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Berkelanjutan Melalui 
Perluasan Ekspor Alas 
Kaki Indonesia ke Kanada
RINGKASAN
 • Meski produk alas kaki Indonesia memiliki 

peluang besar untuk berhasil di pasar 
Kanada, hanya sedikit produsen yang 
saat ini mengekspor atau berencana 
mengekspor ke Kanada. 

 • Proyek TPSA bekerja dengan sejumlah 
produsen alas kaki Indonesia terpilih untuk 
meningkatkan kapasitas ekspor mereka. 

 • Strategi ini mencakup lokakarya pelatihan, 
pembinaan secara tatap muka dan online 
(daring), dan promosi eksportir Indonesia 
dan produknya ke pembeli Kanada melalui pertemuan business-to-
business (B2B), kunjungan pembeli ke Indonesia, dan partisipasi UKM 
dalam pameran perdagangan internasional.

 • UKM mengembangkan desain produk baru yang lebih sesuai selera 
pasar Amerika Utara, dan meningkatkan pemasaran, penguatan merek 
(branding), dan pelabelan. 

 • Beberapa UKM berhasil bekerja sama dengan pembeli potensial dalam 
mengembangkan produk baru untuk diekspor ke Amerika Utara. Dua dari 
mereka telah menandatangani pesanan produksi, sementara yang lainnya 
dalam proses. Peningkatan produksi untuk ekspor mendorong kebutuhan 
merekrut karyawan tambahan dan berinvestasi pada peralatan produksi 
baru untuk memenuhi permintaan yang meningkat.

Alas kaki produksi UKM yang 
didukung TPSA.
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UKM
Program alas kaki proyek TPSA dimulai dengan mengidentifikasi empat puluh usaha kecil dan 
menengah (UKM) potensial, yang kemudian dipilih lebih lanjut menjadi lima, termasuk tiga usaha yang 
dimiliki dan/atau dipimpin perempuan. Pemilihan ini berdasarkan pada analisis kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman (SWOT) UKM dan produknya, termasuk penilaian kebutuhan pelatihan mereka. 
Faktor paling penting adalah tanggapan perusahaan terhadap pertanyaan dan rincian yang mereka 
berikan, serta potensi komersial dari lini produk mereka. Kombinasi dari kesediaan bekerja sama dan 
titik awal yang layak untuk produk mereka sangat penting untuk kesuksesan strategi ini.

Kriteria yang digunakan untuk memilih perusahaan juga termasuk potensi ekspor ke Kanada, tingkat 
pengalaman ekspor, kapasitas produksi untuk ekspor, dan tinjauan pembeli dan konsultan.

Fortuna Shoes: Memproduksi sepatu kerja laki-laki buatan tangan dengan konstruksi, 
kulit, dan polesan akhir kelas dunia.

Maine St: Memproduksi berbagai pilihan pakaian formal, olah raga, dan alas kaki kasual 
laki-laki.

Queen Pacific: Perusahaan milik perempuan yang memproduksi sandal EVA, sandal jepit, 
dan jellies (sepatu berbahan plastik PVC) perempuan.

Top Torch: Memproduksi sepatu kulit, sepatu bot, dan sandal perempuan menggunakan 
teknik-teknik konstruksi cement, strobel, moccasin, dan stitch-and-turn (jahitan tidak 
terlihat).

Venamon: Perusahaan milik perempuan yang awalnya memproduksi untuk pasar militer, 
namun baru-baru ini menembus pasar sepatu bot kulit kontemporer.

“Meski berharap kelak menjadi eksportir, 

kami tidak benar-benar mengetahui caranya. 

TPSA telah membimbing kami mengidentifikasi 

pasar ekspor yang cocok sesuai karakter dan 

komitmen perusahaan kami terhadap mutu. 

