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Adidas melaporkan akan menggunakan bahan baku 
ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk lebih dari 
60% produknya pada tahun 2021 ini sebagai komitment 
perusahaan pakaian olahraga raksasa Jerman ini 
sehingga semakin dekat dengan tujuannya untuk 
mengakhiri limbah plastik.

Ini berarti sebagian besar produk Adidas tahun ini  
terbuat dari polyester yang dapat didaur ulang atau 
dengan menggunakan kapas yang berkelanjutan seperti 
yang diungkapkan CEO Kasper Rorsted bahwa produk 
berkelanjutan merupakan bagian tak terpisahkan dari 
filosofi bisnis Adidas.

“Selama ini kami terus melakukan investasi dalam 
gerakan produk berkelanjutan selama pandemi corona 
dan akan memperbesar cakupan produk kami yang 
menggunakan bahan baku berkelanjutan di tahun 
2021. Kami bekerja sama dengan para supplier untuk 
membuat struktur yang memungkinkan memproses 
bahan baku yang dapat didaur ulang dalam skala besar. 
Komitmen kami bukan hanya membuat Adidas lebih 
berkelanjutan tetapi juga mendorong semua industri”, 
kata Kasper Rorsted.

Adidas bekerjasama dengan para mitranya yang saat ini 
tengah mengembangkan produk kulit dari tumbuhan, 
kapas yang dapat didaur ulang termasuk sepatu lari 
yang ramah cuaca. Dalam kemitraan dengan para 
supplier, Adidas bertujuan untuk mencapai iklim global 
yang netral sampai 2050 di seluruh rantai produksi.

KEMENPERIN UNGKAP INDUSTRI TEKSTIL 
MULAI BANGKIT DI TENGAH PANDEMI

Berdasarkan hasil survei IHS Markit, industri di Indonesia 
pada umumnya perlahan mulai bangkit. Ini terlihat 
dari Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia 

naik hampir tiga poin menjadi 50,6 pada November 
2020, dari bulan sebelumnya di level 47,8. Indeks di atas 
50 menunjukkan industri yang berekspansi. Sebaliknya, 
indeks di bawah 50 menunjukkan kegiatan terkontraksi. 

Perbaikan tersebut juga terjadi di industri tekstil dan 
produk tekstil seperti diakui oleh Direktur Industri 
Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin, Elis Masitoh. 
Elis mencontohkan di industri tekstil dan produk tekstil 
(TPT) atau yang berada di bawah pembinaannya 
mengalami peningkatan dibanding saat awal pandemi. 
Peningkatan tersebut didominasi demand di dalam negeri.  
“Peningkatan produksi tentu ditandai dengan peningkatan 

utilisasi yang semula di 30 persen menjadi 60 persen. 
Bahkan ada beberapa industri mencapai 90 persen 
terutama sektor knitting dan sebagian printing juga 
karpet,” kata Elis. 

Elis menjelaskan peningkatan tersebut juga ditandai dengan 
pembelian atau impor mesin baru baik rajut, printing, 
maupun untuk pembuatan karpet. Selain itu, dibuka 
atau dilonggarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) juga berdampak positif.  “Kemudian pemerintah 
juga konsen terhadap program substitusi impor 35 persen, 
penataan terhadap tata niaga impor untuk TPT, serta 
pengenaan proteksi seperti safeguard itu juga membantu 
peningkatan pasar dalam negeri,” ujar Elis.

“Memang pada saat ini ketika sudah menuju new normal 
pasar dalam negeri kita harus dijaga dari barang impor 
sehingga pasar dalam negeri betul-betul dikuasai produk 
lokal,” tambahnya. 

Seperti diketahui, Kepala Ekonom IHS Markit Bernard 
Aw, dalam keterangan resminya mengatakan kenaikan 
Indeks PMI Manufaktur Indonesia didorong kenaikan pada 
rekor tertinggi produksi. “Pesanan baru meningkat untuk 
pertama kalinya dalam tiga bulan, tetapi pertumbuhannya 
hanya pada kisaran marginal, yang melihat kapasitas 
operasi tetap surplus,” jelasnya.   

