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Kaki Indonesia Berhasil 
Memasarkan Produk
Banyak tantangan dalam mengekspor. Eksportir perlu memahami kebutuhan 
negara pengimpor; mereka perlu memahami masalah peraturan serta 
persyaratan pengemasan dan pelabelan; dan mereka harus memahami 
bagaimana memasarkan dan mempromosikan bisnis. Tantangan ini bisa 
berlipat ganda bagi usaha kecil atau menengah (UKM). Proyek TPSA bekerja 
sama dengan lima UKM alas kaki untuk mempersiapkan mereka mengekspor 
produknya ke pasar Amerika Utara.

TANTANGAN: MEMPERKENALKAN PRODUK
Kesenjangan pengetahuan utama yang diidentifikasi TPSA adalah bagaimana 
memasarkan produk alas kaki di luar pasar domestik Indonesia. Pembeli 
di pameran perdagangan Amerika Utara memiliki ekspektasi tinggi dan 
mengharapkan perwakilan UKM mumpuni dalam mendiskusikan penawaran 
ekspor, termasuk produk, manufaktur, model, ukuran, pengemasan, 
pelabelan, dan logistik. UKM harus memiliki materi promosi bermutu baik 
untuk menginformasikan pembeli tentang produk dan perusahaan, serta situs 
web berbahasa Inggris, akun di media sosial, dan kartu nama. Tim pemasaran 
perusahaan harus memiliki sumber daya dan keterampilan berbahasa Inggris 

Lokakarya ekspor produk alas kaki ke Kanada.
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memadai untuk menangani kegiatan pemasaran ekspor, termasuk memproduksi materi promosi dan 
situs web tersebut. Perwakilan perusahaan juga harus dapat berkomunikasi dengan nyaman dalam 
bahasa Inggris. Jika UKM belum pernah berpartisipasi atau mengunjungi pameran perdagangan di 
Kanada, kemasan produknya kemungkinan belum memenuhi selera dan standar Kanada, sehingga 
perlu dimodifikasi.

STRATEGI: PELATIHAN DAN ASISTENSI INDIVIDU
Proyek TPSA memberikan pelatihan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis ke masing-masing 
UKM alas kaki. Pakar alas kaki Kanada, Phil Zwibel, terus-menerus melakukan kontak dengan 
kelima UKM Indonesia melalui email, Skype, dan kunjungan pabrik, serta menawarkan masukan di  
tiap tahapan.

FORTUNA SHOES: MENGUASAI SENI PEMASARAN
Fortuna Shoes adalah salah satu dari lima UKM alas kaki yang mendapat manfaat dari dukungan 
TPSA.  Pada April 2017, pemilik Dede Chandra dan manajer umum Ruddi Suparman menghadiri 
lokakarya pengenalan di Bandung, yang dipimpin Phil, mengenai syarat-syarat agar berhasil 
mengekspor ke Kanada. Lokakarya ini meningkatkan pemahaman mereka tentang apa yang 
dibutuhkan untuk menjangkau pembeli di Amerika Utara. Phil juga bertemu Dede dan Ruddi untuk 
meninjau produk mereka dan mendiskusikan bantuan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan 
rencana pemasaran dan materi promosi sebelum menghadiri pameran perdagangan pertama mereka 
di Amerika Utara.

“Bahan promosi kami meningkat signifikan 

setelah menerima dukungan TPSA. Kartu nama 

dan profil perusahaan kami dirancang dengan 

sangat baik. Bentuk dukungan TPSA juga telah 

membantu kami mempersiapkan daftar harga 

untuk pembeli grosir dan pembeli standar. Selain 

itu, praktik bisnis kami dalam menindaklanjuti 

setelah pameran perdagangan lebih disiplin 

dan rinci.” —Ruddi Suparman, Fortuna Shoes

Menurut Phil, sepatu Fortuna merupakan salah satu yang terbaik di dunia, dan keterampilan serta 
pengetahuan Dede dan Ruddi tak tertandingi; tetapi tanpa pemasaran yang tepat, Fortuna tak akan 
dapat menawarkan sepatu terbaiknya di Amerika Utara, dan tidak akan ada yang mengetahuinya. 
Untungnya, meski perusahaan tidak memiliki pengetahuan memasarkan sepatu mereka di Amerika 
Utara, Phil memiliki pengalaman lebih dari tiga puluh tahun melakukan hal tersebut.

Antara April dan Agustus 2017, Phil membantu Fortuna mempersiapkan diri menghadiri pameran 
perdagangan pertama mereka di Amerika Utara: Footwear SOURCING at MAGIC di Las Vegas. 
UKM mempersiapkan dengan sangat matang strategi membangun keterlibatan dengan pembeli 
dan menciptakan materi pemasaran dan promosi ringkas, termasuk situs web berbahasa Inggris, 
lembar fakta produk, brosur, katalog, buku foto, spanduk, daftar harga, dan kartu nama. Phil sangat 
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menekankan pentingnya bagi Dede dan Ruddi 
memahami komunikasi dengan pembeli, dengan 
aktif dan responsif terhadap semua pertanyaan dari 
pembeli dan terus menjaga minat mereka melalui 
tindak lanjut berkesinambungan setelah pameran. 
Mereka menyadari menyelesaikan suatu transaksi 
seringkali tergantung pada komunikasi yang peka 
terhadap waktu dan komitmen untuk menghasilkan 
produk kelas dunia.

