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Memperkuat Ekspor (Sektor) Alas 
Kaki Indonesia melalui Pelatihan 
bagi UKM dengan Topik ‘Cara 
Sukses Mengekspor ke Kanada’

Proyek TPSA mengadakan pelatihan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) produsen 

alas  kaki di Bandung dan Jakarta. Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan produsen alas kaki Indonesia agar mereka dapat 

mengekspor ke Kanada dengan sukses.

Latar Belakang 
Alas kaki Indonesia dipilih sebagai salah satu 
komoditas tujuan TPSA karena potensinya yang 
besar untuk (di)ekspor ke pasar Kanada. Guna 
membantu produsen alas kaki kecil dan menengah 
dari Indonesia mengakses pasar Kanada dengan 
sukses, TPSA menawarkan sejumlah kegiatan 
pengembangan kapasitas.

Sebuah kajian oleh staf ahli TPSA dalam industri 
alas kaki Kanada mengidentifikasi bahwa UKM alas 
kaki Indonesia biasanya membutuhkan bantuan 
dalam hal: pemasaran, membangun lini produk 
yang sukses, dan teknik produksi yang disesuaikan 
untuk pasar ekspor. Selain itu, UKM dalam indus-
tri alas kaki juga akan dilatih untuk mengembang-
kan kemampuan negosiasi menggunakan bahasa 
Inggris, (mempelajari) praktik bisnis Kanada, serta 
membuat dan memelihara situs internet perusa-
haan yang layak.

Sebagai hasil dari kajian ini, sangatlah penting 
untuk menawarkan pelatihan yang ditujukan 
kepada UKM alas kaki untuk meningkatkan kapa-
sitas mereka dalam bidang-bidang tersebut dan 
membantu memastikan kesuksesan (kegiatan) 
ekspor mereka. Pelatihan ini juga menjadi latar 

belakang yang penting bagi UKM mana pun yang 
merencanakan untuk menghadiri pameran dagang 
dan ajang pertemuan antara perusahaan dengan 
pembeli dari Kanada yang disponsori TPSA.

TPSA menentukan bahwa produksi alas kaki 
Indonesia dibagi menjadi dua wilayah: Jakarta 
dan Bandung. Perusahaan-perusahaan dari kedua 
 wilayah ini dipilih untuk berpartisipasi dalam 
pelatihan berdasarkan minat mereka dalam 
bekerja sama dengan TPSA dan kesesuaian pro-
duk mereka  berdasarkan kajian dari ahli alas  
kaki TPSA. 

Phil Zwibel membawakan pelatihan di Jakarta. 
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Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan 
pengetahuan dan kemampuan UKM produsen alas 
kaki untuk meningkatkan keahlian mereka agar 
dapar mengekspor dengan sukses ke Kanada.

Ikhtisar Pelatihan 
Pelatihan (yang diikuti) perwakilan UKM produsen 
alas kaki dengan topik ‘Cara Sukses Mengekspor 
ke Kanada’ diadakan di Bandung tanggal 3 April 
2017, dan di Jakarta tanggal 10 April 2017. Sesi pela-
tihan (yang diadakan) di Bandung dihadiri oleh 
36  peserta (28 pria, 8 perempuan), sedangkan 
sesi pelatihan di Jakarta dihadiri oleh 66 peserta 
(42 pria, 24 perempuan). Turut hadir pula beberapa 
pejabat dari Kementerian Perdagangan Indonesia 
dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO).

Pelatihan dibawakan oleh Phil Zwibel, ahli alas kaki 
dari TFO Canada. TFO Canada merupakan orga-
nisasi nirlaba non-pemerintah yang berpusat di 
Ottawa yang mendapat mandat untuk mempro-
mosikan pengembangan ekonomi berkelanjutan 
melalui (penyediaan) informasi, nasihat, dan kontak 
ekspor. TFO Canada memfasilitasi akses menuju 
pasar Kanada dan membagikan keahlian dagang 
Kanada agar bermanfaat bagi UKM yang ingin 
mengekspor ke Kanada. 

“Saya ingin mengekspor sepatu vegan 
saya ke Amerika Utara. Saya memiliki 
kesempatan yang bagus di pasar Kanada 
karena wisatawan dari Amerika Utara 
membeli sepatu saya saat berkunjung ke 
Indonesia dan mereka semua menyukai dan 
memberi tahu teman-teman mereka tentang 
sepatu saya. Saya telah mengumpulkan 
informasi tentang cara mengekspor ke 
Amerika Utara dari internet, namun pelatihan 
ini memberikan informasi tambahan dan 
mendorong kepercayaan diri saya terhadap 
kesuksesan mengekspor produk saya 
ke Kanada.”

—ELLY SUSILAWATI
Pemilik, Ethree Abadi, Jakarta

Mr. Zwibel memiliki pengalaman lebih dari 
40  tahun  dalam industri alas kaki Kanada dan 
merupakan wakil presiden dan general manager di 

perusahaan Sepatu Bata Kanada, yang bertang-
gung jawab memproduksi 1,2 juta pasang sepatu 
di  Kanada dan mengimpor 3,5 juta pasang 
setiap tahunnya.

Pelatihan ini mencakup empat topik utama:

 • Praktik terbaik dalam pemasaran sepatu

 • Bagaimana membangun lini produksi

 • Mengapa mengekspor? Mengapa mengekspor 
ke Kanada?

