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“Dengan 

membatasi 
impor garmen, akan 
mendorong industri 

lokal menguasai pasar di 
dalam negeri. Bila perlu, 

pemerintah belanja 
seragam untuk ASN 

dan BUMN”
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Belakangan ini telah berlangsung beberapa webinar 
yang menyoroti kondisi industri tekstil dan produk 
tekstil (TPT) saat ini dimana sebelum pandemi 

covid-19 industri ini telah mengalami banyak permasalahan. 
Kondisi industri TPT saat ini semakin berat dengan adanya 
pandemi dimana permintaan pasar baik dalam negeri 
maupun ekspor turun drastis yang berdampak pada 
penurunan utilisasi kapasaitas terpasang di industri ini. 

Dari beberapa webinar yang diselenggarakan terkait 
dengan kondisi industri TPT saat ini, para pembicara 
menyampaikan beberapa usulan ke pemerintah antara lain  
diskon untuk pemakaian PLN di malam  hari antara jam 
24.00 - 06.00 mengingat pabrik sudah mulai beroperasi 
sejak Juli 2020 meskipun belum maksimal sehingga 
pemberian diskon tarif listrik dari Juli sampai dengan 
Desember 2020 dianggap tidak banyak membantu.

Sementara itu, Ketua umum Himpunan Bank Negara 
(Himbara) Sunarso mengatakan masalah Utama 
pengusaha tekstil adalah menurunya permintaan dan 
margin yang tipis karena harga bahan bakunya tinggi. 
Untuk itu, perlu ada solusi jangka pendek dalam setahun  
ini melalui perkuatan permintaan konsumsi dalam negeri 
dan pembatasan impor bahan jadi. Menurutnya program 
apapun yang diberikan pemerintah apabila tidak ada 
demand tidak akan banyak membantu industri.  

“Dengan membatasi impor garmen, akan mendorong 
industri lokal untuk menguasai pasar di dalam negeri. Bila 
perlu, pemerintah belanja seragam untuk ASN dan BUMN” 
kata Sunarso yang juga direktur Utama PT. Bank Rakyat 
Indonesia Tbk.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Hubungan 
Internasional Shinta Widjaja Kamdani  mengatakan saat 
ini konsumsi di level internasional tidak bisa diandalkan 
sebagai engine of growth dalam waktu satu tahun ke depan. 
Setidaknya hingga ada pemulihan ekonomi global dari 
covid-19. Untuki itu perlu meningkatkan konsumsi nasional 
dengan segera memberikan berbagai stimulus seperti 
kredit usaha dan belanja pemerintah harus digulirkan atau 
didistribusikan secepatnya kepada masyarakat dan pelaku 
usaha. Terutama bagi mereka yang membutuhkan, guna 
meningkatkan appetite konsumsi produk manufaktur 
dalam negeri.

Ekonom Senior 
Institute for 
Development of 
Economics and 
Finance (INDEF) 
Enny Sri Hartati 
m e n g a t a k a n , 
indutri tekstil 
m e m i l i k i 
persoalan fundamental di industri TPT yakni regulasi-
regulasi yang dinilai berpotansi membunuh industri. 
“Kalau tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk 
membangun keterkaitan industri dari hulu ke hilir, 
maka semua kebijakan hanya retorika,” katanya. 

Menurutnya, selama ini pemerintah tidak memiliki 
kebijakan pengembangan industri TPT yang konkrit dari 
hulu dan hilir. Industri TPT menghadapi bea masuk bahan 
baku impor tinggi, sedangkan pakaian jadi (garmen) 
tarifnya free. “Kalaupun kita bisa mengekspor, pasti daya 
saingnya rendah karena harga bahan baku yang diimpor 
tidak kompetitif. Bahkan di dalam negeri pun kalah bersaing 
dengan produk garmen impor. Lama-lama industri TPT 
bukan cuma merosot, malahan bisa habis,” tutur Enny. 
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Survei yang dilakukan secara online oleh Lenzing 
belum lama ini kepada 9.000 respon  di 9 negara, yaitu 
Indonesia, Cina, Jepang, Korea, India, Turki, Jerman, 
Inggris, dan Amerika Serikat menemukan bahwa:

