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Lima Perusahaan Alas Kaki 
Indonesia Menghadiri FOOTWEAR 
SOURCING Pada Pameran 
Dagang MAGIC

Produk alas kaki Indonesia dipamerkan pada acara FOOTWEAR SOURCING di pameran 

dagang MAGIC di Las Vegas. Lima perusahaan Indonesia memperkenalkan produk 

alas kaki berkualitas kepada pembeli di salah satu pameran dagang terbesar di dunia, 

di mana lebih dari 300 perusahaan dari sembilan negara menampilkan produk alas  

kaki mereka.

Sebagai bagian dari Program Akses Pasar Proyek 
TPSA, lima perusahaan alas kaki kecil dan mene-
ngah Indonesia (UKM) berpartisipasi pertama 
kalinya di FOOTWEAR SOURCING pada pameran 
dagang MAGIC di Las Vegas. Kelima UKM tersebut 
adalah: Fortuna Shoes, Main St., Queen Pacific, Top 
Torch, dan Venamon.

Lima perusahaan tersebut dipilih dari sejumlah 
perusahaan nasional setelah melalui penelitian 
dan wawancara mendalam. Proses seleksi mem-

pertimbangkan potensi komersial produk di pasar 
Amerika Utara, antusiasme perusahaan yang 
ditunjukkan untuk berpartisipasi dalam proyek 
tersebut, kemauan manajemen perusahaan untuk 
memperbaiki produk mereka, dan tanggapan per-
usahaan terhadap pertanyaan seputar ekspor. 
Prosesnya meliputi wawancara dan survei untuk 
menentukan perusahaan yang paling siap dan  
memenuhi syarat.

Meskipun ada peluang yang baik bagi UKM 
Indonesia untuk mengekspor ke Kanada, perusa-
haan tersebut harus terlebih dahulu memastikan 

Pembeli potensial melihat produk alas kaki Indonesia di 
acara MAGIC.

“Kami sangat memuji TPSA atas usaha 
mereka untuk meningkatkan ekspor 
UKM dari Indonesia ke Kanada. Proyek ini 
merupakan paket yang lengkap dalam 
segala hal, terutama dalam membantu 
UKM memahami pasar internasional dan 
pengembangan produk. Panduan dan 
bantuan yang diberikan adalah hal yang 
kami butuhkan. “

—HENNY SETIADI
Venamon
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bahwa mereka siap melakukan ekspor. Bisnis yang 
siap mengekspor adalah mereka yang memiliki 
kapasitas, sumber daya, dan manajemen untuk 
menghasilkan produk atau layanan yang dapat 
dipasarkan di Kanada dengan harga yang kompe-
titif. Sebuah daftar pertanyaan membantu menilai 
potensi dan kemampuan masing-masing perusa-
haan untuk mengekspor.

Perwakilan yang hadir di MAGIC adalah laki-laki 
dan perempuan berpengalaman yang dipilih 
karena kemampuan mereka untuk menghadapi 
tantangan persaingan internasional dengan pikiran 
terbuka. Tujuannya sederhana: menghasilkan alas 
kaki berkualitas tinggi yang mewakili yang terbaik 
dari Indonesia.

Profil UKM Alas Kaki
FORTUNA SHOES ada-
lah perusahaan alas 
kaki yang mulai mem-
produksi sepatu pada tahun 1970an dan tum-
buh  menjadi perusahaan yang terdaftar penuh 
pada tahun 1998. Fortuna Shoes telah menerima 
penghargaan internasional untuk jenis dan vari-
asi sepatu: sepatu sandal kasual pria, sandal kulit, 
pakaian, dan sepatu golf.

MAINE ST. didiri-
kan pada tahun 2013 
di sebuah ruang 
kerja kecil di Jakarta. 
Perusahaan ini lalu pindah ke Bogor karena tinggi-
nya permintaan akan produk mereka. Perusahaan 
ini menarik banyak perhatian dengan ragam pilihan 
pakaian pria/olah raga dan sepatu kasual.

QUEEN PACIFIC 
adalah perusa-
haan alas kaki yang mengkhususkan diri pada 
sandal wanita, sandal jepit, dan sandal jelly. 
Perusahaan ini mempekerjakan 90 persen karya-
wan perempuan. QUEEN PACIFIC menarik perha-
tian banyak merek lokal dan peritel, baik itu lokal  
maupun internasional.

TOP TORCH  
INTERNATIONAL 
didirikan pada tahun 1998 dan berlokasi di Jawa 
Barat. Top Torch dapat menghasilkan 1.600 pasang 

sepatu per hari. Tim kerjanya memproduksi sepatu 
kulit, sepatu bot, dan sandal wanita dengan meng-
gunakan teknik konstruksi semen, strobel, mocca-
sin, dan stitch- and-turn. Sepatu mereka dijual di 
toko serba ada terbaik di Indonesia, dan perusa-
haan tersebut tengah membangun hubungan ber-
kelanjutan di Uni Eropa dan Jepang.

VENAMON telah mempro-
duksi sepatu militer dan 
polisi berkualitas tinggi sejak 
tahun 1976. Mereka terus 
memperbaiki rancangan mereka dan menyaji-
kan ide baru dengan kebanggaan atas keahlian 
mereka untuk memastikan alas kaki yang dihasil-
kan solid, tangguh, dan nyaman. Tingkat komitmen 
Venamon sangat sepadan dengan tingkat produksi 
dan kualitasnya.