Selain itu, faktor pendorong peningkatan ini juga 
disebabkan pelonggaran pembatasan sosial berskala 
besar (PSBB) di Jakarta pada pertengahan bulan Oktober, 
sehingga perusahaan meningkatkan produksi pada bulan 
November.  IHS Markit menyebutkan dengan pelonggaran 
tersebut, output semakin meningkat. Hal ini juga ditunjukan 
dari pembukaan kembali jalur produksi dan peningkatan 
penjualan telah meningkatkan volume output.
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Dalam beberapa tahun terakhir serbuan produk TPT 
impor ke pasar dalam negeri terus meningkat dan 
semakin menyulitkan pelaku usaha khususnya 

mereka yang pangsa pasarnya di dalam negeri untuk 
menjalankan dan mempertahankan usahanya. Situasi 
ini telah berlangsung jauh sebelum terjadinya pandemi 
covid-19 dan kondisi saat ini semakin sulit lagi. Pelaku 
usaha dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan 
kepada pemerintah mengenai perlunya perubahan 
kebijakan mendasar yang terkait dengan impor untuk 
mengembalikan kejayan industri pertekstilan Indonesia. 
Kemenperin telah mempersiapkan langka kongrit untuk 
mengendalikan impor TPT.

Produk tekstil Indonesia memiliki pesaing kuat di pasar 
global, utamanya dari Vietnam dan Tiongkok apalagi 
produk TPT Indonesia di pasar tujuan seperti Amerika 
termasuk golongan yang mahal dibandingkan dengan 
beberapa negara pesaing. Industri tekstil termasuk 
salah satu sektor yang sangat terkena dampak 
pandemi covid-19. Di saat yang 
sama, produk tekstil buatan 
I n d o n e s i a m e n d a p a t 
p e r s a i n g a n yang sangat 
kuat di pasar g l o b a l , 
salah satunya d a r i 
produk tekstil V i e t n a m 
dan Tiongkok. 
U n t u k menghadapi 
p e r s a i n g a n t e r s e b u t , 
Direktur Utama PT Sri 
Rejeki Isman Tbk atau Sritex 
Solo, Iwan Setiawan Lukminto memiliki 
beberapa kiat agar tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam 
negeri bisa memenangi persaingan di tingkat global.
Menurut Iwan, produk tekstil Indonesia sudah sejak lama 
memiliki pesaing kuat di tingkat regional Asia Tenggara, 
dan di Asia, salah satunya dengan Tiongkok. “Sebetulnya 
saat ini kita par (setara) dari sisi biaya produksi. Cost disana 
mahal, di sini juga sama. Jadi masih bisa bersaing. Kuncinya 
adalah bagaimana menambah produksi di dalam negeri 
ini lebih bervariasi lagi,” ujarnya dalam sebuah webinar.

Iwan menjelaskan, dengan menambah variasi produk tekstil 
dan juga menambah jumlah produsennya, biaya logistik 
akan menjadi lebih efisien. Ini lantaran pembeli (importir) 
produk tekstil dari negara lain bisa membeli beragam jenis 
produk tekstil di Indonesia sehingga dengan sendirinya 
menurunkan biaya logistik. “Pembeli dari luar negeri bisa 
membeli disini. Semuanya ada. Ini angan-angan saya 
bagaimana kita bisa mempunyai varian kain tekstil yang 
banyak di Indonesia. Seperti kebaya, itu banyak impornya, 
kenapa tidak dibuat di Indonesia?” ujarnya. Oleh karena 
itu investasi di dalam negeri harus digenjot untuk sektor-
sektor yang berorientasi ekspor, namun dengan tetap 
memaksimalkan potensi pasar dalam negeri yang masih 

TPT INDONESIA MAMPU BERKOMPETISI 
TEKSTIL SECARA GLOBAL PASCAPANDEMI

sangat besar dan belum tergarap sepenuhnya. “Ini harus 
menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendorong investasi 
di dalam negeri untuk tujuan ekspor nantinya,” kata Iwan.

