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Pengantar 
 
Laporan ini menyediakan gambaran umum perdagangan antara Indonesia dan Kanada untuk 
empat sub-segmen industri alas kaki. (Lihat kotak "Sub-segmen Alas Kaki yang Termasuk 
dalam Laporan.") Laporan ini menggambarkan metodologi penelitian dan data yang 
menginformasikannya, kemudian memberikan gambaran singkat mengenai pasar global, 
diikuti oleh analisis pasar Kanada untuk alas kaki Indonesia, termasuk tren historis dan 
potensi pertumbuhan ke depan. (Lihat kotak "Metodologi dan Sumber Data" untuk 
penjabaran pendekatan dan data yang digunakan). Selanjutnya, laporan menjelaskan 
peraturan utama yang harus dipertimbangkan eksportir Indonesia untuk pasar Kanada. 
Berikutnya adalah analisis konteks Indonesia. Laporan kemudian diakhiri dengan diskusi 
tentang peran kerangka kerja dan standar sukarela, dan ringkasan faktor utama di pasar untuk 
ekspor alas kaki. 
 
Alas Kaki Sub-segmen yang Termasuk dalam Laporan 
 
Laporan ini berfokus pada empat sub-segmen alas kaki yang ditentukan dengan kode enam 
digit dari Harmonized Commodity Description and Coding System (HS). HS adalah sistem 
internasional yang digunakan untuk mengklasifikasi produk yang diperdagangkan 
menggunakan nama dan nomor standar.  
 
Pasar alas kaki dianalisis pada tingkat HS-6 untuk kode berikut: 
 

640299: Alas kaki dengan sol luar dan bagian atasnya terbuat dari karet atau plastik, 
tidak menutupi pergelangan kaki, bukan sepatu olahraga 

640391: Alas kaki dengan sol luar dari bahan karet, plastik, kulit atau kulit komposisi 
dan bagian atasnya dari kulit, menutupi pergelangan kaki, bukan sepatu 
olahraga. 

640411: Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik dan bagian atasnya dari 
bahan tekstil: alas kaki olah raga 

640419: Alas kaki dengan sol luar dari bahan karet atau plastik dan bagian atasnya 
dari bahan tekstil: bukan alas kaki olah raga 

 
 
Metodologi dan Sumber Data 
 
Analisis di tingkat global dilakukan dengan menggunakan database Comtrade Perserikatan 
Bangsa-Bangsa baik secara impor maupun ekspor. Data ini memungkinkan analisis 
keseluruhan nilai global dan tren volume, tren harga tersirat global dan Indonesia, pangsa 
pasar, dan peringkat. 
 
Database Comtrade: https://comtrade.un.org/ 
 
Data historis tambahan mengenai ekspor Indonesia berasal dari database statistik 
perdagangan International Trade Centre (ITC). 
 
Database ITC: http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-product-
country/ 
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Di tingkat Kanada, pasar alas kaki dianalisis pada level HS-6 menggunakan database 
Canadian International Merchandise Trade (CIMT) yang diproduksi oleh Statistics Canada. 
Informasi ini digunakan untuk memeriksa tren nilai dan volume impor alas kaki Kanada, 
memproyeksikan pertumbuhan di pasar Kanada, tren harga alas kaki Kanada, pangsa pasar, 
dan peringkat Kanada. 
 
Database CIMT: http://www5.statcan.gc.ca/olc-
cel/olc.action?objId=65F0013X&objType=2&lang=en&limit=0 
 
Selain itu, penyesuaian konkordansi dilakukan untuk menghubungkan kode HS ke kode 
North American Industry Classification System (Sistem Klasifikasi Industri Amerika 
Utara, NAICS) agar database resmi (seperti database Statistik Industri Kanada) dan 
database pribadi (seperti IBISWorld Canada) dapat digunakan. 
 
Selain sumber kuantitatif, pemeriksaan pasar Kanada mencakup analisis undang-undang, 
peraturan, dan kebijakan yang relevan untuk alas kaki, termasuk informasi dari 
Environment and Climate Change Canada; Canada Border Services Agency; Innovation, 
Science and Economic Development Canada; dan the Department of Justice Canada. 
Sumber-sumber ini memberikan informasi mengenai nilai tarif dan peraturan sektor, 
termasuk untuk standar dan label produk. 
 
Analisis dinamika sektor di Indonesia didasarkan pada tinjauan pustaka. Sumber daya 
utama berasal dari pustaka arus utama dan abu-abu, serta laporan teknis dan situs web 
organisasi terkait, termasuk dari Pemerintah Indonesia (Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Koperasi dan UKM [Usaha Kecil dan Menengah], Badan Pusat Statistik 
(BPS), perusahaan swasta dan asosiasi industri, organisasi antar-pemerintah3, asosiasi 
regional dan nasional dan pusat penelitian,4 sumber berita (termasuk siaran pers resmi), 
makalah penelitian akademis, dan studi oleh lembaga swadaya masyarakat. 
 
Terdapat beberapa keterbatasan pendekatan metodologis yang diuraikan di atas. Laporan 
ini sebagian besar merupakan produk dari tinjauan pustaka. Meskipun demikian, rangkaian 
literatur akademis dan kebijakan tersedia, serta dukungan dari data wawancara, 
memastikan bahwa laporan tersebut relevan dan tepat waktu. 
 
Beberapa kode menyebabkan pertanyaan dan analisis data tertentu sulit atau tidak 
mungkin. Misalnya, tingkat konsentrasi impor khusus untuk kode dan tidak dapat 
ditambahkan atau dirata-ratakan. Dalam hal tarif, jumlah daftar tarif menjadi signifikan, 
dan kendala sumber daya dalam penyusunan laporan ini membuat tidak mungkin untuk 
menampilkan daftar dalam kekhususan mereka.  
 
Ketidakkonsistenan data membuat analisis harga menjadi sulit dan berpotensi 
menyesatkan. Di sisi global, data volume dilaporkan secara tidak konsisten oleh negara-
negara dan variasi ini tidak dapat diperbaiki secara memadai oleh PBB, yang mengelola 
database Comtrade. Beberapa negara hanya melaporkan data alas kaki dengan basis yang 
setara dengan berat (kilogram), sementara yang lain melaporkannya sebagai jumlah 
pasangan, dan masih ada yang lainnya sebagai jumlah unit. Setelah beberapa analisis dari 
berbagai permutasi, jumlah pasangan disimpulkan sebagai unit pengukuran terbaik. 
Namun, ini kompromi penting, karena data yang dilaporkan di unit lain harus dikurangi 
(baik di sisi volume dan nilai). Hal ini mempengaruhi analisis harga, meskipun bukan 
keseluruhan analisis ukuran pasar global, yang menggunakan nilai total ekspor dan impor 

http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?objId=65F0013X&objType=2&lang=en&limit=0
http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?objId=65F0013X&objType=2&lang=en&limit=0
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untuk menghitung ukuran pasar yang dapat diperdagangkan secara global untuk sub-
segmen alas kaki yang dianalisis dalam laporan ini. Sementara beberapa analisis harga 
global dilakukan dan disajikan di bawah ini harus ditafsirkan dengan hati-hati. Hilangnya 
data dalam memilih satuan ukuran untuk melakukan analisis pada sisi volume berarti data 
dapat melebihi atau mengurangi perkiraan harga. 
 
Selain itu, metode normalisasi yang memungkinkan analisis harga pada beberapa kode HS 
adalah mengambil harga rata-rata volume tertimbang, yang dapat menyesatkan. Bahkan 
pada tingkat granular ini, analisis harga menunjukkan adanya diferensiasi yang jelas. 
Beberapa sub-segmen alas kaki lebih tinggi dari pada yang lain. Karakteristik sub-segmen 
pasar alas kaki ini jelas menunjukkan perbedaan penting dengan harga rata-rata 
menggunakan data volume (bahkan jika tertimbang) dapat menjadi tidak jelas. Hal tadi 
mungkin tidak masalah jika tren harga pada tingkat normal mendekati campuran yang 
mendasarinya—yakni, jika volume lebih tinggi daripada margin yang lebih tinggi/ sub- 
segmen yang lebih tinggi. Ini belum tentu terjadi, oleh sebab itu normalisasi bisa salah dan 
menyesatkan. Laporan ini mengambil pendekatan terbaik berikutnya dengan 
memvisualisasi tren harga sub-segmen tertentu di pasar impor Kanada (untuk impor rata-
rata, untuk Indonesia, dan para pesaing utama). 
 
Catatan kaki: 
1. Analisis tren dilakukan dengan menggunakan compound annual growth rate (CAGR), 

yang menghitung laju pertumbuhan konstan selama periode waktu tertentu. 
2. Harga tersirat dihitung sebagai nilai (US$)/unit volume (kilogram). Ini merupakan 

angka nominal, artinya belum disesuaikan dengan inflasi. 
3. Bank Dunia, International Monetary Fund, Asian Development Bank, World Trade 

Organization, International Labour Organization, UN Industrial Development 
Organization, UN Women, UN Conference on Trade and Development, United Nations 
Environment Programme, dan United Nations Development Programme. 

4. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, National Bureau of Asian 
Research, Indonesian National Institute of Sciences (INIS), Centre for Strategic and 
International Studies, dan Lembaga Penelitian SMERU. 

 
Pasar Alas Kaki Global 
 
Total pasar ekspor global untuk empat sub-segmen sasaran yang dipertimbangkan dalam 
laporan ini (640299, 640391, 640411, dan 640419) mencapai sekitar US$68,8 miliar pada 
2014. Pada tahun tersebut, sub-segmen 640299 bernilai $29,1 miliar, sub-segmen 640419 
seharga $17,9 miliar, sub-segmen 640391 seharga $13,5 miliar, dan sub-segmen 640411 
senilai $8,3 miliar. (Lihat Bagan 1.) 
 
RRT adalah eksportir terbesar di sub-segmen alas kaki ini, terhitung sekitar 54 persen dari 
ekspor global pada 2014, dan telah meningkatkan pangsa pasarnya secara signifikan sejak 
2005 (lihat Bagan 2). Pemain utama lainnya adalah Vietnam, yang menyumbang 9 persen. 
Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Spanyol diikuti Vietnam, namun dengan pangsa pasar 
yang jauh lebih rendah. Indonesia adalah eksportir global terbesar kedelapan di segmen alas 
kaki ini (empat sub-segmen gabungan) dengan 2 persen ekspor global, lebih tinggi dari 0,8 
persen pangsa pasar yang dimiliki pada 2005. 
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Bagan 1 
Ekspor Alas Kaki Global menurut Sub-segmen Target (US$ miliar) 

 
Sumber: PBB. 
 
Bagan 2 
Bagian dari Ekspor Global Sub-segmen Target Alas Kaki Digabung (persen) 

 
Sumber: PBB. 
 
AS adalah pasar impor terbesar (atau tujuan ekspor) untuk segmen alas kaki ini, yang 
mencakup 24 sampai 25 persen impor, diikuti oleh Jerman, Jepang, Prancis, Inggris, dan 
Italia. Kanada adalah pasar impor terbesar ke-12 dan menyumbang kurang dari 2 persen 
impor global. Pangsa pasarnya tetap stabil dalam beberapa tahun terakhir. 
 
Harga global sub-segmen ini bervariasi. Harga tertinggi adalah HS 640391 (alas kaki dengan 
sol luar dari bahan karet, plastik, kulit atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari kulit, 
menutupi pergelangan kaki, bukan sepatu olah raga), diikuti oleh HS 640411 (alas kaki 
dengan sol luar dari bahan karet atau plastik dan bagian atas bahan tekstil: alas kaki olah 
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raga), HS 640419 (alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik dan bagian atasnya dari 
bahan tekstil: bukan alas kaki olah raga), dan HS 640299 (alas kaki dengan sol luar dan 
bagian atasnya dari bahan karet atau plastik, tidak menutupi pergelangan kaki, bukan sepatu 
olah raga).1 (Lihat Bagan 3.) 
 
