
Digitalisasi Terintegrasi Untuk 

UMKM bidang Alas Kaki 

Berbasis Industri 4.0
Sebuah peluang implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

untuk dunia industri mikro kecil dan menengah dengan



State of the Art
Inovasi footwear saat ini



Nike
Salah satu perusahaan sepatu terbesar di dunia, 

Nike, meluncurkan sepatu HyperAdapt 1.0 self-lacing 

yang inovatif. Sepatu memiliki sensor tekanan di sol 

yang mendeteksi kapan harus memasukkan kaki ke 

dalam dan memicu algoritme yang memungkinkan 

pengikatan otomatis. Dengan LED terintegrasi, 

sepatu dapat memperingatkan pengguna tentang 

baterai lemah atau ketat. Apalagi sepatu ini tidak 

perlu diisi ulang setiap hari, dan bisa bertahan hingga 

dua minggu.



Under Armor
Sepatu HOVR Phantom dan HOVR Sonic yang dirilis 

pada Februari 2018 oleh Under Armour memiliki 

sensor bawaan untuk merekam sejumlah metrik 

penting bagi pelari. Ini termasuk kecepatan, jarak, 

langkah, langkah, dan irama. Sepatu bermuatan chip 

ini dapat dengan mudah disinkronkan ke aplikasi Map 

My Run dan kompatibel dengan ponsel iOS dan 

Android. Pengguna dapat merasakan gravitasi nol 

dan aliran energi yang luar biasa dengan sifat 

bantalan dan kenyamanan sepatu yang sangat baik.



Digitsole
Sepatu pintar dari Digitsole memiliki berbagai kegunaan dan 

cocok untuk semua orang. Sepatu pintar interaktif ini 

memberikan umpan balik yang dipersonalisasi untuk 

menganalisis kesehatan, kelelahan, postur, langkah, dan 

kalori serta membuat data yang tepat untuk meningkatkan 

kesehatan dan mencegah cedera. Ini dengan mudah 

dihubungkan ke perangkat Bluetooth 4.0 dan memberikan 

pelatihan yang dipersonalisasi secara real time melalui 

aplikasi smartphone. Desain sepatu generasi berikutnya 

yang ringan menawarkan tali otomatis dan pengaturan 

suhu.



Xiaomi
Xiaomi, pemain besar lainnya di pasar, telah 

mengembangkan sepatu pintar MiJia yang sarat 

chip. Sepatu ini dengan mudah dihubungkan ke 

aplikasi MiFit Xiaomi untuk mendeteksi kecepatan, 

jarak, kalori, jam tidur, dan bahkan berat badan. 

Hanya dengan menggoyangkan sepatu, seseorang 

dapat menghubungkan dan menyinkronkan data 

dengan aplikasi. Apalagi, sepatu berpenampilan 

sporty ini memiliki daya tahan baterai yang lama.



Altra Torin IQ 
Sepatu ini dilengkapi sensor dan pemancar yang ringan 

dan setipis silet untuk menyediakan data untuk setiap kaki 

secara individual. Selain itu, mereka memberikan umpan 

balik pembinaan langsung, termasuk tingkat dampak, zona 

pendaratan, jarak, kecepatan, waktu kontak, dan irama. 

Pembinaan dapat dibuat terdengar tergantung pada 

preferensi pelari. Sepatu Altra IQ berkomunikasi langsung 

ke aplikasi iFit perusahaan di ponsel cerdas. Pengaturan 

layar aplikasi mudah disesuaikan dengan umpan balik 

yang disampaikan secara real time.



Apa sajakah teknologi berbeda yang 

digunakan pada sepatu pintar?
Sepatu pintar membutuhkan sistem yang andal untuk akuisisi data, transmisi data, penyimpanan, dan 

analisis data. Berbagai macam sensor digunakan untuk memperoleh data untuk sepatu pintar: 

Satuan pengukuran magnetik-inersia yang terdiri dari akselerometer, giroskop, dan magnetometer 

digunakan untuk analisis gaya berjalan. 

Sistem navigasi satelit seperti GPS, GLONASS, dan GALILEO digunakan untuk memberikan 

informasi lokasi waktu nyata. 

Sensor tekanan digunakan untuk memberikan informasi tentang distribusi gaya berjalan tengah berat 

badan. 

Sensor lingkungan sekitar, termasuk sensor tekanan atmosfer, cahaya, dan suara, digunakan untuk 

memperoleh data dari aktivitas yang bergantung pada ketinggian dan lingkungan sekitarnya. 

Sensor status internal digunakan untuk memberikan informasi tentang baterai dan kapasitas memori.



Bagaimana peluang untuk UMKM bidang alas kaki di Indonesia?

Research & Development kolaborasi dengan Perguruan Tinggi



Menyiapkan SDM untuk Era INDUSTRY 4.0 DAN SOCIETY 5.0

Proses utamanya adalah pembinaan, 
pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa

perguruan tinggi.

- NadiemMakarim, Serah Terima Jabatan Rektor UI, 4 Desember 2019

Prioritas utama di perguruan tinggi (begitu juga
Kementerian) dalam 5 tahun ke depan adalah

penciptaan SDM unggul pemimpin masa depan. 

KAMPUS MERDEKA -MERDEKA BELAJAR –

PEMBELAJARAN RELEVAN DENGAN DUNIA INDUSTRI / USAHA

“IDEAL: 3 SEMESTER DI LUAR PRODI”
Magang, pertukaran pelajar, proyek di desa,  wirausaha, riset, studi independen, 

dan kegiatan mengajar di daerah terpencil (harus dibimbing seorang dosen )



Kolaborasi dengan Visi & Hati

Integrasi roadmap kebutuhan UMKM dan roadmap PT (+ pemahaman 

karakteristik PT) 

Merumuskan tingkat prioritas kebutuhan UMKM dengan kesiapan PT 

Integrasi outcome/KPI masing-masing (Penelitian, Prototip, HKI, Start-up, dll) 

Melakukan analisis SWOT bersama menentukan langkah nyata untuk jangka 

pendek, menengah & panjang



Digitalisasi apa saja yang bisa 

dilakukan dalam waktu dekat

Digitalisasi proses produksi, digitalisasi promosi & branding, reverse 

engineering product, digitalisasi karakteristik UMKM masing-masing 

Program MBKM dengan PT yang sesuai 

Standarisasi data 

Marketplace Berbasis AR & VR 

Kerjasama R&D dengan output penelitian, publikasi, HKI, prototip


