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Produsen 
kain mengatakan 
mulai merasakan 

adanya peningkatkan 
penjualan dalam negeri 
karena serbuan impor 

dari China sedikit 
melambat.
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Dalam pertemuan antara pengurus dan perusahaan 
anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia (BPP API DKI 
Jakarta) yang berlangsung di sekretariat API Jakarta 

baru-baru ini terungkap bahwa penyebaran virus corona di 
Wuhan China mulai berdampak pada supply bahan baku. 

Produsen bahan baku khususnya kain mengatakan 
mulai merasakan adanya peningkatkan penjualan 
dalam negeri karena serbuan impor dari China sedikit 
melambat. Produsen bahan baku garmen melihatnya 
sebagai pertanda baik untuk musim lebaran tahun 
ini untuk perusahaan yang membidik pasar lokal. 
Sementara itu produsen garmen yang selama ini 
mengimpor kain sebagai bahan baku khususnya dari 
China mulai kesulitan mendapatkan bahan baku. 

Perusahaan garmen yang mengggunakan bahan 
baku lokal dan juga impor bahkan dengan 

perbandingan 50% impor yang kebanyakan dari 
China dan 50% lokal mulai mengalami kesulitan. 
Menurut mereka kebanyakan kontrak yang telah 
ditandatangani menggunakan bahan baku kain dari lokal 
dan juga impor. Ini karena ada buyer nominated dalam 
memberikan order menentukan sendiri jenis dan sumber 
bahan baku yang akan digunakan dalam memproduksi order.   

Terkait ketergantungan  bahan baku dari  China, 
sebagian kain untuk memproduksi garmen tertentu 
belum diproduksi di dalam negeri atau produksinya 
belum memenuhi kebutuhan sehingga harus diimpor. 
Disamping itu, perusahaan mengakui bahwa kain 
yang telah dirpoduksi di dalam negeri harganya 
lebih tinggi dibandingkan dengan produk impor. 
Beberapa  perusahaan telah memutuskan untuk 
mengambail bahan baku dalam negeri untuk 
memastikan kegiatan produksi terus  jalan. Tentu 
dengan konsekuensi harga dan kualitas sedikit berbeda. 

Di  balik kesulitan  impor bahan baku dari China, ada 
peningkatan permintaan garmen yang dilaporkan 

perusahaan. Buyer yang selama ini banyak impor 
dari China mulai mencari sumber alternatif dari luar 
China untuk menjaga rantai pasok tidak terputus.
Indonesia sebaiknya bisa memanfaatkan 
momentum  ini untuk meningkatkan nilai ekspor. 

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat 
Statistik, ekspor produk pakaian dan aksesoris pada 
sepanjang 2019 mencapai nilai 4,48 miliar dolar 
AS, atau lebih rendah dibandingkan perolehan 2018 
dengan 4,49 miliar dolar AS. Amerika menjadi negara 
tujuan ekspor dengan peningkatan paling tinggi untuk 
periode Desember 2019 dengan 192 juta dolar AS.

Data dari Otexa menunjukkan harga jual garmen 
Indonesia tahun 2019 di Amerika termasuk sangat tinggi 
yaitu US$3,89/SME dibandingkan dengan  China US$2,24/
SME, Bangladesh US$2,94/SME, Pakistan US$2,44/SME 
Vietnam US$3,42/SME, dan Kamboja US$2,56/SME.
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Pemberian Insentif bagi industri yang melakukan 
investasi pada industri kain (dyeing/finishing) serta 
memanfaatkan teknologi/sistem informasi 4.0 

Maks Potongan Harga
(Pagu Rp 25 M) Maksimal Rp 1miliar/perusahaan (untuk 
pemerataan peserta)

Jenis Mesin/Peralatan
Mesin/Peralatan Utama yang langsung terkait dengan 
Produksi serta teknologi/sistem informasi yang 
berdampak langsung terhadap efisiensi dan produktivitas

Tanggung Jawab Perusahaan 
Melaporkan secara periodik dampak pemanfaatan 
investasi terhadap kinerja perusahaan, Tidak 
diperkenankan mengalihkan kepemilikan (selama 5 
tahun)

Kelompok Industri :
Industri kain (dyeing/finishing)

Investasi (Fisik dan Dokumen)
Perusahaan melakukan penggantian/investasi mesin 
dengan bukti fisik mesin serta dokumen pembelian dan 
pembayaran

Dilakukan Verifikasi
Verifikasi kebenaran dokumen dan legalitas perusahaan 
serta keberadaan mesin oleh lembaga independen
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M e s k i  
d e m i k i a n .

Peluang rebound ini  
bukan tanpa hambatan. 