Sebanyak 86% responden percaya bahwa membeli 
pakaian dari bahan yang ramah lingkungan adalah kunci 
dari gaya hidup berkelanjutan, dan mereka membeli 
produk dari merek yang berkomitmen menggunakan 
bahan baku yang berkelanjutan (80%)atau berbahan 
daur ulang (77%) 
Mereka juga membaca label hangtag (88% produk 
pakaian dan 86% tekstil rumahan), dan mayoritas 
responden mau membayar rata-rata 40% lebih tinggi 
untuk pakaian dan tekstil rumahan yang menyebutkan 
produk berkelanjutan.

Saat ditanya selera mereka membeli pakaian atau tekstil 
rumahan, setengah dari responden mau membeli produk 
dengan label “ramah lingkungan” atau “alami”, dan lebih 
dari 60% responden mau membeli produk dengan label 
“dapat didaur ulang” setelah rusak. 

Dari temuan-temuan ini merupakan pelung bagi 
perusahaan untuk lebih transparan mengenai produknya 
sehingga konsumen dapat memperoleh informasi yang 
lengkap mengenai jenis bahan baku yang digunakan, 
proses produksi dan kondisi produk setelah produk itu 
selesai masa pakai. Hal ini dibutuhkan demi meningkatkan 
kepercayaan konsumen dan memaksimalkan potensi 
bisnis.).
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Lembaga 
k e u a n g a n , 

p r o d u k - p r o d u k 
pembiayaannya masih 

seperti dulu. Saya mulai 
industri di tahun ‘82, ya 
masih seperti itu, belum 
ada produk pembiayaan 
yang baru, kita semakin 

hari semakin 
ketinggalan

KADIN SEBUT INDUSTRI TPT SEMAKIN HARI 
SEMAKIN TERTINGGAL 
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DAFTAR ISI     
Menyelamatkan Industri TPT Nasional  

Transparansi Kunci Kunci Kepercayaan Konsumen 
TPT
Kadin Sebut Industri TPT Semakin hari semakin 
tertinggal

Ketua API Minta Pembatasan Impor Pakaian Jadi 
dan Karpet
Terlilit Hutang, Duniatex Tetap pertahankan 45.000 
Karyawan

FTA Vietnam - Uni Eropa Efektif berlaku 1 gustus 
2020
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Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang 
Perdagangan Benny Soetrisno dalam webinar 
Indotex belum lama ini menilai industri 

tekstil dalam negeri semakin hari semakin ketinggalan 
dibandingkan dengan negara pesaing. Bahkan negara-
negara yang awalnya tidak diperhitungkan seperti 
Myanmar sudah mulai unjuk kekuatan dan Vietnam yang 
telah memenagkan pertandingan yang sebelumnya di 
bawah Indonesia. 

Seperti diketahui Free Trade Agreement (FTA) antara 
Vietnam dengan Uni Eropa telah efektif berlaku mulai 
1 Agustus 2020 sehingga memberi peluang negara 
itu ke depan untuk semakin memperpesar pangsa 
pasarnya di Uni Eropa sementara Indonesia sendiri 
sampai saat ini belum memiliki FTA dengan Uni 
Eropa yang dapat dimanfaatkan oleh eksportir TPT

Menurut Benny pemerintah sebenarnya berkeinginan untuk 
tetap menjalankan untustri TPT tetapi 
belum punya willing yang kuat untuk 
m e n j a l a n k a n  dengan sebaik-
baiknya karena dunia selalu 
berkompetis i u n t u k 
mema j u k an s e k t o r 
i n d u s t r i ada tiga 
pilar yang p e r l u 
dioptimalisasi, y a k n i 
pembiayaan, power dan 
main power. K e t i g a 
pilar ini dinilai penting untuk 
mendorong produk yang dihasilkan 
industri dapat berdaya saing di pasar global.