Bagan 3 
Harga Global Per Sub-Segmen Target Alas Kaki (US$ per pasang) 

 
Sumber: PBB. 
 
Pasar Alas Kaki Kanada 
 
Pasar Impor Kanada untuk Alas Kaki 
 
Total pasar impor Kanada untuk segmen alas kaki (empat kode HS gabungan) berada di 
C$1,57 miliar pada 2015. Segmen gabungan ini tumbuh dengan tingkat tahunan (CAGR) 
sebesar 11,5 persen sejak 2005. Sub-segmen terbesar adalah "alas kaki dengan sol luar dari 
karet, plastik, kulit atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari kulit, menutupi pergelangan 
kaki, bukan sepatu olah raga "(HS 640391), diikuti oleh" alas kaki dengan sol luar dari karet 
atau plastik dan bagian atasnya dari bahan tekstil: bukan alas kaki olah raga "(HS 640419)," 
alas kaki dengan sol luar dan bagian atasnya dari bahan karet atau plastik, tidak menutupi 
pergelangan kaki, bukan sepatu olah raga "(HS 640299), dan" alas kaki dengan sol luar dari 
bahan karet atau plastik dan bagian atasnya dari bahan tekstil: sepatu olahraga "(HS 640411). 
(Lihat Bagan 4.) 
 
  

                                                 
1 Sementara analisis harga global harus ditafsirkan dengan hati-hati, ekspor Indonesia pada umumnya meminta 
harga yang mirip dengan rata-rata global di seluruh sub-segmen.  
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Bagan 4 
Impor Kanada untuk Sub-segmen Target Alas Kaki (C$ juta) 

 
Sumber: Statistics Canada. 
 
Periode yang lebih relevan untuk memperkirakan pertumbuhan masa depan adalah lima tahun 
terakhir, 2010-2015. Selama periode ini, pasar impor Kanada untuk segmen alas kaki 
gabungan tumbuh di CAGR sekitar 13,4 persen. Dengan asumsi tingkat suku bunga ini ke 
depannya, segmen gabungan ini dapat bernilai C$2,7 miliar pada 2020. 
 
Pasar impor Kanada untuk sub-segmen alas kaki ini mengindikasikan tren yang serupa 
dengan tren global. RRT mendominasi pasar, dengan pangsa pasar impor Kanada berkisar 
antara 63 persen dan 80 persen selama dekade terakhir yang lebih tinggi dari pangsa pasar 
global. (Lihat Bagan 5.) Sekali lagi, hampir identik dengan tren pasar global, pemain utama 
kedua di pasar Kanada adalah Vietnam, sekitar 17 persen. Vietnam telah meningkatkan 
pangsa pasarnya dengan lebih agresif daripada pemain lain di antara pemain yang lebih besar. 
Indonesia adalah pemain terbesar ketiga dengan pangsa pasar sekitar 4,3 persen, yang jauh 
lebih tinggi daripada pangsa pasar globalnya. 
 
Secara absolut, impor berdasarkan nilai menjadi signifikan di segmen alas kaki gabungan ini, 
dengan RRT sekitar C$912 juta, Vietnam sekitar C$243 juta, dan Indonesia sekitar C$64 juta 
pada 2015. (Lihat Bagan 6.) 
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Bagan 5 
Pangsa Pasar Kanada dengan Impor Segmen Alas Kaki Gabungan dari 5 Negara 
Teratas (persen) 

 
Sumber: Statistics Canada. 
 
Bagan 6 
Nilai Impor Segmen Alas Kaki Gabungan Kanada dari 5 Negara Teratas 
($C juta) 

 
Sumber: Statistics Canada. 
 
Namun, persaingan dari pemain baru sudah menjadi signifikan dan diperkirakan akan 
meningkat. Sejak 2002, impor dari RRT tumbuh sejalan atau sedikit lebih cepat daripada 
pasar keseluruhan, dengan tingkat bunga rata-rata 8 persen per tahun. Impor dari Vietnam 
telah tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata 19 persen, dan impor dari Kamboja (pesaing 
yang semakin penting untuk Indonesia di pasar Kanada) telah tumbuh pada tingkat rata-rata 
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tahunan sebesar 45 persen. Ekspor Indonesia tumbuh rata-rata 9,4 persen per tahun, lebih 
cepat dari keseluruhan pasar dan itulah alasan mengapa Indonesia dapat meningkatkan 
pangsa pasarnya di pasar Kanada dari 0,7 persen pada 2007 menjadi 4,3 persen pada 2015. 
 
Bagan 7 menunjukkan harga impor ke Kanada untuk setiap sub-segmen alas kaki yang 
diimpor dari Indonesia, Kamboja, dan Vietnam, serta rata-rata global. Di setiap sub-segmen, 
harga yang diminta oleh pesaing utama ternyata mirip, dan umumnya sangat mendekati harga 
impor rata-rata. Sub-segmen HS 640391 (alas kaki dengan sol luar dari bahan karet, plastik, 
kulit atau kulit komposisi dan bagian atas kulit, yang menutupi pergelangan kaki, bukan 
sepatu olahraga) jelas merupakan sub-segmen dengan harga/margin lebih tinggi. Harga di 
Indonesia sangat mendekati harga pesaing utamanya, dan dalam kebanyakan kasus sangat 
dekat atau lebih tinggi dari harga impor rata-rata di pasar Kanada.  
 
Bagan 7 
Harga Impor Kanada untuk Sub-Segmen Alas Kaki, 2015 (C$ per pasang) 

 
Sumber: Statistics Canada. 
 
Industri Alas Kaki Kanada 
 
Seperti industri manufaktur barang konsumsi lainnya di Kanada, industri manufaktur alas 
kaki menghadapi kenaikan biaya input, pertumbuhan pendapatan per kapita yang lambat, dan 
persaingan yang ketat, yang turut menyumbang penurunan industri selama lima tahun 
terakhir (IBISWorld Canada 2016). Volatilitas harga karet, kulit, dan serat sintetis, ditambah 
dengan biaya tenaga kerja dan utilitas yang tinggi, telah membuat industri manufaktur alas 
kaki dalam negeri tidak kompetitif dengan produsen asing (IBISWorld Canada 2016). Sepatu 
yang diproduksi di dalam negeri cenderung lebih mahal. Akibatnya, impor memenuhi 91,3 
persen permintaan domestik pada 2015 (IBISWorld Canada 2015).2 Industri ini adalah 
importir bersih dengan neraca perdagangan negatif yang besar dan terus negatif.3 
 
Industri domestik di Kanada telah tumbuh hanya 2,5 persen rata-rata per tahun selama lima 
tahun terakhir (2011-2016). Tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan di industri ini untuk 
lima tahun ke depan (2016-2021) diperkirakan akan turun sebesar 1,1 persen per tahun 

                                                 
2 Expected to be 91.2 per cent in 2016.  
3 Secara keseluruhan impor, dengan menggunakan NAICS konkordansi, berada di atas C$ 3 miliar (2015).  
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(IBISWorld Canada 2016). Pendapatan industri untuk produsen dalam negeri telah menurun 
selama dua dekade terakhir. 
 
Industri alas kaki Kanada menanggung semua karakteristik sektor yang matang-mengalami 
penurunan: kontribusi nilai tambah industri terhadap PDB rendah dan menurun; pertumbuhan 
pendapatan lebih lambat dari laju pertumbuhan ekonomi; perusahaan besar mendominasi dan 
jumlah total perusahaan dan perusahaan baru menurun; Konsumsi per kapita produk 
menurun; teknologi dan perubahan proses terbatas; serta produk dan merek stabil dan 
tersegmentasi dengan jelas (IBISWorld Canada 2015).4 
 
Sepatu bot, sandal, dan sepatu kasual/pesta merupakan pangsa pasar terbesar dan diharapkan 
dapat memberikan 60 persen pendapatan industri pada 2016. Segmen produk terbesar kedua 
terdiri dari sepatu dan sepatu bot kerja dan tipe utilitas, dan menyumbang 24,7 persen 
pendapatan (IBISWorld Canada 2016), sementara produk alas kaki dan sepatu lainnya 
menyumbang sisanya (ini termasuk sepatu olahraga, sandal, dan sepatu untuk cuaca ekstrem). 
 
Pedagang grosir adalah pemain kunci di sisi impor, dan impor, seperti dikemukakan, 
mendominasi pasar. Pedagang grosir Kanada membeli sepatu dari manufaktur dan 
menjualnya kembali ke peritel dengan pemrosesan minimal atau tidak lebih jauh. Ini 
termasuk sepatu atletik dan sepatu yang terbuat dari kulit, karet, dan bahan lainnya. Pedagang 
cenderung menganggap sekumpulan risiko yang terkait dengan pasokan barang impor ke 
pasar domestik, dengan toko sepatu yang terdiri dari pasar hilir utama untuk industri alas kaki 
(IBISWorld Canada 2015). Segmentasi pasar berdasarkan pendapatan mengindikasikan 
bahwa peritel menyumbang 40 persen sementara pedagang grosir menyumbang 32 persen. 
Peritel utama di Kanada termasuk Aldo dan Foot Locker. 
 
Seperti disebutkan, manufaktur dalam negeri telah menurun secara substansial dari tahun ke 
tahun dan terus terjadi. Data hanya tersedia untuk pangsa pasar dua produsen dalam negeri: 
Genfoot, yang beroperasi dengan merek Kamik, menyumbang 15 persen, sementara Dayton 
Boots menyumbang 1,8 persen.  
 
Peraturan 
 
Industri Manufaktur Alas Kaki diatur dalam  Canada Consumer Product Safety Act (Undang-
Undang Keselamatan Produk Konsumen Kanada), yang menetapkan bahwa "tidak ada orang 
diperkenankan mengiklankan atau menjual produk konsumen yang mereka ketahui 
membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia." Bab 13 dari Undang-undang tersebut 
juga berisi persyaratan untuk persiapan dan menyimpan dokumen yang diperlukan: 

• 13 (1) Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengiklankan, menjual atau 
menguji produk konsumen untuk tujuan komersial harus mempersiapkan dan 
menyimpan 

o (a) dokumen yang menunjukkan 
▪ (i) dalam kasus peritel, nama dan alamat orang yang mereka dapatkan 

dari produk dan lokasi dimana dan periode selama mereka menjual 
produk tersebut, dan 

▪ (ii) dalam kasus orang lain, nama dan alamat orang yang menjadi asal 
perolehan produk tersebut atau kepada siapa mereka menjualnya, atau 
keduanya, sebagaimana diperlukan; dan 

                                                 
4 Lihat pula Canadian Industry Statistics (CIS).  

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-1.68/page-1.html
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o (b) dokumen yang dipersyaratkan. 
 
Sesuai Lampiran E Canada’s Textile Labelling and Advertising Regulations (Peraturan 
Pelabelan dan Periklanan Tekstil Kanada), "sepatu hak tinggi, sepatu bot, sepatu, sandal 
dalam ruangan, pelapis alas kaki, [dan] sol" semuanya dikecualikan dari persyaratan 
pelabelan dari Textile Labeling Act (Undang-Undang Pelabelan Tekstil). Undang-undang dan 
Peraturan juga tidak mewajibkan nama negara asal diidentifikasi pada produk tekstil impor 
kecuali dinyatakan secara eksplisit bahwa barang tersebut "terbuat dari bahan kain/material 
impor;" dalam hal ini, negara asal input tersebut harus dinyatakan. 
 
Competition Bureau Kanada membiarkan keputusan untuk memberi label pada usaha, karena 
praktik tersebut bersifat sukarela di Kanada. Program Canadian Care Labelling Program of 
Textiles di bawah General Standards Board Kanada memberikan standar untuk label 
perawatan, dan  Office of Consumer Affairs (OCA)adalah satu-satunya situs web pemerintah 
yang menampilkan daftar menyeluruh simbol yang disetujui yang digunakan dalam standar 
terbaru. 
 