Phil membantu Fortuna pada tahun berikutnya 
untuk lebih mengembangkan keahlian pemasaran 
mereka. Mereka berhasil menghadiri pameran 
perdagangan Footwear SOURCING at MAGIC yang 
kedua kalinya pada Februari 2018. Perusahaan ini 
telah mendapatkan pengakuan di pasar Amerika Utara melalui partisipasi di MAGIC dan membuktikan 
komitmennya menjalin kontak dan pembeli baru di wilayah tersebut.

MAINE ST.: TUMBUH LEWAT PEMASARAN
Perusahaan alas kaki Maine St. dimiliki oleh sepasang suami-istri dan mempunyai pabrik di Bogor. 
Randy Iwan, sebagai CEO, dan Lisa Yumi, sebagai direktur, memiliki kecintaan terhadap sepatu dan 
termotivasi memproduksi alas kaki yang sulit dibuat dan dengan konstruksi yang sulit ditemukan. Pabrik 
mereka dilengkapi dengan sebagian besar mesin Italia; bahan bakunya, terutama kulit, umumnya 
juga diimpor dari Italia; dan seorang ahli pembuat sepatu Italia dipekerjakan untuk membuka pabrik, 
melatih staf, merancang koleksi, serta mengawasi proses awal perusahaan ini.

Situs web Fortuna Shoes.

Selebaran Maine St. untuk pameran.

“Peningkatan terbesar adalah 

kami sekarang memiliki lembar 

produk, yang sangat berguna 

sebagai alat promosi di pameran 

perdagangan. Desain kartu bisnis 

kami sekarang sudah standar dan 

jauh lebih baik. Berkat TPSA, kami 

memiliki pemahaman mendalam 

mengenai strategi pemasaran alas 

kaki. Sebelum TPSA, perusahaan 

kami fokus pada produksi, sekarang 

kami mengerti apa saja yang 

diperlukan untuk mendukung 

penjualan produk.”—Lisa Yumi, Maine St.
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Maine St. berfokus pada sepatu formal dan sepatu olahraga laki-laki di bawah merek Ftale. Tarik 
menarik di antara kedua produk ini adalah salah satu kekuatan utama pabrik ini. Hal yang membedakan 
Maine St. dari pesaing lain adalah kemampuannya menggunakan konstruksi sepatu formal tradisional 
dan menerapkan teknik ini pada koleksi sepatu kasual mereka. Mereka memfokuskan pendekatan 
pemasaran perusahaan pada keunggulan ini. Sepatu hybrid mereka menarik perhatian pada Footwear 
SOURCING at MAGIC yang mereka hadiri di Las Vegas, dengan menekankan pada setiap pengunjung 
bahwa Maine St. adalah pencipta mode, bukan sekadar pengikut.

Pembinaan dan konsultasi individu TPSA dengan Maine St. membuahkan hasil. Perusahaan jelas 
membuktikan bahwa mereka paham bagaimana menarik pembeli potensial, strategi pemasaran 
mereka berfokus pada kekuatan mereka dan apa yang akan menarik pembeli Amerika Utara. Mereka 
menekankan pada desain khas mereka dengan sentuhan modern, pengolahan buatan tangan, dan 
desain eksklusif serta menunjukkan bahwa mereka terbuka terhadap perusahaan rintisan dan desainer 
dan menerima jumlah pesanan minimum yang rendah.

Pada pameran perdagang pertama mereka, 21 pembeli menunjukkan minat pada Maine St. Salah 
satunya adalah Sully Wong, merek sepatu khusus yang berbasis di Toronto. Sully telah menjual 
sepatu ke Town and Brown’s dan bekerja di Cina. Maine St. menghabiskan banyak waktu menjelaskan 
berbagai pilihan yang tersedia. Enam bulan kemudian, Sully Wong memesan 896 pasang sepatu 
ke Maine St., terlalu sedikit untuk diproduksi di Cina, tetapi kesempatan sempurna untuk memulai 
hubungan yang kuat. Maine St. juga memperoleh pesanan dari tiga pembeli berbeda dengan total 
penjualan C$75.000, yang telah membuka pintu kesuksesan selanjutnya di pasar Amerika Utara.

Maine St. telah menggandakan kapasitasnya sejak awal proyek TPSA. Kini mereka menerima pesanan 
30% untuk ekspor dan 70% untuk pasar domestik. Mereka telah belajar beradaptasi dengan apa yang 
dibutuhkan pasar, ketimbang menawarkan preferensi desain dan gaya mereka sendiri. Pada 2018, 
merek Ftale mengalami pertumbuhan penjualan 20% dibanding tahun sebelumnya.


