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BAB I 

GAMBARAN UMUM 

 

 

Nilai revenue pasar produk alas kaki Spanyol sebesar USD 8,2 miliar pada 

tahun 2020 (Statista, 2020), dimana pangsa produk terbesar untuk industri alas 

kaki Spanyol adalah alas kaki kulit (leather footwear) dengan nilai sebesar USD 

3,9 miliar, kemudian disusul oleh alas kaki berbahan tekstil dan alas kaki 

lainnya (USD 2,7 miliar), sneakers (USD 917,7 juta) dan athlectic sportwear 

(USD  672,6 juta). Diperkirakan nilai tersebut akan terus bertumbuh dengan laju 

Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 4,6% pertahun sehingga nilai 

pasar produk alas kaki pada tahun 2025 diperkirakan mencapai USD 10,3 

miliar.  

 

Produk alas kaki berbahan kulit masih mendominasi pasar alas kaki Spanyol 

dengan nilai USD 4,7 miliar. Nilai produk alas kaki lainnya pada tahun 2025 

juga diperkirakan mengalami peningkatan yakni alas kaki berbahan tekstil dan 

alas kaki lainnya (USD 3,3 miliar), sneakers (USD 1,3 miliar) dan athlectic 

footwear (USD  906,7 juta). 

 

Meskipun sepatu olahraga (termasuk jenis sneakers dan athletic footwear) 

bukan menjadi produk dengan pangsa terbesar dalam pasar alas kaki Spanyol, 

namun pasar produk ini menunjukkan pertumbuhan positif yang cukup 

signifikan dan diperkirakan akan terus bertumbuh. Salah satu faktor pendorong 

utama pertumbuhan industri alas kaki Spanyol adalah meningkatnya 

popularitas dan demand produk sepatu olahraga (termasuk jenis sneakers dan 

athletic footwear).  

 

Popularitas produk sepatu olahraga khususnya di kalangan Spaniards kini telah 

melebihi popularitas alas kaki casual. Hal ini disebabkan karena 

berkembangnya tren gaya hidup sehat yang banyak dianut oleh Spaniards dan 

masyarakat Eropa lainnya bahkan masyarakat global.  



Sehingga untuk menunjang gaya hidup sehat tersebut dibutuhkan alas kaki 

yang memudahkan dan memberikan kenyamanan untuk melakukan kegiatan 

aktif seperti bersepeda, berjalan kaki atau melakukan olahraga.   

 

Segmen pasar sepatu olahraga tidak hanya Spaniards usia produktif saja, 

tetapi juga Spaniards yang berusia 50 tahun keatas juga banyak yang 

menggunakan sepatu olahraga karena alasan kesehatan dan kenyamanan. 

Segmen pasar lansia diperkirakan akan terus bertumbuh mengingat besarnya 

demand serta didukung dengan faktor daya beli yang tinggi dan leisure time 

yang banyak.  

 

Diantara masyarakat negara-negara Eropa, konsumen Spanyol juga dikenal 

memiliki gaya hidup yang casual atau less formal, sehingga penggunaan 

sepatu olahraga menjadi hal yang sangat wajar untuk digunakan Spaniards 

baik ketika bekerja atau beraktivitas di waktu senggang. 

 

Selain tren kesehatan dan kebugaran di kalangan konsumen Spanyol, 

berkembangnya berbagai inovasi teknologi yang diadopsi kedalam produk 

sepatu olahraga juga menjadi faktor yang menyebabkan industri ini 

berkembang pesat di Spanyol maupun negara Eropa lainnya. Inovasi teknologi 

yang diadopsi kedalam produk sepatu olahraga misalnya adalah smart shoes 

for runner yang mengkaitkan fitur dalam sepatu olahraga yang di-link-kan 

dengan gadget untuk mengukur indikator kesehatan penggunanya seperti detak 

jantung, kadar oksigen, tekanan darah dan lain-lain.  

 

Merek besar sepatu olahraga yaitu Adidas yang berkolaborasi dengan Kanye 

West juga menghasilkan produk sepatu olahraga yang dipadukan dengan fitur 

entertainment. Tren fashion juga menjadi faktor yang mendorong besarnya 

demand produk sepatu olahraga. Kolaborasi dengan fashion icon menjadi cara 

yang dilakukan oleh perusahaan brand sepatu olahraga besar untuk 

meningkatkan penjualannya. Hal tersebut dilakukan oleh Nike Amerika dan 



Adidas Espana yang mensponsori tim sepak bola Spanyol atau menggunakan 

pemain sepak bola yang populer dalam iklannya.   