Pertimbangan Ekspor: Konteks Indonesia 
 
Indonesia adalah eksportir alas kaki terbesar keempat di Asia setelah RRT, Hong Kong, dan 
Vietnam. Tujuan ekspor utamanya adalah Amerika Serikat dan Uni Eropa, diikuti oleh Brasil, 
Meksiko, Panama, Afrika Selatan, dan Rusia. Sepatu olah raga menyumbang 79 persen dari 
ekspor. Investasi mencapai Rp11,3 triliun (US$ 859,5 juta) pada 2014, dan industri ini 
mempekerjakan 643.000 pekerja di seluruh negeri (Yulisman 2015). 
 
Industri alas kaki menyumbang 4,5 persen dari pekerjaan manufaktur di Indonesia pada 2013, 
mempekerjakan 400.000 orang tenaga kerja langsung dan 210.000 tenaga kerja tidak 
langsung (EIBN 2014). Industri ini telah menjadi sektor investasi yang menarik bagi 
perusahaan-perusahaan dari RRT, Jepang, India, dan Korea Selatan. Industri alas kaki 
mempertahankan prospeknya yang baik karena kesanggupan negara dalam hal bahan baku, 
tenaga kerja yang kompetitif dan, sampai taraf tertentu, fasilitas logistik modern untuk sektor 
ini. 
 
Rantai pasok terintegrasi dengan baik, dengan Indonesia yang juga memproduksi bahan baku, 
seperti kulit, karet, dan serat. Indonesia memiliki reputasi dan tradisi untuk menciptakan alas 
kaki yang berkualitas dengan tenaga kerja yang kompetitif, mulai dari gaya formal dan 
tradisional sampai dengan sepatu olah raga dan sepatu kasual (Global Business Guide 
Indonesia 2014). 
 
Rantai nilai meliputi input (kayu, kulit, batik, renda, kain tenun, enceng gondok) yang 
tersedia dari pemasok lokal. Sol terbuat dari karet atau plastik yang dipasok oleh perusahaan 
besar atau diimpor dari RRT.5 Banyak usaha kecil dan menengah (UKM) tidak dapat 
memproduksi sol secara independen dan harus bergantung pada pemasok besar, namun tidak 
memiliki hubungan antara pemasok-produsen yang kuat. 
 
Produksi dilakukan melalui produsen sepatu olah raga (perusahaan besar), UKM yang 
memproduksi karet, kulit, dan alas kaki kayu, UKM yang memproduksi sepatu dengan 

                                                 
5 Rico (pemilik Bucini), wawancara langsung oleh Rony Soerakoesoemah, 18 Januari 2016. Rico mencatat 
bahwa input RRT tersedia di pasar Tanah Abang. 

http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01249.html#frm_application
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/ca02009.html
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kustomisasi atau alas kaki yang dirancang dengan pengaruh Indonesia (mis., menggunakan 
mahoni, batik, atau kain tenun), dan perusahaan lebih besar yang memproduksi komponen. 
UKM memproduksi sebagian besar untuk pasar domestik dan cenderung tidak mengekspor. 
Meski demikian, ada UKM yang berorientasi ekspor, dengan klaster UKM di Cibaduyut, 
Jakarta Timur, Garut, Bogor, dan Sidoarjo, misalnya. 
 
Data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan produsen kecil "kulit, 
barang kulit, dan alas kaki" lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar. 
Sementara usaha besar dan menengah berkembang sebesar 4,2 persen pada 2013 (setelah 
berkontraksi sebesar 7 persen pada 2012), usaha mikro dan kecil tumbuh sebesar 9,3 persen 
pada 2013 (setelah tumbuh sebesar 8,9 persen pada 2012). UKM alas kaki mengekspor 
barang senilai 3,86 miliar dolar pada 2013. 
 
Pemasaran dalam rantai pasok terwujud melalui sejumlah cara, termasuk klaster atau sentra 
sepatu (dimana pembeli melakukan transaksi bisnis dengan UKM dan pemain informal) 
(Emkamawardi 2011); kemitraan dengan produksi UKM dipasarkan oleh perusahaan besar; 
jaringan ritel di pusat komersial (misalnya, Yongki Komaladi akan menjual ke gerai Matahari 
Department Store); merek mapan (Niluh Djelantik dan Ethree) dengan jaringan pemasaran di 
sejumlah negara; dan brand baru (Kloom Clogs) yang menggunakan layanan online seperti 
Alibaba. 
 
Pada akhirnya, pedagang dan eksportir terdiri dari perusahaan besar dan UKM. Beberapa 
eksportir mengandalkan entitas lain untuk memproses ekspor dan menangani pengiriman dan 
bea cukai.  
 
Lokasi 
 
Manufaktur alas kaki terkonsentrasi di beberapa wilayah di pulau Jawa dan Sumatera, 
terutama di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pabrik sepatu formal dan kasual 
kebanyakan berada di Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Industri 
sandal sebagian besar terkonsentrasi di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, sedangkan 
sandal perancang busana diproduksi terutama di Bali. Industri pendukung seperti 
penyamakan kulit berada di provinsi Banten, Jakarta, Jawa (Barat, Tengah, Yogyakarta, dan 
Timur), serta Sumatera Barat dan Utara (EIBN 2014). (Lihat tabel 1.) 
 
Tabel 1 
Ekspor Alas Kaki Indonesia Menurut Provinsi 
(US$) 

Provinsi 2004 2005 2006 2007 2008 
DKI Jakarta 1.147.891.878 1,237.697.969 1.358.403.671 1.349.068.832 1.666.660.733 
Jawa Timur 150.909.339 168.609.111 182.556.568 229.063.383 171.046.247 
Riau 854.877 3.045.992 18.972.813 26.528.972 33.629.808 
Jawa Tengah 9.753.639 11.387.466 12.822.841 14.592.756 9.646.146 
Bali 9.990.848 7.523.450 26.922.746 18.662.253 4.289.338 
Jawa Timur 111.587 87.264 678 3.656 128.797 
Sumatera Utara 797.302 103.573 69.984 35.305 72.336 

Sumber: BPS. 
 
Sebagian besar produsen sol dan aksesoris karet ditemukan di Jawa Barat dan Sumatera 
Utara, sementara industri kulit sintetis terkonsentrasi terutama di Banten, Jawa Barat, dan 
Jawa Tengah. Pembuat tekstil dan aksesoris logam untuk industri alas kaki terutama dapat 
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ditemukan di klaster industri tekstil di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur (EIBN 2014). 
Pusat desain alas kaki terkemuka kebanyakan berada di kota-kota terbesar, seperti Jakarta, 
Bandung, Yogyakarta, dan Bali (EIBN 2014). 
 
Klaster Daerah 
 
Bogor (Jawa Barat)6  
 
Kluster alas kaki ini tersebar di 14 desa di Kabupaten Bogor. Setiap desa mengkhususkan diri 
pada jenis produk, seperti sandal, sepatu anak-anak, atau sepatu olahraga. Pada 2001, klaster 
tersebut berjumlah 3.800 perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 30.000 pekerja. Rata-
rata, sebuah perusahaan kecil di klaster mempekerjakan antara 5 s.d. 10 pekerja. Klaster ini 
terdiri dari perusahaan manufaktur sepatu dan berbagai pemasok dan ruang pamer. 
 
Pengembangan klaster adalah didorong oleh buyer dengan pedagang grosir yang menentukan 
produk, jumlah, dan kualitasnya. Misalnya, klaster Cioamas (sebuah distrik di dalam Bogor) 
menghasilkan alas kaki dengan kualitas lebih rendah yang melayani kelompok 
berpenghasilan rendah, dibandingkan dengan klaster Cibaduyut di dekat Bandung, yang 
menghasilkan produk kelas atas. Klaster ini ditandai dengan adanya hubungan subkontrak 
bertingkat dengan pekerjaan tertentu untuk pembuatan sepatu dilaksanakan oleh perusahaan 
dan pengrajin terpilih. Sebagian besar keluaran dari klaster ini dipasarkan melalui pedagang 
grosir di Jakarta, yang kemudian mengekspor ke Afrika, Amerika Tengah, dan Arab Saudi, 
namun sebagian besar produknya ditujukan untuk pasar domestik. 
 
Data yang ada menunjukkan bahwa usaha di klaster ini telah meningkat dari 755 unit (1997) 
menjadi 3.800 unit (2001).7 Selama krisis keuangan 1997-98, klaster Ciomas menggantikan 
bahan berkualitas lebih murah untuk mengakomodasi anggaran yang lebih rendah. Total 
penjualan meningkat karena depresiasi mata uang Indonesia, membuat sepatu dari Ciomas 
lebih kompetitif di pasar internasional. 
 
Klaster ini berkonsentrasi pada keluaran berkualitas rendah untuk produsen berpenghasilan 
rendah, dengan perhatian rendah pada peningkatan teknologi yang dapat menghasilkan 
produk lebih baik. 
 
Sidoarjo (Jawa Timur) dan Yogyakarta (Jawa Tengah)8 
 
Salah satu kisah sukses pengembangan klaster industri alas kaki berada di Sidoarjo. Terletak 
di Provinsi Jawa Timur, dekat dengan Surabaya, Sidoarjo memiliki 1,6 juta jiwa dan 
merupakan salah satu sentra industri alas kaki. Kawasan ini didirikan oleh pemerintah 
Indonesia untuk menjadi klaster industri alas kaki percontohan. Industri alas kaki di Sidoarjo 
mengekspor sekitar 50 persen produknya. Sidoarjo juga menjadi tuan rumah Pusat Pelayanan 
Alas Kaki Indonesia, yang menyediakan pelatihan keterampilan industri dan pengembangan 
industri untuk pembuat alas kaki Indonesia, terutama bagi usaha kecil dan menengah. 
Lembaga ini juga memberikan pelatihan kerja untuk tenaga kerja pembuatan alas kaki 
(Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2009). 
 
                                                 
6 Bagian ini diambil dari Sandee, Isdijoso, dan Sulandjari (2002). 
7 Perhatikan bahwa beberapa negara/organisasi melaporkan data alas kaki dengan basis setara dengan berat 
(kilogram), sementara yang lain melaporkannya sebagai jumlah pasangan, dan yang lainnya berupa jumlah unit. 
8 Bagian ini banyak diambil dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2009). 
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Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan layanan teknis untuk material yang penting dalam 
pembuatan alas kaki. Provinsi ini menjadi tuan rumah Pusat Kulit, Karet dan Plastik 
Indonesia serta Akademi Teknologi Kulit Indonesia. 
 
Pedagang grosir (dianggap agen perubahan) sangat penting bagi pengembangan klaster 
karena mereka memberikan kredit, masukan, dan pemasaran. Demikian pula instansi 
pemerintah yang secara aktif menyediakan dukungan teknis, seperti peningkatan 
keterampilan bagi pengusaha dan kerja. Namun, menurut beberapa penelitian, hanya ada 
sedikit bukti bahwa sesi dengan lembaga tersebut telah berkontribusi pada dinamika klaster 
namun dalam kebanyakan kasus merupakan peristiwa yang terjadi satu kali tanpa kelanjutan. 
 
Karakteristik Sektor Umum 
 
Indonesia secara konsisten menjadi salah satu dari 10 produsen alas kaki teratas di dunia 
sejak 2007. Selama periode tersebut, ekspor alas kaki Indonesia tumbuh rata-rata 16 persen 
setiap tahunnya, dari US$1,64 miliar pada 2007 menjadi US$4,11 miliar pada 2014. 
 
Sejak 2012, industri alas kaki, seperti banyak industri manufaktur di Indonesia, menghadapi 
tantangan akibat menurunnya ekonomi global. Namun, kekhawatiran ini terbukti tidak 
berdasar karena ada tren peningkatan dalam proyek investasi baik di industri alas kaki 
maupun industri kulit—dari 59 proyek pada 2011 menjadi 73 proyek pada 2012 (EIBN 
2014). 
 
