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Perusahaan-Perusahaan Alas Kaki 
Indonesia Kembali Menghadiri 
Pameran Perdagangan MAGIC

Lima perusahaan alas kaki Indonesia menghadiri acara Pembelian Alas Kaki di pameran 

MAGIC untuk kedua kalinya untuk memamerkan produk-produk yang baru mereka 

rancang. Pada pameran perdagangan internasional ini, lebih dari 200 perusahaan dari 

enam negara memamerkan produk-produk alas kaki mereka.

Lima perusahaan alas kaki Indonesia—Fortuna, 
Maine St., Top Torch, Queen Pacific, dan Venamon—
menghadiri pameran perdagangan MAGIC di 
Las  Vegas pada bulan Augustus 2017. Kunjungan 
pertama menghadirkan peluang-peluang dan 
tantangan- tantangan bagi perusahaan- perusahaan 
ini dalam menghadiri sebuah pameran perda-
gangan internasional. Konsultan ahli alas kaki TPSA 
mendampingi mereka dalam setiap langkah. Ia 
menunjukkan pada mereka bagaimana cara yang 
terbaik untuk mengatur stan pameran dan mema-
merkan produk-produk alas kaki mereka, dan 
menginstruksikan mereka untuk melakukan etika 
bisnis yang benar dan pentingnya melakukan tin-
dak lanjut saat berhubungan dengan para pembeli 
global. Ia juga melatih perusahaan-perusahaan 
tentang bagaimana membuat produk mereka agar 
mampu bersaing di pasar Amerika Utara. Setiap 
perusahaan alas kaki membawa produk sampel 
yang mereka tunjukkan pada para calon pembeli, 
dan setiap dari mereka berhasil menarik perhatian 
para pembeli tersebut.

Proyek TPSA membantu lima perusahaan alas 
kaki yang sama untuk menghadiri pameran per-
dagangan MAGIC kedua mereka pada bulan 
Februari 2018. Ini adalah sebuah kesempatan  
untuk  membangun hubungan dengan para pem-
beli dan memamerkan produk-produk baru.

Pada pameran bulan Februari, lima perusahaan ter-
sebut lebih siap dan lebih berpengalaman, karena 
mereka telah mengikuti pelatihan intensif semen-
jak pameran perdagangan mereka. Sebagian dari 
pelatihan TPSA meliputi konsultasi langsung per 
perusahaan dengan Pak Zwibel untuk memba-
ngun kapasitas perusahaan untuk mencapai hasil 
yang lebih besar. Tujuan dari pelatihan ini adalah 
untuk mmepersiapkan setiap perusahaan untuk 
memproduksi alas kaki untuk bukan hanya mena-
rik bagi pasar Amerika Utara, tapi juga mampu 
bersaing di Kanada. Perusahaan-perusahaan ini 
dan proyek TPSA juga menerima pendampingan 
yang sangat berharga dari asosiasi alas kaki 
Indonesia, APRISINDO.

Ahli alas kaki TPSA Phil Zwibel memberikan penjelasan singkat 
bagi para peserta sebelum pembukaan pameran perdagangan 
MAGIC.
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Setelah pameran perdagangan pertama pada 
bulan  Agustus 2017, Pak Zwibel mengunjungi 
setiap  perusahaan untuk meninjau katalog pro-
duk mereka dan membangun dari apa yang sudah 
dicapai. Karena sebagian besar penjualan sepatu 
global ini tergantung musim, Pak Zwibel meminta 
UKM-UKM Indonesia tersebut untuk memproduksi 
alas kaki untuk musim dingin walaupun ini bukan 
bagian dari lini produk biasa mereka. Ia bekerja 
secara intensif dengan setiap perusahaan untuk 
membantu mereka membuat produk-produk baru.

Pada pameran MAGIC bulan Februari 2018, Pak 
Zwibel melakukan sebuah sesi penjelasan singkat 
sebelum acara resmi dimulai untuk mempersiapkan 
perusahaan-perusahaan atas pekerjaan-pekerjaan 
yang akan datang dan meninjau bagaimana cara-
nya untuk berhasil terlibat dengan para calon pem-
beli. Ia lalu mendukung perusahaan-perusahaan 
selama pameran tiga hari ini, bukan hanya mem-
bantu mereka untuk terlibat dengan para pembeli 
namun juga bagaimana memastikan terciptanya 
peluang-peluang usaha.