TPSA juga membangun kepercayaan diri dan 

melatih kami dalam meningkatkan produk jauh 

di atas harapan kami.” —Henny Setiadi, Venamon
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TANTANGAN: LINI PRODUK TIDAK DITUJUKAN UNTUK 
PASAR KANADA
Seorang pakar sektor melakukan penilaian 
mendalam terhadap kesiapan ekspor dari kelima 
UKM terpilih. Berikut masalah umum yang muncul 
selama penilaian:

 • Kurangnya pengetahuan tentang pasar 
Kanada: Tidak ada UKM yang memiliki 
pengalaman ekspor langsung ke Kanada atau 
Amerika Serikat atau pengetahuan tentang 
pasar Amerika Utara. Sebagian menjual 
produknya melalui perantara, sementara 
yang lain tidak tahu bagaimana menemukan 
dan berhubungan dengan pembeli ekspor. 
Mereka tidak mengetahui peraturan dan 
standar, saluran distribusi, atau proses impor 
di Amerika Utara. 

 • Pengembangan dan keragaman produk: 
UKM perlu melakukan diversifikasi produk 
dan menghasilkan produk baru, yang lebih 
baik, serta lebih kompleks ketimbang yang mereka buat saat ini untuk memenuhi permintaan 
pasar Amerika Utara. Mencoba mengekspor produk yang mereka buat untuk pasar lokal bukanlah 
strategi jitu. Alas kaki musim dingin di Amerika Utara didominasi sepatu bot tahan air dari kulit, 
nilon, atau karet. Semua UKM membutuhkan dukungan pengembangan produk yang ditargetkan 
untuk menciptakan produk yang layak secara komersial. 

 • Penguatan merek (branding) dan pelabelan: Penguatan merek dan pelabelan merupakan 
masalah yang dihadapi beberapa UKM, karena tidak memahami cara membuat merek sendiri dan 
melabel produk untuk pasar Amerika Utara. Perbedaan antara penjualan barang bermerek dan 
label sendiri dijelaskan dalam pelatihan dan komunikasi program.

 • Pemasaran: Sebelum terlibat dengan TPSA, sebagian besar UKM tidak menjual produknya 
dengan mereknya sendiri, dan tidak melakukan kegiatan pemasaran apa pun. Mereka tidak 
terampil mempromosikan perusahaan dan produk mereka secara internasional, dan tidak memiliki 
materi pemasaran berbahasa Inggris, yang penting untuk ekspor. Mereka juga perlu membuat dan 
mengelola situs web perusahaan yang sesuai.

 • Keterampilan komunikasi: Daya responsif dan komunikasi UKM dengan pembeli perlu ditingkatkan.

 • Kurangnya produktivitas: Produktivitas rendah dan kinerja yang lambat terlihat jelas di semua 
UKM.

STRATEGI: PENGEMBANGAN PRODUK DAN PELATIHAN 
TPSA bekerja mengisi kesenjangan pengetahuan dari kelima UKM terpilih dan memberi mereka 
alat untuk berhasil mengekspor ke pasar Amerika Utara. Upaya ini mencakup perpaduan lokakarya, 
pembinaan secara tatap muka dan online (daring), promosi eksportir UKM Indonesia dan produknya 
ke pembeli di Kanada dan Amerika Utara melalui pertemuan business-to-business (B2B) dan kunjungan 
pembeli ke Indonesia, dan partisipasi dalam pameran dagang internasional. 

Pelatihan alas kaki pertama.
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Produk  • Menghasilkan alas kaki tahan air yang banyak diminati tidak hanya di Kanada 
tetapi juga di seluruh dunia.

 • Memastikan peningkatan produk secaraberkelanjutan (berinovasi atau mati).

 • Menghasilkan matriks produk (baik/lebih baik/terbaik).

 • Membuat produk yang diinginkan di pasar ekspor.

Pemasaran  • Menghasilkan materi pemasaran dalam bahasa Inggris (yaitu kartu nama, 
daftar harga, daftar produk, brosur perusahaan, situs web).

 • Meningkatkan pemahaman tentang praktik bisnis di Amerika Utara.

Penguatan 
merek dan 
pelabelan

 • Memproduksi koleksi yang cocok untuk pasar Amerika Utara, termasuk 
pelabelan yang tepat.

