
CANADA–INDONESIA TRADE AND 
PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECTTPSA

Program d i laksanakan dengan 
dukungan dana dari Pemerintah 
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RINGKASAN
 • Meski produk pakaian jadi Indonesia 

memiliki peluang kesuksesan yang tinggi 
di pasar Kanada, hanya sedikit produsen 
yang saat ini mengekspor atau berencana 
mengekspor ke Kanada.

 • Proyek TPSA bekerja dengan sejumlah 
produsen pakaian jadi terpilih di 
Indonesia untuk meningkatkan kapasitas 
ekspor mereka.

 • Strategi ini melibatkan lokakarya pelatihan, 
pembinaan secara tatap muka dan online 
(daring), dan promosi eksportir Indonesia 
dan produknya ke pembeli Kanada 
melalui pertemuan business-to-business 
(B2B), kunjungan pembeli ke Indonesia, 
dan partisipasi UKM dalam pameran 
perdagangan internasional.

 • UKM mengembangkan desain produk 
baru yang lebih sesuai dengan selera 
Amerika Utara, pengukuran dan ukuran standar produk, dan meningkatkan 
pemasaran, branding (penguatan merek), dan pelabelan mereka.

 • UKM terpilih tersebut kini telah berhasil mengekspor produk pakaian 
jadi mereka ke pembeli Kanada, termasuk retail besar seperti Laura 
Canada dan H&M, dan menyatakan kapasitas mereka untuk membangun 
hubungan perdagangan dengan pembeli Kanada telah meningkat.

Pakaian oleh UNIQUE, UKM 
yang didukung TPSA.
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UKM
Usaha proyek TPSA mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) pakaian jadi Indonesia untuk 
mengekspor ke Kanada dimulai dengan mengidentifikasi empat puluh perusahaan potensial. 
Identifikasi ini mencakup analisis perusahaan dan produknya, termasuk penilaian kebutuhan 
pelatihan, potensi ekspor ke Kanada, kesiapan ekspor, wawancara di tempat, serta tinjauan pembeli 
dan konsultan. Dari kelompok awal itu, enam UKM, dua di antaranya dimiliki/dipimpin perempuan, 
dipilih untuk berpartisipasi dalam kegiatan proyek.

Bule Bule: Pemasok dinamis yang dipimpin perempuan yang menghasilkan desain 
mutakhir menggunakan kain daur ulang.

Dekatama Centra: Tim desain kompeten dan berpengalaman yang berhasil mengelola 
empat merek lokal untuk segmen yang berbeda.

Sakura: Sembilan puluh persen karyawan perusahaan ini adalah perempuan, dan memiliki 
program pengembangan SDM yang kuat.

Tiga Selaras Bersama: Pemasok yang dimiliki dan dikelola perempuan yang 
menghasilkan desain mutakhir dengan waktu respon cepat dan fleksibel.

UNIQUE: Perempuan pengusaha dengan desain bertema tradisional Indonesia dan 
menciptakannya ulang dengan tampilan kontemporer. Banyak produk dihasilkan dari 
kapas organik.

World KNK: Anggota tim berdedikasi dengan kapasitas membuat lebih dari 
80.000 potong pakaian dalam sebulan.

TANTANGAN: KURANGNYA PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN 
DALAM MENGEKSPOR
Keenam UKM terpilih dinilai untuk menentukan tingkat kesiapan mereka dalam mengekspor. Di tiap 
UKM, berikut sejumlah masalah umum yang muncul selama penilaian:

 • Kurangnya pengetahuan tentang pasar Kanada: Sebagian besar UKM Indonesia bekerja 
dengan  agen perantara, yang mengontrak produksi dengan persyaratan khusus mereka untuk 
pasar domestik. UKM tidak mengetahui peraturan dan standar, saluran distribusi, atau proses 
impor di Kanada.

 • Kurangnya kapasitas produksi untuk ekspor: Sebagian besar produksi UKM ditujukan untuk 
pasar lokal, dan mereka memiliki kapasitas produksi yang rendah untuk ekspor.

 • Kurangnya pengalaman ekspor: Karena mengandalkan “model ekspor lewat agen”, UKM tidak 
memiliki pengalaman atau pengetahuan ekspor.

 • Keterampilan komunikasi: Hanya sedikit perusahaan yang memiliki kompetensi dalam 
bertransaksi  dengan pembeli Kanada dalam bahasa Inggris, dan tidak memahami perbedaan 
budaya dalam melakukan bisnis di pasar Amerika Utara.