 

Tren produk sepatu olahraga yang diperkirakan akan berkembang adalah 

konsumen Spanyol yang menuntut terpenuhinya aspek sustainability dan 

kebutuhan sepatu olahraga yang ramah lingkungan dari segi penggunaan 

bahan bahan  yang ramah lingkungan atau hasil recycling, metode produksi, 

teknik pewarnaan dan pengemasan.  

 

Berdasarkan klasifikasi HS berdasarkan Harmonized System (HS) yang 

dikeluarkan oleh World Customs Organisation (WCO), untuk sepatu olahraga 

masuk dalam HS 6404.11 yaitu Sports Footwear, Including Tennis Shoes, 

Basketball Shoes And Gym Shoes, With Outer Soles Of Rubber Or Plastics 

And Uppers Of Textile Material.  

 

Pada tahun 2019, impor Spanyol akan produk sepatu olahraga dalam HS 

6404.11 sebesar USD 0,53 Miliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 2 

KOMODITI DAN NEGARA PESAING 

 

 

Sumber impor utama Spanyol untuk produk sepatu olahraga ini adalah berasal 

dari Belgia dengan impor pada tahun 2019 sebesar USD 110,35 Juta, diikuti 

China dengan nilai USD 95,62 Juta dan Viet Nam sebesar USD 78,58 Juta.  

 

Indonesia berada pada posisi ke-7 dengan nilai impor pada tahun 2019 

mencapai USD 29,32 Juta dan pada periode Januari-Agustus 2020 tercatat 

sebesra USD 15,75 Juta atau mengalami penurunan 22,18% dibandingkan 

Januari-Agustus 2019. Penurunan ini dimungkinkan karena adanya pandemi 

sejak awal tahun 2020 yang mengakibatkan terjadinya lockdown  di Spanyol 

dan tidak memungkinkan masyarakat Spanyol untuk melakukan olahraga di 

luar rumah mereka. Penurunan impor tidak hanya berasal dari Indonesia 

namun juga dari negara lainnya.  

 

Gambar 1. Negara Asal Impor Sepatu Olahraga Spanyol Periode 2015-

Januari-Agustus 2020 

 
Sumber: Agencia Tributaria, GTIS, 2020 (diolah) 

 

Negara ASEAN lainnya yang memasuki pasar Sepatu Olahraga Spanyol selain 

Indonesia adalah Viet Nam (posisi ke-3), Kambodia (posisi ke-10), Myanmar 

(posisi ke-14) dan Thailand (posisi ke-15). 



Secara detil, 20 negara utama asal impor sepatu olahraga Spanyol adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Negara Asal Impor Spanyol – Sepatu Olahraga HS 6404.11 

Tahun 2015-2019 (USD Juta) 

2015 2016 2017 2018 2019 Aug 2019 Aug 2020

World 363.73 447.43 535.08 558.84 526.32 360.86 305.95 -15.22

1 Belgium 55.71 91.92 126.28 135.24 110.35 71.57 67.04 -6.34

2 China 75.98 98.89 87.52 84.51 95.62 71.15 68.81 -3.29

3 Vietnam 66.37 71.94 79.72 87.01 78.58 55.36 42.83 -22.64

4 Netherlands 27.87 49.31 67.19 64.97 68.96 48.32 25.75 -46.71

5 Bangladesh 1.99 10.69 21.08 34.17 32.67 20.21 28.51 41.06

6 Germany 23.01 25.62 28.91 31.43 31.43 23.16 10.42 -55.00

7 Indonesia 36.20 32.71 43.19 41.16 29.32 20.24 15.75 -22.18

8 France 47.92 27.50 28.33 31.27 28.12 18.84 14.63 -22.36

9 Italy 9.00 15.54 22.98 18.80 15.11 9.20 10.46 13.68

10 Cambodia 6.88 6.31 7.36 5.87 10.03 6.84 4.25 -37.96

11 United Kingdom 4.83 6.81 8.31 8.60 7.50 4.80 3.77 -21.40

12 Poland 0.55 0.65 0.72 1.69 4.40 2.70 3.01 11.61

13 Portugal 3.46 3.89 3.22 3.82 3.84 2.44 2.43 -0.41

14 Myanmar 0.01 0.00 1.16 2.41 1.86 1.06 1.11 4.38

15 Thailand 0.43 0.91 1.89 1.57 1.72 1.08 0.80 -25.87

16 India 1.12 1.41 1.09 0.92 1.64 0.98 1.86 89.80

17 Not Determin Intra EU Trade 0.09 0.24 0.35 0.65 0.70 0.44 0.57 30.42

18 United States 0.09 0.23 0.08 0.32 0.62 0.32 0.07 -78.43

19 Malta 0.00 0.00 0.00 0.26 0.55 0.46 0.26 -42.58

20 Tunisia 0.00 0.00 0.33 0.38 0.51 0.05 1.19 2312.97

No Negara 
USD Juta Year To Date

% Δ

Sumber: Agencia Tributaria, GTIS, 2020 (diolah) 
 