Menurut iwan industri tekstil memiliki prospek yang 
cerah di tahun-tahun mendatang setelah disahkannya 
Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja 
(Ciptaker). Pasalnya aturan dalam beleid ini memang 
menjadi harapan pelaku usaha sejak lama. “Memang 
terobosan ini yang kita inginkan sejak lama, regulasi yang 
tidak tumpang tindih. Sebenarnya harapan pengusaha 
sangat mudah, hitungan dan gambarannya harus jelas, 
dan harus ada keberpihakan ke dalam negeri,” kata dia. 
Meski demikian, Iwan memberikan sejumlah catatan 
terhadap beleid yang baru berumur tiga bulan tersebut. 
Pertama, aturan ini harus bisa mengikuti perkembangan 



API DKI JAYA NEWS / Desember 2020

https://www.digestexmedia.com

3

https://www.digestexmedia.com

zaman, atau adjustable. Kemudian aturan tersebut 
harus dicocokkan dengan aturan perdagangan dunia 
yang dikeluarkan World Trade Organization (WTO).
“Aturan-aturan bilateral dan multilateral harus 
dicocokkan apa yang kita inginkan dengan apa yang 
dunia inginkan. Ini yang harus kita jaga,” ujarnya. 

Dia berharap UU Omnibus Law Ciptaker dapat 
diimplementasikan dengan adil untuk semua sektor. Jangan 

EKSPOR TPT BERPELUANG MENINGKAT KE 
KOREA SELATAN

sampai implementasinya malah menjadi batu sandungan 
di masa mendatang. Dia juga berharap dengan adanya 
aturan ini pemerintah bisa memberikan perhatian lebih 
terhadap industri padat karya. “Ada social risk. Kami ini 
adalah industri padat karya, jadi beri satu payung (aturan 
turunan) yang intinya bagaimana biaya bisa dipermurah, 
jalan keluar untuk permodalan yang lebih murah. Karena 
industri padat karya menghadapi risiko besar bila ada 
PHK akibat pandemi. Ini yang harus dipikirkan,” kata dia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi 
menandatangani perjanjian Kemitraan Ekonomi 
Komprehensif dengan Korea Selatan atau Indonesia–

Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement 
(IK-CEPA).

Perjanjian ini ditandatangani langsung oleh Menteri 
Perdagangan Agus Suparmanto dan Menteri Perdagangan, 
Pariwisata, dan Menteri Perdagangan, Industri, dan 
Energi (MOTIE) Korea 
Selatan, Sung Yun-mo.
Agus menyampaikan, 
p e n a n d a t a n g a n a n 
perjanjian IK-CEPA ini 
merupakan tonggak 
penting dalam hubungan 
ekonomi bilateral antara 
Indonesia dan Korea 
Selatan. Mengingat negeri 
ginseng itu semakin 
tertarik untuk menjadikan 
Indonesia sebagai new 
production base di ASEAN.

“Saya percaya IK-CEPA 
akan membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat, 
berdaya saing, terbuka, dan semakin menarik bagi investor 
Korea Selatan dengan menjadikan Indonesia sebagai 
production hub untuk memasuki pasar kawasan dan dunia,” 
kata Agus dalam konferensi pers setelah penandatanganan 
IK-CEPA, di Seoul, Korea Selatan

Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia 
dan Korea Selatan (Korsel) atau Indonesia-Korea 
Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-
CEPA) diperkirakan bakal mendongkrak ekspor produk 
tekstil nasional ke Korea Selatan. Menurut peneliti 
Center of Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan 
Audrine, penandatanganan IK-CEPA dapat meningkatkan 
akses pasar ekspor Indonesia ke Korsel, yang kini 
masih didominasi sektor minyak dan gas. Salah satu 
produk yang bisa terus didorong adalah produk tekstil.  

