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Abstrak

Permasalahan utama pada pengrajin sepatu bordir di Desa Jetis Kabupaten Sidoarjo
adalah upaya untuk dapat meningkatkan kapasitas produksidan penyediaan media pemasaran agar
dapat menciptakan kemandirian pengrajin dan meningkatkan daya saing pada industri sejenis.
Pengrajin sepatu bordir ini memiliki lokasi di tengah perkampungan Batik Desa Jetis Kabupaten
Sidoarjo.  Selama ini, pemasaran produk dilakukan hanya mengandalkan konsumen yang menjadi
langganannya.  Akses menuju lokasi pengrajin agak sulit sehingga tidak banyak konsumen yang
mengetahui keberadaan usaha sepatu bordir ini. Permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan
mengimplementasikan metode sebagai berikut : (1) memberikan pendampingan, pelatihan dan
rancang bangun alat agar dapat membantu meningkatkan output produksi sepatu bordir, dan (2)
mengadakan workshop dalam membuat disain media pemasaran, seperti blog, brosur, spanduk,
serta media pemasaran online.  Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dengan melakukan rancang
bangun alat plong untuk alas sepatu bordir dapat meningkatkan output produksi ± 20% yaitu dari
1.500 pasang menjadi 1.800 pasang untuk setiap bulannya.  Kemudian dengan
mengimplementasikan media pemasaran secara online yaitu melalui web, produk sepatu bordir
produksi pengrajin di desa Jetis Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih dikenal masyarakat secara luas.
Sehingga tujuan agar sepatu bordir mampu mandiri secara finansial serta memiliki daya saing yang
tinggi pada industri sejenis dapat tercapai.

Kata Kunci:sepatu bordir, rancang bangun alat, media pemasaran online

LATAR BELAKANG

Industri sepatu dan sandal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya sudah cukup
dikenal oleh masyarakat luas.  Banyak masyarakat berkunjung pada sentra-sentra
industri untuk untuk  berbelanja, tidak hanya dari dalam kota, luar kota bahkan
ada yang dari luar jawa (http://bisnisukm.com/sidoarjo-punya-sentra-industri-
sandal-dan-sepatu.html).  Salah satu yang cukup dikenal oleh masyarakat luas
adalah pengrajin sepatu bordir. Berada ditengah-tengah perkampungan Batik Jetis
Sidoarjo terdapat sebuah bangunan tua yang berfungsi sebagai pengrajin sepatu
bordir.  Pengunjung tidak akan mudah mengenali bangunan usaha tersebut.
Hanya spanduk kecil bertuliskan “UD Hamidah” yang terpasang di garasi
bangunan yang menjadi petunjuk pengunjung yang tidak sengaja lewat.  Pengrajin
sepatu bordir ini merupakan generasi kedua.  Awalnya, usaha ini dirintis tahun
1993 dengan produk sepatu berbahan dasar kulit
(https://www.Bangsaonline.com/berita/27546/sepatu-bordir-jetis-sidoarjo-
diekspor-ke-korea-dan-china).Usahanya cukup berkembang pada saat itu, namun
melonjaknya harga kulit membuat pemilik memikirkan ide untuk
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mempertahankan usahanya.  Denganseijin keluarga, Nazidah pemilik usaha sepatu
bordir saat ini, memproduksi sepatu bordir menggantikan produksi sepatu kulit.
Motif  sepatu bordir  bercorak etnik dan dirancangnya sendiri, antara lain motif
kupu-kupu, bunga, motif angka, huruf dan lain sebagainya.  Sepatu bordir
biasanya digunakan sehari-hari, namun ada pula yang menggunakannya pada
acara formal.  Sepatu bordir ini tak hanya merambah pasar-pasar Indonesia yang
meliputi Denpasar, Kalimantan, Sulawesi dan Madura, tetapi juga sudah ke
Singapore, yang menjadi sasaran pasar sepatu bordir asli buatan Sidoarjo ini.
Harga sepatu ini dipatok 25 ribu rupiah per pasang.  Tentu saja terjangkau karena
bahan yang digunakan untuk membuat sepatu ini berkualitassuper,
denganbenangyang tidak mudah luntur.

Proses Produksi yang dilakukan oleh pengrajin sebagian besar secara
manual, dengan bantuan beberapa mesin yang sudah usang. Pengrajin sepatu
bordir ini memiliki beberapa alat produksi yang mendukung proses produksinya.
Beberapa mesin yang dimiliki antara lain mesin jahit (1 unit), mesin press (1 unit)
serta peralatan produksi lain seperti pisau dan gunting.  Kapasitas produksi yang
mampu dihasilkan dengan jumlah mesin yang ada rata-rata per hari 50 pasang,
sehingga dalam 1 bulan mampu menghasilkan ±1.500 pasang sepatu bordir.
Sehingga omzet pengrajin diperkiran sekitar Rp. 38 juta/bulan.

Sepatu bordir yang dihasilkan sebagian besar dipasarkan ke Denpasar,
Kalimantan, Sulawesi, Madura danbeberapadaerah yang sudahmenjadi distributor
rutin yang memesan produk.  Selain itu pengrajin juga menjual produk langsung
kepada konsumen akhir atau pengguna sepatu bordir, karena pengrajin sudah
memiliki merek dagang.

Selama ini pengrajin belum melakukan upaya pemasaran secara maksimal,
belum memiliki SDM yang khusus sebagai tenaga pemasar, danbelum memiliki
media pemasaran yang spesifik.  Melalui program kegiatan ini, akan dilakukan
pendampingan pada pengrajin agar dapat meningkatkan pangsa pasar dan
memberikan bantuan terkaitdengan media pemasaranagar bermanfaat untuk
meningkatkan permintaan produk sepatu bordir. Hasil evaluasi menunjukkan
terjadi peningkatan ouput produksi sebesar 20% dan jumlah order 10% melalui
pelaksanaan kegiatan ini.