Efek lain dari outbreak virus 
corona adalah keterlambatan 
suplai bahan baku kain karena 
produksi belum berjalan 

normal sehingga perlu 
segera ada solusi.

IMPOR MELAMBAT, PELUANG TPT DALAM NEGERI BANGKIT
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Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil 
Kemenperin Muhammad Khayam belum lama ini 
mengatakan bahwa berkurangnya impor tekstil 

ke dalam negeri bisa jadi momen untuk pemain industri 
tekstil domestik memperluas pangsa pasar. Perlambatan 
industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di China akibat 
wabah virus corona (2019-nCoV) diakui Kementerian 
Perindustrian (Kemenperin) dapat mengurangi impor 
pakaian ke dalam negeri. Ini terjadi  karena  setelah 
libur imlek China belum beroperasi secara normal dan 
perusahaan  besar kebanyakan belum buka. Kemenperin 
melihat keadaan ini sebagai peluang industri tekstil 
domestik untuk bangkit dan gencar menggarap pasar lokal. 

Menurut Muhammad Khyam ada beberapa hal yang 
harus dilaksanakan untuk menangkap peluang yaitu 
antara lain dengan m e m p e r b a i k i 
iklim usaha, m e m p e r l u a s 
pangsa pasar ekspor yang 
selama ini dipasok dari 
China. Hal ini tentu  
memerlukan waktu dan 
pe r sa i ngan d e n g a n 
negara lain  yang juga 

memanfaatkan 
kondisi ini dalam meningkatkan 
pangsa pasar. Potensi itu selalu 
ada sehingga upaya peningkatan ekspor 
terutama substitusi barang TPT yang tadinya diisi oleh produk 
China diupayakan bisa diisi oleh pelaku bisnis TPT Indonesia. 

Meski demikian, bukan berarti peluang rebound ini 
bukan tanpa hambatan. Khayam menjelaskan efek lain 
dari outbreak virus corona adalah keterlambatan suplai 
bahan baku kain karena kapal kargo harus masuk zona 
karantina. Di samping itu pabrik bahan baku seperti kain 
di China belum sepenuhnya beroperasi karena ketakutan 
menyebarnya virus corona. “Terputusnya bahan baku 
untuk produksi sehingga harus dicarikan bahan baku 
dari negara lain dengan tarif yang kompetitif,” jelasnya.

Khayam menyatakan, potensi keterlambatan pasokan 
bahan baku kain yang sudah terlanjur nominated buyer dari 
China akan berdampak pada terhambatnya ekspor garmen 
dan Alas Kaki (Khususnya kain yang tidak diproduksi di 
dalam negeri). Apabila sampai dengan ini produksi di China 
belum kembali normal makan akan terjadi krisis bahan 
baku khususnya industri garmen. Menurut Khayam solusi 
yang bisa dilakukan oleh pemain industri tekstil adalah 
mencari negara lain untuk memasok bahan baku. Meski 
demikian, ada beban yang harus ditanggung yakni kualitas 
berbeda dan harga lebih tinggi palagi bila negara asal 
belum ada Free Trade Agreement (FTA) dengan Indonesia. 

Sementara untuk penguatan struktur industri dalam 
negeri dengan sepenuhnya menggunakan bahan 
baku lokal juga membutuhkan waktu. Sangat terbuka 

kemungkinan meskipun di lokal sudah banyak tersedia 
belum tentu menjamin industri lgeri harganya lebih  baik  
misalnya. okal kebutuhan bahan baku tercukupi apabila 
permintaan pasar luar ne. Bisa saja ketergantungan 

Meski begitu, Khayam mengungkapkan sejauh 
ini belum ada laporan dari pelaku industri tekstil 
ke Kemenperin yang kesulitan menghadapi 
tersendatnya bahan baku dari Tiongkok.
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JOKOWI RESMIKAN FASILITAS PRODUKSI RAYON 
TERBESAR DI INDONESIA

https://www.digestexmedia.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan fasilitas 
produksi rayon dan benang terintggrasi PT Asia 
Pacific Rayon ke Provinsi Riau belum lama ini. 

Fasilitas produksi dengan nilai investasi keseluruhan 
Rp15.5 triliun ini memproduksi kurang lebih 240.000 ton 
serat rayon per tahunnya. Sementara untuk produksi 
benang sebagai bahan baku industri garmen, fasilitas 
tersebut mampu memproduksi sebanyak 10.000 ton per 
tahun. Menurut presiden kapasitas produksi akan terus 
meningkat hingga mencapai 
600.000 ton per tathun dan 
optimis akan mengurangi 
ketergantungan impor rayon.