Sementara itu dilihat dari kompetisi pasarnya, pelaku (brand) produk sepatu 

olahraga Spanyol terdiri dari 13 perusahaan. Hasil analisis Statista (2020) 

menunjukkan bahwa sebanyak 5,1 juta orang membeli sepatu olahraga merk 

Adidas pada tahun 2019. Kompetitor Adidas yang cukup kuat  adalah Nike 

dengan jumlah konsumen Spanyol yang membeli sepatu merk ini sebanyak 5 

juta orang. Merk sepatu olahraga lainnya yang banyak dibeli oleh konsumen 

Spanyol antara lain Other Decathlon (3,3 juta orang), Asics (1,8 juta orang) dan 

Rebook (1 juta orang). 

 

 



Konsumen Spanyol (dan negara Eropa lainnya) lebih menyukai membeli sepatu 

olahraga melalui jejaring online seperti berbagai platform e-commerce atau 

media sosial (instagram, facebook) sebagai saluran distribusi yang mereka 

pilih. Hal ini dikarenakan konsumen dapat memilih lebih puas produk alas kaki 

yang mereka inginkan baik model, warna maupun ukuran karena katalog yang 

dipajang oleh e-commerce tersebut lebih lengkap dibandingkannya toko offline.  

 

Meskipun pembelian secara online terus berkembang pesat, namun banyak 

juga konsumen Spanyol yang tetap mencari sepatu olahraga di toko offline 

karena mereka berinteraksi dengan penjual yang dapat memberikan informasi 

lebih banyak mengenai produk sepatu olahraga yang akan mereka beli. Selain 

itu, konsumen juga bisa langsung mencoba produk sepatu tersebut sehingga 

dapat mengurangi kesalahan pemilihan ukuran sepatu dan dapat meningkatkan 

kenyamanan. 

 

Produk sepatu olahraga adalah kategori produk yang banyak di distribusikan 

secara tradisional. Khususnya produk yang berasal dari merek mewah dunia, 

dimana saluran pemasaran untuk produknya masih mengandalkan toko offline. 

Selain toko resmi milik merek tertentu, penjualan produk sepatu olahraga juga 

banyak dijumpai di departement stores dan speciality stores. Saluran distribusi 

melalui sport club juga banyak digunakan untuk memasarkan produk sepatu 

olahraga. 

 

Gambar 2 . Saluran Distribusi Sepatu Olahraga di Spanyol 
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Berikut adalah harga produk Sepatu Olahraga di pasar Spanyol  

  

  

  

 
 

  

Sumber : Hasil Pengamatan 

 

 

 

 



BAB III 

STRATEGI PESAING 

 

 

Indonesia dengan penduduk terbanyak ke-empat di dunia dengan jumlah 

sekitar 258 juta orang, menjadi incaran investor industri sepatu, baik sepatu 

olahraga maupun sepatu casual baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. 

Tingginya investor yang masuk ke industri sepatu ini mendorong produksinya 

cenderung meningkat. Kalangan produsen sepatu olahraga dengan merek 

global seperti Nike, Adidas, dan New Balance berkomitmen untuk 

memperbesar investasinya di Indonesia, mengingat preferensi pasar global 

lebih besar untuk produk asal Indonesia. 

 

Secara global perkembangan sepatu olahraga terbilang sangat menarik. 

Sepatu olahraga yang dikenal dengan sebutan sneakers  tidak hanya menjadi 

ikon fesyen, tetapi juga membudaya sebagai buruan para pencinta sepatu. 

Cemerlangnya tren sneakers dari waktu ke waktu juga membuka peluang besar 

bagi industri alas kaki di Indonesia.  