Peraturan dan 
regulasi Kanada

 • Meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan standar industri dan 
Kanada.

 • Memahami standar kualitas distributor dan peritel utama Kanada.

Mengekspor  • Memahami proses dan prosedur ekspor.

Produktivitas  • UKM diberi kesempatan mengambil bagian dalam pelatihan SCORE.

Strategi pengembangan produk dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar Amerika Utara, yaitu 
alas kaki kedap air yang sangat dibutuhkan pada musim gugur dan musim dingin. UKM perlu berinovasi 
dan memastikan peningkatan produk berkelanjutan. Persyaratan penting untuk menjual di pasar baru 
adalah membuat produk yang dapat diterima secara komersial di pasar tersebut. 

Strategi pemasaran melibatkan pengembangan kelengkapan yang mencakup kartu nama, daftar 
harga dengan foto produk, daftar produk profesional, dan brosur perusahaan yang memuat kapasitas 
produksi. Keterlibatan di pameran dagang memungkinkan UKM bertemu pembeli internasional dan 
memamerkan sampel alas kaki mereka. Stiker yang memuat informasi tentang nomor gaya, warna, 
serta bahan, dan label “Buatan Indonesia” perlu dibuat untuk ditempel pada sampel.

Pakar alas kaki TPSA menilai proses produksi Fortuna. 
Contoh informasi tentang Venamon yang tercantum 
pada brosur perusahaan.



• 5 •

Upaya penguatan merek dan pelabelan ini penting untuk memproduksi koleksi yang cocok untuk 
pasar Kanada. Strategi ini mencakup tinjauan pasar dan analisis menyeluruh dari perspektif gender 
untuk menghasilkan produk sesuai dengan yang diinginkan perempuan Kanada. UKM menjadi mahir 
dalam hal praktik terbaik, kebutuhan membuat matriks produk (baik/lebih baik/terbaik), siklus mode, 
kalender alas kaki, dan praktik pembelian di Kanada. 

“Berkat masukan dari pakar sektor alas 

kaki TPSA dan pelatihan SCORE, kami telah 

mengadopsi metode produksi yang lebih 

efisien, yang meningkatkan kapasitas produksi 

kami hingga lebih dari 30%.”—Surianti, Direktur, Queen Pacific

Untuk mengatasi kurangnya pengetahuan UKM tentang pasar Kanada, serangkaian lokakarya dan 
pertemuan diadakan mengenai peraturan dan regulasi Kanada, serta struktur pasar dan standar 
kualitas distributor dan peritel besar di Kanada. Pakar alas kaki menyampaikan lokakarya di Bandung 
dan Jakarta pada April 2017 untuk mengajarkan UKM cara mengekspor alas kaki ke Kanada. Ini diikuti 
pelatihan tentang partisipasi dalam pameran perdagangan internasional.

Serangkaian panduan dan laporan penelitian disiapkan dan disebarluaskan ke UKM:

 • Panduan Langkah demi Langkah bagi UKM Alas Kaki Indonesia untuk Mengekspor ke Kanada

 • Pedoman untuk Menghadiri dan Memetik Manfaat dari Pameran Perdagangan Internasional 

 • Bagaimana Mempersiapkan Laporan-Laporan Intelijen Pemasaran 

 • Analisis Rantai Nilai Global untuk Ekspor Alas Kaki Indonesia

 • Laporan Penelitian Pasar: Alas Kaki

Pakar TPSA bekerja sama erat dengan UKM untuk menerapkan strategi pengembangan produk. 
Konsultasi individu berlangsung antara April dan November 2017 untuk menentukan dan merancang 
produk-produk baru yang cocok untuk pasar Amerika Utara. Hal ini dilanjutkan dengan dukungan 
pengembangan berkelanjutan untuk memastikan produk kedap air siap diproduksi dan dipajang di 
pameran perdagangan alas kaki.

