
RINGKASAN KEGIATAN CANADA–INDONESIA TRADE AND 
PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECTTPSA

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

BERMITRA DENGAN

20–22 AGUSTUS 2018, TORONTO, KANADA
23–24 AGUSTUS 2018, MONTREAL, KANADA

UKM Pakaian Jadi yang Didukung 
TPSA Berpartisipasi dalam Apparel 
Textile Sourcing Canada Show dan 
Mengadakan Pertemuan B2B

UKM-UKM pakaian jadi Indonesia berpartisipasi untuk kedua kalinya dalam pameran 

dagang internasional dan memamerkan produk mereka kepada calon-calon pembeli di 

Toronto dan di pertemuan B2B di Montreal.

Lima usaha kecil dan menengah (UKM) pakaian jadi 
Indonesia menghadiri pameran dagang Apparel 
Textile Sourcing Canada (ATSC) di Toronto seba-
gai bagian dari program TPSA untuk mendukung 
UKM dalam mengekspor ke Kanada. Empat UKM 
berpartisipasi dalam pameran tersebut, semen-
tara yang kelima berpartisipasi sebagai pengamat. 
ATSC menjadi tempat penting untuk para produ-
sen dan pemimpin internasional di bidang pakaian 
jadi, tekstil, fesyen, dan kain untuk bertemu dengan 
pembeli potensial dari Kanada.

UKM tersebut juga berpartisipasi dalam latihan 
pengenalan pasar dengan mengamati tren pakaian 
jadi di toko ritel Kanada dan bertemu dengan pem-
beli potensial di Montreal. Kegiatan ini terbukti ber-
manfaat dalam membantu membukakan pintu ke 
pasar Kanada untuk UKM.

Keempat UKM yang berpartisipasi dalam pameran 
adalah:

 • Bule-Bule Garment

 • UNIQUE

 • Tiga Selaras Bersama (TSB)

 • World KNK

Arya Buana Abadi berpartisipasi sebagai pengamat.

Bagi UKM-UKM yang ikut serta dalam pameran, ini 
merupakan partisipasi mereka yang kedua kalinya 
dalam pameran dagang internasional berbahasa 
Inggris. Mereka mampu menerapkan sebagian dari 
yang mereka pelajari di pameran pertama mereka 
setahun sebelumnya di Las Vegas. Namun, per-
siapan untuk acara ini sangat berat, sebab UKM 
Indonesia masih mempelajari cara efektif merang-
kul pasar Amerika Utara.

Meski menghadapi tantangan pada saat pelatihan 
dan upaya-upaya selanjutnya untuk memasuki 
pasar Kanada, pertemuan bisnis-ke-bisnis (B2B) 

Spanduk pameran dagang untuk keempat UKM yang 
berpartisipasi dalam pameran. 
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yang dijadwalkan pada pameran dagang pakaian 
jadi dan selama kunjungan ke Montreal berujung 
pada penjualan langsung dan keterlibatan pem-
beli dari peritel besar di Kanada. Minat saat ini 
dari importir papan atas seperti Laura, La Maison 
Simons, Tristan, Mark Edwards, dan Jacques telah 
memungkinkan para UKM pakaian jadi Indonesia 
untuk mengejar peluang.

“TPSA telah memberikan dukungan dan 
arahan yang amat baik dalam membantu 
mempertemukan produsen dan peritel. 
Melalui acara ini, sekarang kami memahami 
kekuatan-kekuatan kami, harga yang dicari 
oleh calon pembeli, dan hubungan antara 
harga dan gaya.”

—WAHYU JANAWI JAYA
Bule-Bule Garment

Setibanya di Toronto, UKM Indonesia berkumpul 
untuk sesi peninjauan dan ulasan secara umum 
sebelum pameran dagang berlangsung. Topik 
yang dibahas selama sesi informal ini termasuk 
peninjauan agenda untuk minggu itu, pelajaran 
mengenai cara menghitung harga produk, peme-
riksaan “tool box” mereka, dan pelaksanaan tanya 
jawab untuk membahas masalah atau kekhawa-
tiran apapun.

Kegiatan kedua untuk UKM-UKM ini adalah tur 
pengenalan pasar ritel yang berlangsung di 
Toronto dan Montreal. Tujuannya adalah pema-

haman yang lebih baik mengenai pasar pakaian 
jadi di Kanada dan perbedaan antara pasar Inggris 
Kanada dan Perancis Quebec. Pengalaman ini 
memberi wawasan berharga tentang cara mem-
buat penawaran yang lebih baik kepada calon 
pembeli dengan memahami perilaku konsumen. 
Satu diskusi penting adalah pemahaman anali-
sis price-point, yang akan memungkinkan UKM 
Indonesia mengetahui apakah produk mereka 
sesuai di kisaran harga yang kompetitif.

