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

BERMITRA DENGAN

9–11 MARET, 2019, BANDUNG DAN SOLO

Pembeli Pakaian Jadi Kanada 
Mengunjungi UKM Pakaian Jadi 
Indonesia yang Didukung TPSA

Pada 2017, TPSA mengundang toko mode Laura Canada ke pameran perdagangan 

Sourcing at MAGIC di Las Vegas, guna membuka hubungan dengan UKM pakaian 

jadi Indonesia yang didukung TPSA, yang berujung pada kunjungan Laura Canada ke 

Indonesia untuk meninjau lini produk dan mendiskusikan peluang bisnis. 

Latar Belakang 
Dengan dukungan TPSA, dua produsen pakaian 
jadi Indonesia, World KNK dan Tiga Selaras 
Bersama (TSB), mengambil bagian dalam pameran 
perdagangan Sourcing at MAGIC pada bulan 
Agustus 2017 di Las Vegas, yang mempertemukan 
mereka dengan perwakilan dari Laura Canada.

Laura Canada adalah toko mode milik pribadi 
yang berbasis di Quebec yang kaya dengan seja-
rah, memiliki budaya yang luar biasa, tim berbakat 
dan berdedikasi, serta pelanggan setia. Koleksi 
hasil kurasi mereka ditampilkan di toko Laura dan 
Melanie Lyne di sembilan provinsi di Kanada serta 
di situs web penjualan eletronik mereka laura.ca 
dan melanielyne.com.

World KNK dan TSB berkesempatan untuk terhu-
bung kembali dengan Laura Canada ketika mema-

merkan produknya di pameran perdagangan 
pakaian jadi pada bulan Agustus 2018 di Toronto, 
yang juga disponsori TPSA. Setelah pameran, 
kedua perusahaan berkunjung ke kantor Laura 
Canada di Montréal untuk bertemu tim desain 
mereka, koordinator impor, wakil presiden penju-
alan, dan koordinator senior bidang impor.

Kunjungan Pembeli ke Indonesia, 
9–11 Maret 2019 
Pada bulan Maret 2019, Martin Huang, Koordinator 
Senior Bidang Impor di Laura Canada, melaku-
kan kunjungan ke Indonesia untuk membahas 
peluang dengan dua UKM Indonesia. Perusahaan 
Kanada tersebut berupaya memperluas sumber 
pemasok untuk kedua merek mereka. Selain Cina 
dan Bangladesh, Indonesia adalah satu-satunya 
negara yang menjadi sasaran mereka mencari pro-
dusen baru.

Toko Laura Canada. Toko Melanie Lyne. 

http://www.laura.ca
http://www.melanielyne.com


• 2 •

Misi ini berhasil: Laura Canada tertarik membuat 
produk pakaian perempuan bersama World KNK 
dan TSB.

Ketika Huang bertemu dengan tim World KNK, 
ia sangat terkesan dengan daftar harga, katalog, 
dan buku pajangan perusahaan ini, yang semua-
nya mereka kembangkan selama tahap persiapan 
proyek TPSA. Huang menyatakan pemasok denim 
terbesar Laura Canada berada di Indonesia, dan 
kebetulan World KNK menggunakan pemasok 
yang sama. Ini akan memberi peluang besar bagi 
ketiga pihak untuk berkolaborasi.

Harga pakaian World KNK berada pada tingkat 
yang layak menurut standar pembeli Kanada, dan 
sebagai hasilnya, sampel telah dikirim ke eksekutif 
Laura Canada untuk diperiksa. Volume penjualan 
yang diharapkan untuk kolaborasi ini adalah antara 
4.000 dan 6.000 pakaian per model.

Selain program denim, Huang membawa pulang 
beberapa sampel tambahan yang diproduksi 
World KNK secara eksklusif untuk kunjungannya 
ke fasilitas mereka. Hal ini menunjukkan kuatnya 
komitmen dan kesiapan perusahaan.

Huang juga mengunjungi TSB, di mana ia bertemu 
salah satu mitra sumber terbesar mereka, Ivan 
Karwelo, yang terbang dari Jakarta ke Solo untuk 
pertemuan tersebut. Ini memberi Huang kesem-
patan menegosiasikan harga kain dengan pema-
sok, produsen, dan pembeli di satu pertemuan 
yang sama.

Martin Huang memeriksa program denim World KNK. 

Tim World KNK dengan Martin Huang dari Laura Canada. Huang melakukan inspeksi kendali mutu di World KNK. 

“Kedua pabrik yang kami kunjungi sangat 
siap, dan sampel dibuat khusus untuk 
kami dengan informasi harga dan kuantitas 
pesanan minimum. Pemasok kain juga hadir 
dalam pertemuan, sehingga sangat produktif 
dan bermanfaat. Kunjungan pasar lokal ke 
pusat perbelanjaan dan butik memberi saya 
gambaran umum tentang tren dan kekuatan 
produksi lokal, yang dapat bermanfaat bagi 
pasar Kanada.”

—MARTIN HUANG
Koordinator Senior Bidang Impor, Laura Canada
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Sampel, jadwal, syarat pembayaran, dan harga 
dibahas dan diselaraskan sesuai harapan pembeli.

Saat kunjungan Huang ke TSB, inspeksi kendali 
mutu yang penting sedang berlangsung saat itu 
yang dilakukan oleh INTERTEK, sebuah perusa-
haan inspeksi pihak ketiga untuk Matahari, pusat 
perbelanjaan terbesar di Asia (sebanding dengan 
Hudson’s Bay di Kanada). Ini memberi Huang 
kesempatan untuk menyaksikan inspeksi secara 
langsung, sehingga meningkatkan kepercayaan-
nya pada kualitas produk TSB.

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.comInspeksi kendali mutu di Tiga Selaras Bersama. 

Huang merevisi model dan pesanan bersama 
Tiga Selaras Bersama. 