“Kita bisa memanfaatkan perjanjian ini untuk 
mengoptimalkan ekspor tekstil yang termasuk komoditas 
unggulan ekspor Indonesia ke Korsel. Sebab, tarif bea 

masuk impor tekstil dari Indonesia di Korsel diturunkan 
juga,” kata Pingkan belum lama ini. Sebelumnya, 
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan, 
dengan ditandatanganinya IK-CEPA, Korsel akan 
mengeliminasi tarif bea masuk produk kaos dari 
Indonesia. Selain itu, Korsel mengeliminasi bea masuk 
bahan baku minyak pelumas, stearic acid, blockboard, 
buah-buahan kering, dan rumput laut asal Indonesia. 
Ekspor Indonesia ke Korsel ditargetkan meningkat 10% 

setelah perjanjian dagang 
IK-CEPA diratifikasi.  Selain 
perdagangan, Pingkan 
menuturkan, investasi 
kedua negara diharapkan 
meningkat, terutama 
di jasa keuangan, ritel, 
pertanian, kehutanan, 
dan perikanan. Selain 
menerima investasi 
dari Korsel, dia 
berharap Indonesia 
bisa meningkatkan 
investasi di Korsel.

“Penandatanganan IK-
CEPA menambah daftar panjang pencapaian negosiasi 
perdagangan Indonesia sepanjang 2020. Sebelumnya, 
kita sudah mulai menerapkan IA-CEPA, penandatanganan 
RCEP, dan beberapa perjanjian dagang lainnya,” imbuh 
Pingkan.  

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 
Kemendag Iman Pambagyo mengatakan, pemerintah 
ingin mempermudah penarikan investasi Korsel, antara 
lain dengan memfasilitasi pergerakan manusia  dalam 
intra-corporate transferees (ICTs), business visitors (BVs), 
dan independent professionals (IPs). Hal ini, kata dia, 
diharapkan dapat memacu penyerapan tenaga kerja. 

Meski kedua negara masuk RCEP, penandatanganan 
IK-CEPA membuat perekonomian kedua negara lebih 
terbuka. “Tingkat komitmen Indonesia di dua perjanjian ini 
berbeda. Kalau RCEP multipartit, sehingga Indonesia harus 
berhati-hati. Tingkat eliminasi Indonesia di RCEP 91% 
total rarif, sedangkan di IK-CEPA yang bilateral 92,06%. 
Jadi, tingkat kedalamannya memang beda,” kata Iman.
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Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan tindak 
pidana korupsi dalam impor tekstil Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai pada 
Tahun Anggaran 2018-2020 pada Selasa 17 November 2020. Artinya, lima tersangka 

dalam kasus tersebut akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta dalam waktu 
dekat. “Tim jaksa penuntut umum akan menunggu penetapan Ketua Majelis Hakim tentang 
hari sidang,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono 
melalui keterangan resmi

Lima tersangka tersebut yakni, Kepala Seksi Pelayanan Pabean dan Cukai (PPC) I pada Kantor 
Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam Haryono Adi Wibowo, Kepala Seksi PPC II KPU Bea 
dan Cukai Batam Kamaruddin Siregar, dan Kepala Seksi PPC III KPU Bea dan Cukai Batam 
Dedi Aldrian. Kemudian, Kabid Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (PFPC) KPU Bea 
dan Cukai Batam Mukhamad Muklas, serta pemilik PT Fleming Indo Batam (FIB) dan PT Peter 
Garmindo Prima (PGP) Irianto.
Dalam perkara ini, para tersangka diduga melakukan kegiatan penjuala tekstil yang telah 
diimpor kepada pihak lain melebihi alokasi yang telah ditentukan. Selain itu, mereka juga 
mengubah sejumlah dokumen-dokumen yang terkait dengan proses impor tersebut. 
“Merubah dokumen impor berupa Invoice, Packing List, serta menggunakan Certificate of 
Origin (CoO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) yang tidak benar,” ujar Hari.
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TREND DUNIA BERALIH KE TPT RAMAH LINKUNGAN 
DAN BERKELANJUTAN