 • Kualitas produk: Karena pasar lokal menuntut produk dengan daya tahan tinggi, UKM bangga 
dengan mutu tinggi pakaian mereka. Namun, aspek lain, seperti harga dan kapasitas untuk 
pengiriman tepat waktu, masih lemah. UKM perlu membuat daftar harga ekspor untuk 
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menyesuaikan  harga dengan pasar Kanada, dan memahami lama waktu pengiriman ke  
Amerika Utara.

 • Kurangnya sertifikasi dan pelabelan: Pasar lokal tidak memerlukan sertifikasi, dan pelabelan 
jarang ada. Pasar Kanada adalah salah satu yang paling banyak memiliki tuntutan di dunia, 
dan label yang memenuhi spesifikasi dalam bahasa Perancis dan Inggris menjadi prasyarat  
memasuki pasar.

 • Pemasaran: Sebagian besar UKM membutuhkan bantuan untuk memproduksi materi pemasaran 
dan penguatan merek guna mempromosikan produk mereka.

STRATEGI: MEMBANGUN KAPASITAS UKM
TPSA dirancang untuk membantu membangun pengetahuan enam UKM terpilih dan memperkuat 
kemampuan mereka mengekspor ke Kanada. Ini melibatkan perpaduan lokakarya pelatihan, 
pembinaan secara tatap muka dan online (daring), promosi eksportir UKM Indonesia dan produknya ke 
pembeli Kanada melalui pertemuan business-to-business (B2B) dan kunjungan pembeli ke Indonesia, 
serta partisipasi dalam pameran perdagangan internasional di Kanada dan Amerika Serikat.

Produk  • Membuat desain dan lini produk baru untuk pasar Kanada.

 • Standardisasi pengukuran dan meningkatkan pengetahuan tentang ukuran 
dan pemasangan.

 • Meningkatkan kapasitas menghitung biaya produksi dan memperkirakan 
pesanan minimum.

Pemasaran  • Membuat materi pemasaran dalam bahasa Inggris.

 • Meningkatkan pemahaman tentang praktik bisnis di Amerika Utara.

 • Meningkatkan keterampilan bahasa Inggris.

Penguatan 
merek dan 
pelabelan

 • Membuat label dalam bahasa Perancis dan Inggris sesuai persyaratan 
pembeli.

Peraturan dan 
regulasi Kanada

 • Meningkatkan pemahaman tentang peraturan tekstil dan pakaian jadi 
Kanada.

Ekspor  • Memahami proses dan prosedur ekspor.

UKM membutuhkan bantuan dalam memperkenalkan produk pakaian jadi mereka ke industri mode 
di Amerika Utara. Strategi produk termasuk membantu UKM mengembangkan desain produk yang 
sesuai kebutuhan Amerika Utara (termasuk perubahan musim) dan preferensi gaya, memastikan 
standar nomor dan ukuran produk mereka, dan 
memberikan pemahaman tentang bagaimana 
menghitung biaya produksi.

Strategi yang digunakan untuk membantu UKM 
meningkatkan pemasaran mereka termasuk 
bantuan dalam menyusun materi pemasaran 
berbahasa Inggris seperti situs web perusahaan, 
lookbook (buku foto) untuk memamerkan produk 
ekspor, katalog produk dengan warna, pola, 
dan ukuran, daftar harga ekspor dengan harga 
kompetitif untuk pasar Amerika Utara, dan kartu 
nama yang menyertakan alamat email, URL 

Lokakarya pertama.
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situs web, dan nomor telepon UKM. Aspek lain 
dari strategi pemasaran termasuk mendukung 
peningkatan kemampuan berbahasa Inggris 
(untuk berkomunikasi dengan calon pembeli) 
dan membangun pemahaman tentang etiket 
bisnis profesional di Amerika Utara.

UKM juga harus belajar mematuhi standar Kanada 
dan Amerika Utara, sehingga strategi tersebut 
termasuk pengarahan dan kegiatan pelatihan 
tentang peraturan tekstil dan pakaian jadi untuk 
membantu UKM memahami proses pemasok 
dan saluran distribusi di Kanada.

 Terakhir, strategi lain adalah kegiatan untuk 
meningkatkan pemahaman UKM tentang proses 
ekspor dan prosedur melakukan bisnis di Kanada.