“Saya sangat percaya bahwa perusahaan-
perusahaan ini akan berhasil dalam pameran 
perdagangan ini dan setelahnya. Mereka 
telah bekerja keras untuk bisa sampai di sini 
dan akan merasakan hasilnya, yaitu mereka 
memiliki perangkat dan pengalaman untuk 
meningkatkan usaha mereka.”

—PHIL ZWIBEL
Ahli alas kaki TPSA

Seorang pejabat dari Pusat Pelatihan Ekspor 
Indonesia dari Kementerian Perdagangan mengha-
diri MAGIC sebagai seorang anggota delegasi 
TPSA,  bersama dengan seorang anggota staf 
Pusat  Promosi Perdagangan Indonesia yang ber-
kantor pusat di Los Angeles. Kehadiran mereka 
 adalah bagian dari upaya-upaya pemerintah 
Indonesia untuk mempromosikan produk- produk 
Indonesia di  luar negeri, khususnya melalui 
pameran-pameran perdagangan. Para perwakilan 
pemerintah ini membantu untuk mendukung 
kelima UKM selama kehadiran mereka di MAGIC.

Profil-Profil UKM Alas Kaki
 • Fortuna Shoes menghasilkan sepatu santai 
dan resmi untuk laki-laki. Pemiliknya, Dede 
Chandra, adalah seorang pembuat sepatu 
generasi kedua, mengikuti profesi ayahnya. 
Di bawah Manajer Umum Ruddi Suparman, 
Fortuna sekarang mengkombinasikan teknik-
teknik pembuatan sepatu klasik dengan 
rancangan kontemporer, untuk laki-laki modern. 
Untuk pameran perdagangan MAGIC, Fortuna 
menghadirkan alas kaki musiman untuk musim 
dingin yang menggunakan kulit anti air.

 • Top Torch International merancang dan 
membuat sepatu, bot, dan sandal perempuan. 
Direkturnya, Shen Jui, adalah seorang pembuat 
alas kaki generasi kedua. Top Torch menjaga 
produksinya untuk tetap dalam skala kecil, 
sehingga mereka dapat menjawab kebutuhan-
kebutuhan khusus konsumen. Hal tersebut 
membuat perusahaan ini dapat melakukan 
pengembangan baru dan mencari pembeli 
dari luar negeri dan eksportir di seluruh dunia. 
Untuk pameran perdagangan ini, perusahaan 
merancang alas kaki supaya menarik bagi para 
konsumen Amerika Utara, termasuk bot tinggi, 
bot rendah, flats balerina, dan loafers.

 • Maine St. membuat sepatu santai dan resmi 
untuk laki-laki. Randy Iwan dan Lisa Yumi 
mendirikan sebuah pabrik sepatu di Bogor, 
Indonesia untuk membuat sepatu dengan 
rancangan Italia yang unik dan trendi yang 
bukan hanya terlihat bagus, namun juga 
nyaman. Sepatu-sepatu Italia termasuk yang 
terbaik di dunia. Maine St. juga telah membuat 
sneakers baru yang berorientasi pada anak 
muda dan tahan air.

 • Queen Pacific Suksesabadi berspesialisasi 
dalam sandal-sandal ethylene-vinyl acetate 
(EVA), sandal jepit, dan sandal jeli perempuan. 
Sandal jepit adalah pasar yang kompetitif, 
namun Surianti, direktur Queen Pacific, telah 
membuat inovasi-inovasi yang pintar yang 
menambahkan fitur serta keuntungan baru 
untuk produk yang biasanya hanya menekankan 
pada fungsi ini. Sembilan puluh persen dari 
pegawainya adalah perempuan. Produk-produk 
baru seperti bot hujan telah dimasukkan ke 
dalam koleksi tahun ini untuk memenuhi 
permintaan sepatu anti air. Walaupun pada 
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awalnya Surianti tidak yakin untuk memproduksi 
jenis sepatu yang tidak akan terjual di pasar 
lokal, ia melakukan kerja yang luar biasa dengan 
menghadirkan inovasi untuk kategori ini.