 

Menyinggung merek lokal untuk sepatu olahraga dalam hal ini sneakers, belum 

ada merek lokal yang mampu menembus dunia sneakers internasional. Akan 

tetapi persoalan kompetisi melawan merek sneakers terkenal bukan saja 

dialami oleh  Indonesia, tetapi juga negara lainnya seperti China juga 

mengalami kesulitan. Walau memang beberapa merek sepatu olahraga 

Indonesia sudah diekspor seperti merek Specs, tetapi tidak banyak.  

 

Untuk dapat memasuki pasar Sepatu olahraga Spanyol harus memenuhi dan 

melengkapi persyaratan yang di tetapkan dalam regulasi Uni Eropa. 

Persyaratan impor produk sepatu olahraga yang berlaku di Spanyol maupun 

negara Eropa lain tidak tersedia secara khusus, sehingga eksportir harus 

mengikuti regulasi impor produk alas kaki (secara umum) yang berlaku di 

negara tersebut.  

 



Persyaratan Hukum 

Untuk mengekspor produk sepatu olah raga ke Spanyol dan negara Eropa 

lainnya , eksportir harus memenuhi persyaratan legal dibawah ini: 

• Keamanan Produk 

Pedoman Keamanan Produk Umum Eropa (termasuk Spanyol) pada dasarnya 

menyatakan bahwa semua produk yang dipasarkan di Eropa harus aman 

digunakan. Namun, regulasi atau UU tentang keamanan produk spesifik untuk 

produk alas kaki dan sepatu olahraga belum tersedia. Oleh karena itu, eksportir 

harus membaca dan memenuhi aturan umum yang dapat dilihat pada: General 

Product Safety Directive in the EU Export Helpdesk (http://exporthelp. 

europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&fil

e1=ehir_eu15_02v001/eu/main/req_safeprod_eu_010_0612.htm&reporterLabel

1=EU&reporterId2=NL&file2=&reporterLabel2=Netherlands&label=General+pro

duct+safety&languageId=en&status=PROD).  

 

Eksportir juga harus memeriksa informasi produk yang tidak aman, dapat dilihat 

pada RAPEX Database (http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/ 

main/index.cfm?event=main.search).  

 

• Bahan Kimia dan Zat Terlarang 

Uni Eropa termasuk Spanyol telah membatasi sejumlah besar bahan kimia 

dalam produk yang dipasarkan di Eropa, khususnya produk kimia yang 

dianggap berbahaya bagi manusia maupun lingkungan. Daftar produk kimia 

yang dilarang dapat dilihat pada Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals (REACH) (Regulation (EC) 1907/2006).  

 

Beberapa produk kimia yang dilarang dan relevan dengan produk alas kaki 

seperti Azo dyes, Chromium VI, Organostannic compounds, PVC, 

Perfluorooctane sulphonate (PFOS). 

 

 

 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu15_02v001/eu/main/req_safeprod_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=&reporterLabel2=Netherlands&label=General+product+safety&languageId=en&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu15_02v001/eu/main/req_safeprod_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=&reporterLabel2=Netherlands&label=General+product+safety&languageId=en&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu15_02v001/eu/main/req_safeprod_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=&reporterLabel2=Netherlands&label=General+product+safety&languageId=en&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu15_02v001/eu/main/req_safeprod_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=&reporterLabel2=Netherlands&label=General+product+safety&languageId=en&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu15_02v001/eu/main/req_safeprod_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=&reporterLabel2=Netherlands&label=General+product+safety&languageId=en&status=PROD
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.search
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.search


Persyaratan Umum.  

Selain persyaratan hukum yang akan dihadapi oleh pemasok dari negara 

berkembang yang mengekspor alas kaki khusus ke Eropa adalah persyaratan 

yang tidak wajib, namun tidak dapat dihindari, yaitu : 

• Label perawatan 

Menurut standar GINETEX, label alas kaki harus menyertakan petunjuk tentang 

perawatan umum dan peringatan; pencucian; pengeringan; menyetrika; 

dan/atau perawatan tekstil profesional (dry-cleaning). 

 

• Kinerja keberlanjutan 

Persyaratan standar keberlanjutan terkait dengan animal welfare dan 

lingkungan terkait dengan asal (supply chain) produk serta kesejahteraan sosial 

(buruh dan masyarakat sekitar) menjadi isu yang menyita perhatian dari 

pembeli Spanyol dan negara Eropa lainnya. Kinerja keberlanjutan yang dimiliki 

oleh produsen/eksportir produk sepatu olahraga menjadi kekuatan keunggulan 

kompetitif  untuk menembus pasar Spanyol dan Eropa. 

 

Persyaratan khusus (Nische Market).  

