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TPSA Mendukung Misi Pembeli 
ke Indonesia untuk Bertemu UKM 
Alas Kaki

Setelah bertemu dengan UKM TPSA di pameran dagang Footwear Sourcing at MAGIC 

di Las Vegas, pemilik perusahaan yang dimiliki perempuan Lisbeth Joe Shoes dan 

perusahaan rintisan Honey Brown Shoes memulai kunjungan pembeli pada April 2019 

untuk bertemu dengan perusahaan sepatu yang didukung TPSA, Maine St., untuk 

menyelesaikan desain alas kaki untuk ekspor ke Amerika Utara.

Latar Belakang 
Pada September 2018, setelah Lisbeth Joe, perusa-
haan sepatu rintisan yang dimiliki perempuan dan 
berbasis di Amerika Serikat, berupaya merancang 
dan mengembangkan sepatu “barefoot” dengan 
salah satu UKM pilihan TPSA, mereka memutus-
kan beralih ke pemasok baru dan diperkenalkan 
dengan Maine St., produsen alas kaki lain yang 
juga didukung TPSA. Hubungan mereka berkem-
bang, dengan Maine St. bekerja mengembangkan 
sampel yang akan memenuhi kebutuhan Lisbeth 
Joe. Pemilik perusahaan tersebut, Leontyne 
Ashmore, berpartisipasi dalam kunjungan pembeli 
ke Indonesia pada April 2019 untuk menyelesai-
kan desain dan sampel alas kaki untuk diekspor ke 
Amerika Utara.

Pada minggu yang sama, perusahaan sepatu rin-
tisan Honey Brown Shoes juga melakukan perja-
lanan ke Indonesia untuk bertemu dengan Maine St. 
Tim Wallace, pemilik Honey Brown, telah bertemu 
dengan beberapa UKM yang didukung TPSA 
di pameran perdagangan Footwear Sourcing at 
MAGIC 2017. Maine St. memulai hubungan dengan 
Tim, dan mengembangkan desain sepatu laki- 
laki, tetapi pertemuan tatap muka jelas diperlukan 
untuk memodifikasi dan menyelesaikan sampel.

Sepatu “Barefoot” Lisbeth Joe 
Lisbeth Joe adalah perusahaan yang dimiliki dan 
dijalankan oleh perempuan yang memperoleh 
dana urunan melalui IndieGoGo, sebuah situs yang 
memungkinkan orang mengumpulkan dana untuk 
berbagai proyek termasuk merintis bisnis. Leontyne 
Ashmore, pemilik perusahaan tersebut, memu-
tuskan untuk mengembangkan sepatu “barefoot” 
karena kondisi kaki yang ia alami setelah kelahiran 
anak pertamanya. Ia dianjurkan berjalan tanpa alas 

Lisbeth Joe bertemu Maine St. 
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kaki, tetapi karena ia harus kembali bekerja, dia 
membutuhkan solusi untuk kebutuhan alas kaki-
nya, dan lahirlah sepatu minimalis Lisbeth Joe.

Perusahaan tersebut memberikan spesifikasi 
khusus untuk Maine St. untuk mengembangkan 
cetakan sepatu yang menunjukkan bentuk pro-
duk akhir, dari sepatu asli yang mereka sediakan. 
Maine St. memulai proses pengembangan cetakan 
dan mendesain sepatu sesuai spesifikasi Lisbeth 
Joe. Kunjungan pembeli ini memberi kesempatan 
untuk bekerja sama membuat sepatu tersebut.

“Sungguh menakjubkan betapa banyak 
yang dilakukan tim desain Maine St. 
dalam 96 jam saya berada di sana. Saya 
sebenarnya mempertimbangkan untuk 
tinggal beberapa hari lagi, tapi ini tidak perlu 
berkat penunjukan Inda dan perhatiannya 
pada detail.”

—LEONTYNE ASHMORE
Lisbeth Joe Shoes

Maine St. mengembangkan cetakan tersebut dari 
awal, serta konstruksi desain dan sol luar yang dii-
nginkan. Selama kunjungan, sepatu ini mengalami 
banyak modifikasi, termasuk perubahan pelindung 
jari kaki dan perubahan lebih lanjut pada topline 
(pinggiran lubang sepatu) dan sisi sepatu serta 
bahan elastis untuk di bagian belakang.

Masalah lain yang dibahas selama kunjungan ada-
lah kebutuhan sol luar yang lebih lebar dari umum-
nya. Pengukuran sol luar merupakan persyaratan 

unik untuk kategori sepatu barefoot. Sulit bagi 
Lisbeth Joe untuk menggambarkan, dan dibutuh-
kan e-mail dan diskusi online dengan Maine St. 
Selama berbulan-bulan untuk mencapai pema-
haman, tetapi akhirnya berhasil diselesaikan kedua 
belah pihak yang bekerja bersama selama kun-
jungan ini.