Awal mula tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia bisa 
ekspor dan bisa bersaing di pasar dunia karena adanya 
dukungan dan keseriusan dari pemerintah. Di kala itu 
bunga bank diberikan setengah untuk produk ekspor. 
Setelah ada pasar kemudia bunga pinjaman dengan suku 
bunga normal. “Misalnya lembaga keuangan, produk-
produk pembiayaannya masih seperti dulu. Saya mulai 
industri di tahun ‘82, ya masih seperti itu, belum ada 
produk pembiayaan yang baru,” kata dia.

Selain itu, harga listrik untuk industri juga masih terbilang 
mahal dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, 
sehingga hasil produk menjadi mahal dan kurang berdaya 
saing di pasar dunia.

Industri TPT kebanyakan masih gagap dalam pembuatan 
baju hazmat atau alat pelindung diri (APD) untuk para 
tenaga medis yang menghadapi pasien Covid-19. Menurut 
Benny, industri tekstil dalam negeri saat ini masih banyak 
terfokus pada produk pakaian, sedangkan potensi 
untuk non pakaian belum banyak yang menekuninya.

“Bagaimana untuk tekstil yang non pakaian, masih luas 
sekali. Sampai hari ini terjadi Covid-19, kita pun gagap 
menanggapi pembuatan APD karena bahan bakunya 
kita tidak punya,” kata Benny dalam webinar bertajuk 
Penyelamatan Industri Tekstil di Jakarta.
Benny menilai ketidaksiapan industri tekstil dalam 
pembuatan APD kala itu karena ketiadaan bahan 
baku, sehingga masih harus impor. Oleh karena itu, ia 
menegaskan bahwa keterlibatan seluruh pihak untuk 
memajukan industri sangatlah penting karena selain 
menciptakan lapangan kerja, industri pada umumnya juga 
berperan dalam meningkatkan devisa negara.
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KETUA API MINTA PEMBATASAN IMPOR 
PAKAIAN JADI DAN KARPET

https://www.digestexmedia.com

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy 
Kartiwa pada webinar Indotex mengatakan, kondisi 
produksi dan utilisasi pabrik pakaian masih sangat 

rendah pasca pelonggaran pembatasan sosial berskala 
besar atau PSBB. Industri baru kembali mempekerjakan 
kurang dari 50% pekerjanya. Pemerintah diharapkan dapat 
memproteksi tekstil dan produk tekstil untuk menjaga  
keberlanjutan industri tekstil dan produk tekstil di dalam negeri.   
Kondisi ini, sebagai akibat lonjakan produk impor 
pakaian yang terus berpenetrasi di tingkat nasional. 

“Harusnya impor hanya untuk mengisi kekurangan produk dalam 
negeri. Bukan untuk menyirami atau memenuhi pasar domestik,” 
kata Jemmy 

Ia memperingatkan Indonesia, sebagai pasar 
potensial nomor empat dunia dengan lebih dari 
260 juta penduduk, mesti berhati-hati dengan 
aliran masuk produk tekstil negara asing. 
Terbukti, ujar dia, pasar pakaian Indonesia 
disusupi oleh pakaian jadi berlabel dari China 
atau lainnya. “Miris pasar kita diisi pakaian jadi 
hasil impor mulai dari Mangga Dua dan Tanah 
Abang, Jakarta hingga emperan di Bandung 
banyak hangtag berbahasa mandarin. kita 
dianggap sebagai market yang tidak dipandang 
sebelah mata,” ujarnya.

Menurut Jemmy hal itu tidak mengherankan 
karena hanya Indonesia dan Nigeria yang 
belum menerapkan perlindungan terhadap 
produk tekstil atau safeguard baju jadi 
dan produk tekstil, sehingga industri dalam negeri kalah saing. 
Indonesia menerapkan bea masuk untuk bahan baku tetapi free 
duty untuk produk jadi seperti pakaian dan produk tekstil lainnya 
seperti karpet.

