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Lima UKM binaan TPSA di Indonesia mengembangkan produk baru menjelang 

partisipasi mereka dalam pameran dagang MAGIC yang akan datang yaitu pada Februari 

2018. Salah satu UKM, Top Torch, menyambut pembeli dari Lisbeth Joe, perusahaan 

Amerika Utara yang tertarik untuk membeli produk baru dalam kategori sepatu barefoot 

dan sepatu minimalis. 

Pada bulan Agustus 2017, lima UKM alas kaki 
binaan  TPSA berpartisipasi dalam pameran 
dagang MAGIC di Las Vegas. Acara ini menawarkan 
kesempatan yang sangat baik bagi kelima UKM 
untuk lebih  memahami peluang dan kebutuhan 
pasar alas kaki Amerika Utara. Setelah pameran 
dagang tersebut, kelima UKM mendapat tugas 
untuk mengidentifikasi produk baru yang akan 
dikembangkan dan dipamerkan dalam pameran 
dagang pada masa mendatang. Pakar alas kaki 
TPSA telah mengunjungi kelima UKM pada bulan 
November 2017 dan bekerja sama dengan mereka 
dalam mengidentifikasi lini produk baru, menan-
tang mereka untuk memproduksi alas kaki yang 
lebih baru, lebih baik, dan lebih kompleks daripada 
produk yang mereka buat saat ini.

Tugas utama kelima UKM tersebut adalah mengem-
bangkan produk yang memiliki nilai komersial dan 
diminati serta lebih sulit didapat ketimbang produk 
alas kaki standar. Kelima UKM terpilih akan ber-
partisipasi dalam pameran dagang MAGIC pada 
Februari 2018 di Las Vegas, yang berfokus pada lini 
produk musim gugur dan musim dingin. Perubahan 

Top Torch alas kaki yang akan dipresentasikan Februari 2018 
dalam pameran dagang MAGIC di Las Vegas.
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produk musiman sangat penting untuk mencipta-
kan bisnis yang kuat. Pasar alas kaki untuk musim 
dingin didominasi oleh sepatu kedap air, nilon, 
atau sepatu bot karet. Kelima UKM berfokus pada 
pengembangan alas kaki tahan air untuk dipamer-
kan dalam pameran dagang Februari mendatang.

Ahli alas kaki Kanada juga mendiskusikan aktivitas 
pengembangan produk potensial kedua dengan 
kelima UKM: menggabungkan desain dan pemo-
tongan terkomputerisasi. Penggunaan teknologi ini 
mempersingkat waktu dan menciptakan pola dan 
bagian atas yang akurat. Meski demikian, UKM ter-
pilih merasakan bahwa baik investasi modal mau-
pun tantangan dalam mengembangkan proses 
produksi baru masih terlalu besar untuk menggu-
nakan teknologi baru tersebut saat ini, dan akan 
mempertimbangkannya lagi di masa depan.

Dukungan Pengembangan Produk
Pakar alas kaki Kanada bekerja dengan lima UKM 
dalam inisiatif pengembangan produk kedap air, 
memberikan petunjuk terperinci tentang cara 
menutup jahitan kulit (sehingga menjadi kedap air) 
dan tempat membeli bahan kulit kedap air maupun 
bahan lainnya.

Masing-masing dari lima UKM (Fortuna, Top Torch, 
Venamon, Maine Street, dan Queen Pacific) telah 
mencapai tahap kemajuan yang berbeda dalam 
produksi sepatu kedap air mereka.

 • Fortuna memproduksi sepatu bot dan sepatu 
kulit berkualitas tinggi. Menawarkan produk 
dalam kategori alas kaki kulit kedap air akan 
menjadi kemajuan besar. Mereka memesan 
kulit kedap air dari penyamakan kulit Italia yang 
mereka temui di pameran dagang MAGIC pada 
bulan Agustus 2017. Fortuna akan memamerkan 
rangkaian sepatu bot dan sepatu kulit kedap 
air mereka pada pameran dagang MAGIC 
Februari 2018 di Las Vegas.