Dua UKM alas kaki—Maine St. dan Queen Pacific—berpartisipasi dalam pelatihan SCORE yang 
disponsori TPSA. Dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), program SCORE 
(Sustaining Competitive and Responsible Enterprises) bertujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, 
keberlanjutan, dan daya saing UKM. Kedua perusahaan melaporkan peningkatan efisiensi dan 
produktivitas setelah menerapkan program ini.

PENCAPAIAN: PENINGKATAN PRODUK DAN KAPASITAS EKSPOR
UKM memproduksi prototipe sepatu kulit tahan air yang akhirnya menjadi koleksi baru. Mereka 
menunjukkan peningkatan penting dalam desain produk mereka, yang berujung pada perubahan 
besar dari portofolio produk awal mereka. Koleksi tahan air yang mereka buat untuk pengadaan 
alas kaki di pameran perdagangan MAGIC pada Februari 2018 terbilang sukses. UKM mampu 
merancang dan memproduksi sepatu dan bot tahan air berbahan kulit, vinil, dan karet untuk laki-laki  
dan perempuan. 
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Agar diakui di pasar internasional, perusahaan membuat kartu nama, daftar harga, dan daftar 
produk, serta materi pemasaran untuk pameran perdagangan seperti lembar pesanan, barang-
barang promosi, dan brosur perusahaan. Mereka bertemu banyak pembeli dari Amerika Utara, yang 
menciptakan peluang untuk penjualan ekspor. 

Daya responsif dan komunikasi UKM dengan pembeli meningkat berkat pelatihan individu tentang 
keterampilan negosiasi dan praktik bisnis Kanada. Persiapan untuk dua pameran perdagangan 
internasional menekankan strategi manajemen pembeli. Walhasil, perusahaan telah merespon 
semua permintaan dari pembeli dan proaktif guna mempertahankan minat mereka melalui tindak 
lanjut yang berkesinambungan setelah pameran perdagangan usai. Sebanyak 97 sampel telah dikirim 
ke 15 pembeli. 

“Kami sudah lama ingin mengekspor ke 

Amerika Utara. Namun, kami tidak mempunyai 

informasi memadai, atau insentif untuk 

melakukannya. Bahkan, kami sudah merasa 

nyaman dengan pasar Eropa dan Jepang. 

Berkat proyek TPSA, minat kami mengejar 

pasar Amerika Utara kembali bangkit.”—Ruddi Suparman, Fortuna Shoes

UKM tersebut sekarang menyadari pentingnya penguatan merek dan pelabelan. Sebagai contoh, 
Queen Pacific, perusahaan swasta yang menjual produknya di bawah merek lain, sebelumnya tidak 
melakukan branding, kini pemiliknya tertarik menciptakan merek sendiri serta memiliki alat dan 
keterampilan untuk menerapkan strategi penguatan merek. Ia memproduksi alas kaki untuk BATA dan 
Michael Kors (MK), dan karenanya memiliki paparan yang sangat baik tentang bagaimana merek 
tersebut mempromosikan produk mereka. Selain itu, karena persyaratan pelabelan untuk BATA dan 

Queen Pacific memamerkan koleksi barunya di 
pameran perdagangan MAGIC 2018. 

Koleksi bot kulit tahan air yang 
dipamerkan di pameran perdagangan 
MAGIC 2018. 
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MK  di seluruh dunia sangat rumit dan ketat, ketidakpatuhan membawa konsukuensi merugikan. 
Venamon juga sekarang memahami pentingnya persayaratan penguatan merek dan pelabelan dari 
berbagai pembeli dan pemerintah, sementara Maine St. telah mengirim ke pembeli Kanada 
dan memenuhi persyaratan mereka dengan sempurna. 

Semua perusahaan kini memiliki informasi yang lebih memadai tentang peraturan, industri alas kaki 
Kanada, serta isu gender, sosial, dan lingkungan di Kanada, dan produk mereka mematuhi undang-
undang dan standar Kanada. Ini juga akan membantu mereka mengekspor ke negara lain, karena 
peraturan dan regulasi Kanada mengenai alas kaki sesuai standar global yang diterima secara umum. 