Lokakarya dan seminar menggali lebih dalam masalah yang dihadapi UKM ketika mengekspor 
ke Kanada. Lokakarya berfokus pada bagaimana mengekspor produk pakaian jadi ke Kanada dan 
mempersiapkan diri berpartisipasi dalam pameran perdagangan internasional.

Serangkaian panduan dan laporan penelitian juga disiapkan dan disebarluaskan ke UKM:

 • Panduan Langkah demi Langkah bagi UKM Pakaian Jadi Indonesia untuk Mengekspor ke Kanada

 • Pedoman untuk Menghadiri dan Memetik Manfaat dari Pameran Perdagangan Internasional

 • Bagaimana Mempersiapkan Laporan-Laporan Intelijen Pemasaran

 • Analisis Rantai Nilai Global untuk Ekspor Pakaian Jadi Indonesia

 • Laporan Penelitian Pasar: Pakaian Jadi

“Proyek TPSA tidak hanya membantu 

kami bertemu pembeli prospektif, tapi juga 

sangat memperkaya wawasan kami selama 

proyek, khususnya ketika mengikuti pameran 

perdagangan. Walhasil, kami mengalami 

peningkatan dalam hal rancangan, manajemen 

perusahaan, dan SDM yang sangat berguna 

untuk keberlanjutan perusahaan kami.”—Unik Nur Harjuntari, UNIQUE

UKM menggunakan pelatihan pemasaran untuk merancang dan memamerkan barang seperti buku 
foto, katalog, dan daftar harga di pameran perdagangan MAGIC 2017 di Las Vegas dan Toronto Apparel 
Textile Sourcing 2018 di Toronto. UKM juga memiliki kesempatan bertemu pembeli selama pertemuan 
formal business-to-business di Kanada dan kunjungan pembeli ke Indonesia, mendapatkan kontak 
berharga yang mereka bisa tindaklanjuti agar berhasil melakukan ekspor.

Baliho dan brosur yang dibuat untuk pameran 
perdagangan.
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Berdasarkan masukan dari pameran perdagangan pertama mereka di Las Vegas, UKM berpartisipasi 
dalam kegiatan pengembangan produk untuk membantu mereka menyesuaikan lini produk agar 
sesuai pasar Amerika Utara dan menindaklanjuti dengan pembeli potensial. Pelatihan individu 
diberikan ke masing-masing desainer di tiap UKM, tim pengepasan, manajer produksi, dan pemilik 
UKM untuk memperkuat pengetahuan mereka tentang ukuran, pengepasan, biaya produksi, dan 
pesanan minimum.

PENCAPAIAN: PRODUK BARU DAN HUBUNGAN DAGANG
Bantuan teknis yang diberikan ke UKM pakaian jadi merupakan bagian dari implementasi strategi 
yang berujung pada pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan ketentuan mengekspor 
ke Kanada, perbaikan produk, dan pendekatan yang lebih fokus pada penjualan produk mereka ke 
pembeli potensial Kanada, yang mengarah pada keberhasilan mengekspor ke pasar Amerika Utara.

Keenam UKM tersebut kini memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan dan regulasi 
yang berlaku untuk industri pakaian jadi. Mereka memiliki pemahaman lebih dalam tentang 
pemasok dan proses distribusi Kanada, 
memberikan mereka kemampuan melakukan 
penjualan langsung dengan pembeli Kanada 
ketimbang melalui agen perantara. Mereka 
juga memiliki pengetahuan tentang tabel 
ukuran dan pedoman pengukuran standar 
untuk pakaian jadi laki-laki dan perempuan di  
Amerika Utara.

UKM merancang produk baru agar sesuai tren 
pasar saat ini di Kanada dan Amerika Utara. Lini 
produk baru dikembangkan dan, dalam satu 
kasus, UKM membuat keputusan berinvestasi 
dan meningkatkan  proses produksi mereka 
untuk meningkatkan daya saing. UKM juga 
meningkatkan  standar ukuran dan prosedur 
pengepasan mereka, mengadopsi ukuran 
agar sesuai standar internasional. Mereka 
kini memiliki pemahaman lebih baik tentang 
bagaimana menghitung biaya produksi, yang 

UKM mengikuti pameran dagang pertama di 
Las Vegas, Agustus 2017.

UKM menghadiri pameran dagang kedua di Toronto, 
Agustus 2018.

Membuat standar ukuran.
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menempatkan mereka pada posisi lebih 
kompetitif untuk menegosiasikan harga dengan 
pembeli potensial  Kanada. Selain itu, UKM 
dapat menentukan pesanan minimum untuk 
memastikan keuntungan per pesanan.

