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Program d i laksanakan dengan 
dukungan dana dari Pemerintah 
Kanada melalui Global Affairs Canada
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Indonesia Meluncurkan 
Lini Produk Baru 
yang Cocok untuk 
Konsumen Kanada
UKM di sektor alas kaki Indonesia umumnya fokus pada pasar domestik dan 
kurang pengalaman ekspor. Ini juga berlaku untuk kelima UKM alas kaki yang 
disponsori TPSA. Salah satu bidang yang mereka kurang memiliki keahlian 
atau pengetahuan adalah dalam mengembangkan produk baru untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen Kanada dan Amerika Utara. Merespon hal 
ini, proyek TPSA berfokus mendukung produksi produk-produk alas kaki baru 
yang diminati tidak hanya di Kanada tetapi juga di seluruh dunia.

BERKEMBANG DARI GAYA MILITER 
KE STREETWEAR
Henny dan Lenny Setiadi bersaudara mengelola Venamon, sebuah 
perusahaan yang membuat alas kaki untuk tentara dan polisi Indonesia. 
Usaha ini dimulai ayah mereka pada 1976, dan transisi ke generasi kedua 

Sepatu bot tradisional 
yang diproduksi oleh 
Venamon sebelum 
partisipasi mereka 
dalam proyek TPSA.

Kini berubah menjadi sepatu bot yang sangat modis 
dengan penambahan kerah pada bagian luar, 
perampingan bentuk ujung kaki dan tumit, penambahan 
bahan yang kontras untuk menguatkan anyaman di 
pergelangan kaki, penambahan tali sepatu yang kontras, 
dan penambahan dua ritsleting pada bagian belakang 
agar mudah memakai dan melepas sepatu.
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Venamon telah berjalan lancar, sehingga perusahaan sekarang dijalankan oleh dua putrinya 
dan satu putranya, Eric, yang menjabat sebagai Presiden Direktur dan bertanggung jawab untuk 
pemasaran. Pada awal proyek TPSA, Venamon hampir secara ekslusif hanya memproduksi 
sepatu untuk militer dan polisi melalui proses tender. Ini berarti basis pelanggan mereka terbatas, 
kontrak tidak dijamin, dan lini produk mereka kecil. Perusahaan sedang mencari kemitraan bisnis 
jangka panjang yang mungkin mulai dari kecil tetapi memiliki potensi untuk mengembangkan  
bisnis mereka.

“Setelah Pameran MAGIC 2017, kami 

jadi yakin bisa melakukannya. Masih banyak 

yang harus kami lalukan, tetapi kehadiran di 

pameran perdagangan itu menjadi momentum 

penting untuk meningkatkan produk kami dan 

membawanya ke tingkat berikutnya. Misalnya, 

untuk pameran perdagangan tahun 2018 kami 

ingin memproduksi sepatu tahan air. Kami 

belum pernah melakukan itu sebelumnya, 

tapi kami terus mengembangkan diri. Tanpa 

dukungan proyek TPSA, kami tidak akan 

pernah melakukannya.”—Henny Setiadi, Venamon

Venamon bersemangat mengembangkan produk baru untuk pasar Amerika Utara. Mereka 
memperoleh acuan dan sol baru dengan fokus baru bergaya streetwear dalam desain mereka. 
Perusahaan menggunakan bahan tahan air untuk lini alas kaki baru mereka, memproduksi sepatu 
bot yang menggunakan teknik penyegelan lapisan kulit dan membran tahan air. Koleksinya sangat 
bagus, dengan penekanan pada sepatu bot kasual dan hiking yang unik dan sepatu bot sepeda 
motor yang kokoh.

Venamon menciptakan prosedur operasi standar baru untuk menghasilkan pesanan dalam jumlah 
kecil sebagai respons terhadap segmen pasar untuk lini alas kaki baru mereka, LARS. Akibatnya, 
perusahaan mengubah proses kerjanya, meningkatkan kapasitas staf, dan memperkenalkan proses 
produksi yang lebih fleksibel. Ruang desain dan produksi menjadi lebih inovatif dan menghasilkan 
sampel produk baru, serta membeli alat dan mesin baru untuk membantu mengelola peningkatan 
desain, pemrosesan, dan kapasitas produksi perusahaan.