 • Venamon memproduksi alas kaki militer 
dan duty (sepatu tugas) untuk laki-laki dan 
perempuan. Membangun perusahaan yang 
dimulai oleh ayahnya, kakak beradik Henny 
dan Lenny Setiadi menjalankan salah satu 
penghasil alas kaki utama Indonesia untuk 
tentara Indonesia dan juga untuk kepolisian 
setempat. Venamon menjawab tantangan 
dengan membuat produk-produk yang tahan 
lama dan nyaman untuk salah satu iklim yang 
paling basah di dunia. Contoh-contoh sepatu 
mereka yang baru telah mentransformasi alas 
kaki militer mereka menjadi lebih santai dan 
bergaya sehingga dapat dipakai sehari-hari. Bot 
anti air mereka mendapatkan banyak perhatian 
positif di dalam pameran.

Yang Menarik dalam Pameran
Kelima perusahaan yang berpartisipasi di 
dalam pameran perdagangan MAGIC pada 
bulan Februari  2018 secara bangga menun-
jukkan  produk-produk baru mereka pada para 
calon pembeli.

Perusahaan-perusahaan tersebut membawa  
sampel-sampel yang orisinil dan trendi untuk 
 ditampilkan, khususnya alas kaki-alas kaki anti air 
atau tahan air. Produk-produk ini secara khusus 
dibuat untuk pameran ini, untuk melayani negara- 
negara yang memiliki permintaan atas alas kaki 
yang lebih tahan lama, tahan cuaca, dan anti air.

Para calon pembeli berkisar dari start-up kecil sam-
pai usaha yang sudah mapan yang mencari pema-
sok untuk menjadi sumber bagi brand mereka. 
Setiap dari perusahaan ini bertemu dengan para 
calon konsumen dengan ketertarikan usaha yang 
berbeda-beda. Contohnya, seorang konsumen 
dari Colorado cukup terkesan degan bot dengan 
konstruksi pemasangan sol Goodyear welted (cara 
tradisional memasangkan sol dengan sepatu 
bagian atas dengan cara sambungan mekanis, 
bukan jahitan) yang dibuat oleh Fortuna. Ia sangat 
menyukai setiap aspek dari bot tersebut, termasuk 
rancangan, kualitas buatan tangan, dan penam-
pilan yang secara keseluruhan bagus. Ia mem-
berikan beberapa saran untuk membuat sepatu 
bergaya Eropa ini lebih menarik bagi para konsu-
men Amerika Utara.

Beberapa pembeli yang tertarik saat ini sedang 
mempertimbangkan untuk mengunjungi pab-
rik Fortuna di Bandung. Sampel-sampel harus 
diproduksi dan selesai sebelum kunjungan dapat 
dikonfirmasi. Namun demikian, hal ini menandakan 
maksud serius dari para pembeli untuk melaku-
kan bisnis. Rencana kunjungan-kunjungan ini ada-
lah langkah pertama yang baik bagi Fortuna untuk 
masuk ke dalam pasar Amerika Utara.

Banyak pengunjung yang berhenti di stan Fortuna. 
Semua terkesan dengan alas kaki kualitas tinggi 
mereka. Fortuna telah menunjukkan ketertarikan 
mereka untuk bergabung dalam pameran musim 
berikutnya di sebuah pameran perdagangan AS 
yang berfokus pada sepatu-sepatu mahal berkua-
litas tinggi.

Seorang pembeli yang tertarik membuat catatan dari koleksi 
alas kaki laki-laki Fortuna.

Para pembeli di stan Queen Pacific.
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Queen Pacific didekati oleh sebuah perusahaan 
pakaian pantai Amerika untuk membuat sandal 
jepit mewah. Para pemilik toko fesyen dari Kalifornia 
terkesan dengan pemilihan gaya Queen Pacific. 
Diskusi-diskusi untuk label pribadi cukup menjan-
jikan, dan tim-tim mereka sudah mulai membuat 
rancangan yang berwarna-warni.

