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TPSA Membantu Perusahaan 
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Guna Menarik Pasar Amerika Utara

Setelah kesuksesan dalam ajang SOURCING pada pameran dagang MAGIC di Las Vegas 

pada bulan Agustus 2017, UKM pakaian jadi Indonesia mengalihkan perhatian mereka 

kepada pengembangan lini produk mereka, berdasarkan umpan balik yang diterima dari 

pembeli dan pertemuan antar perusahaan.

Sebagai bagian dari upaya TPSA untuk membantu 
UKM Indonesia mengekspor produk mereka ke 
Kanada, enam UKM dari sektor pakaian jadi dipi-
lih untuk menerima pendampingan dan bantuan 
untuk mempromosikan produk mereka di pasar 
Amerika Utara. UKM terpilih tersebut turut ber-
partisipasi dalam ajang SOURCING pada pameran 
dagang MAGIC yang diadakan di Las Vegas 
pada bulan Agustus 2017. Selama acara terse-
but, mereka memiliki kesempatan untuk menjalin 
hubungan dengan pembeli pakaian jadi potensial 
dari Amerika Utara dan negara-negara lain. Setelah 
memamerkan produk mereka dalam ajang MAGIC, 
UKM terpilih turut berpartisipasi dalam kegiatan 
yang dimaksudkan untuk membantu mereka 
mengembangkan produk mereka untuk menarik 
pasar Amerika Utara, yang dalam setiap tahapnya 
didampingi dan dipandu oleh seorang ahli pakaian 
jadi dari Kanada.

Dukungan Pengembangan Produk
Maria Guzman, ahli pakaian jadi dari Kanada, men-
jalankan misi ke Indonesia pada bulan Oktober 
2017 untuk membahas kegiatan pengembangan 
produk, mengunjungi Jakarta, Bandung, dan Solo 
untuk bertemu secara langsung dengan masing- 
masing dari keenam UKM terpilih. Beliau memulai 

setiap pertemuan dengan ulasan pengembangan 
produk untuk menentukan area yang membu-
tuhkan perhatian UKM tersebut: pengembangan 
produk baru atau adaptasi produk yang ada agar 
lebih menarik bagi pasar ekspor. Bersama-sama, 
mereka meninjau umpan balik UKM yang diterima 
dari pembeli potensial dalam ajang MAGIC 2017.

Ms. Guzman meninjau setiap situs web UKM 
(yang  telah disempurnakan sebagai bagian 
dari kegiatan persiapan sebelum MAGIC 2017) 
guna memastikan bahwa produk yang ditampil-
kan memiliki daya tarik dan merupakan contoh 
yang tepat untuk menampilkan lini produk dan 

Perusahaan pakaian jadi Indonesia yang mengikuti pelatihan 
pengembangan produk.
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 penawaran  perusahaan, serta meninjau katalog 
produk, buku model (lookbook), brosur produk, dan 
kartu nama.

Selain itu, beliau membantu setiap UKM memper-
kuat standar ukuran mereka, prosedur pengepa-
san, perhitungan biaya produksi, dan penetapan 
minimum order, serta bertemu dengan peran-
cang, tim pengepasan, manajer produksi, dan  
pemilik usaha.

Ukuran merupakan area fokus yang penting dalam 
pekerjaan yang dilaksanakan Ms. Guzman ber-
sama para pelaku UKM. Sebagai bagian dari ulasan 
pengembangan produk, beliau melihat lebih sak-
sama ukuran produk mereka untuk memastikan 
ukuran tersebut memenuhi standar serta pedo-
man pengukuran dan pengepasan Amerika Utara. 
Mereka juga membahas harga, guna memastikan 
bahwa biaya produk pakaian jadi sesuai dengan 
ekspektasi harga ekspor. Kajian tersebut juga men-
cakup kapasitas produksi untuk berbagai warna 
dan model, perlu atau tidaknya memiliki koleksi 
musiman, dan produksi untuk pesanan minimum.

Setelah pertemuan mereka dengan Ms. Guzman, 
setiap UKM menyampaikan kepercayaan diri 
mereka mengenai kemampuan mereka untuk 
berpartisipasi dengan sukses dalam peragaan 
busana dan pakaian jadi di Toronto pada bulan 
Agustus 2018.

Langkah Lanjutan
Setelah satu tahun mendapatkan dukungan tek-
nis, keenam UKM pakaian jadi yang dipilih untuk 
berpartisipasi dalam proyek TPSA telah mencapai 
kemajuan yang nyata. Meskipun mereka memu-
lai usahanya sebagai produsen untuk pasar lokal, 
UKM terpilih tersebut kini memiliki perangkat 
yang lengkap untuk membantu mereka mengak-
ses pasar internasional seperti Kanada. Perangkat 
yang  mereka kembangkan mencakup situs web 
berbahasa Inggris, kartu nama, brosur produk, kata-
log, daftar harga internasional yang menggunakan 
incoterms, dan buku model. Langkah selanjutnya 
bagi seluruh UKM adalah untuk mengembangkan 
lebih lanjut koleksi produk mereka untuk musim 
semi/musim panas 2018.

Seluruh UKM terpilih akan terus mengembangkan 
koleksi mereka dalam persiapan untuk menam-
pilkannya pada pameran dagang Canadian 
Market yang akan diadakan di Toronto pada bulan 
Agustus  2018, ajang yang dapat mempertemu-
kan mereka dengan pembeli Kanada dan Amerika 
Utara. Mereka juga akan mengunjungi Montréal 
untuk mempresentasikan koleksi baru tersebut 
kepada pasar Quebec.

Pelatihan pengembangan produk langsung di lokasi untuk 
UKM pakaian jadi Indonesia.

Bagan produk dan ukuran. Mempersiapkan sampel pakaian jadi yang dapat memenuhi 
standar Amerika Utara.
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Tentang Proyek TPSA
TPSA merupakan proyek lima tahun senilai  
C$12 juta yang didanai oleh Pemerintah  
Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek 
ini dilaksanakan oleh The Conference Board  
of Canada, dengan mitra implementasi utama 
yaitu Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor 
Nasional, Kementerian Perdagangan.

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

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

Hasil langsung yang diharapkan dengan adanya 
TPSA adalah:

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

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

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

 • 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


