area yang telah 
didefinisikan tersebut dan memastikan kesukse-

san kegiatan ekspor mereka. Pelatihan ini juga 
menjadi latar belakang yang sangat penting bagi 
setiap UKM yang merencanakan untuk menghadiri 
pameran dagang dan ajang pertemuan antara per-
usahaan dengan pembeli potensial Kanada yang 
disponsori TPSA.

TPSA telah menentukan produksi pakaian jadi 
Indonesia dibagi dalam dua wilayah: Solo dan 
Bandung. Perusahaan-perusahaan dari kedua 
wilayah tersebut dipilih untuk berpartisipasi dalam 
pelatihan berdasarkan minat mereka untuk bekerja 
bersama TPSA dan kesesuaian produk mereka, 

Maria Guzman memimpin pelatihan di Bandung. 



• 2 •

 berdasarkan kajian yang dilakukan oleh ahli 
pakaian jadi dari TPSA.

Tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan penge-
tahuan dan kemampuan UKM produsen pakaian 
jadi agar mereka dapat meraih sukses dalam 
 melakukan ekspor ke Kanada.

Ikhtisar Pelatihan 
Pelatihan perwakilan dari UKM produsen pakaian 
jadi tentang cara sukses mengekspor ke Kanada 
diadakan di Bandung tanggal 2 hingga 3 Mei 2017 
dan di Solo tanggal 8 hingga 9 Mei 2017. Pelatihan 
di Bandung dihadiri oleh 36 peserta (18  pria, 
18 perempuan), sementara pelatihan di Solo diha-
diri 18 peserta (0 pria, 18 perempuan). Turut hadir 
pula pejabat dari Kementerian Perdagangan 
Indonesia dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

Pelatihan dibawakan oleh Maria Guzman, ahli 
pakaian jadi dari TFO Canada. TFO Canada meru-
pakan organisasi nirlaba non-pemerintah yang 
berpusat di Ottawa yang mendapat mandat untuk 
mempromosikan pengembangan ekonomi ber-
kelanjutan melalui (penyediaan) informasi, nasi-
hat, dan kontak ekspor. TFO Canada memfasilitasi 
akses  menuju pasar Kanada dan membagikan 
keahlian dagang Kanada agar bermanfaat bagi 
UKM yang ingin mengekspor ke Kanada.

Ms. Guzman memiliki pengalaman yang luas 
dalam  membantu UKM di industri pakaian jadi di 
negara- negara berkembang untuk mengekspor 
produk mereka ke Kanada.

Pelatihan ini mencakup delapan topik utama:

 • sekilas pandang pasar pakaian jadi Kanada

 • persyaratan (penerbitan) label

 • penentuan harga

 • kehadiran digital dan e-commerce

 • mengembangkan lini produk yang sukses

 • kemampuan negosiasi

 • kemasan

 • logistik

“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

Ms. Guzman memulai pelatihan dengan memberi-
kan kilasan pandang mengenai pasar pakaian jadi 
Kanada, baik untuk pakaian pria mau pun perem-
puan dan tren terkini dalam (pasar) impor serta 
produksi domestik. Beliau menekankan pertum-
buhan dalam pangsa pasar untuk label swasta, 
e-commerce, keperluan olahraga, dan “fast fashion”. 
Beliau juga menjelaskan secara terperinci persya-
ratan penerbitan label untuk pakaian di Kanada, 
yang harus diikuti jika menghendaki produk yang 
ditawarkan dapat masuk dengan sukses ke pasar 
Kanada. Penentuan harga juga merupakan faktor 
penting dalam menentukan (hasil) penjualan, dan 
Mz. Guzman juga memberikan sebuah uraian ter-
perinci kepada peserta pelatihan mengenai kena-
ikan harga pada setiap tahapan rantai pasokan, 
dengan demikian membantu peserta pelatihan 
mengetahui apakah biaya mereka cukup bersaing.

Dengan memperhatikan semakin pentingnya 
pasar  e-commerce, para ahli membahas elemen- 
elemen dalam menciptakan kehadiran digital Peserta pelatihan di Bandung menunjukkan produk mereka.
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yang sukses, termasuk (pembuatan) situs (peru-
sahaan) yang efektif. Beliau mengakhiri hari per-
tama pelatihan dengan menjelaskan bagaimana 
membangun sebuah lini produk yang sukses, 
dengan penekanan pada pendefinisian segmen 
pasar sambil memperkuat (kesempatan) sukses 
melalui beberapa produk (pilihan) dan mengabai-
kan, namun tetap belajar dari, produk yang gagal. 
Pembahasan ini diperjelas dengan mengguna-
kan contoh berbagai lini produk yang ditawarkan 
peritel Kanada, yang masing-masing mengincar 
pasar yang berbeda.

Pada hari kedua, pelatihan membahas elemen- 
elemen dasar strategi negosiasi yang sukses 
dan mengidentifikasi sebuah perangkat yang 
dapat membantu proses negosiasi dengan pem-
beli potensial. Pelatihan diakhiri dengan diskusi 
mengenai kemasan dan logistik, dengan perin-
cian berbagai pilihan kemasan dan cara terbaik 
untuk mengirimkan pakaian jadi dari Indonesia  
ke Kanada.