“Proyek TPSA tidak hanya membantu kami 
bertemu dengan calon pembeli, tetapi 
juga memberi pengayaan yang lengkap 
selama proyek berlangsung, terutama 
ketika kami menghadiri pameran dagang. 
Sebagai hasilnya, kami semakin maju 
dalam pengembangan desain, manajemen 
perusahaan, dan sumber daya manusia 
sehingga bermanfaat bagi keberlangsungan 
perusahaan kami.”

—UNIK NUR HARJUNTARI
UNIQUE

Sebelum pameran dagang dimulai, konsultan 
ahli  pakaian jadi dari Trade Facilitation Office 
Canada  (TFO), Maria Guzman, menemui masing- 
masing UKM untuk meninjau harga serta sampel 
yang akan  mereka tampilkan di pameran.  
Bule-Bule Garment, pemasok yang dinamis dan 
dipimpin oleh perempuan, mempresentasikan 

Para peserta pameran dagang dari UKM pakaian jadi Indonesia. 

Gerai Bule-Bule Garment di pameran dagang ATSC. 
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desain  mutakhir yang menggunakan kain daur 
ulang. UNIQUE, yang juga dipimpin oleh pengu-
saha perempuan, menawarkan desain bertema 
tradisional Indonesia. Berdasarkan pengalaman 
mereka di acara MAGIC setahun sebelumnya, 
UNIQUE mengubah produknya dari fesyen seder-
hana menjadi lini kontemporer yang bernama 
“Cotton Flair,” di mana sebagian besar modelnya 
diproduksi menggunakan katun organik.

World KNK menyediakan berbagai produk pakaian 
jadi yang terjangkau dan berkualitas tinggi untuk 
laki-laki dan perempuan, dan memiliki kapasi-
tas untuk memproduksi lebih dari 80.000 potong 
pakaian jadi per bulan. TSB, perusahaan yang dimi-
liki dan dipimpin oleh perempuan, hadir di pameran 
dengan desain inovatif, serta mampu menanggapi 
pesanan secara cepat dan fleksibel. Baik World 
KNK maupun TSB belum mengembangkan merek 
mereka sendiri; sebaliknya, mereka membuat pro-
duk untuk dijual dengan menggunakan merek 
milik pembeli.

Hal-hal yang Menarik dari Pameran 
Dagang Pakaian Jadi 
Pameran dagang pakaian jadi ini merupakan pelu-
ang bagus bagi UKM Indonesia untuk mema-
merkan produk mereka. Guzman menghubungi 
sejumlah besar calon pembeli sebelum pameran 
untuk memastikan kehadiran mereka dan meng-
undang mereka untuk melihat barang-barang yang 
ditampilkan UKM-UKM Indonesia.

Gerai-gerai tersebut didekorasi dan diatur secara 
profesional, dengan brand Indonesia yang dipa-
jang untuk menarik perhatian pengunjung, serta 

terletak di sebelah panggung utama yang mem-
berikan paparan yang sangat baik kepada para 
calon pembeli.

Leonard F. Hutabarat, Konsul Jenderal Indonesia 
di Toronto, mengunjungi UKM-UKM tersebut di 
pameran untuk memberi dukungan dan semangat 
atas nama pemerintah Indonesia.

“Kami menghargai dukungan proyek TPSA 
yang membawa kami ke ATSC di Toronto. 
Kami dapat bertemu langsung dengan 
banyak pembeli dari Kanada dan menantikan 
pesanan-pesanan potensial di masa depan. ”

—DANNY SUGIARTONO SETIAWAN
World KNK

Masing-masing dari empat gerai Indonesia dikun-
jungi oleh pembeli-pembeli terkemuka di Kanada. 
Bule-Bule Garment dan UNIQUE menarik minat 
yang signifikan dari para pembeli, yang menghasil-
kan beberapa permintaan penawaran dan pesanan 
di tempat sebanyak 59 pakaian.

Secara umum, UKM-UKM Indonesia berhasil men-
jalin hubungan dengan berbagai klien baru, meme-
tik pemahaman yang lebih baik tentang produk 
dan harga kompetitor, menjalin hubungan yang 
lebih baik dengan pemasok, dan mengenal tren 
fesyen di Amerika Utara. Mereka juga lebih mampu 
bernegosiasi dengan pembeli dan sekarang dapat 
memahami pentingnya kemampuan berbahasa 
Inggris yang kuat ketika berbisnis di Kanada.

Gerai TSB di pameran dagang ATSC.