PRODUK BARU SEPATU BUATAN TANGAN BERGAYA KLASIK
Fortuna Shoes menghasilkan sepatu formal dan kasual laki-laki. Pemiliknya, Dede Chandra, adalah 
pembuat sepatu generasi kedua yang memulai usahanya tiga puluh tahun lalu. Pabrik dan bahan 
bakunya kelas dunia, dan begitu juga pelanggannya. Fortuna menggabungkan teknik pembuatan 
sepatu klasik dengan desain kontemporer untuk laki-laki yang memiliki gaya pribadi. Pelanggannya 
menyukai kualitas dan keahlian mereka. Dengan kapasitas produksi dua ratus pasang per hari, 
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perusahaan ini memiliki basis pelanggan setia di Eropa dan Jepang, dan mulai mengincar pasar 
Amerika Utara.

Melalui proyek TPSA, Fortuna menerima bantuan teknis khusus dari pakar pasar dan alas kaki serta 
diperkenalkan ke pasar alas kaki Amerika Utara. Pakar alas kaki Kanada melakukan kunjungan pabrik 
dan mengadakan konsultasi individu dengan Fortuna, yang menghasilkan perbaikan teknis penting 
terhadap proses produksi perusahaan.

Proyek TPSA memberikan nilai tambah yang jelas. Hasilnya adalah koleksi asli Fortuna untuk 
sepatu kulit tahan air siap pakai, yang beralih ke model klasik Amerika dari model klasik Inggris dan 
siap melayani pasar kelas atas sepatu musim dingin untuk laki-laki di Kanada dan dunia. Fortuna 
memanfaatkan koneksi yang ada dengan penyamak kulit terbaik di Italia untuk memasok mereka 
dengan kulit tahan air, dan sol dari Vibram, salah satu merek sol musim dingin terbaik di pasaran. 
Perusahaan meningkatkan proses yang ada dengan menambah last baru dan lebih modern, lebih 
banyak warna, dan polesan/sentuhan tangan, semuanya khas Fortuna.

Fortuna memamerkan sepatu kulit tahan air barunya di pameran perdagangan SOURCING at MAGIC 
2018 di Las Vegas, yang didukung TPSA. Produk sepatu buatan tangan mereka mendapat perhatian 
dalam pameran ini, memperoleh masukan yang sangat baik dari para pakar alas kaki internasional 
serta dua merek AS terbaik. Fortuna saat ini sedang mengembangkan koleksi sampel untuk importir 
berbasis di AS di Milwaukee, Wisconsin, yang menunjukkan kesiapan mereka memasuki pasar 
Amerika Utara.

DARI SANDAL JEPIT KE BOT HUJAN
Bagaimana seorang perempuan muda di Indonesia memulai bisnis sepatu? Dalam pengalaman 
Surianti, ia mulai dengan bekerja di bagian pembelian di pabrik sandal jepit, belajar dengan tekun, 
mengemban setiap tanggung jawab yang diberikan, dan menapaki tangga karir. Akhirnya, sebagai 
manajer operasional yang bertanggung jawab atas produksi, pembelian dan pemasaran, Surianti 
memahami gambaran besar dan memulai Queen Pacific, pabrik sandal jepit sendiri, menggunakan 

Sepatu bot baru berbahan kulit yang 
tahan air dengan sol yang disesuaikan 
untuk musim dingin.

“Kami sekarang tahu bentuk sepatu 

yang populer di Kanada dan AS, dan 

keputusan mengubah desain sepatu 

juga harus sejalan dengan peningkatan 

mutu.” —Ruddi Suparman, Fortuna Shoes
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desain dan strateginya sendiri. Sembilan puluh persen 
karyawan perusahaannya adalah perempuan.

Sebelum bergabung dengan proyek TPSA, Queen 
Pacific mengekspor sandal jepit pantai dan “jellies” 
khusus untuk negara-negara berkembang di Asia dan 
Afrika. Untuk memasuki pasar Amerika Utara, Queen 
Pacific perlu memperluas jangkauan produknya. 
Pakar alas kaki TPSA menjelaskan persyaratan 
Amerika Utara untuk matriks produk (baik/lebih baik/
terbaik) dalam portofolio perusahaan, dan beberapa 
produk yang merupakan kebutuhan pokok di pasar 
berkembang tidak memiliki daya tarik di negara maju.