Umpan Balik Peserta 
Di Bandung, semua peserta menyampaikan 
bahwa  kemampuan dan pengetahuan mereka 
meningkat setelah mengikuti pelatihan. Tujuh 
puluh  satu persen mengatakan bahwa tingkat 
kepercayaan diri mereka dalam menerapkan 
pengetahuan yang didapat kini menjadi “sangat 
baik sekali” atau “sangat baik”; dan sembilan belas 
persen lainnya mengatakan “baik”.

Tujuh puluh empat persen mengatakan bahwa 
mereka akan “sangat sering” atau “sering” meng-
gunakan pengetahuan (yang didapat) dari pela-
tihan, sementara tujuh belas persen mengatakan 
“kadang-kadang” dan sembilan persen mengata-
kan “jarang”.

Peserta di Bandung menyampaikan kepuasan 
yang baik terhadap pelatihan secara keselu-
ruhan. Dua puluh sembilan persen memberikan 
peringkat kepuasan “sangat baik sekali”; 57 persen 
“sangat baik”; dan 14 persen “baik”.

Di Solo, semua peserta melaporkan bahwa 
 pengetahuan dan kemampuan mereka meningkat 
setelah mengikuti pelatihan mengenai cara meng-
ekspor ke Kanada. Enam puluh persen peserta 
yang memberikan umpan balik menyampaikan 
bahwa tingkat kepercayaan diri mereka dalam 
menerapkan pengetahuan yang didapat kini men-
jadi “sangat baik sekali” atau “sangat baik”, dan 
(empat puluh persen) sisanya mengatakan “baik”.

Tujuh puluh tiga persen mengatakan mereka akan 
“sangat sering” atau “sering” menggunakan penge-
tahuan yang didapat dari pelatihan dalam peker-
jaan mereka, sementara 20 persen mengatakan 
“kadang-kadang” dan 7 persen “jarang”.

Para peserta melaporkan kepuasan yang baik 
terhadap pelatihan secara keseluruhan. Enam 
puluh dua persen memberikan peringkat kepu-
asan “sangat baik” dan 38 persen memberikan 
peringkat “baik”.

Kesimpulan 
Peserta pelatihan adalah mereka yang memiliki 
atau bekerja pada UKM di sektor pakaian jadi dan 
berminat untuk mengekspor ke Kanada. Pelatihan 
ini membantu mereka meningkatkan kemampuan 
pemasaran, pemahaman terhadap pasar Kanada 
serta kebutuhan pembeli Kanada, dan meningkat-
kan kemampuan negosiasi mereka. Pelatihan ini 
menggunakan peritel dan eksportir pakaian jadi 
yang telah sukses sebagai contoh untuk mengem-
bangkan kemampuan peserta. Para peserta yakin 
bahwa pelatihan ini akan membantu mereka 
meraih sukses dalam mengekspor produk mereka 
ke Kanada.

Pelatihan pakaian jadi di Solo. 
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Mengenai Proyek TPSA 
TPSA merupakan proyek lima tahun senilai  
C$12 juta yang didanai oleh Pemerintah  
Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek 
ini dilaksanakan oleh The Conference Board 
of Canada, dengan mitra implementasi utama 
yaitu Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor 
Nasional, Kementerian Perdagangan.

TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, 
penelitian dan bantuan teknis bagi instansi peme-
rintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha 
kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan  
organisasi masyarakat madani untuk informasi 
 terkait perdagangan, analisis kebijakan perda-
gangan, refomasi regulasi dan promosi dagang 

dan investasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga 
ahli dari organisasi pemerintah maupun swasta.

Tujuan utama TPSA adalah untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih 
baik lagi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia 
melalui peningkatan perdagangan dan investasi 
penunjang perdagangan antara Indonesia dan 
Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan 
perdagangan berkelanjutan dan sadar-gender 
serta kesempatan investasi, terutama untuk UKM 
Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan peng-
gunaan analisis perdagangan dan investasi oleh 
pemangku kepentingan Indonesia demi  kemitraan 
perdagangan dan ivestasi yang lebih luas lagi 
antara Indonesia dan Kanada.

Peserta pelatihan di Bandung. 

Peserta pelatihan di Solo. 
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Hasil langsung yang diharapkan dengan adanya 
TPSA adalah:

 • Arus informasi perdagangan dan investasi 
yang lebih baik antara Indonesia dan Kanada, 
terutama untuk sektor swasta, UKM, dan 
para pengusaha perempuan, termasuk risiko 
dan peluang lingkungan hidup yang terkait 
dengan perdagangan;

 • Tautan jaringan usaha sektor swasta yang lebih 
kuat antara Indonesia dan Kanada, terutama 
untuk UKM;

 • Keterampilan dan pengetahuan analisis 
yang lebih mantap dikalangan pemangku 
kepentingan Indonesia mengenai cara 
meningkatkan perdagangan dan investasi 
antara Indonesia dan Kanada;

 • Pemahaman yang lebih baik mengenai 
peraturan perundang undangan dan 
praktik praktik terbaik dalam perdagangan 
dan investasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 
Kantor TPSA di Jakarta, Indonesia:
Mr. Gregory A. Elms, Direktur
Proyek TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance)
Canada Centre, World Trade Centre 5, Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31 Jakarta 12190, 
Indonesia
Telepon: +62-21-5296-0376, atau 5296-0389
Fax: +62-21-5296-0385
E-mail: greg@tpsaproject.com