UKM sekarang lebih memahami logistik pengiriman, lebih siap menghadiri pameran perdagangan 
internasional, dan memiliki alat yang tepat ketika bertemu pembeli potensial. 

Mereka berhasil bekerja dengan pembeli potensial dalam mengembangkan produk baru untuk 
ekspor ke Amerika Utara. Dua UKM telah menandatangani pesanan produksi, sementara yang lain 
sedang menjajaki peluang. Peningkatan produksi dari ekspor telah mendorong kebutuhan merekrut 
karyawan tambahan dan berinvestasi pada peralatan produksi baru untuk memenuhi permintaan 
yang meningkat. 

PELAJARAN YANG DIPETIK: MENGEKSPOR ADALAH KERJA 
JANGKA PANJANG
Selama pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas, berikut sejumlah pembelajaran yang diidentifikasi:

Ketika konsultan alas kaki bekerja dengan UKM, ia menyadari pentingnya pelatihan dan dukungan 
berkelanjutan. Kita harus paham bahwa ini pertama kalinya mereka bekerja langsung dengan 
pembeli asing. Dengan demikian, perusahaan yang didukung TPSA membutuhkan dukungan lebih 
lanjut. Misalnya, UKM perlu mengembangkan keterampilan menyajikan koleksi alas kaki secara 
profesional selama pameran perdagangan atau ketika melakukan pertemuan dengan pembeli.

UKM Indonesia juga harus menyadari bahwa memasuki pasar global membutuhkan kegigihan dan 
strategi jangka panjang. Penjualan tidak terjadi dalam semalam; terkadang butuh bertahun-tahun 
membangun kepercayaan dengan pembeli hingga mereka melakukan pemesanan dalam jumlah 
besar. UKM saat ini sedang dalam tahap “perkenalan” lewat hubungan mereka dengan pembeli.

MEMASTIKAN HASIL BERKELANJUTAN: PENTINGNYA 
DUKUNGAN YANG BERKESINAMBUNGAN
Sebagian besar UKM Indonesia belum cukup berpengalaman di pasar global; pelatihan dan bantuan 
teknis TPSA hanyalah langkah pertama untuk memastikan hasil yang berkelanjutan. 

Dukungan pemerintah sangat penting untuk membantu UKM dengan kesinambungan dan momentum 
yang diperlukan untuk sukses di pasar ekspor. Asosiasi bisnis juga dapat memainkan peran kunci 
dalam memastikan keberlanjutan. Intervensi program TPSA telah menghasilkan momentum, dan 
ini dapat dilanjutkan lewat presentasi dan lokakarya di masa mendatang oleh sektor swasta dan 
pemerintah untuk menyoroti hasil yang dicapai, pelajaran yang diperoleh, dan peluang yang tersedia 
untuk audiens UKM yang lebih luas. 

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah terlibat dalam kegiatan pelatihan TPSA dan bisa terus 
menjadi tuan rumah berbagai pelatihan dan lokakarya untuk mendukung UKM yang ingin melakukan 
bisnis di Kanada. TPSA juga mensponsori seorang pejabat Kemendag untuk mendampingi UKM 
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dan pakar alas kaki TPSA dalam pameran 
perdagangan. Pengetahuan ini akan berkontribusi 
pada keberlanjutan upaya yang dilakukan TPSA. 
Kemendag juga dapat memanfaatkan keahlian 
dari lima UKM alas kaki, yang dapat membantu 
memberikan pelatihan peningkatan kapasitas 
serta berbagi pengetahuan dan pengalaman 
mengakses pasar Amerika Utara dengan UKM 
Indonesia lainnya. Beberapa peserta telah 
mempresentasikan pengalaman terlibat dengan 
TPSA dan bisa terus menjadi rujukan dan 
narasumber bagi UKM lainnya. 