Selama kunjungan, Lisbeth Joe dan Maine St. 
menyepakati persyaratan pembayaran, hal penting 
untuk langkah- langkah terakhir, dan target tanggal 
pengiriman pada Juli 2019.

Honey Brown Shoes 
Tim Wallace, pemilik Honey Brown Shoes, bertemu 
Maine St. saat ia bekerja untuk perusahaan lain. 
Ketika hubungan mereka semakin kuat, Tim berfo-
kus pada perusahaan rintisannya, yang berkonsen-
trasi pada sepatu pria untuk dansa ballroom. Honey 
Brown mencari sepatu yang sangat fleksibel dan 
“selicin” mungkin untuk berdansa, tetapi terlihat 
seperti sepatu resmi yang klasik.

“Kunjungan ke pabrik membuat saya 
lebih menghargai kompleksitas dalam 
mendesain sepatu. Lisa, Phil, dan Randy 
sangat membantu menyelesaikan koleksi 
saya. Saya tidak akan pernah melihat opsi 
Vachetta untuk bagian atas sepatu saya jika 
saya tidak ikut dalam kunjungan ini.”

—TIM WALLACE
Honey Brown Shoes

Honey Brown memiliki permintaan khusus dan ter-
perinci, yang beberapa di antaranya ternyata sulit 
dijelaskan dari jarak jauh. Pada awal Maret 2019, 

Pertemuan desain dengan Honey Brown Shoes. 

Modifikasi sepatu yang dibuat Maine St. untuk Lisbeth Joe. 
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Tim mengirim sampel sepatu ke Maine St. untuk 
membantu mengklarifikasi masalah ini. Sampel 
tertahan di bea cukai di Jakarta selama tiga minggu 
dan memerlukan intervensi dari kantor TPSA di 
Indonesia dan Kementerian Perdagangan Indonesia 
agar kiriman tersebut dikirim ke Maine St. Setelah 
menerima sampel, Maine St. mengembangkan tiga 
sepatu untuk koleksi Honey Brown.

Honey Brown mengirim spesifikasi rancangan ter-
perinci ke Maine St. Bagian utama dari sepatu ini 
adalah bentuk hak dan bahan yang digunakan. 
Semua sepatu laki-laki bersol kulit memiliki peng-
angkat hak karet untuk menghindari keausan, 
tetapi permintaan pembeli adalah untuk sol dan 
hak kulit. Maine St. kesulitan dengan jenis ran-
cangan ini agar tak cepat aus. Masalah itu dibahas 
selama kunjungan pembeli, dan kedua belah pihak 
sepakat bahwa haknya berbahan kulit yang diwar-
nai dengan tangan agar sesuai warna bagian atas.

Maine St. memberikan ke Honey Brown sampel 
yang dimodifikasi yang telah ditinjau dan dibahas 
panjang lebar.

Selama misi pembeli, sebagian besar komponen 
dari koleksi kecil ini diubah sehingga Maine St. 
maupun pembeli sama-sama puas. Honey Brown 
telah melakukan pemesanan awal 500 pasang 
untuk penyelesaian bulan Juli atau Agustus 2019, 
tergantung ketepatan waktu dari kedatangan 
cetakan sepatu yang baru dan konfirmasi semua 
detail akhir.

Seminar Ekspor Produk Sepatu 
ke Kanada 
Saat Phil Zwibel, pakar alas kaki dari TPSA, ber-
ada di Indonesia untuk kunjungan pembeli, ia juga 
menyampaikan seminar di Jakarta tentang “Peluang 
dan Potensi Produk Alas Kaki Indonesia di Pasar 
Kanada.” Lima puluh empat peserta (26  perem-
puan dan 28 laki-laki) hadir dari Kementerian 
Perdagangan, asosiasi industri, dan perusahaan 
swasta. Presentasi seminar berfokus pada infor-
masi pasar Kanada, termasuk tren, desain, ukuran 
pasar, pesaing, agen, distributor, dan grosir. Zwibel 
juga berbagi pengamatan dan pembelajaran ter-
hadap intervensi program TPSA selama tiga tahun 
terakhir, termasuk keberhasilan ekspor yang dica-
pai UKM alas kaki.

Diskusi dengan Lisbeth Joe di pabrik Maine St. 

Diskusi dengan Tim Wallace di pabrik Maine St. 

Meninjau koleksi yang diproduksi Maine St. untuk Honey Brown. 
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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.com

Peserta seminar. 