Gerai UNIQUE di pameran dagang ATSC. 
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Perwakilan dari Bule-Bule Garment melaporkan 
bahwa partisipasi mereka dalam pameran dagang 
memperkenalkan mereka kepada pembeli yang 
berkualitas dan menghasilkan pesanan baru. TSB 
juga mengidentifikasi kontak potensial yang telah 
meminta sampel. UNIQUE menerima banyak per-
hatian yang memerlukan tindak lanjut lebih jauh, 
dan World KNK menarik banyak perhatian peritel 
merek terkemuka yang telah meminta mereka 
memproduksi sampel untuk koleksi mereka. 
Keempat UKM pakaian jadi Indonesia juga diwa-
wancarai oleh media lokal dan pengalaman mereka 
tersebut didokumentasikan dalam sebuah video.

Pertemuan B2B di Montreal
Selama dua hari di Montreal, UKM pakaian jadi 
Indonesia diperkenalkan kepada beberapa calon 
pembeli yang ingin mengembangkan lini produk 
baru untuk laki-laki dan perempuan untuk 2019. 
Pertemuan B2B ini menarik banyak minat pembeli 
sehingga UKM-UKM perlu menindaklanjuti pelu-
ang dan potensi untuk menjadi tuan rumah bagi 
para pembeli di pabrik mereka di Jakarta. Di sana, 
pembeli akan berkesempatan melihat langsung 
bagaimana operasi dijalankan di Indonesia, yang 
akan meningkatkan kepercayaan pada kemam-
puan UKM untuk memenuhi komitmen mereka.

Kelompok UKM bertemu dengan La Maison 
Simons, umumnya dikenal sebagai Simons, peritel 
fesyen yang berbasis di Quebec dengan lima belas 
toko di seluruh Kanada. Simons saat ini menja-
lankan rencana ekspansi secara agresif dan ter-
tarik dalam menciptakan lini pakaian jadi laki-laki 
dan perempuan untuk 2019 bersama World KNK  
dan TSB.

Pertemuan produktif juga diadakan dengan Tristan, 
yang dikenal karena kualitas pengerjaannya, kain 
halus, dan potongannya yang sempurna. Produk 
mereka tersedia di lima puluh outlet di Kanada dan 
melalui toko online merek mereka. Tristan tertarik 
untuk membuat program pakaian jadi perempuan 
untuk 2019 bersama TSB dan World KNK, serta 
program khusus dengan Bule-Bule Garment.

Pertemuan dengan tim desain, koordinator impor, 
wakil presiden merchandising, dan koordinator 
senior produksi impor dari pihak Laura Canada 
menawarkan berbagai peluang bagi tiga UKM 
(Bule-Bule Garment, TSB, dan World KNK). Terdapat 
kecocokan dalam volume dan harga berada di 
kisaran yang tepat. Meskipun Indonesia memiliki 
reputasi yang baik untuk hal-hal mendasar, Laura 
ingin melihat bukti bahwa kain lokal yang tersedia 
di Indonesia sama dengan kualitas yang tersedia di 
RRT, Thailand, dan Korea untuk memenuhi ekspek-
tasi pasar. Perusahaan tersebut akan menyusun 

Gerai World KNK di pameran dagang ATSC. Syuting untuk video di pameran dagang ATSC. 

Membahas produk selama pertemuan B2B di Montreal. 
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program tindak lanjut untuk UKM-UKM Indonesia 
yang perlu mereka terapkan secara hati-hati.

“ATSC Toronto mungkin tidak sebesar 
acara MAGIC Las Vegas dalam hal ukuran, 
tetapi pameran ini memberi kita potensi 
audiens yang lebih berkualitas. Kami ingin 
mengucapkan terima kasih kepada proyek 
TPSA yang telah membawa kami sejauh ini, 
dan kami berharap untuk melanjutkan kerja 
sama ini di masa depan.”

—YVONNE PURWANTI
TSB

Di saat empat UKM pakaian jadi mengadakan per-
temuan B2B, anggota delegasi lainnya, termasuk 
dua perwakilan dari Kementerian Perdagangan 
Indonesia, serta UKM pengamat Arya Buana Abadi, 
mengunjungi CTT Group di Montreal. CTT Group 
berfokus pada penelitian, pengembangan, dan 
pengujian tekstil teknis, bahan unggul berbasis 
tekstil, serta geosintetik. Jacek Mlynarek, CEO CTT 
Group, memberikan presentasi yang dilanjutkan 
dengan tur dalam gedung.

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

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

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

Hasil langsung yang diharapkan dengan adanya 
TPSA adalah:

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

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

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

 • 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
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