Memperkuat upaya pemasaran merupakan 
kegiatan penting bagi UKM, yang menghasilkan 
materi pemasaran yang profesional dan 
terorganisir dengan baik, yang pada gilirannya 
menampilkan produk pakaian jadi mereka 
dengan lebih baik. UKM membuat situs web 
berbahasa Inggris, buku foto untuk memamerkan 
koleksi pakaian jadi, katalog yang menampilkan 
warna dan ukuran semua item, daftar harga 

untuk pasar Amerika Utara, dan kartu nama berbahasa Inggris dengan informasi kontak yang akurat. 
Mereka sekarang bisa membuat label dalam bahasa Inggris dan Perancis yang memenuhi persyaratan 
pembeli Kanada.

Berkat manfaat partisipasi mereka di berbagai pameran perdagangan internasional dan pertemuan 
dengan pembeli, UKM telah berhasil mengekspor produk pakaian jadi mereka ke pembeli Kanada. 
Hingga Maret 2019, ekspor senilai AS$473.000 telah direalisasikan melalui kesepakatan dengan lima 
pembeli berbeda, termasuk peritel besar Laura Canada dan H&M.

“Kedua pabrik yang kami kunjungi sangat 

siap, dan sampel yang mereka buat khusus 

untuk kami dilengkapi informasi harga dan 

jumlah pesanan minimal. Pemasok kain juga 

hadir dalam pertemuan yang sangat produktif 

dan bermanfaat. Kunjungan ke pasar lokal ke 

sebuah pusat perbelanjaan dan butik memberi 

saya gambaran umum mengenai tren dan 

kekuatan produksi lokal, yang bisa berguna 

untuk pasar Kanada.” —Martin Huang,  
Koordinator Impor Senior, Laura Canada

UKM menunjukkan peningkatan kapasitas mereka dalam membangun hubungan dagang dengan 
pembeli Kanada. Mereka sekarang memiliki pemahaman lebih baik tentang pasar Kanada dan telah 
menjalin koneksi dengan pembeli untuk mengakses peluang pasar di Kanada.

Pembeli dari Laura Canada mengunjungi World KNK.
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PELAJARAN YANG DIPETIK: KEGIGIHAN DAN RENCANA 
JANGKA PANJANG
Tantangan yang dihadapi perusahaan Indonesia ketika bekerja secara langsung dengan pembeli 
internasional tidaklah mudah. Kita harus paham bahwa ini pertama kalinya mereka bekerja langsung 
dengan pembeli asing tanpa melalui agen. Dengan demikian, perusahaan yang didukung TPSA 
membutuhkan dukungan lebih lanjut. UKM Indonesia juga harus menyadari bahwa memasuki pasar 
global membutuhkan kegigihan dan strategi jangka panjang. Penjualan tidak terjadi dalam semalam; 
terkadang butuh bertahun-tahun untuk membangun kepercayaan yang kuat dari pembeli hingga 
mereka melakukan pemesanan dalam jumlah besar. UKM saat ini sedang dalam tahap “perkenalan” 
lewat hubungan mereka dengan pembeli.

Perbedaan bahasa dan budaya akan terus menjadi penghalang bagi UKM Indonesia dalam 
melakukan  bisnis di luar negeri. Selain fakta bahwa mereka harus memiliki keterampilan bahasa 
Inggris  yang memadai, lebih banyak persiapan dan pembinaan yang berkelanjutan akan sangat 
penting  untuk membantu UKM Indonesia memahami perbedaan budaya ketika melakukan bisnis 
di Amerika Utara. Mereka perlu belajar cara mendengarkan dan mengikuti instruksi di dunia 
bisnis Amerika  Utara. Untuk mendukung hal ini, TPSA menambahkan bagian tentang perbedaan 
budaya dalam panduan menghadiri pameran dagang internasional. Proyek di masa depan harus 
menganggarkan lebih banyak waktu dan kegiatan yang bertujuan mengatasi perbedaan budaya 
terkait perilaku bisnis.