Lebih lanjut, Jemmy menjelaskan investasi itu berbeda dengan 
perdagangan dimana modalnya besar dan pengembalian 
investasinya butuh waktu lama delapan hingga sepuluh tahun 
kemudian. Apabila tidak mendapatkan perlindungan maka daya 
beli akan turun dan kalau semua beralih menjadi pedagang daya 
beli akan semakin turun lagi karena jumlah pengangguran akan 
meningkat. “Jadi, ada pembaruan teknologi dan mesin di pabrik 
pun akhirnya juga percuma karena marketnya digerus. Sudah 
cukup banyak pelaku industri yang berubah menjadi importir,” 
katanya.

Ke depan, ia berharap, pemerintah dapat memberikan kebijakan 
yang tepat mengenai pembebanan bea masuk, antara bahan baku 
kebutuhan industri hingga barang jadi. Sehingga kebijakan berupa 
harmonisasi tarif dan memberikan kuota impor lewat persetujuan 
impor atau PI tekstil perlu dilakukan segera.“Kalau tidak ada 
pembatasan aliran impor bisa bebas dan deras sekali,” ujarnya.

Sementara, pencanangan program cinta dan beli produk 

dalam negeri juga mesti ditingkatkan. 
“Jangan sampai program BLT yang disalurkan 
pemerintah dari APBN dibelikan barang impor 
dan bukan produk dalam negeri,” katanya.

Berdasarkan data UN Comtrade, statistik 
perdagangan resmi milik PBB, rata-rata 
pertumbuhan nilai impor pakaian Indonesia 
dari dunia pada periode 2014-2018 menyentuh 
34,98% setiap tahun. Bahkan, pada 2018, 
impor pakaian Indonesia dari dunia tumbuh 
37,31% atau menyentuh nilai US$434,85 juta.

Di tahun yang sama, impor pakaian dari China 
berkontribusi sebesar 54,78%. Jumlah itu 

meningkat 60,25% atau setara dengan US$ 238,2 
juta dibandingkan tahun sebelumnya. 

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan 
dan Akses Industri Internasional atau KPAII 
Kemenperin Dody Widodo mengatakan, pihaknya 
akan mengupayakan penerapan safeguard produk 
TPT seperti yang diminta oleh API. Ia optimistis 
upaya tersebut akan berdampak positif terhadap 
daya saing industri tekstil di dalam negeri.

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong target 
program subtisusi impor sampai 35% pada tahun 
2022. Secara umum, langkah tersebut akan 
memperbaiki keseluruhan pertumbuhan industri 
Tanah Air. Untuk mencapai target tersebut, 
Kemenperin akan berupaya memaksimalkan 
utilisasi semua sektor industri pengolahan secara 
bertahap mencapai 85% sepanjang 2020-2022. 
Sehingga secara berangsur impor juga menurun 
menjadi Rp 1.245 triliun.

“Prinsipnya kami semangat menyelamatkan 
industri tekstil ini,” ujarnya 
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FTA Vietnam 
- Uni Eropa 

efektif 
berlaku 1 

Agustus 2020

Setelah melakukan negosiasi yang cukup lama atau sekitar satu dekade akhirnya FTA 
(Free Trade Agreement) antara Vietnam dan Uniropa akhirnya efektif berlaku mulai 
1 Agustus 2020 dan berhasil mencakup 99% produk Vietnam bebas bea masuk ke 

Uni Eropa. Capaian ini telah membuat pelaku TPT Vietnam semakin optimis menyambut 
bounceback yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2021. Sebelum FTA, produk Vietnam 
hanya 42% produk yang bebas bea masuk ke Uni Eropa dengan menggunakan fasilitas 
Generalised System of Preferences (GSP).

Hal ini merupakan tantangan untuk ekspor TPT Indonesia ke Uni Eropa mengingat 
negosiasi Indonesia dengan Uni Eropa  sampai saat ini belum juga final yang berarti 
TPT Indonesia ke Uni Eropa menghadapi persaingan yang  semakin ketat lagi 
dengan Vietnam atau negara lain yang telah mempunyai FTA dengan Uni Eropa. Uni 
Eroapa selama ini merupakan salah satu pasar tujuan utama ekspor TPT Indonesia.

