
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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Perusahaan pakaian jadi yang ingin mengekspor ke Kanada dan Amerika 
Serikat perlu memahami tren mode untuk keempat musim di Amerika Utara 
dan menentukan segmen pasar yang tepat untuk produk mereka. UKM 
kemudian dapat merancang produk yang diminati konsumen Amerika Utara. 
Membangun lini produk yang sukses untuk memenuhi kebutuhan pasar 
baru adalah komponen utama dari dukungan TPSA yang diberikan ke enam  
UKM pakaian jadi Indonesia.

MENATA ULANG DESAIN 
INDONESIA UNTUK PASAR 
KANADA
UNIQUE adalah salah satu dari enam UKM yang 
didukung TPSA. Unik Nur Harjuntari, pemilik 
perusahaan, memilih menggunakan proses 
yang ramah lingkungan dan memberdayakan 
partisipasi perempuan di semua tahap bisnis. 
Selama proyek TPSA, UNIQUE berpartisipasi 
dalam lokakarya pengembangan produk, 
pelatihan individu, pameran perdagangan, dan 
kunjungan pembeli.

UNIQUE perlu mengubah citranya agar relevan dengan pasar pakaian jadi 
Kanada. Dengan bantuan TPSA, mereka mengubah desainnya untuk memenuhi 
spesifikasi Kanada. Mereka mengembangkan lini produk baru untuk pasar 
Kanada yang disebut Cotton Flair, yang menggunakan kain katun organik dan 
tema desain tradisional Indonesia yang telah dirancang ulang untuk tampilan 
kontemporer. Lini baru ini mempertimbangkan selera perempuan Kanada, baik 
dalam komposisi kain dan desain. UNIQUE menyesuaikan desain produknya, 
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termasuk bentuk, panjang, jenis lengan, dan kombinasi warna. Perusahaan ini memproduksi kain 
sendiri, dan beberapa pakaian dibuat menggunakan proses tradisional untuk memastikan keaslian 
khas budaya Indonesia.

MEMPERKENALKAN 
JALUR BARU UNTUK 
PEMBELI INTERNASIONAL
Dekatama Centra adalah UKM lain yang 
mengubah desainnya untuk memenuhi 
permintaan pasar ekspor. Berkat pelatihan yang 
mereka peroleh dari TPSA, perusahaan menyadari 
perlunya mengembangkan lini pakaian dan 
merek khusus untuk bersaing di pasar Amerika 
Utara. Mereka juga perlu meningkatkan standar 
ukuran dan prosedur pemasangan mereka. 
Sebelum bantuan teknis TPSA, ukuran mereka 
didasarkan pada standar lokal, tetapi ketika 
perusahaan menciptakan lini pakaian baru 
bernama Atmosphere, mereka menggunakan 
standar ukuran internasional.

Membahas pengembangan produk dengan 
Dekatama Centra.

“Proyek TPSA tidak hanya membantu 

kami bertemu calon pembeli, tetapi juga 

sangat memperkaya wawasan kami 

sepanjang program. Walhasil, kami mencapai 

kemajuan dalam pengembangan desain, 

manajemen perusahaan, dan SDM dengan 

cara yang sangat menunjang keberlanjutan 

perusahaan kami.” —Unik Nur Harjuntari, UNIQUE

“Gaya desain produk Kanada jauh lebih 

sederhana dari Indonesia. Selama desain 

dan pengembangan produk, kami juga 

belajar bahwa standar ukuran Indonesia dan 

internasional sangat berbeda.”—Dadang Sofian, Dekatama Centra
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Sebagai hasil dari kesadaran baru mereka tentang pasar Kanada dan Amerika Utara, Dekatama 
Centra juga memutuskan berinvestasi dan meningkatkan proses produksinya untuk meningkatkan 
daya saing.

Tiga Selaras Bersama (TSB) dimulai sebagai bisnis rumahan dan tumbuh menjadi produsen garmen 
industri. TSB perlu menarik pasar ekspor dengan desain lebih inovatif dan kreatif. TSB kemudian 
bertemu dengan Fashion Priests, pembeli dari Amerika Serikat, untuk membahas program lini pakaian 
mereka bernama Nyiami. Pertemuan ini menghasilkan pengembangan tiga lini berbeda untuk atasan, 
celana panjang, dan celana pendek: satu terbuat dari satin dicetak, satu dari katun, dan satu lagi dari 
rayon. Lini-lini baru tersebut kini mulai digemari dan TSB mengejar pembeli Amerika Utara lainnya 
sebagai hasil dari visi produk barunya.

Memeriksa ukuran garmen TSB untuk pasar 
Amerika Utara.

“Bagi perusahaan saya, 

kunjungan ini membuka sumber 

pengadaan baru yang kaya 

dan memiliki sejarah produk 

buatan tangan yang memenuhi 

kebutuhan pelanggan kami yang 

cerdas.”—Indranil Biswas, Fashion Priests

CATATAN AKHIR

1 "A line sheet" adalah alat bantu penjualan yang memuat gambar dan deskripsi produk, termasuk pilihan warna dan ukuran, 
dan harga grosir. 


