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Pembeli Kanada Mengunjungi UKM 
Pakaian Jadi Dukungan TPSA

Setelah berpartisipasi dalam pameran dagang Apparel Textile Sourcing Canada (ATSC) 

di Toronto, UKM pakaian jadi Indonesia yang didukung TPSA mendapat kunjungan dari 

Fashion Priests untuk meninjau lini produk dan mendiskusikan peluang bisnis.

Selama pameran dagang Apparel Textile Sourcing 
Canada (ATSC) pada bulan Agustus 2018, empat 
UKM pakaian jadi Indonesia yang didukung TPSA 
(Bule-Bule, Tiga Selaras Bersama, Unique, dan 
World KNK) bertemu calon pembeli yang berminat 
menjajaki peluang bisnis. Pembeli pertama yang 
melakukan kunjungan ke Indonesia adalah Fashion 
Priests, perusahaan Kanada yang kegiatan utama-
nya meliputi kegiatan bisnis-ke-konsumen (B2C), 
penjualan produk bermerek melalui situs web 
seperti IndigoPaisley.com, dan perdagangan elek-
tronik melalui pasar terpercaya, misalnya Amazon 
Global dan Etsy. Perusahaan ini memiliki eksis-
tensi global yang memasarkan produk-produk di 
Amerika Utara, Eropa, dan India.

Fashion Priests memiliki dua lini produk berbeda: 
Indigo Paisley dan Nyiami. Merek Indigo Paisley 
menggunakan kain alami untuk menciptakan 
desain modern menggunakan seni tekstil tradisi-
onal, bordir, dan teknik ornamentasi permukaan 
lainnya. Merek ini membeli dari produsen dalam 
jumlah kecil, sehingga sangat tepat bagi Bule-Bule 
dan Unique. Nyiami adalah ruang bagi desainer 
perempuan dan produk pakaian tidur perempuan 
dari katun, linen, dan kain alami. Produk ini lebih 
cocok untuk perusahaan berskala besar seperti 
World KNK dan Tiga Seleras Bersama.

Fashion Priests memulai proses meminta pena-
waran dan mengumpulkan sampel dari Unique 
dan Bule-Bule setelah mengunjungi stan mereka 
di pameran dagang ATSC. Saat berkunjung ke 

Indonesia, mereka berkesempatan bertemu World 
KNK dan Tiga Selaras Bersama untuk membahas 
peluang bisnis.

Unique menampilkan lini produk baru mereka 
Cotton Flair, yang menyasar pasar Amerika Utara. 
Perusahaan ini mulai memproduksi pesanan sam-
pel untuk Fashion Priests, tetapi kesulitan mem-
buat sampel pada fase adaptasi produk dari 
proses pengembangan awal. Kunjungan pembe-
lian ini memberi kesempatan bagi Fashion Priests 
mengunjungi fasilitas Unique dan mendiskusikan 
lebih jauh model, serta harga dan ukuran produk 
yang mereka inginkan. Indranil Biswas, CEO Fashion 
Priests, juga menjelaskan prosedur pembelian dan 
persyaratan pengemasan dan pelabelan mereka.

Hubungan bisnis antara Bule-Bule dan Fashion 
Priests adalah yang paling maju dari keempat UKM 

Seorang pembeli mengecek pakaian produksi Unique.
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pakaian jadi dukungan TPSA. Bahkan, Bule-Bule 
berhasil mendapat pesanan awal untuk celana, 
celana pendek, gaun, dan aksesori, dengan total 
sekitar 3.000 lembar per bulan. Selama kunjungan 
pembelian, Fashion Priests berkesempatan menin-
jau pesanan sampel, mengecek pakaian jadi, dan 
mendiskusikan prosedur yang diperlukan untuk 
tahapan selanjutnya.

Selama berada di Indonesia, Fashion Priests 
juga mengunjungi World KNK dan Tiga Selaras 
Bersama. Pertemuan dengan World KNK sangat 
sukses. Mereka meninjau lini produk dan mengem-
bangkan program untuk lini Nyiami dari Fashion 
Priests yang mencakup tiga fokus: blus berbahan 
campuran katun, gaun dari rayon, dan pakaian 
tidur katun. Diskusi juga membahas revisi harga, 
jumlah pesanan minimum, dan waktu pengiriman. 
Kunjungan ini telah membuka pintu hubungan bis-
nis yang dinamis, dengan tindak lanjut World KNK 
akan mengajukan penawaran harga untuk pesanan 
mulai dari 10.000 lembar per bulan.

Tiga Selaras Bersama juga bertemu dengan 
Fashion  Priests untuk membahas produk bagi 
merek Nyiami. Pembeli sangat puas dengan kua-
litas cetak dan hasil akhir pakaian jadi. Diskusi 
berfokus pada tiga produk: atasan, celana, celana 
pendek satin cetak; atasan, celana, dan celana 
pendek katun padat, dan atasan, celana, dan 
celana pendek rayon. Tiga Selaras Bersama akan 
menindaklanjuti ke pembeli dengan memberikan 
pilihan harga untuk ketiga produk dan menyelesai-
kan masalah pelabelan dan pengemasan.

Staf Bule-Bule mendiskusikan program pembelian dengan 
Fashion Priests.

Diskusi di Tiga Selaras Bersama.

Staf World KNK menunjukkan produk ke pembeli.

“Bagi perusahaan saya, kunjungan ini 
membuka sumber produk baru, yang kaya 
dengan, dan memiliki sejarah, produk buatan 
tangan yang sesuai kebutuhan pelanggan 
kami yang berkelas. Koordinasi kegiatan 
sebelum dan sepanjang seluruh perjalanan 
ini sangat profesional dan melebihi harapan 
saya. Semua logistik yang dibutuhkan 
tersedia dan komunikasi tim penyelenggara 
sangat sigap dan proaktif. Perwakilan TPSA 
sangat mendukung, berpengetahuan luas, 
dan terlibat aktif dalam percakapan dengan 
pemasok, sehingga menjadikan kunjungan 
ini produktif. Pemasok sangat siap dengan 
pertemuan ini dan memiliki semua informasi 
yang diperlukan yang disajikan secara tepat 
untuk memastikan kami memperoleh semua 
informasi yang dibutuhkan dalam kunjungan 
singkat ini.”

—INDRANIL BISWAS, CEO
Fashion Priests Inc.
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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 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