 • Proses pembuatan sepatu modern

Pada topik pertama, Mr. Zwibel memberikan ring-
kasan mengenai strategi kunci untuk pemasaran 
(produk) alas kaki. Beliau menekankan dasar-dasar 
utama mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan 
pelanggan serta bagaimana bekerja untuk meme-
nuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Beliau 
membahas kualitas produk, faktor yang menen-
tukan harga yang tepat unuk sepatu Anda, dan 
bagaimana untuk mengiklankannya.

Pelatihan ini kemudian membahas elemen dasar 
dalam membangun lini produk yang sukses, 
dengan menekankan pendefinisian segmen tujuan 
pasar yang tepat sambil memperkuat (kesem-
patan) sukses melalui beberapa produk (pilihan) 
dengan mengabaikan—namun tetap belajar dari—
produk yang gagal. Bagian pelatihan ini didukung 
pula dengan contoh nyata lini produk dari produ-
sen sepatu yang telah sukses di dunia.

Mr. Zwibel kemudian menjelaskan tentang pasar 
Kanada dalam hal perubahan saluran distribusi, 
besaran pasar dan pertumbuhan berdasarkan seg-
men pasar, serta produksi domestik  dibandingkan 

Para peserta (pelatihan) di Bandung. 
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dengan impor—semuanya untuk membantu pro-
dusen sepatu Indonesia dalam memilih ceruk 
pasar yang sesuai. Beliau menggambarkan apa 
yang dicari pembeli Kanada dari pemasok: mitra 
yang merespon surel pada hari yang sama atau 
keesokan harinya, yang selalu memeriksa kem-
bali kualitas pengiriman terakhir dengan pembe-
linya, dan yang tidak takut mendapat pertanyaan 
dari pembeli.

Topik terakhir difokuskan pada praktik terbaik 
terkini dalam produksi sepatu untuk membantu 
UKM Indonesia menghasilkan sepatu berkuali-
tas tinggi, berbiaya efektif, dan ramah lingkungan. 
Mr. Zwibel menunjukkan sebuah video tentang  
praktik terbaik.

Setelah pelatihan, Mr. Zwibel menawarkan umpan 
balik kepada masing-masing peserta yang mem-
bawa contoh koleksi alas kaki mereka.

Umpan Balik Peserta 
Di Bandung, 94 persen peserta menyampaikan 
bahwa pengetahuan dan kemampuan mereka 
meningkat setelah mengikuti pelatihan. Tujuh 
puluh delapan persen mengatakan bahwa kini 
tingkat kepercayaan diri mereka dalam menerap-
kan pengetahuan yang didapat menjadi “sangat 
baik sekali” atau “sangat baik”, 19 persen lainnya 
mengatakan “baik” dan hanya satu peserta (3 per-
sen) mengatakan “cukup baik”.

Tujuh puluh tujuh persen mengatakan mereka 
akan “sangat sering” atau “sering” mengguna-
kan pengetahuan dari pelatihan dalam peker-

jaan mereka, sementara 17 persen mengatakan 
“kadang-kadang” dan 6 persen “jarang”.

Para peserta di Bandung menyampaikan kepuasan 
yang baik terhadap pelatihan secara keseluruhan. 
Dua puluh dua persen memberikan peringkat 
kepuasan “sangat baik sekali”; 53 persen “sangat 
baik”; dan 25 persen “baik”.

Di Jakarta, semua peserta yang menjawab perta-
nyaan (60 dari 66) melaporkan bahwa kini kemam-
puan dan pengetahuan mereka bertambah setelah 
mengikuti pelatihan mengenai cara mengekspor 
ke Kanada. Tujuh puluh enam persen mengata-
kan bahwa tingkat kepercayaan diri mereka dalam 
menerapkan pengetahuan yang didapat menjadi 
“sangat baik”, 19 persen menjadi “baik” dan 5 per-
sen mengatakan “cukup”.

Delapan puluh tujuh persen mengatakan bahwa 
mereka akan “sangat sering” atau “sering” meng-
gunakan pengetahuan yang didapat dari pelatihan 
dalam pekerjaan mereka, sementara 13 persen 
mengatakan “kadang-kadang”.

Para peserta menyampaikan tingkat kepuasan 
yang baik terhadap pelatihan secara keseluruhan. 
Tiga puluh dua persen memberikan peringkat 
kepuasan “sangat baik sekali”; 47 persen “sangat 
baik”; 17 persen “baik”; dan 4 persen lainnya  
“cukup bagus”.

Kesimpulan 
Peserta pelatihan (adalah mereka yang) memiliki 
atau bekerja di UKM yang bergerak dalam indus-
tri alas kaki dan memiliki minat untuk mengeks-
por ke Kanada. Pelatihan ini membantu mereka 
meningkatkan kemampuan pemasaran, pema-
haman terhadap pasar Kanada dan kebutuhan 
pembeli Kanada, serta meningkatkan metode pro-
duksi mereka. Pelatihan ini menggunakan eksportir 
alas kaki yang telah sukses sebagai contoh nyata 
untuk  meningkatkan kemampuan peserta pela-
tihan. Para peserta yakin bahwa pelatihan ini akan 
membantu mereka menjadi lebih sukses dalam 
mengekspor produk sepatu mereka ke Kanada.

Mengenai Proyek TPSA 
TPSA merupakan proyek lima tahun senilai  
C$12 juta yang didanai oleh Pemerintah  

Phil Zwibel menawarkan umpan balik terhadap koleksi alas kaki 
peserta. 
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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;

Peserta merayakan pelatihan yang berlangsung sukses di Bandung. 

Peserta merayakan pelatihan yang berlangsung sukses di Jakarta. 
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 • 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