Indonesia adalah pemasok utama rantai nilai alas kaki global. Pabrik yang dikontrak Nike di 
Vietnam, RRT, dan Indonesia masing-masing memproduksi 43 persen, 28 persen, dan 25 
persen dari semua sepatu Nike (Soni 2015). Investasi Nike yang terus berlanjut di negara ini 
menggambarkan kepercayaan investor yang berkelanjutan terhadap industri alas kaki di 
Indonesia. Pada 2013, perusahaan tersebut mengumumkan rencana untuk meningkatkan 
investasi globalnya, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi terbesarnya. 
Perlu dicatat bahwa ekspor Nike pada 2012 mencapai US$1,5 miliar, mempekerjakan sekitar 
175.000 pekerja lokal bekerja sama dengan 38 perusahaan manufaktur (EIBN 2014). 
Investasi lebih lanjut juga telah direncanakan (Deal Street Asia 2015). 
 
Pemain utama dalam produk sepatu olahraga adalah PT. Adis Dimension Footwear, PT. 
KMK Global Sports, PT. Panarub Industry, PT. Nikomas Gemilang, dan PT. Pratama Abadi 
Industri. Para pemimpin produk alas kaki non-sepatu olah raga adalah PT. Sepatu Mas 
Idaman, PT. Mangul Jaya, PT. Teguh Murni Perdana, PT. Pelita Tomangmas, and CV. 
Fortuna Shoes (EIBN 2014; Departemen Perdagangan Republik Indonesia 2009). 
 
Kinerja Ekspor 
 
Indonesia merupakan eksportir alas kaki terbesar kedelapan di dunia pada 2014. Sejak 2008, 
alas kaki menjadi salah satu produk ekspor dengan performa terbaik untuk Indonesia dan 
nilai ekspornya terus meningkat. 
 
Dari empat sub-segmen alas kaki yang dianalisis dalam laporan ini, nilai ekspor terbesar di 
Indonesia adalah HS 640411, berada di peringkat kelima di antara negara-negara pengekspor 
pada 2014, di belakang RRT, Vietnam, Belgia, dan Jerman. (Lihat Tabel 2.) Indonesia 
menyumbang 4 persen dari ekspor global sub-segmen ini pada 2014, sementara RRT 
menyumbang 45 persen. 



17 
 

Sub-segmen target terbesar kedua adalah HS 640419, dengan Indonesia berada di peringkat 
ketiga di antara negara-negara pengekspor, di belakang RRT dan Vietnam. (Lihat Tabel 3.) 
RRT sejauh ini adalah eksportir terbesar di sub-segmen ini, menyumbang 61 persen dari total 
ekspor pada 2014. Indonesia menyumbang 3 persen.  
 
Tabel 2 
Ekspor Sasaran Sasaran Alas Kaki HS 640411 
($US) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Dunia 7.368,9 8.126,9 9.067,7 10.348,0 10.303,3 13.100,8 16.604,9 18.538,3 22.154,8 26.781,5 
RRT 2.380,5 2.876,7 3.480,6 3.997,7 4.164,0 5.684,9 7.219,5 8.212,0 9.685,9 11.942,9 
Vietnam 1.411,0 1.484,1 996,4 1.224,0 1.085,8 1.493,8 1.812,4 2.152,9 2.865,1 3.667,1 
Belgia 680,3 629,7 624,0 721,4 781,4 793,2 964,8 1.009,1 1.358,2 1.930,0 
Jerman 248,2 301,1 364,7 445,0 402,6 461,8 700,7 686,9 898,4 1.137,7 
Indonesia 221,5 184,6 199,2 275,6 297,8 398,6 527,2 671,3 905,6 1.065,8 
Italia 427,8 473,9 581,6 632,8 519,4 632,5 770,8 687,8 715,6 790,2 
Belanda 146,1 166,3 264,6 305,6 405,0 459,5 585,3 608,8 709,9 691,1 
Perancis 167,1 198,1 268,3 292,6 273,9 333,0 451,5 459,7 538,8 616,0 
Spanyol 242,7 265,5 311,6 393,6 405,8 430,5 520,4 515,6 510,9 564,4 
Hong Kong 350,1 321,9 399,2 493,1 472,0 540,6 586,4 515,3 489,9 524,4 

Sumber: International Trade Centre. 
 
Tabel 3 
Ekspor Sasaran Sasaran Alas Kaki HS 640419 
($US) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Dunia 3.575,1 4.122,9 4.975,2 5.779,2 6.288,1 8.642,9 11.388,1 1.,617,7 15.168,8 17.972,9 
RRT 1.503,4 1.866,5 2.520,0 2.860,9 3.360,1 4.959,6 6.374,0 7.467,4 8.780,1 10.991,6 
Vietnam 544,7 534,4 289,1 477,7 456,0 538,1 757,6 706,2 1.265,9 1.461,9 
Indonesia 13,6 8,4 49,8 60,9 72,6 159,8 294,1 405,5 507,6 517,4 
Italia 226,2 269,5 293,7 329,3 287,0 367,4 461,4 415,6 462,3 490,3 
Belanda 71,6 86,1 114,0 154,6 223,3 241,6 325,9 356,1 410,7 490,1 
Jerman 148,2 177,0 215,8 238,4 218,9 274,3 409,3 369,0 430,1 435,8 
Spanyol 156,5 182,8 224,3 265,3 268,5 277,0 337,6 338,6 375,8 411,7 
Republik Ceko  16,0 31,0 80,2 68,9 65,5 97,7 164,2 295,5 340,4 356,3 
Hong Kong 168,1 166,1 195,4 222,9 210,4 248,9 305,9 291,1 270,4 288,0 
Belgia 78,0 99,0 148,3 194,6 183,3 204,2 342,4 263,4 257,4 269,7 

Sumber: International Trade Centre. 
 
Segmen target terbesar ketiga adalah HS 640391. Indonesia berada di peringkat ke-19 dalam 
ekspor dunia produk ini pada 2014, menyumbang 1,1 persen dari ekspor dunia. (Lihat Tabel 
4.) 
 
Dari empat sub-segmen target dalam laporan ini, HS 640299 adalah yang terkecil; Indonesia 
mengekspor US$139 juta, yang mewakili kurang dari 1 persen ekspor dunia untuk produk ini. 
(Lihat Tabel 5.) Indonesia berada di peringkat ke-17 pada 2014. 
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Tabel 4 
Ekspor Sasaran Sasaran Alas Kaki HS 640391 
($US) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Dunia 4.624,8 5.216,6 5,480,2 6.256,9 5.975,6 7.504,0 9.819,9 9.840,1 12.169,0 13.434,9 
RRT 507,8 591,9 661,1 780,9 770,1 1.225,4 1.519,8 1.697,6 2.171,2 2.625,6 
Italia 859,6 1.001,2 1,099,3 1.149,7 1.024,3 1.165,3 1.402,3 1.296,5 1.542,9 1.558,7 
Vietnam 3,8 14,4 89,8 53,8 197,0 276,1 398,2 562,3 838.6 1.167,4 
Jerman 343,7 401,4 458,7 518,7 460,3 550,9 867,0 725,9 899,2 961,1 
Belanda 246,8 229,5 151,5 285,8 296,2 462,8 724,0 607,1 830,3 865,0 
Portugal 187,5 207,4 224,8 301,3 295,7 340,7 449,7 437,8 562,2 655,7 
Belgia 141,9 142,3 167,5 221,2 215,0 311,4 387,3 539,9 627,5 548,7 
India 116,5 162,5 216,8 198,6 184,8 301,6 390,9 333,6 450,2 535,4 
Spanyol 197,0 213,1 223,7 268,3 366,1 314,3 357,1 327,5 394,9 513,7 
Hong Kong 385,6 383,3 303,0 336,0 226,4 337,1 413,6 354,2 369,1 372,6 
Perancis 126,2 142,0 141,7 193,8 202,8 235,3 307,9 355,5 386,0 368,2 
Rumania 229,9 258,0 255,3 223,4 188,6 217,8 296,8 246,4 290,0 279,4 
Slovakia 80,4 78,8 98,8 140,0 124,9 165,7 239,8 190,8 233,9 260,6 
Inggris 72,8 84,7 89,8 96,4 110,8 142,8 213,9 207,2 256,1 244,4 
Austria 104,5 110,0 84,4 112,1 113,0 116,1 143,3 126,8 190,3 225,2 
Bangladesh 1,4 0,7 1,3 3,5 3,7 1,3 4,8 122,1 163,1 217,2 
Polandia 35,6 49,9 46.4 52,8 36,0 64,1 91,6 114,0 170,9 168,9 
AS 42,5 50,0 47.0 74,2 73,0 97,3 128,3 143,0 156,0 167,9 
Indonesia 8,6 10,3 13,1 20,9 23,5 30,1 97,6 102,8 129,8 150,9 

Sumber: International Trade Centre. 
 
Tabel 5 
Ekspor Sasaran Sasaran Alas Kaki HS 640299  
($US) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Dunia 8.215,3 9.665,1 11.503,9 13.415,6 13.857,4 17.763,9 21.451,1 21.418,0 24.925,5 29.331,4 
RRT 4.302,0 5.308,0 6.449,9 8.231,9 8.846,8 11.721,5 14.285,1 14.434,3 17.746,0 21.317,0 
Vietnam 192,8 302,3 493,8 333,2 661,5 854,0 1.167,7 1.185,2 1.205,6 1.547,5 
Belgia 510,7 502,4 622,3 571,9 545,7 560,5 617,3 695,5 766,4 807,5 
Jerman 256,0 273,6 391,1 486,5 486,6 533,9 687,3 600,4 654,5 781,7 
Belanda 183,7 168,2 199,2 382,6 334,5 354,5 521,6 453,8 439,0 555,2 
Hong Kong 1.502,1 1.389,4 1.301,9 1.070,1 815,7 866,6 780,4 719,9 586,1 459,9 
Italia 255,3 254,7 330,5 340,2 273,5 292,3 367,9 312,7 318,5 354,4 
Spanyol 94,0 92,3 159,3 197,8 179,8 184,8 234,3 229,9 263,3 326,8 
Panama 0,0 309,2 285,0 321,3 299,1 386,6 402,9 372,1 296,2 295,5 
Perancis 72,9 85,5 128,9 135,0 124,1 138,5 199,3 210,8 204,7 224,6 
Brazil 137,3 150,5 164,3 224,1 187,1 259,0 278,7 256,7 238,0 222,8 
Inggris 44,9 49,0 63,6 86,2 86,8 101,5 131,8 152,3 181,9 200,9 
AS 81,8 100,9 104,7 136,4 118,9 132,0 148,7 171,8 172,9 183,1 
Slovakia 15,1 12,1 12,0 30,6 72,2 87,1 125,6 92,9 158,2 174,3 
Thailand 63,8 72,0 90,8 102,4 99,3 122,5 160,2 154,3 159,6 161,4 
Polandia 14,8 18,9 26,0 37,3 36,4 46,0 51,8 58,8 81,0 152,4 
Indonesia 32,5 36,5 na na na 108,1 171,4 101,3 104,1 139,0 

Sumber: International Trade Centre. 
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Peluang Pertumbuhan di Kanada 
 
Dua strategi pertumbuhan muncul dari analisis permintaan domestik Kanada. Yang pertama 
berfokus pada produsen alas kaki domestik Kanada. Perlu diingat bahwa industri dalam 
negeri Kanada mengalami kemunduran dan akan terus kehilangan pangsanya akibat impor 
yang memiliki keunggulan besar dari sisi biaya. Segmen yang melampaui permintaan industri 
umum—dengan permintaan yang posisinya datar, karena konsumsi per kapita untuk produk 
tidak meningkat – termasuk segmen pasar kelas atas yang berkualitas tinggi dan segmen 
pasar ceruk (industri). Di segmen pasar menengah yang besar, persaingannya ketat, margin 
tipis, dan persaingan antar importir akan meningkat karena gabungan dampak kenaikan harga 
di RRT (yang sampai saat ini telah mendominasi impor), dampak dari pesaing yang 
berkembang pesat (seperti Vietnam), serta dampak akses istimewa bagi pesaing aktif di pasar 
ini (seperti Kamboja). 
 