“Jadi tidak usah kita impor 
rayon, impor viscose. 
Kita sendiri sudah bisa 
memproduksinya. Saya 
kira kekuatan-kekuatan 
seperti ini yang harus 
mulai diangkat karena 
ini juga bisa mengurangi 
substitusi impor, artinya bisa 
mengurangi defisit neraca 
perdagangan kita. Di sini 
ada nursery, persemaian pembibitan, yang kapasitasnya 
300 juta bibit. Saya tanya di mana di dunia yang memiliki 
persemaian sebesar yang ada di sini, di Kabupaten 
Pelalawan? Saya kaget terus terang dengan jumlah 
yang begitu besar,” katanya lewat keterangan resmi.

Selain peresmian operasional fasilitas baru APR, Jokowi 
melakukan pelepasan kontainer berisi serat rayon untuk 
diekspor ke Turki sebanyak 10.190 ton serta pengiriman 
ke Jawa Tengah sebesar 12.000 ton. Negara tujuan ekspor 
selanjutnya, antara lain ke Pakistan, Bangladesh, Vietnam, 
hingga negara-negara Eropa.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang 
ikut hadir dalam peresmian fasilitas produksi viscose 
rayon PT. Asia Pacific Rayon (APR) mengatakan bahwa 
optimalisasi pemakaian bahan baku yang berasal dari 
dalam negeri menjadi sangat penting dalam mendongkrak 
kinerja sektor industri TPT di Indonesia. 
“Ini merupakan suatu langkah yang luar biasa, karena 
pabrik merupakan satu-satunya yang terintegrasi, dari 
mulai pembibitan pohon yang kayunya menjadi bahan 
baku rayon, sampai proses produksinya itu sendiri. Ini 
menurut pandangan saya, harus diangkat pada dunia, 
bahwa Indonesia memiliki kemampuan seperti ini,” papar 
Agus.

Viscose rayon merupakan serat benang yang berasal dari 
olahan kayu dan dapat terurai secara alami. Serat rayon 
produksi APR tergolong material yang berkelanjutan 
karena berasal dari bahan baku yang terbarukan. 
Komoditas ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan 

impor terhadap bahan baku tekstil seperti kapas yang 
kebutuhannya masih belum dapat dipenuhi dari dalam 
negeri. Fasilitas baru APR telah melalui sertifikasi nasional 
(Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu) dan internasional 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification).
Kementerian Perindustrian mencatat, melalui investasi 
APR dan PT Rayon Utama Makmur, kapasitas industri 
rayon nasional saat ini menjadi 857 ribu ton per tahun, 
naik dibanding tahun 2018 sebesar 536 ribu ton per 

tahun. Bahkan, dari 
investasi kedua perusahaan 
tersebut, berpotensi 
mendongkrak ekspor hingga 
131 juta dolar AS per tahun. 

Melalui dukungan tenaga 
kerja langsung sebanyak 
1.500 orang, pabrik APR 
tersebut diproyeksi mampu 
menghasilkan devisa hingga 
131 juta dolar AS dan 
substitusi impor mencapai 
149 juta dolar AS. “Jadi, 
intinya, pabrik ini merupakan 
lompatan yang besar dan 

baik untuk ekspor maupun substitusi impor,” ujarnya.

Agus optimistis, dengan penguatan struktur industri 
di dalam negeri mulai dari sektor hulu sampai hilir, 
akan bisa meningkatkan daya saing nasional sehingga 
menghasilkan produk yang berkualitas untuk memenuhi 
kebutuhan pasar domestik dan internasional. Namun 
demikian, agar semakin menghasilkan produk yang 
kompetitif di kancah global, diperlukan pembaruan 
teknologi manufaktur yang modern. “Oleh karena itu, 
kami juga akan melakukan pemberdayaan kepada sektor 
hilir, terutama industri tekstil dan garmen. Nantinya, kami 
akan kaji regulasi agar mereka bisa mendapatkan dengan 
mudah program peremajaan mesin,” ungkap Menperin. 

Hal ini sesuai dengan implementasi program 
prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0
Merujuk data Kemenperin, laju pertumbuhan industri TPT 
terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2019, industri 
TPT tumbuh sebesar 15,35 persen atau naik signifikan 
dibanding tahun 2018 (tumbuh 8,73 persen) dan tahun 
2017 (3,83 persen). Pertumbuhan ini didukung tingginya 
produksi pakaian jadi di sentra industri TPT. Hanya saja data 
peningkatan dari kemenperin ini masih menjadi pertanyaan 
karena tidak spesifik menyebutkan apa yang tumbuh.   

Dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, industri TPT 
merupakan satu dari lima sektor yang mendapat prioritas 
pengembangan dalam kesiapan memasuki era industri 4.0. 
Aspirasi yang akan diwujudkan dalam peta jalan tersebut 
adalah menjadikan produsen tekstil dan pakaian jadi 
nasional masuk jajaran lima besar dunia pada tahun 2030.
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PERUSAHAAN SIAP TINGKATKAN PANGSA  PASAR DALAM  NEGERI

Sejumlah perusahaan  tengah menyiapkan strategi  
untuk meningkatkan pangsa pasar dan kinerja 
pada tahun 2020 seiring dengan perkembangan 

terkini di  industri pertekstilan. Sebelumnya Kementerian 
Perindustrian menyatakan melambatnya impor tekstil 
dan produk tekstil (TPT) dari China bisa jadi momentum 
industri garmen lokal untuk bangkit. Direktur Trisula Textile 
Industries Nurwulan Kusumawati mengatakan, sampai 
akhir tahun ini  BELL berharap market share  bisa 
meningkat karena adanya momentum  rebound  
akibat impor baju China yang melambat.

Salah satu perusahaan garmen PT Trisula 
Textile Industries Tbk (BELL) sudah menyiapkan 
strategi untuk menggarap pasar lokal yang 
peluangnya masih besar dan menjanjikan.
Menurut Nurwulan, melambatnya pasokan 
produk tekstil dari China tentu dapat 
mengurangi terjadinya impor sehingga 
menjadi peluang bagi Trisula Textile 
untuk terus memperluas jangkauan pasar.
Nurwulan menyatakan. kue pasar 
yang akan digarap adalah di segmen 
seragam dan aksesoris yang menjadi 
kebutuhan instansi pemerintah maupun swasta. 

BELL  yakin dengan kualitas produknya. BELL  terus 
melihat peluang yang dibutuhkan oleh konsumen 
sehingga mereka dapat membuat produk-produk terbaru 
berdasarkan permintaan. Meski peluang juga terbuka di 
pasar luar negeri, menurut Nurwulan, Trisula Textile akan 

tetap fokus memperdalam pasar dalam negeri, khususnya 
pelanggan perusahaan. Peluang lain yang dibidik BELL  
adalah memperluas pangsa pasar eceran. Sedangkan 
untuk ekspor, Nurwulan menyatakan, BELL akan tetap 
fokus terhadap pembeli yang sudah ada.

Meski bagi sejumlah pelaku industri tekstil terhambat 
dampak virus corona (COVID-2019), Trisula Textile 

tidak merasakan ada hambatan karena selama ini 
sebagian besar kebutuhan bahan baku dibeli dari 
dalam negeri. Jadi, hal ini tidak terlalu signifikan 
berpengaruh terhadap operasional produksi Trisula Textile.
“Kami harapkan tahun ini pertumbuhan dapat terus 
meningkat. Saat ini kami sedang mematangkan 
rencana untuk tahun 2020,” kata Nurwulan.

Impor  
TPT Perlu 

dikendalikan
Industri tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dari hulu sampai hilir tengah berbenah. 

Maraknya produk impor dan banyaknya regulasi yang belum sinkron menjadi 
hambatan utama pertumbuhan industri ini selama ini. Salah satu penyebab idustri 

padat karya ini melakukan relokasi di  Jawa Tngah atau Vietnam adalah  mengenai 
aturan Upah.  Kenaikan upah setiap  tahun yang tidak  mampu diimbangi dengan 
produktifitas khususnya di Jabdetabek menyebabkan terpaksa tutup atau relokasi. 
Ravi Shankar, salah satu  produsen industri  hulu mengatakan ramainya barang impor 
Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang masuk ke Indonesia mencederai Industri lokal. 
“Harga barangnya sering tidak wajar dan ini menjadi masalah,” ujarnya  kepada media.

Menurut Ravi, mayoritas impor TPT tersebut datang dari China dengan 
harga lebih murah hingga 20%-25% dibandingkan buatan lokal. Hal ini 
disebabkan produktivitas tekstil didukung oleh pemerintahnya dan efisien.
Konsumsi pakaian domestik menunjukkan pertumbuhan kisaran 6% di tahun lalu. Hal ini 
tak sebanding dengan pertumbuhan industrinya, yang menurut Ravi hanya 1,5% saja.
Kondisi ini mencerminkan lemahnya penyerapan produk dalam negeri, pelaku 
industri tekstil lokal berharap pemerintah bisa mendorong pertumbuhan sektor ini.
“Perlu kepastian pasar dari pemerintah, terutama di hulu tekstil yang 
selama 10 tahun ini belum ada investasi besar yang baru,” ungkapnya.

Pelaku industri TPT hulu mengharapkan dukungan pemerintah untuk menurunkan  
harga gas untuk  industri. Industri hulu membutuhkan gas dalam proses polimerisasi. 
Penurunan harga gas sesuai kepres dapat membuat bahan baku lokal lebih 
kompetitif. Penurunan harga gas pada awal kuartal II/2020 sangat diharapkan. 
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