Dalam beberapa tahun terakhir konsumen TPT dunia 
telah menunjukkan ketertarikan terhadap produk 
TPT  yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Merespon perubahan selera konsumen ini pemegang 
merek, retailer dan produsen mulai mengarah kepada 
produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Senada dengan trend dunia, PT. Trisula Textile Industries 
Tbk (BELL), emiten penyedia kain, seragam dan 
fashion berkualitas, terus menciptakan pertumbuhan 
yang berkelanjutan (sustainable 
growth) dengan memperhatikan 
setiap aspek dalam operasionalnya 
dan memperoleh sertifikasi ISO 
14001:2015, yaitu sertifikasi level 
internasional untuk sistem manajemen 
lingkungan yang memastikan proses 
dan produk yang dihasilkan memenuhi 
komitmen terhadap lingkungan.

Karsongno Wongso Djaja, Direktur 
Utama BELL, mengatakan perseroan berusaha menjaga 
kelestarian lingkungan dengan memperhatikan setiap 
prosesnya, mulai dari penentuan bahan baku dan 
bahan pembantu hingga ke pembuangan limbah. “Hal 
ini diharapkan akan menambah nilai tambah bagi kami 
di mata para konsumen, akibat adanya peningkatan 
minat terhadap produk-produk tekstil dan fashion yang 
berorientasi ramah lingkungan yang juga didorong oleh 
tren dunia,” ucap Karsongno di Jakarta, beberapa waktu 
lalu.

BELL optimistis sertifikasi ISO 14001:2015 dapat 
memantapkan reputasi perseroan sebagai produsen tekstil 
berkualitas yang berkomitmen untuk selalu memperhatikan 
aspek lingkungan dalam menetapkan kebijakan dan 

proses bisnisnya yang mengedepankan keselarasan 
antara kualitas produk dan kelestarian lingkungan. Hal ini 
merupakan salah satu cara BELL mendukung tercapainya 
Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (SDGs) serta 
menjadi persiapan validasi pihak eksternal dalam Laporan 
Keberlanjutan. Semuanya itu merupakan tahapan BELL 
dalam meraih sertifikasi lingkungan, sosial, dan tata kelola 
(ESG) di masa mendatang.

Salah satu komitmen terhadap lingkungan berkaitan dengan 
penentuan bahan baku dan bahan 
pembantu yang digunakan, dimana 
bahan-bahan tersebut sebagian besar 
sudah tersertifikasi OekoTex sehingga 
dipastikan ramah lingkungan dan 
aman digunakan oleh manusia. Untuk 
bahan pembantu seperti dye stuff dan 
chemical yang mengandung konten B3 
dikelola dengan baik sehingga tidak 
mengakibatkan dampak pencemaran 
terhadap lingkungan.

Sebagai informasi, penjualan BELL hingga Kuartal III-
2020 mencapai Rp 433,25 miliar, sedikit terkoreksi 3,9% 
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 
Adapun kontribusi dari masing-masing segmen terhadap 
penjualan adalah dari distribusi (70,85%), manufaktur 
(17,42%), dan ritel (11,73%). 
BELL mengembangkan kain sehat yang dapat dijadikan 
berbagai macam produk pakaian dan memperoleh surat 
izin edar dari Kemenkes untuk produk alat pelindung 
diri (APD) baju hazmat. “Ke depan kami akan terus 
berinovasi dengan kemampuan yang dimiliki serta terus 
mengedepankan aspek lingkungan agar industri tekstil 
dapat terus memberikan kontribusi yang positif,” sebut 
Karsongno.