Pemain domestik Kanada yang tetap berada di industri ini akan semakin menargetkan segmen 
pasar ceruk, segmen dengan margin lebih tinggi dan pasar industri, terutama untuk produk 
alas kaki yang lebih tahan lama termasuk alas kaki yang diminta oleh sektor penebangan 
pohon dan pertambangan, yang keduanya, setidaknya sampai saat ini, berkembang dengan 
cepat. Perusahaan Kanada akan semakin kehilangan pangsa pasar di segmen mass market 
(margin rendah). 
 
Mengejar pertumbuhan di pasar Kanada, oleh karenanya memerlukan strategi untuk 
meningkatkan kualitas dan rantai nilai ke segmen yang lebih tinggi dan berkualitas lebih 
tinggi—karena produsen Kanada mungkin tertarik pada peluang manufaktur kontrak—atau 
posisi yang lebih baik untuk ekspor Indonesia di segmen pasar massal. 
 
Di segmen kelas yang lebih tinggi, Indonesia perlu mengatasi kendala kualitas yang 
cenderung serius (yang mungkin mencegah Indonesia untuk memiliki produk berkualitas dan 
memiliki diferensiasi yang cukup tinggi.)9 serta kendala yang ditimbulkan oleh pesaing, 
karena mungkin kurangnya tingkat akses yang dimiliki pesaing utama, seperti Kamboja. 
Untuk mengejar pendekatan ini, eksportir potensial perlu bekerja sama dan langsung dengan 
pedagang grosir dan bahkan mungkin beberapa peritel dan manufaktur kontrak, yang 
memungkinakn terjadi karena mereka adalah kelompok yang relatif kecil. Strategi serupa 
dapat dilakukan untuk menargetkan segmen industri ceruk yang permintaannya diperkirakan 
akan pulih kembali, walaupun Italia cenderung mendominasi strategi ini. Sekali lagi, jumlah 
pemain utama yang relatif kecil bisa membawa keuntungan bagi eksportir potensial. Untuk 
mengejar pendekatan ini, eksportir dan promotor Indonesia memerlukan artikulasi yang 
jernih mengenai proposisi nilai basis produksi negara yang mempertimbangkan kebutuhan 
pasar ceruk ini. 
 
Strategi kedua adalah terus fokus dan mendapatkan pangsa pasar di pasar massal, terutama 
pangsa pasar yang hilang oleh pemain utama yang sudah dibanderol habis. Agar lebih efektif 
bersaing dengan eksportir negara berkembang lainnya di segmen pasar massal, strategi ini 
akan memerlukan penambahan kapasitas, terus menurunkan biaya, dan mengadvokasi akses 
pasar dan perlakuan perdagangan yang lebih baik di pasar Kanada. Hal tersebut mungkin 
diterapkan karena pemain industri domestik Kanada akan terus meninggalkan segmen pasar 
                                                 
9 Ini hanya berdasarkan pada rincian data. Terdapat sedikit bukti bahwa Indonesia sangat unggul dalam segmen 
bermargin tinggi. Tapi alasan untuk ini tidak dapat diketahui dari data sendiri, juga tidak diketahui apakah kasus 
tersebut terjadi di pasar Kanada, dan bahwa Indonesia benar-benar mampu memasok produk kelas atas untuk 
negara lain atau pasar global. 
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massal. Terdapat indikasi bahwa kenaikan harga pada pemain terbesar di segmen ini (RRT) 
dapat mengikis pangsa pasarnya dan akan menciptakan peluang bagi pemain baru dan 
memberikan pasar yang lebih besar untuk pesaing yang ada, termasuk Indonesia. 
Dalam sebuah wawancara dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia, dia 
mencatat bahwa tidak banyak perusahaan sepatu mengetahui Kanada sebagai pasar, apalagi 
berencana untuk mengekspor ke negara tersebut. Fokus mereka baru-baru ini mengenai 
kemungkinan kesepakatan perdagangan bebas dengan European Free Trade Association yang 
terdiri dari Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Asosiasi tersebut percaya bahwa 
kesepakatan semacam itu akan meningkatkan ekspor sepatu Indonesia, namun tidak terdapat 
banyak harapan, mengingat ukuran dan populasi negara-negara target yang kecil. Akan tetapi, 
pendapatan per kapita mereka yang relatif tinggi bisa menjadi peluang bagus untuk produk 
sepatu kelas atas seperti sepatu kulit dan sepatu tahan air. 
 
Kendati demikian, ada ketertarikan untuk membantu memperkenalkan UKM yang siap 
ekspor ke mitra Kanada, karena alas kaki adalah sektor prioritas di bawah pemerintah saat ini. 
UKM sepatu Indonesia dikenal secara internasional, namun kebanyakan berproduksi untuk 
brand terkenal daripada mempromosikannya sendiri karena tingginya biaya pemasaran. 
 
Dari sekian banyak klaster, area Tangerang dan Bandung, khususnya Cibaduyut, memiliki 
beberapa UKM paling dinamis yang menyediakan produk berkualitas tinggi dalam negeri. 
UKM memiliki fleksibilitas untuk melayani berbagai pasar, baik dari segi desain maupun 
teknologi. Pembeli akan memperkenalkan teknologi yang diperlukan untuk memproduksi 
produk tertentu. Hal itu juga akan membantu UKM memperoleh sertifikasi yang diperlukan 
dan mematuhi spesifikasi lain yang dipersyaratkan.  
 
Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Industri Alas Kaki 
 
Pemerintah Indonesia sangat mendukung industri alas kaki.  
 
Perpajakan 
 
Pemerintah baru-baru ini mempermudah persyaratan mengakses insentif tunjangan pajak, 
yang juga tersedia untuk industri padat karya seperti industri manufaktur alas kaki. Skema 
penyisihan pajak saat ini memangkas pendapatan kena pajak menjadi 30 persen dari total 
investasi yang direalisasi selama enam tahun, mempercepat penyusutan dan amortisasi, 
mengenakan pajak hingga 10 persen untuk pembayar pajak luar negeri, dan membebankan 
kerugian terhadap keuntungan perusahaan ke depan untuk 5 sampai dengan 10 tahun. 
Perusahaan yang padat karya dan berorientasi ekspor dapat memperoleh perpanjangan 
kerugian yang dibawa ke depan di atas lima tahun sampai dengan maksimum 10 tahun. 
Relaksasi semacam itu bertujuan untuk mendukung target pemerintah menciptakan dua juta 
pekerjaan setiap tahunnya (Yulisman 2015). 
 
Pengembangan teknologi 
 
Sejumlah program pengembangan untuk perusahaan alas kaki berukuran kecil dan menengah 
telah diberlakukan. Beberapa program yang ditawarkan oleh Kementerian Perdagangan 
memfasilitasi pengembangan pasar khusus, membantu pameran dan promosi di dalam dan 
luar negeri, mendorong hak kekayaan intelektual dan pengembangan merek lokal, 
meningkatkan sumber daya manusia dalam produksi, membantu peningkatan modal, dan 
menerapkan standar ISO 9000. Salah satu program terkemuka adalah penyiapan Indonesia 
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Footwear Service Centre (Pusat Pelayanan Alas Kaki Indonesia, IFSC) di Sidoarjo, Jawa 
Timur. Selain itu, pemerintah telah melakukan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan 
produksi di empat wilayah utama: Kabupaten Bogor dan Kota Bandung (Jawa Barat), 
Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto dan Kota Surabaya (Jawa Timur), Kota Medan (Sumatera 
Utara), dan Jakarta Timur (Kementrian Perdagangan Republik Indonesia 2009). 
 
Unit Pelaksana Teknis 
 
Contoh lain yang menggambarkan peran pemerintah dalam mengembangkan industri ini ada 
di wilayah Cibaduyut ,Jawa Barat (sebuah kecamatan di Bandung, ibu kota Provinsi Jawa 
Barat). Kawasan sekitar 14 kilometer persegi ini dijuluki "Surga Sepatu." Pada 1970-an, 
pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perindustrian dan Lembaga Penelitian dan 
Penelitian Ekonomi dan Pendidikan nirlaba, mencoba mengembangkan kawasan tersebut 
dengan menetapkan Unit Layanan Teknis untuk industri sepatu dan kulit di sini. Kantor 
tersebut kemudian dipindahkan ke Pemprov Jabar dan diganti namanya menjadi Instalasi 
Industri Industri Kecil dan Menengah. Sejak 1990-an, Kementerian Perdagangan dan Kantor 
Pos telah membantu logistik dan pengiriman. Sementara itu, pasokan bahan baku kulit 
dinegosiasikan dengan koperasi sepatu dan kulit di daerah tersebut (Kementerian 
Perdagangan Republik Indonesia 2009). 
 
Asosiasi alas kaki 10 
 
Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) didirikan pada 1988 atas prakarsa 
Kementerian Perindustrian yang mendorong produsen sepatu dari wilayah Jabotabek, Jawa 
Barat dan Jawa Tengah untuk membentuk asosiasi tersebut sebagai hasil pertumbuhan 
industri sepatu.11 APRISINDO adalah mitra pemerintah, bekerja sama dengan kementerian 
perdagangan, industri, pertanian, dan investasi. Diskusi kelompok forum diadakan secara 
teratur dengan pemerintah untuk membahas kebijakan terkait industri alas kaki. Mereka 
terlibat dengan Kementerian Pertanian dan Pusat Kulit, Karet dan Plastik di Yogyakarta 
perihal penggunaan kulit sebagai bahan baku produk mereka. 
 
Asosiasi ini secara aktif terlibat dalam forum publik dengan pameran pemerintah dan 
perdagangan di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Melalui acara ini, asosiasi 
telah dapat melakukan bisnis dengan perusahaan asing di Jerman dan Italia untuk 
memproduksi produk mereka dengan menggunakan produsen sepatu Indonesia. 
 
APRISINDO juga memfasilitasi pelatihan bagi UKM sebagai bagian dari peran mereka untuk 
memastikan daya saing industri, dan menyelenggarakan lokakarya agar para anggotanya 
memahami peraturan pemerintah dan isu-isu internasional mutakhir. Selain itu, asosiasi 
tersebut membantu UKM dengan prosedur keuangan dan administrasi. 
 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknis 
 
Dukungan finansial dan teknis dari pemerintah diperlukan bagi UKM dalam hal penelitian 
dan pengembangan (litbang) dan inovasi teknologi. UKM menganggap ini sebagai tanggung 
jawab pemerintah (APRISINDO 2016). Pemerintah telah mengambil langkah untuk 
mengatasi masalah ini. 

                                                 
10 Berdasarkan sebuah wawancara dengan Sekretaris Jenderal APRISINDO. 
11 Lihat www.aprisindo.or.id.  

http://www.aprisindo.or.id/
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Di bidang litbang dan inovasi, pemerintah mengoperasikan beberapa lembaga termasuk Balai 
Besar Penelitian dan Pengembangan Kulit, Karet dan Plastik dan Akademi Teknologi Kulit 
Indonesia (Akademi Teknologi Kulit) yang berada di Yogyakarta. Pusat Kulit, Karet dan 
Plastik Indonesia menyediakan layanan teknis untuk bahan pembuatan alas kaki. Akademi 
Teknologi Kulit memberikan pelatihan kerja bagi pekerja yang diarahkan untuk industri alas 
kaki serta proyek penelitian dan pengembangan terkait (Kementerian Perdagangan Republik 
Indonesia 2009). 
 
Di sisi pemasaran, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan Trade Expo Indonesia (TEI) 
di Jakarta, sebuah pameran tahunan untuk mempromosikan produk-produk Indonesia. 
Pameran dagang ini adalah pameran produk dan industri Indonesia terbesar di negara ini. 
Lembaga ini juga melakukan misi perdagangan dan mengirimkan perusahaan untuk 
menghadiri pameran internasional di negara lain (Kementerian Perdagangan Republik 
Indonesia 2009). 
 