Kemendag telah menyebarkan informasi ke 
produsen alas kaki Indonesia tentang cara 
mengekspor ke Kanada. UKM alas kaki dukungan 
TPSA memberikan presentasi di Trade Expo 
Indonesia (TEI) pada 2017 dan 2018. Selain itu, 
Kemendag mengadakan seminar di Bogor pada April 2019 tentang “Peluang dan Potensi Produk Alas 
Kaki Indonesia di Pasar Kanada.” Ahli alas kaki TPSA Phil Zwibel mempresentasikan informasi tentang 
pasar Kanada, termasuk tren, desain, ukuran pasar, pesaing, agen, distributor, dan grosir. Zwibel juga 
berbagi pengamatan dan pembelajarannya dari intervensi program TPSA selama tiga tahun terakhir, 
termasuk keberhasilan ekspor yang dicapai UKM alas kaki, dan bertemu banyak UKM baru untuk 
memberi saran konstruktif tentang koleksi mereka.

Berbagai materi yang telah dikembangkan tersedia untuk semua UKM, pejabat pemerintah, dan 
asosiasi bisnis Indonesia untuk membantu mereka memahami pasar Kanada dan cara mengekspor 
ke Kanada. 

Ketika program berakhir, kami terus melihat antusiasme dan upaya proaktif UKM mengekspor produk 
alas kaki mereka ke pasar Amerika Utara. Mereka telah melakukan banyak kontak dengan pembeli 
potensial yang terus mereka tindaklanjuti dan mempresentasikan ide-ide desain baru. Salah satu 
tanda yang menggembirakan dalam hal keberlanjutan adalah sejauh mana perusahaan-perusahaan 
belajar dari satu sama lain dan saling berbagi ketika mereka bersama-sama menghadiri pameran 
perdagangan. Mereka saling berbagi pengalaman pribadi dan ide-ide mengenai strategi, bagaimana 
tampilan stan mereka seharusnya, berapa banyak sampel yang perlu dibawa, dan bagaimana mereka 
bekerja dengan pembeli secara efektif. Keinginan tersebut untuk bekerja sama dan belajar dari satu 
sama lain harus didukung and dibina oleh asosiasi bisnis dan pemerintah.

TENTANG UPAYA TPSA MENDUKUNG PERDAGANGAN
Tujuan utama proyek Canada–Indonesia Trade and Private Sector Assistance (TPSA) adalah 
mengurangi kemiskinan di Indonesia dengan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, 
dengan memperluas perdagangan Indonesia dan Kanada dan mendorong investasi Kanada di 
Indonesia. Hubungan antara peningkatan perdagangan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan 
pengurangan kemiskinan sangat kompleks. Namun, ada konsensus berkembang dalam literatur 
bahwa, dalam konteks perdagangan integratif dan globalisasi mutakhir, peningkatan perdagangan 
meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan biaya transisi ke ekonomi yang lebih terbuka 
umumnya relatif kecil, dibanding manfaat secara keseluruhan.

Henny Setiadi dan Lenny Setiadi dari Venamon 
berbicara di TEI 2017 tentang faktor penting 
kesuksesan dan pengetahuan yang mereka peroleh 
lewat partisipasi dalam proyek TPSA.
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Untuk memaksimalkan dampak pengurangan kemiskinan dari peningkatan perdagangan dan 
investasi antara Kanada dan Indonesia, proyek TPSA berfokus pada usaha kecil dan menengah 
(UKM), termasuk yang dimiliki atau dijalankan perempuan. Setelah analisis ekstensif, TPSA memilih 
fokus pada tiga komoditas yang memiliki peluang besar sukses di pasar Kanada: kopi, alas kaki, dan 
pakaian jadi. Pilihan ini didasari kriteria berikut: potensi pertumbuhan pasar global dan Kanada untuk 
komoditas tersebut, hambatan perdagangan yang ada, kebijakan sektoral Indonesia, sejauh  mana 
kegiatan proyek  pada komoditas itu akan berdampak pada pengurangan kemiskinan, sejauh 
mana  komoditas  itu akan menghasilkan pekerjaan stabil yang membayar upah secara adil, sejauh 
mana proyek dapat meningkatkan capaian gender pada komoditas itu, dan sejauh mana praktik 
ekonomi umum pada komoditas itu menghasilkan dampak lingkungan merugikan yang signifikan.