“Kami melakukan banyak rapat yang bagus, 
Mudah-mudahan kami dapat melanjutkan 
diskusi dan membuktikan bahwa kami 
adalah perusahaan Indonesia yang 
berkualitas dan dapat bersaing.”

—SURIANTI
Queen Pacific

Perusahaan ini mendapatkan beberapa peme-
sanan Untuk sampel sepatu mereka, dan pesanan 
penuh akan tergantung dari konfirmasi sampel- 
sampel mereka. Secara keseluruhan, Queen Pacific 
percaya bahwa kehadiran mereka di pameran ini 
lebih sukses dari tahun lalu. Perusahaan ini sedang 
mempertimbangkan untuk melakukan pameran di 
MAGIC lagi pada bulan Agustus 2018, membawa 
koleksi musim semi dan musim panas mereka.

Sebagian besar pengunjung stan Queen Pacific 
senang dengan variasi desain dan warna mereka 
yang luas. Hal ini membuat pengunjung lebih 
mudah untuk memilih dan memadupadankan 
rancangan yang ada di pikiran mereka untuk para 
pelanggan mereka.

“Kami jelas sangat suka gaya Maine St. 
dan cara mereka merancang sepatu-
sepatunya. Bahan-bahannya luar biasa 
(kulit italia full-grain, yang mempertahankan 
karakteristik asli kulit itu sendiri) dan keahlian 
pertukangannya sangat bagus.”

—PEMBELI DARI LOS ANGELES

Ada ketertarikan yang kuat dari para pembeli 
yang  lebih muda terhadap produk-produk 
Maine St.’s. Koleksi mereka di pameran perda-
gangan  meliputi sepatu formal, kantor, dan luar 

ruangan, namun yang menarik perhatian para 
pengunjung untuk mengunjungi booth mereka 
adalah sneakers mereka yang diracncang dengan 
gaya terkini. Sneakers-sneakers mereka  adalah 
campuran atletik dan hip-hop, yang adalah barang 
yang  sedang berkembang di dunia fesyen. Para 
pembeli, yang sebagian besar adalah start-up dan 
jelas dari generasi milenial, tertarik dengan 
rancangan- rancangan tersebut dan secara lang-
sung nyambung dengan Lisa dan Randy, para pemi-
lik muda perusahaan tersebut.

“Dengan umpan balik dari para calon 
klien, kami sedang mencari cara 
untuk membangun merk kami di 
dunia internasional untuk membantu 
menghasilkan ketertarikan dari luar negeri. 
Kami paham bahwa membuat sebuah brand 
tidak mudah, namun mudah-mudahan 
dengan mengetahui kekuatan-kekuatan 
kami dan dengan menargetkan segmen 
pasar, kami akan bisa mendapatkan 
pengakuan tersebut.”

—LISA YUMI
Maine St.

Venamon membawa beberapa contoh alas kaki 
baru ke dalam pameran perdagangan ini. 
Perusahaan mereka mengkhususkan diri pada 
alas  kaki militer atau polisi, yang dapat membuat 
kehadiran mereka di pameran perdagangan ini ter-
lihat sedikit aneh. Namun, dengan panduan dari 
TPSA dan pengalaman mereka dari pameran 

Maine St. mendiskusikan lini produk mereka dengan seorang 
calon pembeli.
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perdagangan tahun sebelumnya, kakak beradik 
pemilik Venamon, Henny dan Lenny, memamerkan 
bot yang kreatif dan bergaya untuk acara fesyen ini. 
Contoh-contoh yang dipamerkan anti air dan war-
nanya bervariasi, bukan hanya hitam dan cokelat 
seperti biasanya. Respon-responnya positif dan 
contoh-contoh mereka membuat orang-orang ter-
tarik. Venamon sedang mempertimbangkan untuk 
memamerkan koleksi ini di pameran specialty AS 
yang berfokus pada pembeli yang dikontrak polisi 
dan pemerintah.