Tantangan Utama UKM Indonesia Mengekspor Produk Alas Kaki 
 
Manufaktur alas kaki massal di negara ini diawali pada 1970-an. Sejak saat itu, industri terus 
bertumbuh. Pada 1990-an, Indonesia adalah salah satu eksportir sepatu dan alas kaki terdepan 
di dunia, berada di peringkat ketiga ekspor global. Memanfaatkan tenaga kerja murah, 
kebijakan pemerintah yang mendukung, dan orisinalitas lokal, pembuat alas kaki Indonesia 
memasyurkan diri mereka di pasar internasional. Posisi ini ditantang pada awal tahun 2000-
an saat produsen lain masuk pasar. Produk Indonesia harus bersaing dengan produsen dan 
brand baru dari negara berkembang lainnya. Sejak pertengahan 2000-an, industri alas kaki 
Indonesia mulai pulih. Hal ini berkat tekad produsen alas kaki lokal serta orisinalitas dan 
kreativitas mereka dalam menghadapi kesulitan (Kementerian Perdagangan Republik 
Indonesia 2009). 
 
Industri alas kaki di Indonesia telah cukup diuntungkan dengan beberapa tren yang lebih 
besar di dunia, wilayah, dan negara sejak akhir 1990-an. Namun, tetap saja adalah industri ini 
adalah industri padat tenaga kerja dan matang yang sekarang relevansinya kurang dalam 
ekonomi nasional dibandingkan di masa lalu. 
 
UKM dalam klaster dapat mengembangkan efisiensi kolektif karena mereka berbagi 
informasi, menggabungan tenaga kerja dan modal, dan bekerja sama demi mengantisipasi 
kekurangan (Mawardi 2014). Di masa lalu, Pemerintah Indonesia telah memberikan 
dukungan yang dinamis untuk UKM klaster sepatu di Cibaduyut, PIK-Jakarta Timur, Garut, 
Bogor, dan Sidoarjo.12 Namun, tidak semua klaster bekerja dengan baik. Dua kendala utama 
yang dapat mengikis kinerja mereka adalah kurangnya akses terhadap bahan baku dan 
persaingan dengan RRT. Terlebih lagi, implementasi China-ASEAN Free Trade Area 
(Kawasan Perdagangan Bebas RRT-ASEAN, CAFTA), yang memungkinkan sepatu dari 
RRT memasuki pasar domestik Indonesia, mengarah pada penurunan sejumlah UKM yang 
kurang kompetitif, dan berpotensi terhadap menurunnya kelompok alas kaki Wedoro di Jawa. 
 
Sektor manufaktur Indonesia memiliki sumber potensial keunggulan kompetitif dengan 
jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam jumlah besar dengan upah yang relatif rendah. 

                                                 
12 Klaster mengekspor 50 persen produksinya; mereka memiliki pusat pelatihan untuk industri.  
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Pertumbuhan upah riil telah terkendali oleh inflasi, dan biaya tenaga kerja per jam di sektor 
manufaktur tetap lebih rendah daripada kebanyakan kompetitor. 
 
Pertimbangan Gender dalam Produksi Alas Kaki 
 
Kerangka Legislasi, Kebijakan, dan Regulasi 
 
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan (CEDAW). Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi International Labour 
Organization (ILO) No. 111, yang mendorong negara-negara untuk mengembangkan langkah 
untuk menyediakan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam pendidikan 
dan pelatihan kejuruan dan memungkinkan perempuan untuk memasuki dan menjadi maju 
dalam berbagai jenis pekerjaan dan pekerjaan yang lebih luas, dan berada di tingkat senior 
(Haspels, de Meyer, dan Paavilainen 2011).13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia juga melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin. 

 
Pada 2000, sebuah keputusan presiden dikeluarkan yang mewajibkan badan pemerintah 
mengarusutamakan gender ke dalam pekerjaan mereka dalam upaya untuk menghilangkan 
diskriminasi gender (UN Women n.d.). Selain itu, pada 2005, Departemen Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi mengeluarkan seperangkat pedoman mengenai kesempatan kerja yang setara 
(employment employment opportunity/EEO), yang diadopsi oleh serikat pekerja dan 
organisasi pengusaha. Gender juga merupakan tema lintas sektoral dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 pemerintah (UN Women n.d.).  
 
Perempuan di Sektor ini 
 
Perempuan terwakili dengan baik dalam industri padat karya yang bergantung pada keahlian 
dan keahlian. Enam puluh dua persen pegawai tetap adalah perempuan (Laksono dan 
Gitaharie 2006). Adidas, yang melaksanakan subkontrak dengan perusahaan-perusahaan 
lokal, mencatat bahwa 80 persen pekerjaan dalam rantai pasoknya diduduki oleh perempuan. 
Produsen domestik besar, KMK Global Sports, mencatat bahwa 75 persen dari 14.000 
karyawannya adalah perempuan. Seorang peneliti menyimpulkan bahwa promosi pemerintah 
terhadap industri alas kaki sesuai karena “kontribusi industri terhadap pengurangan 
kemiskinan lokal, baik secara langsung, melalui pekerjaan, dan secara tidak langsung, 
melalui efek multiplier "(Laksono dan Gitaharie 2006). 
 
Tabel 6 dan 7 memberikan gambaran umum pembagian kerja gender di produsen besar. 
Tabel 6 memberikan contoh produksi sepatu olahraga, sedangkan Tabel 7 menampilkan 
produksi sepatu kulit.14  
 
Table 6 
Partisipasi dalam Produksi Sepatu Olahraga di Pabrik Besar Menurut Jenis Kelamin 

Tugas Laki-laki Perempuan 
Komponen Atas 

Memotong pola kardus dengan mesin pemotong √  
Menjahit  √  

Komponen yang lebih rendah 

                                                 
13 Satuan tugas tripartit pada awalnya didirikan oleh departemen dan berfokus pada diskriminasi gender, meski 
pedomannya juga termasuk perhatian yang lebih luas. 
14 Lihat Brand Clozet (2015). 
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Tugas Laki-laki Perempuan 
Produksi sol bagian luar (pilihan plastik, karet, spons)  √ 
Produksi sol bagian dalam  √ 
Sol bagian tengah—mencocokkan produksi Phylon dan sol karet  √ 
Perakitan sol luar  √ 
Mengepas stok  √ 

Perakitan 
"Kurang/Terakhir"  √ 
Mencocokkan tumit atas-tengah-kaki-tumit, mesin dan pemanas 
yang terus-menerus  √ 

Perlakuan di bagian bawah  √ 
Pressing  √ 
Pendinginan di konveyor  √ 
Perampungan (finishing)  √ 

Sumber: TPSA. 
 
Tabel 7 
Partisipasi dalam Produksi Sepatu Kulit pada Produsen Besar Menurut Jenis 
Kelamin15 

Tugas Pria Perempuan 
Persiapan 

Memotong pola kardus dengan mesin pemotong √  
Mempersiapkan aksesoris √  

Produksi 
Membentuk bagian atas  √ 
Menjahit  √ 
Pembentukan (moulding)  √ 
Menyeimbangkan  √ 
Perampuan (finishing)  √ 

Lain 
Pengepakan  √ 
Administrasi  √ 
Pemasaran √ √ 

Sumber: TPSA. 
 
Untuk alas kaki, perempuan diwakili sebagai pekerja, namun juga berada di manajemen 
menengah ke atas dan desain (di Bali, Sidoarjo, Bandung, dan Yogyakarta) (Khotima 2009; 
Pengusaha Indonesia 2013). Perempuan juga pemilik usaha alas kaki, termasuk UKM.16 
Sebagian besar anggota APRISINDO adalah perempuan sebagai pemilik atau Direktur 
Utama. (Lihat tabel 8.) 
 
Tabel 8 
Keanggotaan APRISINDO 

Kategori Anggota Jumlah Anggota 
Jumlah Anggota dengan 

Perempuan sebagai Pemilik 
atau CEO 

Berbagi Anggota 
Perempuan 

Produsen 30 7 23 
Pedagang 12 5 42 
Komponen 30 6 20 
Anggota Asosiasi 2 0 0 

Sumber: APRISINDO. 
 
                                                 
15 Bucini di Yogyakarta memiliki tenaga kerja 160 orang, 60 persen diantaranya adalah perempuan. 
16 Lihat www.aprisindo.or.id. 
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Sebuah tinjauan pustaka profil anggota APRISINDO menunjukkan bahwa sebagian besar 
anggota perempuan juga merupakan eksportir. (Lihat tabel 9.) 
 
Asosiasi lain yang mewakili UKM milik perempuan di industri alas kaki termasuk asosiasi 
khusus perempuan Jaringan Perempuan Pengusaha Kecil (JARPUK) dan Yongki Komaladi, 
asosiasi yang mewakili 80 UKM (baik laki-laki maupun perempuan) yang memproduksi dan 
memasarkan sepatu perempuan (Undercover 2015). (Lihat kotak “Profil Para Pemilik Usaha 
Perempuan.”)17 
 
Tabel 9 
Anggota Pengekspor APRISINDO, Dimiliki atau Dijalankan Perempuan 

No. Anggota APRISINDO Deskripsi bisnis Nama Pemilik atau 
Direktur Utama Status Ekspor 

Produsen 

1 Arka Footwear Indonesia, 
Bandung 

Sepatu atletik, sepatu 
bayi Ingnawari Ya 

2 BePatient, Jakarta Timur -- S Omsina Sibarani 
(Shina) Tidak diketahui 

3 Betty Brussel Shoemakers, Brada 
Indah Gemilang Grosir dan eksportir Betty Bakur Ya 

4 Cabletown Bandung -- Jessica Lokita Tidak diketahui 

5 Catty Cat Kid Shoes, Bandung Sepatu anak Tenny Usi Jathy Ya 

6 Cipta Indah Perkasa Bandung -- Kulu Anderson Tidak diketahui 

7 Cipta Kharisma Sepatu kulit dan kanvas Agnes Lidia Hust Ya 

Pedagang 

1 Ennys Leather Bandung -- Enis Yuni Purwati Tidak diketahui 

2 New Era Footwear Indonesia 
Sidoarjo, Jawa Timur -- Lina Rosinta Tidak diketahui 

3 Regia Collection Cikarang -- Regia Sibarani Ya 

4 Saga Machine Jakarta–Andre 
Valentino Sepatu kulit Aulia Singgih Ya 

5 Saamudra Jaya Jakarta Sepatu olahraga dan 
non-olahraga Djuliawati Ya 

Komponen 
1 Golden Step Indonesia Sidoarjo Sepatu anak Rany Riniwati Ya 

2 Ide baru Cemerlang–PT IBC 
Bandung -- Tan Chinvielya Cen 

Deu 
Ya 

3 Indo Shoes Bahan sepatu Rina Seriwati Ya 
4 Jadi Jaya Sidoarjo Bahan sepatu Fenny Susilowati Ya 

5 Kurnia Kulit Abadi Magelang Bahan kulit sepatu Cicik Iryanti Tidak diketahui 

6 Kurnia Hidup Leather Industry 
Magelang 

Pemasok kulit dan 
pewarna kulit  Cicik Iryanti Tidak diketahui 

Sumber: APRISINDO, Indonetwork, Panpage/Facebook. 

                                                 
17 Beberapa pengusaha dan eksportir UKM lainnya yang terkenal termasuk: Reni Pamela; Yusi, (Sepatu dan Tas 
Kerja) http://finance.detik.com/read/2012/12/27/103633/2127641/480/berawal-dari-iseng-perempuan-ini-
sukses-jadi-pengusaha-sepatu- kulit; Rizki Meirian (Seeput Shoes) 
http://bdec.binadarma.ac.id/inkubator/?p=385; Maswati (Cibaduyut Sentra Sepatu dan anggota JARPUK) 
http://banyulanang.blogspot.co.id/2011/05/sepatu-cibaduyut-dilema-antara.html; dan Tanjung Ardi (Sepatu Lace 
Made for Brides) http://www.tasgenit.blogspot.co.id/. 