Di saat aspek keberlanjutan mulai berkembang, kepemilikkan sertifikasi menjadi 

hal yang diperlukan untuk memasuki pasar khusus ini. Sertifikasi yang 

dimaksud seperti sertifikasi keberlanjutan, sertifikasi serat organik dan fairtrade. 

Penggunaan Eco-label pada produk sepatu olahraga yang meng-adress isu 

lingkungan juga dapat diperhatikan oleh ekportir untuk menambah daya saing 

produknya. Regulasi Uni Eropa mengenai eco-label pada produk alas kaki 

dapat dilihat pada : http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/ 

footwear.pdf.  

 

Jika eksportir dapat memenuhi persyaratan khusus ini, maka eksportir akan 

berpeluang menikmati margin yang lebih besar.  

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/footwear.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/footwear.pdf


Persyaratan Label 

Label pada produk alas kaki dimaksudkan untuk memberikan informasi 

mengenai bahan utama yang digunakan pada sepatu tersebut. Sehingga label 

tersebut harus mendeskripsikan material menjadi tiga bagaian yaitu upper, 

lining and sock dan outer sole. Dalam setiap deskripsi materialnya, label harus 

menginformasikan bahwa material yang digunakan dari jenis apa, misalnya 

kulit, kulit yang telah dilapisi, tekstil atau lainnya.  

 

Informasi tersebut dapat dijelaskan baik melalui kata atau simbol. Selain itu, 

produsen/eksportir juga harus mencantumkan Made-in dalam label produknya. 

Hal ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan Komisi Uni Eropa terkait 

kebijakan mandatori origin labelling untuk semua produk, termasuk alas kaki.  

 

Persyaratan Kemasan 

Hingga saat ini belum ada regulasi spesifik yang mengatur persyaratan 

kemasan untuk produk als kaki. Namun, produsen/eksportir sangat dianjurkan 

untuk menggunakan kemasan produk yang waste-friendly, kemasan berbahan 

hasil daur ulang atau kemasan dengan material yang biodegradable. 

 

Pasar sepatu olahraga Spanyol sedang mengalami perkembangan yang cukup 

pesar, sehingga dibutuhkan tips bisnis yang mendukung kesuksesan eksportir 

sepatu olahraga dengan pembeli Spanyol dan negara Eropa lainnya. Berikut 

adalah tipsnya: 

• Gunakan market research untuk menentukan posisi eksportir dalam pasar 

produk yang dituju. 

• Analisis market research untuk menemukan mitra dagang (pembeli 

Spanyol) yang paling cocok untuk produk sepatu olahraga yang ditawarkan 

oleh eksportir. 

• Eksportir melakukan pemeriksaan kondisi keuangan pembeli untuk 

meyakinkan dan menjamin kemampuan finansial dari mitra dagang sebagai 

upaya mitigasi resiko yang dihadapi oleh eksportir. 



• Eksportir dapat memanfaatkan besarnya demand pembeli terhadap produk 

sepatu olahraga di tengah resesi ekonomi seperti saat ini, dengan 

menawarkan harga yang kompetitif . 

• Pelajari dan penuhi persyaratan dan regulasi impor produk alas kaki 

(termasuk untuk sepatu olahraga) yang berlaku di Spanyol dan negara 

Eropa lainnya. 

• Pantau, ikuti dan predikisi tren perkembangan produk yang baru di pasar 

Spanyol melalui website atau blog fashion dan olahraga. 

• Jika telah menentukan pembeli potensial atas produk sepatu olahraga yang 

ditawarkan, eksportir harus mempersiapkan diri (beserta dokumen 

kelengkapan produk dan sampel produk) untuk melakukan contact personal 

dan bertemu dengan pembeli tersebut.  

• Pada pertemuan pertama, eksportir/produsen wajb berkenalan secara 

pribadi dan merepresentasikan perusahaan dan produk secara profesional. 

• Berkomunikasi dengan jelas, tepat dan baik melalui telepon, email dan 

kontak langsung, termasuk asah kemampuan mendengar sebagai 

keterampilan yang penting namun sering diabaikan dalam proses bisnis. 

• Bangun hubungan jangka panjang dengan pembeli dan seluruh bagian 

perusaahan buyer (jangan bergantung pada satu orang perwakilan). 

• Menghubungi perwakilan pemerintah yang ada di Spanyol (Atase 

Perdagangan Madrid dan Indonesia Trade Promotion Center  di Barcelona) 

merupakan salah satu cara untuk menemukan dan mengetahui kredibilitas 

calon pembeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 