 • Top Torch memproduksi busana wanita dan 
sepatu yang mengutamakan kenyamanan. 
Mereka telah merancang dan memesan bentuk 
mekanis baru atau cetakan sepatu serta sol 
sepatu untuk koleksi sepatu kedap air mereka. 
Top Torch juga akan menampilkan produk baru 
mereka dalam pameran dagang MAGIC.

 • Venamon adalah produsen sepatu militer dan 
polisi. Mereka telah membeli mesin penutup 
jahitan yang dibutuhkan dan bahan kedap air 
yang terjamin. Venamon akan menampilkan 
berbagai pilihan alas kaki kedap air di pameran 
dagang MAGIC.

 • Maine Street memproduksi kategori gabungan 
pakaian pria/olahraga dan sepatu kasual. 
Mereka telah mendapatkan pasokan kulit 
kedap air dari pemasok lokal dan diharapkan 
dapat menghadirkan sepatu kets kedap air 
dan/atau sepatu formal mereka di pameran 
dagang MAGIC.

 • Queen Pacific menghasilkan sandal dan sandal 
jepit. Mereka mendapatkan beberapa pilihan 
untuk produk mereka yang unik (berbahan  

Sampel Fortuna untuk pameran dagang MAGIC Februari 2018.

Produk alas kaki baru dari Maine Street.
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PVC) dan tengah mengembangkan koleksi 
yang cocok untuk produk kedap air meskipun 
mereka belum pernah menawarkan jenis produk 
itu sebelumnya.

Misi Pembelian
Selama misi pengembangan produk oleh 
ahli sepatu asal Kanada di Indonesia pada 
November  2017, seorang pembeli dari Lisbeth 
Joe memanfaatkan kesempatan tersebut untuk 
mengunjungi Top Torch. Lisbeth Joe adalah peru-
sahaan baru yang berfokus pada sepatu barefoot 
dan minimalis, kategori alas kaki yang baru ber-
kembang yang direncanakan akan menjadi 
kategori produk fashion yang akan segera dilun-
curkan. Ini adalah kategori produk yang sangat 
khusus yang membutuhkan pengembangan  
teknis dan estetika.

Pemilik Lisbeth Joe pertama kali bertemu dengan 
Top Torch pada pameran dagang MAGIC Agustus 
lalu di Las Vegas, dan beliau menjelaskan jenis 
sepatu yang mereka minati (untuk dikembangkan). 
Top Torch diberi sebuah prototipe sebagai contoh, 
dan kemudian menyiapkan sampel yang sesuai, 
menggunakan bahan yang sudah ada, untuk dise-
tujui oleh Lisbeth Joe. Sayangnya, sampel yang 
dibuat saat itu tidak sesuai dengan yang diinginkan 
pembeli. Kunjungan pembeli ke Indonesia sangat 
penting dalam mewujudkan konsep tersebut men-
jadi kenyataan. Pembeli dan ahli alas kaki Kanada 
bekerja sama menyiapkan sketsa model sepatu 
yang akan dikembangkan. Cukup banyak peru-
bahan yang dilakukan terhadap sampel pengepa-
san pertama, termasuk bagian atas sepatu berlapis 
kulit, bantalan sol sepatu bagian dalam, penye-
lesaian tanpa jahitan, hasil yang halus, dan semi- 
sachetto (lapisan mandiri) tanpa landasan/alas.

Torch Top dan pembeli terus mendiskusikan kon-
struksi rinci alas kaki tersebut, termasuk pula 
skema warna. Top Torch akan terus menguji proto-
tipe baru sebelum mengirimkan sampel terakhir ke 
Lisbeth Joe untuk pertimbangan (selanjutnya).

Tentang 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.

Sketsa tampilan samping produk sepatu baru Top Torch untuk 
Lisbeth Joe.

Sketsa tampilan atas produk alas kaki terbaru Top Torch untuk 
Lisbeth Joe.
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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