26 
 

 
Profil Para Pemilik Usaha Perempuan  
 
Ni Luh Djelantik, Kerobokan, Bali-Sejak 2003, Ni Luh telah menciptakan sepatu cantik, 
buatan tangan, dan nyaman untuk perempuan. Dia telah menjadi merek internasional untuk 
alas kaki eksklusif, menjual dua puluh negara (Eropa, AS, dan Jepang) dengan daftar klien 
termasuk Julia Roberts dan Paris Hilton. Ni Luh mempekerjakan 40 pria dan perempuan di 
tempat kerja yang mendukung tanggung jawab sosial. Tumbuh besar di rumah tangga 
dengan banyak perempuan, Ni Luh belajar di usia muda pentingnya percaya diri dan 
menyampaikan nilai ini pada produk dan tempat kerjanya. Dia menyukai pentingnya 
manajemen relasi dalam bisnis. Sebagai wirausahawan sosial, ia mendirikan dan 
mendukung Suara Hati, pusat perlindungan penyintas dkekerasan terhadap perempuan. 
 
Elly Susilawaty, Bandung-Elly adalah pemilik PT Ethree Abadi, yang memproduksi sepatu 
kustomisasi untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Produknya laku di seluruh Indonesia,  
Malaysia, Singapura, dan Australia (Pengusaha Indonesia 2013). Elly bekerja dengan ahli 
ortopedi untuk merancang sepatu dan untuk memastikan kenyamanan dan kesesuaian 
dengan pengguna. PT Sucofindo memberikan sertifikasi untuk manajemen mutu dan 
tempat kerja (Sucofindo 2011). Elly telah menerima berbagai penghargaan untuk kualitas 
dan inovasi, termasuk ASEAN Women Executive Golden Award (2006), Dji Sam Soe 
Award (2007) (Pengusaha Indonesia 2013), dan masuk ke dalam Indonesian Book of 
Record (2011). 
 
Nadia Rahma, Yogyakarta—Nadia adalah perancang muda dan penuh semangat, dan 
pemilik start-up Kloom Clogs, sebuah alas kaki kayu kelas atas dan bisnis produk kulit. 
Dia membuat alas kaki bergaya barat dengan pengaruh Indonesia, menampilkan bahan dan 
desain Indonesia seperti mahoni, batik, dan kain tenun. Nadia mempekerjakan 40 perajin 
dan memproduksi 500.000 pasang sepatu setiap tahunnya. Dia mengekspor ke Swedia dan 
Inggris, dan bisa ditemukan di www.alibaba.com (Berindra 2012). 
 
Sarah Atthahirah, Medan—Sarah mendirikan Zquinn Shoes Collection pada 2012 (Medan 
Bisnis Daily 2013). Dengan 10 pekerja, Sarah menghasilkan 40 pasang sepatu per hari di 
bengkelnya di Medan dan Bogor. Dia menjual di berbagai kota, termasuk Medan, Bali, dan 
Bangka Belitung melalui department store (Berindra 2012), dan memiliki rencana untuk 
memanfaatkan pemasaran online untuk memperluas jangkauannya. 

 
Peraturan lingkungan  
 
Dasar hukum peraturan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah UUD 1945, yang 
mencatat bahwa setiap orang memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat dan bahwa 
organisasi ekonomi nasional harus menegakkan prinsip-prinsip keberlanjutan, menjaga 
lingkungan dalam perspektif. Peraturan lingkungan umum mengacu pada undang-undang 
yang berlaku untuk semua sektor, yang paling penting adalah Undang-Undang No. 32/2009 
tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Undang-undang ini menetapkan prinsip 
dasar pembangunan berkelanjutan lingkungan, termasuk perencanaan lingkungan, 
pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan 
pengendalian lingkungan, dan penegakan hukum. Terdapat berbagai alat pengelolaan 
lingkungan, seperti penilaian lingkungan strategis untuk kebijakan dan program, analisis eko-
regional, dan anggaran lingkungan. Analisis dampak lingkungan (AMDAL) adalah instrumen 
kunci untuk mencegah kerusakan lingkungan dari inisiatif baru. Kegiatan fisik atau bisnis 
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yang cenderung berdampak besar terhadap lingkungan diwajibkan menjalani proses 
AMDAL. Bergantung pada sejauh mana dampak lingkungan proyek, perusahaan mungkin 
diminta untuk mengeluarkan penilaian dampak lingkungan, Surat Pernyataan Pengelolaan 
Lingkungan or SPPL, dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Lingkungan/Upaya 
Pemantauan Lingkungan atau UKL/UPL). 
 
Kerangka Kerja Sukarela Sektoral: Buruh, Gender, dan Lingkungan 
 
Pada 2009, 50 pabrik pakaian jadi dan alas kaki di Indonesia mendapatkan sertifikasi dari 
Program Produksi Bertanggung Jawab Bertanggung Jawab Seluruh Dunia (WRAP, sekarang 
disebut Worldwide Responsible Accredited Production). WRAP memiliki 12 prinsip yang 
berakar pada semangat konvensi International Labour Organization. Prinsip-prinsipnya 
adalah: 1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tempat kerja; 2) larangan 
kerja paksa, 3) larangan pekerja anak; 4) larangan pelecehan atau pelecehan; 5) kompensasi 
dan tunjangan; 6) jam kerja di dalam undang-undang negara; 7) larangan diskriminasi; 8) 
penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat; 9) kebebasan berserikat dan perjanjian 
kerja bersama; 10) kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup, regulasi dan standar; 11) 
kepatuhan pabean; dan 12) pemeliharaan prosedur keamanan untuk menghindari kargo tanpa 
manifest untuk pengiriman keluar.18 
 
Selain WRAP, beberapa inisiatif swasta telah muncul. Misalnya, Nike dan Adidas telah 
mengembangkan program pemantauan internal yang dilengkapi dengan audit eksternal yang 
diberikan oleh Fair Labor Association (meskipun tidak ada sertifikasi) (Bartley 2010). 
 
Mengenai lingkungan, beberapa tindakan telah diterapkan oleh peritel untuk memperbaiki 
kinerja lingkungan rantai pasok. Ini termasuk eko-desain, sertifikasi produk, kriteria 
lingkungan untuk pemasok, diseminasi praktik pengelolaan yang lebih baik di seluruh rantai 
pasok, mempromosikan produk/bahan baku berlabel, aplikasi atau subsidi teknologi bersih, 
dan sumber lokal atau regional (Kowalska dan lain-lain 2013). Beberapa merek multi 
nasional terkemuka yang beroperasi di Indonesia seperti Nike, Adidas, dan Puma telah 
mengambil beberapa langkah ini untuk membuat produk mereka lebih ramah lingkungan. 
Nike, misalnya, baru-baru ini meluncurkan lini produk yang menggunakan bahan yang lebih 
sedikit dan lebih ringan, dan bahan ini diproduksi dengan sedikit air, energi, dan bahan kimia 
(Nike 2014). 
 
Tidak seperti tekstil, ada beberapa eko-label pihak ketiga untuk alas kaki. Beberapa 
contohnya adalah Euro Ecolabel, Blue Angel, Environmental Choice New Zealand, dan 
Japanese Eco Mark. Kendala untuk menciptakan alas kaki dengan eko-label mencakup 
evolusi industri fesyen yang cepat dan musiman, persyaratan eko-label yang ketat, biaya 
aplikasi yang tinggi, dan persepsi bahwa alas kaki eko-label tidak memberikan keuntungan 
ekonomi yang signifikan. Eko-label juga tersedia untuk bahan baku alas kaki. Beberapa 
contohnya adalah Ekolabel Indonesia, Label Eco-Tox, EU Ecolabel, dan standar Oeko-Tex 
100 (untuk kulit); Global Organic Latex Standard (Standar Lateks Organik Global)/GOLS 
dan Forest Stewardship Council/FSC (untuk karet alam); Blue Angel (untuk plastik daur 
ulang); Global Organic Textile Standard (Standar Tekstil Organik Global)/GOTS, Better 
Cotton Initiative, dan Oeko-Tex (100, 100plus, 1000) (untuk tekstil). 
 

                                                 
18 See http://www.wrapcompliance.org/en/12-principles.  

http://www.wrapcompliance.org/en/12-principles
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Salah satu inisiatif utama untuk memperbaiki kinerja lingkungan alas kaki adalah 
pembentukan Sustainable Apparel Coalition (Koalisi Pakaian Jadi Berkelanjutan, SAC), 
jaringan global yang terdiri dari produsen pakaian jadi dan alas kaki, merek dagang, peritel, 
pemerintah, LSM, akademisi, dan organisasi penelitian. Anggota SAC termasuk merek alas 
kaki utama seperti Nike, Puma, Adidas, dan Ecco. Misi SAC adalah mengurangi dampak 
lingkungan dan sosial dari produk pakaian dan alas kaki di seluruh dunia. Baru-baru ini 
mengeluarkan Indeks Higg, perangkat untuk industri pakaian dan alas kaki untuk menilai 
aspek keberlanjutan dari siklus hidup produk dari bahan baku sampai akhir hayat. Meski 
semakin memperhatikan isu keberlanjutan alas kaki, informasi tentang penetrasi pasar sepatu 
ramah lingkungan tidak dapat ditemukan. Banyak brand mengkomunikasikan kegiatan ramah 
lingkungan mereka, namun biasanya tidak memberikan data pendukung, dengan menyebut 
kerahasiaan (Kowalska dan lain-lain 2006). 
 
Informasi tentang alas kaki ramah lingkungan yang diproduksi UKM Indonesia ternyata 
langka dan pasar untuk alas kaki yang berkelanjutan relatif tidak diketahui. Salah satu 
perusahaan di Bali, Indosole, mengklaim memproduksi alas kaki ramah lingkungan yang 
terbuat dari ban sepeda daur ulang (Indosole 2015). Perusahaan juga menggunakan bahan 
ramah lingkungan lainnya seperti katun dan kanvas organik. Lini sepatu dan pakaian 
terbarunya, Balifornia, baru saja diluncurkan di seluruh dunia. UKM lain yang memproduksi 
alas kaki ramah lingkungan ada, seperti Flameon Footmate, yang menggunakan denim daur 
ulang sebagai bahan utamanya (Flameon Footmate n.d.). Namun, jenis UKM ini langka dan 
sepertinya hanya menghasilkan produk dengan jumlah terbatas.  
 
Ada inisiatif dari pemerintah untuk memperbaiki kinerja lingkungan industri alas kaki. 
Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia telah menetapkan benchmarking (penetapan tolak 
ukur) ekolabel untuk berbagai industri, termasuk alas kaki berbasis kulit, dengan harapan 
industri dapat mematuhi dan mengelola praktik ekolabel sendiri (Tempo 2014). Produk yang 
berhak menggunakan ekolabel harus dapat terurai, dapat didaur ulang, dan sangat rendah atau 
bebas dari bahan kimia beracun. Kementerian juga telah membentuk Lembaga Sertifikasi 
Ekolabel dan Lembaga Verifikasi Ekolabel untuk melaksanakan proses sertifikasi. Selain itu, 
pemerintah telah membentuk badan sertifikasi untuk Sistem Manajemen Lingkungan (EMS) 
ISO 14000. Belum satu pun dari perusahaan manufaktur alas kaki mengajukan permohonan 
untuk ekolabel (Setyadewi dan Widowati 2015).  
 
Sertifikasi di Kanada 
 
Meskipun skema sertifikasi untuk alas kaki ada untuk pasar Kanada, terdapat sedikit 
informasi mengenai skema yang paling menonjol yang digunakan. Menurut Trade 
Facilitation Office of Canada (2011), isu hak-hak buruh saat ini dipandang sama pentingnya 
dengan isu lingkungan, karena kebanyakan pembeli untuk merek akan mengevaluasi faktor-
faktor tersebut sebagai bagian dari gambaran yang lebih besar ketika memutuskan untuk 
memasuki negara-negara baru. Brand Kanada ingin melihat pemerintah di negara produsen 
untuk memperbaiki dan memberlakukan peraturan standar lingkungan dan perburuhan. 
 