Seperti yang disampaikan pelaku usaha kepada Digestexmedia.com bahwa buyer di Uni Eropa 
cenderung mengurangi order dari perusahaan Indonesia dan mengalihkannya ke negara yang 
telah memiliki FTA dengan Uni Eropa.
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TERLILIT UTANG, DUNIATEX TETAP PERTAHANKAN 
45.000 KARYAWAN

Duniatex Group, salah satu perusahaan tekstil terbesar 
di Indonesia, tetap mempertahankan karyawannya 
yang berjumlah 45.000 orang di tengah persoalan 

keuangan yang dihadapi salah satu anak usahanya.

Manajer Humas Duniatex Group, Donalia S. Erlina 
memastikan Duniatex Group masih melakukan operasional 
seperti biasanya, meskipun mengalami persoalan 
keuangan. “Kami ingin meluruskan berita-berita terkait 
persoalan keuangan dihadapi Duniatex bahwasanya 
sampai saat ini perusahaan dan 
produksi masih berjalan seperti 
biasa tidak mengalami gangguan,” 
kata Donalia di Jakarta.

Donalia yang juga didampingi 
Fransiscus Alip, konsultan 
keuangan dari AJ Capital Advisory, 
menjelaskan saat ini pihaknya terus 
berupaya membenahi keuangan 
perusahaan agar mendapatkan 
solusi penyelesaian terbaik. Pada kesempatan itu, Alip 
mengungkapkan persoalan keuangan yang dihadapi 
Duniatex Group disebabkan keterlambatan pembayaran 
bunga dan utang pokok kredit anak usaha PT Delta Dunia 
Sandang Tekstil (DDST) sebesar US$13,4 juta yang berasal 
dari sindikasi bank yang dipimpin HSBC dan BNP Paribas.

“Kami ingin meluruskan pemberitaan di salah satu 
media yang menyebutkan kalau kesulitan keuangan itu 
disebabkan pembayaran obligasi jatuh tempo. Padahal 
persoalan keuangan yang dihadapi Duniatex Group lebih 
terkait soal kredit sindikasi dari anak usaha,” ujar Alip.

Alip menjelaskan soal obligasi PT Delta Merlin Dunia 
Textile (DMDT) senilai US$300 juta dengan kupon pertama 
jatuh tempo September 2019 dipastikan akan dibayar. 
“Uang senilai US$12,9 juta sudah tersedia di rekening 

penampungan bunga (interest reserve account) dan akan 
dibayarkan sesuai tanggal yang ditetapkan,” ujar Alip.

Untuk mengantisipasi kondisi pasar global dan menjaga 
tingkat profitabilitas, PT DDST telah melakukan sejumlah 
langkah efisiensi antara lain mengurangi kapasitas 
produksi, bahkan mengurangi waktu lembur karyawan.
“Namun, kami pastikan kondisi yang dihadapi oleh PT 
DDST, tidak berkorelasi dengan obligasi PT DMDT,” ujar 
Alip.

Menurut Donalia, perusahaan 
menempuh upaya perbaikan 
pada arus kas terlebih dahulu 
kemudian dibarengi dengan 
mengurangi kapasitas produksi 
serta mengurangi biaya lembur 
(overtime) karyawan. “Kami akan 
melakukan segala upaya agar 
perusahaan tekstil nasional ini 
dapat terus berkembang dan 

memberikan kesejahteraan bagi puluhan ribu masyarakat di 
Jawa Tengah, yang menggantungkan hidup di perusahaan 
kami. Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak 
agar langkah-langkah penyelesaian yang kami lakukan 
dapat berjalan dengan baik,” kata Donalia.

Didirikan pada 1974, saat ini Duniatex Group telah 
menjadi salah satu perusahaan tekstil besar di Indonesia 
dan memiliki 25 pabrik yang bergerak dari hulu hingga 
hilir dengan produk yang dihasilkan berupa pemintalan 
benang, knitting, kain mentah, kain jadi, hingga printing.

Produk tekstil Duniatex telah masuk ke pasar domestik 
bahkan mancanegara. Sementara jumlah tenaga kerja 
yang terserap di Duniatex Grup mencapai sekitar 45.000 
karyawan yang sebagian besar berasal dari daerah sekitar 
pabrik di Jawa Tengah.
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