
CANADA–INDONESIA TRADE AND 
PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECTTPSA

Program d i laksanakan dengan 
dukungan dana dari Pemerintah 
Kanada melalui Global Affairs Canada
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UKM Mendapat 
Pemasaran yang 
Lebih Efektif
Program TPSA bekerja dengan enam UKM Indonesia di sektor pakaian jadi 
yang siap ekspor tetapi tidak mengetahui apa yang diperlukan untuk sukses 
di pasar Amerika Utara. Salah satu kendala yang mereka perlu atasi adalah 
memahami bagaimana memasarkan produk mereka di luar negeri. Para 
pakar TPSA mendampingi secara seksama UKM pakaian jadi selama dua 
tahun dengan melatih mereka tentang ukuran produk, presentasi, penentuan 
posisi perusahaan dan komunikasi, adaptasi pasar, serta mengenai partisipasi 
pameran perdagangan yang efektif dan intervensi pembeli.

BULE BULE: PEMASARAN 
UNTUK TERHUBUNG 
DENGAN PEMBELI KANADA
Bule Bule adalah salah satu UKM pakaian 
jadi yang sukses mengekspor ke Kanada. 
Berbasis di Solo, perusahaan ini memproduksi 
desain mutakhir menggunakan kain daur 
ulang. Di bawah bimbingan TPSA, Bule 
Bule mengalami transformasi signifikan dari 
produsen lokal menjadi eksportir global. 
Mereka memamerkan desain, kain, dan 
warna produknya untuk menarik pembeli 
Amerika Utara di dua pameran perdagangan: 
SOURCING at MAGIC 2017 di Las Vegas dan 
pameran Apparel Textile Sourcing Canada 
2018 di Toronto.

Pelatihan TPSA membuahkan hasil, karena Bule Bule mampu memasarkan 
produk pakaiannya melalui katalog, buku foto, dan situs web berbahasa 
Inggris  yang disiapkan dengan baik. Strategi penetapan harga mereka 
kompetitif di pasar Kanada dan mereka bisa dengan cepat menanggapi 
semua pertanyaan dari pembeli yang tertarik. Kerja keras dan perhatian 

Sampul buku foto Bule Bule.
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mereka terhadap detail menghasilkan penjualan ke pembeli Kanada termasuk Indigo Paisley, Pure 
Art, dan Plum Loco, serta Lido di Panama, dengan total lebih dari C$125.000.

“Proyek TPSA memberi kami panduan 

tahap demi tahap untuk menciptakan alat 

pemasaran profesional, termasuk kartu nama, 

alamat e-mail, dan bagaimana memilih nama 

situs web unik yang mudah diingat. Kita belajar 

menggunakan grafis dan model paling cocok 

untuk berbagai brosur dan katalog guna 

menarik perhatian pembeli.”—Wahyu Janawi Jaya, Bule Bule

WORLD KNK: PENINGKATAN MATERI PEMASARAN 
MENDORONG PENJUALAN
World KNK menghasilkan serangkaian produk pakaian berkualitas tinggi yang terjangkau untuk 
laki-laki dan perempuan dan memiliki kapasitas produksi lebih dari 80.000 potong pakaian jadi per 
bulan. Partisipasi mereka dalam program TPSA sungguh luar biasa, menarik minat yang signifikan 
dari pembeli Kanada. World KNK memulai program dengan membuat sejumlah alat yang diperlukan 
untuk  mengekspor, seperti materi promosi, katalog, dan brosur. Mereka mengakui dokumen 
pemasaran mereka tidak disiapkan secara profesional dan tidak menarik atau sesuai harapan pembeli. 
TPSA membantu mereka menciptakan bahan yang lebih profesional dan menarik untuk memacu 
penjualan ke pembeli di luar negeri.

Melalui pelatihan TPSA, World KNK juga menjadi lebih mengenal prosedur ekspor, termasuk jenis 
dokumen yang diperlukan, perjanjian perdagangan bebas pemerintah, dan estimasi waktu tunggu 
dan waktu pengiriman. Sekarang mereka memahami proses ekspor ke Kanada dan dapat menghindari 
kesalahan yang dapat mempengaruhi keuntungan mereka.

Lewat pameran perdagangan SOURCING at MAGIC 
di Las Vegas pada Agustus 2017, World KNK bertemu 
perwakilan Laura Canada, peritel besar Kanada 
yang memiliki sejarah panjang, citra berkelas, tim 
berbakat dan berdedikasi, serta pelanggan setia.

World KNK mendapat kesempatan terhubung 
kembali dengan Laura Canada ketika memamerkan 
produk di pameran perdagangan ATSC, pada 
Agustus 2018 di Toronto. Setelah pameran, World 
KNK berkunjung ke kantor Laura Canada di Montréal 
untuk bertemu tim desain, koordinator impor, 
pengadaan, dan koordinator impor senior. Pemasok 
denim terbesar Laura Canada terletak di Indonesia, 

Kevin Suryajadja dari World KNK berbicara dengan 
pembeli di pameran perdagangan ATSC 2018.
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dan kebetulan World KNK menggunakan pemasok yang sama. Ini memberi peluang besar bagi ketiga 
pihak untuk berkolaborasi. Harga pakaian jadi World KNK ditetapkan pada tingkat yang layak untuk 
pembeli Kanada, dan sebagai hasilnya, World KNK mengirim sampel untuk ditinjau eksekutif Laura 
Canada, dengan volume penjualan berkisar 4.000 hingga 6.000 potong pakaian jadi per gaya.

World KNK mengatakan apa yang mereka pelajari selama program TPSA dan pengalaman mengikuti 
pameran perdagangan dapat mereka terapkan di tingkat lokal lewat acara Trade Expo Indonesia 
mendatang. Mereka percaya diri dapat menggunakan keterampilan pemasaran untuk secara efektif 
mempromosikan produk pakaian jadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selebaran World KNK.

“Program TPSA membimbing 

kami membuat katalog, brosur, 

buku foto, dan situs web 

profesional yang benar-benar 

berfungsi sebagai alat pemasaran 

dan promosi. Karena semakin 

banyak calon pelanggan yang 

menghubungi melalui situs web, 

kami memutuskan merekrut staf 

tambahan untuk mengelola situs 

web dan media sosial lainnya 

sehingga kami dapat merespon 

dengan lebih baik.”—Danny Sugiartono, pemilik, World KNK