Tujuan Kegiatan
Tjuan dalam kegiatan ini adalah  :
1. Meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM dalam bidang produksi dan

pemasaran.
2. Meningkatkan kapasitas produksi per hari.
3. Memperkenalkan sepatu bordir pada masyarakat luas.
4. Meningkatkan kepuasan konsumen

Metode Kegiatan
Permasalahan yang terjadi pada pengrajin sepatu bordir dapat

dikategorikan dalam dua bidang yaitu produksi dan pemasaran.  Berdasarkan
kategori tersebut akan dilakukan metode pendekatan untuk menyelesaikan
permasalahan yang ada.  Berikut adalah pendekatan yang dilakukan :
1. Diskusi



Pada metode ini dilakukan wawancara pada pengrajin untuk mendapatkan
informasi sebanyak-banyaknya tentang peralatan dan media pemasaran yang
dibutuhkan.

2. Workshop
Pendekatan ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang peralatan yang
diberikan, yang berkenaan dengan cara penggunaan alat beserta
penempatannya agar pengguna merasanyaman dan aman.  Selain itu juga
dilakukan workshop untuk materi media pemasaran online.  Sumber daya
pengrajin sepatu bordir harus mampu merancang, mengoperasikan dan
mengupdate informasi sehubungan produk yang dipasarkan.

3. Evaluasi
Pemantauan program dimulai sejaktahap perencanaan hingga akhir kegiatan.

Tabel 1.  Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Bidang Prioritas Permasalahan Metode Pendekatan (Prosedur dan Rencana
Kegiatan)

Produksi - Proses produksi sepatu bordir
masih konvensional, karena
peralatan yang digunakan
masihsangat sederhana
- Proses plong alas sepatu

dilakukan secara manual
-Minimnya keterampilan SDM

dalam proses produksi

- Melakukan diskusi untuk memperoleh
informasi sehubungan dengan alat plong yang
dibutuhkan oleh pengrajin
- Melakukan rekayasa peralatan yang

dibutuhkan oleh pengrajin
- Melakukan workshop kepada sumber daya

pengrajin
- Evaluasi produktivitas, membandingkan

hasilproduksiantara sebelum dan sesudah ada
alat plong.

Pemasaran - Belum memiliki SDM khusus
yang menangani pemasaran
produk

- Tidak memiliki media
pemasaran yang spesifik
- Mengandalkan konsumen yang

pernah melakukan transaksi

 Melakukan diskusi tentang kebutuhan
informasi yang akan dimasukkan dalam media
pemasaran online

 Merancang dan membuat media pemasaran
online

 Melakukan workshop untuk sumber daya
pengrajin terkaitdengan pengoperasian blog

 Evaluasi produktivitas yang dilihat melalui
jumlah order, antara sebelum dan sesudah ada
media pemasaran online.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengrajin berlokasi di desa Jetis kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo,

tepatnya di Jalan Diponegoro Jetis III/96 Sidoarjo. Berikut iniadalah contoh
produk yang diproduksi oleh pengrajin :



Gambar 1.  Contoh Produk Sepatu Bordir

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, permasalahan yang
terjadiadalahpada bidang produksi dan pemasaran, maka berikut inihasil dari
pelaksanaan kegiatan tersebut  :
1. Bidang Produksi

Setelah dilakukan diskusi sehubungan dengan alat plong yang dibutuhkan oleh
pengrajin, maka berikut iniadalah gambar alat plong yang dibutuhkan beserta
cetakannya.

Gambar 2.  Rekayasa alat plong alas sepatu beserta cetakannya

Setelah alat plong tersedia, selanjutnya dilakukan workshop kepada sumber
daya pengrajin agar dapat mengoperasikan alat dengan benar.  Dan setelah
seminggu menggunakan alat tersebut, dilakukan evaluasi terhadap output
produksi sepatu bordir. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan hampir 20% pada output sepatu bordir, dibandingkan saat belum
menggunakan alat plong tersebut.  Selain itu kenyamanan dalam produksi
juga meningkat.

2. Bidang Pemasaran
Langkah awal adalah menjaring semua informasi tentang materi yang akan
dimasukkan dalam media pemasaran online.  Kemudian merancang dan



membuat media pemasaran online melalui blog.  Berikut iniadalah tampilan
blog.(http://ibmbordirshoes.blogspot.co.id)

Gambar 3.  Media pemasaran online menggunakan Blog

Setelah Blog selesai, kemudian melakukan workshop untuk memberi
pemahaman kepada para sumber daya pengrajin terkaitpengoperasian blog.
Evaluasi terhadap jumlah konsumen yang mengetahui adanya produk sepatu
bordir “UD Hamidah” dan jumlah order yang dilakukan setelah 1 bulan
beroperasinya blog ini. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan order sebesar 10%.

KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapatdisampaikandarikegiataniniadalah:
1. Terjadi peningkatan output produksi sebesar 20% dengan pengoperasian alat

plong alas sepatu. Keahlian pengrajin dalam melakukan proses produksi
sebenarnya sudah cukup baik, hanya pengrajin kesulitan dalam mencari tenaga
kerja yang terampil untuk mengembangkan usahanya tersebut.

2. Terjadi peningkatan jumlah order sebesar 10% dengan adanya media
pemasaran melalui web. Pengrajinmasih membutuhkan pendampingan untuk
mengupdate atau memperbarui media pemasaran online
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