Gambaran Pameran
Selama acara tiga hari tersebut, setiap perusa-
haan bertemu dengan calon pembeli, juga perwa-
kilan dari perusahaan internasional yang sedang 
mencari sumber pembelian alternatif. Beberapa 
pesanan sudah mulai terlihat—percobaan per-
tama penerimaan produk mereka dalam kualitas 
dan desain.

Selama pameran, setiap perwakilan memiliki 
kesempatan mengunjungi stan guna mempelajari 
produk pesaing dan desain stan mereka—semua 
adalah bagian dari proses pembelajaran dalam 
mempersiapkan mereka untuk kemungkinan 
menghadiri pameran dagang selanjutnya.

Dalam acara tersebut, tim tersebut mengada-
kan seminar 45 menit mengenai peluang sumber 

Phil Zwibel, konsultan ahli alas kaki TFO, hadir dalam seminar 
tentang kesempatan mencari sumber pembelian alas kaki 
dari Indonesia.
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 pembelian alas kaki di Indonesia. Acara tersebut 
dihadiri oleh peserta dari berbagai negara terma-
suk China, India, Jepang, dan Amerika Serikat.

Beberapa pembeli menyatakan minatnya untuk 
berkunjung ke Indonesia, yang dapat menjadi 
kesempatan untuk mengevaluasi potensi pro-
duk Indonesia di pasar Kanada dengan lebih baik. 
Pembeli juga dapat memeriksa pabrik dan alur 
produksi untuk memastikan mereka memenuhi 
standar yang disyaratkan.

Mengingat setiap pabrik mewakili segmen dan 
kategori pasar yang berbeda, masing-masing (pro-
dusen) menarik peminat yang berbeda pula. Yang 
berlaku secara umum di balik kelima pengha-
sil alas kaki tersebut adalah kualitas produk yang 
setara dengan “kelas dunia”.

Hasil
Peserta sangat menghargai kesempatan mengha-
diri pameran dagang internasional seperti MAGIC. 
Mereka bisa menyaksikan langsung berbagai 
desain produk, referensi harga, dan struktur stan 
dan tata ruang di lingkungan kelas dunia. Mereka 
sekarang memiliki kesadaran yang lebih baik ten-
tang tingkat persaingan dan kesiapan yang dibu-
tuhkan untuk mengakses pasar Amerika Utara.

Manfaat penting dari partisipasi dalam pameran 
MAGIC bersama TPSA adalah seberapa banyak 
perusahaan (yang hadir) belajar dari satu sama 
lain tentang strategi, tampilan stan, berapa banyak 
contoh yang harus dibawa, dan bagaimana cara 
efektif melibatkan diri dengan pembeli.

Setelah berpartisipasi dalam salah satu pameran 
dagang terbesar di dunia, kini perusahaan- 
perusahaan yang terlibat berharap dapat 
terus mengembangkan produk mereka 
dan terus bertumbuh dalam menghadapi  
persaingan internasional.

“Kami telah lama berpikir untuk mengekspor 
ke Amerika Utara. Namun, tidak ada cukup 
informasi yang tersedia atau insentif untuk 
melakukannya. Sebenarnya, kami sudah 
nyaman dengan pasar Eropa dan Jepang. 
Kemudian proyek TPSA datang dan 
menghidupkan kembali minat kami untuk 
mengejar pasar Amerika Utara. “

—RUDDI SUPARMAN
Fortuna Shoes

Salah satu komentar paling umum dari pembeli 
adalah bahwa perusahaan alas kaki Indonesia kini 
telah terorganisir dengan baik dan mudah diajak 
bekerja sama. Mereka juga terkesan dengan kuali-
tas tinggi dari semua produk alas kaki.

Stan alas kaki Indonesia menarik perhatian pem-
beli  dari berbagai negara, termasuk Kanada, 
Amerika Serikat, Meksiko, Filipina, Korea Selatan, 
dan Thailand. Salah satu penjual sepatu pria terbe-
sar di AS tertarik untuk mempresentasikan koleksi 
Maine St. kepada tim pengadaan dan desain 
mereka. Top Torch menarik minat pembeli yang 
memiliki permintaan khusus, yang akan mereka 
kerjakan dan kembangkan bagi pembeli tersebut. 

Produsen alas kaki berdiskusi dengan pembeli potensial. Pembeli yang tertarik membeli sepatu di FOOTWEAR SOURCING 
pada pameran dagang MAGIC.
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Venamon juga menarik minat (pembeli) dengan 
kualitas unggul dan ciri khas koleksi mereka. Tiga 
inovator yang berbeda mendekati Venamon untuk 
mengerjakan proyek pengembangan (produk). 
Queen Pacific memiliki banyak koleksi contoh 
untuk dipamerkan dan menarik minat dari ber-
bagai negara yang tertarik untuk menyampaikan 
pesanan. Fortuna, salah satu pembuat sepatu pria 
terbaik di Indonesia, menarik perhatian toko penja-
hit setelan jas pria di benua tersebut.

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.

UKM alas kaki yang disponsori oleh TPSA untuk menghadiri FOOTWEAR SOURCING di pameran dagang MAGIC.
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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