MEMASTIKAN HASIL BERKELANJUTAN: MEMBANGUN 
SISTEM PENDUKUNG
Asosiasi bisnis dapat memainkan peran penting dalam memberikan informasi, pelatihan, dan 
dukungan ke UKM yang tertarik mengeksplorasi peluang perdagangan di Kanada. Mereka memiliki 
akses ke semua perangkat lengkap yang dikembangkan TPSA. Panduan, laporan, dan presentasi 
PowerPoint ini dapat memberi UKM pengetahuan bagaimana mengejar peluang bisnis di Kanada.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah terlibat dalam kegiatan pelatihan TPSA dan bisa terus 
menjadi tuan rumah untuk berbagai pelatihan dan lokakarya untuk mendukung UKM yang ingin 
melakukan bisnis di Kanada. Kemendag dapat memanfaatkan keahlian dari enam UKM pakaian 
jadi terpilih, yang dapat membantu memberikan pelatihan peningkatan kapasitas dan berbagi 
pengetahuan dan pengalaman mengakses pasar Amerika Utara dengan UKM Indonesia lainnya. Selain 
itu, TPSA mensponsori pejabat Kemendag untuk 
mendampingi UKM dan pakar pakaian jadi TPSA 
dalam pameran perdagangan. Pengetahuan ini 
akan berkontribusi pada keberlanjutan upaya 
yang dilakukan TPSA.

Partisipasi Kemendag dalam menyebarkan 
informasi ke produsen pakaian jadi Indonesia 
tentang cara  mengekspor ke Kanada telah 
dimulai. UKM pakaian jadi dukungan TPSA telah 
memberikan presentasi di Trade Expo Indonesia 
(TEI) pada 2017 dan 2018. Selain itu, Kemendag 
mengadakan seminar pada tanggal 13 Maret 2019 
tentang “Peluang dan Potensi Ekspor Produk 
Pakaian Jadi Indonesia di Kanada.” Pakar pakaian 
jadi TPSA memberikan gambaran tentang pasar 

Unik Nur Harjuntari dari perusahaan pakaian UNIQUE 
membagikan pembelajaran dan pengalaman 
memperoleh pelatihan dan pembinaan TPSA pada 
TEI 2018.
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pakaian jadi Kanada, wawasan tren konsumen Kanada untuk pakaian jadi, dan kiat-kiat sukses dalam 
mengekspor ke Kanada.

UKM pakaian jadi yang terpilih memiliki kesempatan menghadiri pameran perdagangan dan 
pertemuan B2B dengan pembeli potensial. Mereka telah menjalin hubungan dengan pembeli dan 
membangun peluang bisnis dengan mereka. Mereka kini siap mengeksplorasi peluang dengan 
banyak calon pembeli lain yang telah mereka jalin. Dengan meningkatnya pemahaman tentang pasar 
Kanada dan kemampuan merancang produk pakaian jadi yang baru untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen Kanada, peluang mereka sangat banyak.

TENTANG UPAYA TPSA MENDUKUNG PERDAGANGAN
Tujuan utama proyek Canada–Indonesia Trade and Private Sector Assistance (TPSA) adalah mengurangi 
kemiskinan di Indonesia dengan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan 
memperluas perdagangan Indonesia dan Kanada dan mendorong investasi Kanada di Indonesia. 
Hubungan antara peningkatan perdagangan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan pengurangan 
kemiskinan sangat kompleks. Namun, ada konsensus berkembang dalam literatur bahwa, dalam 
konteks perdagangan integratif dan globalisasi mutakhir, peningkatan perdagangan meningkatkan 
pendapatan masyarakat miskin, dan biaya transisi ke ekonomi yang lebih terbuka umumnya relatif 
kecil, dibanding manfaat secara keseluruhan.

Untuk memaksimalkan dampak pengurangan kemiskinan dari peningkatan perdagangan dan 
investasi antara Kanada dan Indonesia, proyek TPSA berfokus pada usaha kecil dan menengah 
(UKM), termasuk yang dimiliki atau dijalankan perempuan. Setelah analisis ekstensif, TPSA memilih 
fokus pada tiga komoditas yang memiliki peluang besar sukses di pasar Kanada: kopi, alas kaki, dan 
pakaian jadi. Pilihan ini didasari kriteria berikut: potensi pertumbuhan pasar global dan Kanada untuk 
komoditas tersebut, hambatan perdagangan yang ada, kebijakan sektoral Indonesia, sejauh mana 
kegiatan proyek pada komoditas itu akan berdampak pada pengurangan kemiskinan, sejauh mana 
komoditas itu akan menghasilkan pekerjaan stabil yang membayar upah secara adil, sejauh mana 
proyek dapat meningkatkan capaian gender pada komoditas itu, dan sejauh mana praktik ekonomi 
umum pada komoditas itu menghasilkan dampak lingkungan merugikan yang signifikan.