“Kami mendapatkan umpan balik yang baik 
dari para calon pembeli mengenai alas 
kaki kami. Kami akan bekerja keras untuk 
memastikan produk-produk kami dapat 
memenuhi permintaan dan harapan mereka. 
Kami tidak sabar untuk membuat sepatu-
sepatu ini dan mudah-mudahan akan 
berhasil masuk ke pasar Amerika Utara.”

—HENNY SETIADI
Venamon

Top Torch membawa produk-produk sampel yang 
lebih banyak ke MAGIC pada tahun ini. Mereka ingin 
menampilkan seluruh rangkaian alas kaki mereka, 
dari flats ballerina sampai bot. Contoh-contoh bot 
tahan air pun dipamerkan. Perusahaan ini memper-
siapkan gaya-gaya yang mereka percayai akan 
lebih menarik bagi pasar Amerika Utara. Tentunya, 
rancangan-rancangan mereka disukai beberapa 
calon pembeli.

Tindak Lanjut
Perusahaan-perusahaan ini berhasil membawa 
pulang beberapa pesanan sampel. Proses meran-
cang dan memproduksi sampel-sampel ini bisa 
membutuhkan waktu antara dua minggu sam-
pai dengan beberapa bulan. Sampel-sampel ini 
dibuat spesifik untuk setiap pembeli dan hanya 
akan  diselesaikan setelah pembeli tersebut 
menyetujui produk sampel akhir. Serangkaian 
komunikasi antara  pembeli dan perusahaan ter-
jadi setelah pameran perdagangan untuk meng-
konfirmasi bahwa semua detail dan persyaratan 
dipenuhi. Spesifikasi-spesifikasi dari setiap sampel 
calon pembeli harus dipenuhi untuk memastikan 
pesanan pembelian.

Pengalaman pembelajaran untuk perusahaan- 
perusahaan ini sangat berharga. Perusahaan yang 
berpartisipasi telah mendapatkan masukan yang 
mendalam mengenai ketertarikan para pembeli di 
pasar Amerika Utara. Perusahaan-perusahaan ter-
sebut memahami pentingnya melakukan persiapan 

Top Torch mendengarkan dengan saksama permintaan-
permintaan desain dari seorang konsumen.

Venamon mendiskusikan syarat dan kondisi dari sebuah 
kesepakatan usaha.

“Kami melakukan persiapan yang lebih baik 
untuk pameran ini dibandingkan dengan 
tahun lalu, walaupun waktunya terbatas. 
Rapat-rapat yang terjadi membuat saya 
semangat dan saya harap usaha ini akan 
menghasilkan pada akhirnya. Kehadiran di 
MAGIC telah sangat membuka mata kami 
terhadap fesyen di pasar dan terhadap 
permintaan para konsumen.”

—NIA LIEYUNIATI
Top Torch International
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penuh dengan mempelajari pasar yang ditargetkan, 
memahami customer base, dan mengetahui kebu-
tuhan serta harapan dari para pembeli.

Secara keseluruhan, banyak kontak calon pem-
beli baru didapatkan, dan perusahaan- perusahaan 
tersebut mengatakan bahwa mereka sangat puas 
dengan partisipasi mereka. Sebagian besar dari 
mereka mengatakan bahwa mereka tertarik untuk 
berpartisipasi lagi di pameran perdangangan 
MAGIC dengan biaya mereka sendiri tahun depan, 
karena sekarang mereka telah mendapatkan peng-
alaman dan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Ini 
adalah penanda yang baik akan momentum posi-
tif yang diciptakan oleh proyek TPSA. TPSA senang 
karena telah dapat mendampingi perusahaan- 
perusahaan alas kaki ini dalam memperkuat 
produk- produk dan penjualan mereka ke pasar 
Amerika Utara, dan kami tidak sabar untuk bekerja 
lebih lanjut dengan mereka untuk melakukan tin-
dak lanjut dengan para calon pembeli.

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

Perusahaan-perusahaan alas kaki TPSA berpartisipasi di dalam 
pameran perdagangan MAGIC di Las Vegas.