Queen Pacific belum pernah membuat sepatu bot sebelumnya, tetapi ditantang memproduksi 
koleksi sepatu bot hujan untuk dipamerkan pada musim gugur dan musim dingin untuk pameran 
perdagangan Footwear SOURCING at MAGIC. Selama pengembangan produk-produk kedap air baru, 
Queen Pacific terus memperkuat kehadirannya di Cina dengan Michael Kors (MK), perancang aksesori 
mewah dan fesyen siap pakai serta pemenang penghargaan terkenal dunia. Queen Pacific mengambil 
kesempatan ini untuk menawarkan koleksi bot hujan ke MK, berkat proses pengembangan produk 
yang telah dilakukan dengan TPSA. Semangat kewirausahaan ini semakin memperkuat hubungan 
Queen Pacific dengan MK dan juga menarik perhatian pembeli potensial di Amerika Utara. Bisnis 
mereka pun meningkat lebih dua kali lipat sejak 2013, berkat upaya ekspor Queen Pacific dan 
kesediaan merancang dan mengembangkan produk baru untuk memenuhi permintaan.

MENDUKUNG FLEKSIBILITAS MAINE ST.: MENAMBAHKAN 
SEPATU BAREFOOT DAN BALLROOM
Lisbeth Joe adalah perusahaan yang dimiliki dan dijalankan perempuan yang memperoleh 
crowdfunding (dana urunan) di IndieGoGo, sebuah situs yang memungkinkan orang mengumpulkan 
dana untuk berbagai proyek termasuk memulai bisnis. Pemiliknya, Leontyne Ashmore, memutuskan 
mengembangkan sepatu “bertelanjang kaki” karena kondisi kaki yang ia alami setelah kelahiran anak 

Produk baru yang dipamerkan Queen Pacific 
pada pameran perdagangan Footwear 
SOURCING at MAGIC 2018.

Rancangan akhir sepatu untuk Lisbeth Joe.

“Dengan bantuan 

proyek TPSA, kami telah 

mengembangkan desain untuk 

pasar di masa datang. Desain 

baru ini terinspirasi dari pelatihan 

TPSA dan kehadiran di pameran 

perdagangan internasional.”—Randy Iwan, Maine St.
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pertamanya. Ia dianjurkan berjalan tanpa alas kaki, tetapi saat dia kembali bekerja, ia memerlukan 
solusi alas kaki, dan lahirlah sepatu minimalis Lisbeth Joe.

Lisbeth Joe lalu meminta Maine St. mengembangkan last, yang merupakan bentuk produk jadi, dari 
sepatu asli yang mereka sediakan. Maine St. mengembangkan konstruksi desain dan outsole dari 
nol, sesuai spesifikasi Lisbeth Joe. Selama kunjungan pembeli ke Indonesia, sepatu ini mengalami 
beberapa modifikasi dan kedua belah pihak membahas serta berhasil menyelesaikan masalah terkait 
persyaratan untuk sol luar yang lebih luas dari biasanya, yang unik untuk kategori sepatu barefoot.

Maine St. juga bekerja sama dengan pembeli Amerika Utara lainnya untuk mengembangkan produk 
baru. Honey Brown Shoes telah bertemu beberapa UKM yang didukung TPSA pada pameran 
perdagangan Footwear SOURCING at MAGIC 2017. Perusahaan memulai hubungan dengan Tim 
Wallace, pemilik Honey Brown Shoes, yang berkonsentrasi pada sepatu laki-laki untuk dansa ballroom. 
Tim mencari sepatu yang sangat fleksibel dan “licin” untuk menari, tetapi masih terlihat seperti sepatu 
formal klasik.

Honey Brown mengirimkan spesifikasi konstruksi terperinci ke Maine St. Aspek utama sepatu ini 
adalah bentuk tumit dan bahannya. Maine St. memberi sampel yang dimodifikasi ke Honey Brown 
untuk ditinjau dan dibahas panjang lebar. Perusahaan tersebut kesulitan dengan persyaratan Honey 
Brown untuk bagian sol dan tumit yang berbahan kulit (ketimbang dari karet biasa) karena mudah aus. 
Masalah ini juga dibahas dan diselesaikan selama kunjungan pembeli, dan Tim melakukan perjalanan 
ke Indonesia untuk bertemu dengan Randy Iwan dan Lisa Yumi dari Maine St. Mereka juga mengubah 
sejumlah komponen dari koleksi kecil tersebut hingga memenuhi kepuasan Tim. Honey Brown telah 
melakukan pemesanan awal lima ratus pasang untuk penyelesaian pada Juli atau Agustus 2019.

Meninjau koleksi yang diproduksi Maine St. untuk Honey Brown.