Lampiran A memberikan gambaran umum tentang semua standar yang dapat diterapkan pada 
alas kaki Indonesia yang ditujukan ke Kanada, menurut Standards Map International Trade 
Center. 
  

http://www.standardsmap.org/identify
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Kesimpulan 
 
Indonesia tetap menjadi pemain penting di pasar dunia untuk segmen alas kaki target TPSA 
(empat sub-segmen gabungan), dan telah melihat peningkatan pangsa pasarnya dari 0,8 
persen pada 2005 menjadi 2,0 persen pada 2014. Indonesia juga berhasil mencapai 
meningkatkan pangsa pasarnya di pasar impor Kanada, dari 0,7 persen pada 2007 menjadi 4,3 
persen pada 2015. Seluruh pasar impor Kanada telah berkembang pesat dalam beberapa 
tahun terakhir, menciptakan peluang lebih lanjut bagi para eksportir alas kaki Indonesia. 
 
Pemerintah Indonesia telah secara jelas membuat alas kaki sebagai industri prioritas untuk 
mendapat dukungan, termasuk untuk UKM. Sejumlah inisiatif diterapkan untuk 
meningkatkan produktivitas dan juga untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan 
ketenagakerjaan. Perusahaan yang lebih kecil membutuhkan dukungan tambahan dalam hal 
logistik dan akses terhadap bahan baku. Asosiasi Persepatuan Indonesia juga memiliki 
sejumlah program untuk membantu UKM, termasuk membantu mereka memasuki pasar 
ekspor. 
 
Industri alas kaki di Indonesia menawarkan banyak kesempatan kerja bagi perempuan, yang 
jumlahnya sekitar tiga perempat dari angkatan kerja. Perempuan diwakili dengan baik dalam 
manajemen di industri ini, dan ada contoh UKM yang dimiliki oleh perempuan yang telah 
sukses besar di pasar dunia—terutama di segmen pasar ceruk berkualitas tinggi. 
 
Sebagai kesimpulan, UKM Indonesia yang bergerak dalam pembuatan alas kaki dan 
mempertimbangkan untuk memasuki pasar Kanada akan memerlukan strategi yang jelas—
fokus pada produk berbiaya rendah, pasar massal atau kelas atas, atau bagian dari pasar 
ceruk. Hubungan erat dengan pedagang grosir juga penting, jika UKM Indonesia mau 
memenuhi kebutuhan volume, terutama di segmen pasar massal. 
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Lampiran A: Standar Ekspor Alas Kaki Indonesia ke Kanada 
 

Daftar Standar untuk Alas Kaki dari Indonesia ke Kanada Menurut Peta Standar ITC 19 
Standar Deskripsi dan Ruang Lingkup 
BSCI (Business 
Social 
Compliance 
Initiative Code of 
Conduct) 

Prakarsa Kepatuhan Sosial Bisnis (Business Compliance Initiative/BSCI) adalah inisiatif 
berbasis bisnis untuk mendukung pengecer, importir, dan brand yang berkomitmen 
untuk memperbaiki kondisi kerja dalam rantai pasokan internasional mereka. Visi BSCI 
adalah dunia dengan perdagangan bebas dan rantai pasok global yang berkelanjutan, 
pabrik dan peternakan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan nasional dan juga 
konvensi ILO yang melindungi hak-hak pekerja. BSCI menyatukan ratusan perusahaan 
dengan satu kode etik umum dan mendukung mereka dalam usaha mereka untuk 
membangun rantai pasok etis dengan menyediakan sistem yang berorientasi pada 
pembangunan, berlaku untuk semua sektor dan semua negara sourcing. 

EcoVadis EcoVadis berupaya memperbaiki praktik lingkungan dan sosial perusahaan dengan 
memanfaatkan pengaruh rantai pasok global. EcoVadis beroperasi sebagai platform 
kolaborasi yang memberikan peringkat keberlanjutan pemasok. EcoVadis memiliki 
metodologi untuk analisis CSR yang mencakup 21 kriteria di empat tema - lingkungan, 
praktik perburuhan yang adil, etika/praktik bisnis yang adil, dan rantai pasok. EcoVadis 
menawarkan pelatihan dan konsultasi, dan bertujuan untuk menemukan solusi bagi buyer 
dan penyedia.  

Ethical Trading 
Initiative (ETI) 

ETI adalah aliansi perusahaan, serikat pekerja, dan LSM yang mempromosikan 
penghormatan terhadap hak-hak pekerja di seluruh dunia. Peraturan ETI didasarkan pada 
konvensi International Labour Organization, dan bertujuan untuk mendukung anggota 
dalam membangun strategi perdagangan etis dalam rantai pasok mereka sendiri. 

Fair for Life Fair for Life bertujuan untuk memastikan hubungan yang adil dan positif antara produsen 
dan koperasi atau perusahaan kontraktor mereka, antara pekerja dan atasan mereka, dan 
antara seller dan buyer di pasar dunia dan memastikan kinerja standar secara bersamaan. 
Inisiatif ini menawarkan dua skema sertifikasi - Program Sertifikasi Fair for Life Social 
& Fair Trade dan Sertifikasi Social Responsibility. Fair for Life menawarkan inspeksi 
dan sertifikasi pihak ketiga yang netral terhadap brand dalam produksi awal, manufaktur, 
dan perdagangan. Fair for Life menggabungkan standar perdagangan sosial dan adil yang 
ketat dengan kemampuan beradaptasi dengan kondisi setempat. Sistem ini dirancang 
untuk komoditas makanan dan non-makanan (seperti kosmetik, tekstil, atau layanan 
wisata). 

FLA Workplace 
Code of Conduct 

FLA adalah upaya kolaborasi universitas, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan 
bertanggung jawab sosial yang berdedikasi melindungi hak-hak pekerja di seluruh dunia. 
Pedoman Perilaku Tempat Kerja FLA mendefinisikan standar ketenagakerjaan yang 
bertujuan untuk mencapai kondisi kerja yang layak dan manusiawi. Standar Kode Etik 
didasarkan pada standar International Labour Organization dan praktik perburuhan baik 
yang diterima secara internasional. FLA juga telah menciptakan proses pemantauan, 
remediasi, dan verifikasi independen untuk mematuhi Pedoman ini. 

ILO 
(International 
Labour 
Organization) 
Standards 

Sejak 1919, ILO, sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah memelihara 
dan mengembangkan sistem standar ketenagakerjaan internasional yang bertujuan untuk 
mempromosikan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan 
pekerjaan yang layak dan produktif, dalam kondisi bebas, setara, aman, dan bermartabat. 
Standar perburuhan internasional adalah instrumen hukum yang disusun oleh konstituen 
ILO (pemerintah, pengusaha, dan pekerja dari 185 negara anggota) yang menetapkan 
prinsip dan hak mendasar di tempat kerja. Bentuk Standar-standar tersebut adalah 
konvensi, perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang dapat diratifikasi 
oleh negara anggota, atau rekomendasi, yang merupakan pedoman yang tidak mengikat. 
Dalam banyak kasus, sebuah konvensi menetapkan prinsip dasar yang harus diterapkan 
oleh negara-negara yang meratifikasi, sementara rekomendasi terkait melengkapi 
konvensi tersebut dengan memberikan panduan yang lebih rinci mengenai penerapannya. 

Sedex Global  Sedex adalah organisasi keanggotaan nirlaba yang berdedikasi untuk mendorong 
perbaikan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab dalam rantai pasok global. 

                                                 
19 Tidak termasuk standar yang diidentifikasi untuk negara lain, seperti British Classic Consortium Global 
Standards atau US Department of Agriculture Organic Program misalnya. Informasi diambil langsung dari 
website StandardMap.  
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Sedex didirikan oleh sekelompok peritel Inggris pada 2004 dengan dua tujuan utama: 
meringankan beban penyedia yang menghadapi banyak audit, kuesioner, dan sertifikasi, 
dan mendorong perbaikan dalam kinerja etis rantai pasok global. Sebagai platform 
kolaborasi terbesar untuk berbagi data rantai pasok etis, Sedex adalah solusi manajemen 
rantai pasok yang efektif, membantu perusahaan mengurangi risiko, melindungi reputasi 
perusahaan, dan memperbaiki praktik rantai pasok. Sedex juga memiliki panduan praktik 
terbaik. 

Social 
Accountability 
International 
(SAI)—SA8000 

Social Accountability International adalah lembaga swadaya masyakarat nirlaba yang 
mempromosikan hak asasi manusia pekerja melalui pengembangan standar sukarela, 
yang diberi nama SA8000. Unsur-unsur normatif utama berasal dari standar ILO dan 
mencakup isu-isu seperti kesehatan dan keselamatan kerja, hak untuk melakukan 
perjanjian kerja bersama, dan jam kerja. 

Verified Carbon 
Standard—VCS 

VCS adalah sistem jaminan kualitas yang komprehensif untuk kredit karbon yang 
dikeluarkan di pasar sukarela. Proyek menggunakan persyaratan Verified Carbon 
Standard (Standar Karbon Terverifikasi) untuk memastikan pengurangan karbon mereka 
memenuhi standar kualitas yang diterima dan diverifikasi secara independen, memiliki 
penomoran unik, dan terdaftar secara transparan di database pusat.  

WFTO 
Guarantee 
System 

World Fair Trade Organization (WFTO) adalah jaringan global organisasi yang mewakili 
rantai pasok perdagangan yang adil. WFTO adalah sarana bagi pihak yang terlibat dalam 
perdagangan adil: produsen, pemasar, eksportir, importir, pedagang grosir, dan peritel 
yang menunjukkan komitmen 100 persen terhadap perdagangan adil. Tujuan WFTO 
adalah memungkinkan produsen kecil memperbaiki mata pencaharian dan masyarakat 
mereka melalui perdagangan adil yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan 
memberikan akses pasar melalui kebijakan, advokasi, kampanye, pemasaran, dan 
pemantauan.  

Workplace 
Condition 
Assessment 
(WCA) 

Pada 2010, badan audit dan sertifikasi rantai pasok CSR terbesar, Intertek, menetapkan 
untuk menantang norma dalam penjadwalan, pelacakan, pelaksanaan, dan pelaporan 
audit tanggung jawab sosial. Berakar pada 20 tahun pengalaman dalam audit rantai pasok 
untuk kinerja CSR, Workplace Conditions Assessment (Penilaian Kondisi Tempat Kerja, 
WCA) adalah platform komunitas berbasis perangkat lunak dan data yang 
memungkinkan pengumpulan data otomatis yang mengarah ke hasil audit terukur 
berbasis rating. Auditor diberi format audit yang efisien dan efisien berdasarkan 
teknologi eAudit terkemuka Intertek, dan pengguna brand/peritel WCA memiliki akses 
ke perangkat data mining yang tak ternilai yang dapat membantu menetapkan metrik 
kinerja yang dapat dijadikan tolak ukur terhadap rata-rata industri global, industri, dan 
negara. WCA menangani hal-hal berikut ini: tenaga kerja (pekerja anak/buruh paksa, 
diskriminasi, disiplin, pelecehan/kekerasan, kebebasan berserikat, kontrak kerja); upah 
dan jam kerja (upah dan tunjangan, jam kerja); kesehatan dan keselamatan kerja (fasilitas 
kerja umum, kesiapsiagaan darurat, kecelakaan kerja, keselamatan mesin, bahaya 
keselamatan, bahan kimia dan bahan berbahaya, asrama dan kantin); sistem manajemen 
(dokumentasi dan catatan, umpan balik dan partisipasi pekerja, audit dan proses tindakan 
korektif); dan lingkungan (kepatuhan hukum, sistem pengelolaan lingkungan, limbah dan 
emisi udara). 
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