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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto  mengatakan akan mengkaji 
tiga opsi yang diusulkan Presiden Joko Widodo 

terkait penurunan harga gas industri hingga Maret 
2020. Pengkajian tersebut dilakukan untuk melihat 
apakah ketiganya memungkinkan untuk direalisasikan. 

Menurut Airlangga pemerintah akan segera memutuskan 
penurunan harga gas untuk industri setelah pengkajian 
tersebut rampung. Harapannya harga gas industri sesuai 
dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Harga Gas Bumi.  Dalam Perpres tersebut, 
pemerintah menetapkan harga gas industri sebesar US$ 
6 atau sekitar Rp 83.784 per Million British Thermal Unit 
(mmbtu). Saat ini, harga gas industri berada pada rentang 
US$ 9-US$ 12 atau sekitar Rp 125.676-Rp 167.568 per mmbtu.

Menteri ESDM Arifin Tasrif juga akan mengkaji langkah-
langkah untuk bisa menurunkan harga gas industri 
termasuk opsi menghilangkan porsi pemerintah dari hasil 
kegiatan kontraktor kontrak kerja sama (K3S) sebesar US$ 
2,2 atau sekitar Rp 30.720 per mmbtu. Porsi pemerintah 
dari hasil kontraktor K3S dianggap ikut membebani 
komponen pembentukan harga gas. Opsi ini bakal 
dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Sementara itu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto akan 
mengkaji ketiga opsi yang diusulkan Jokowi untuk 
menurunkan harga gas industri. Terkait opsi mengurangi 
porsi pemerintah dari hasil kontraktor K3S, Dwi menilai 
hal yang perlu dipertimbangkan yaitu mengenai substitusi 
pajak. Sebab, opsi tersebut dinilai akan menurunkan 
penerimaan pajak yang didapat pemerintah. “Tentu 
harus ada kenaikan pajak di sektor lain. Lalu, ada 
jaminan di industri yang akan naik,” kata Dwi. Terkait 
opsi membebaskan impor gas bagi industri, Dwi khawatir 
hal tersebut justru dapat meningkatkan defisit neraca 
perdagangan di sektor migas. Badan Pusat Statistik 

(BPS) mencatat defisit migas pada November 2019 
sebesar US$ 1,01 miliar. “Harus dikaji kompensasinya 
apa buat defisit yang akan bertambah,” kata Dwi.

Jokowi sebelumnya geram karena harga gas industri tak 
kunjung turun. Padahal, perintah penurunan harga gas 
industri telah tercantum dalam Perpres Nomor 40 Tahun 
2016. Dalam Perpres tersebut, pemerintah menetapkan 
harga gas industri sebesar US$ 6 atau sekitar Rp 83.784 
per mmbtu. Saat ini, harganya berada pada rentang 
US$9 - US$12 atau sekitar Rp125.676 - Rp167.568 
per mmbtu. Atas dasar itu, Jokowi menawarkan 
tiga opsi untuk menurunkan harga gas industri. 

Opsi pertama yakni dengan mengurangi atau 
menghilangkan porsi pemerintah dari hasil kontraktor 
K3S sebesar US$ 2,2 atau sekitar Rp 30.720 per 
mmbtu. Opsi kedua, mewajibkan K3S memasok gas 
untuk domestic market obligation (DMO), yang bisa 
diberikan kepada Perusahaan Gas Negara (PGN). “Opsi 
ketiga, yakni bebas impor untuk industri,” ucap Jokowi.
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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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Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita 
menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) 
merupakan salah satu sektor yang berperan 

penting karena memberikan kontribusi besar terhadap 
perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari pertumbuhan 
industri tekstil dan pakaian jadi yang paling tinggi 
hingga 15,08 persen pada kuartal III tahun 2019.

“Salah satu kelompok industri pengolahan yang 
dikategorikan sebagai industri strategis dan prioritas 
nasional sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan 
Industri Nasional (RIPIN) adalah industri TPT,” kata 
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada 
Musyawarah Nasional XV Asosiasi Pertekstilan Indonesia 
(API) lewat keterangannya di Jakarta baru-baru ini.

Menperin mengungkapkan, selama ini industri TPT 
mampu menjadi penghasil devisa yang cukup besar. Ini 
tercermin dari proyeksi nilai ekspor sepanjang tahun 
2019 yang mencapai 12,9 miliar dolar AS. Bahkan, 
industri TPT disebut sektor padat karya, yang telah 
menyerap tenaga kerja sebanyak 3,73 juta orang.

“Dalam dua tahun terakhir, meskipun di tengah tekanan 
kondisi ekonomi global, perkembangan industri TPT kita 
terus membaik, baik itu di pasar domestik maupun 
i n t e r n a s i o n a l ,” t u t u r n y a .

Selain itu, k o n s u m s i 
TPT di p a s a r 
dalam dan l u a r 
negeri juga d i y a k i n i 
akan terus meningkat 
s e i r i n g d e n g a n 
pertumbuhan 
penduduk dan p e r u b a h a n 
gaya hidup. Oleh k a r e n a n y a , 
guna memanfaatkan peluang tersebut, 
pelaku industri TPT nasional perlu bekerja keras untuk 
meningkatkan produktivitas, kualitas dan efisiensi melalui 
penerapan teknologi yang lebih modern dengan ditunjang 
oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Hal ini sesuai dengan penerapan peta jalan Making Indonesia 
4.0 dalam upaya kesiapan menghadapi era revolusi 
industri 4.0. “Saat ini, industri manufaktur sedang bersiap 
menghadapi revolusi industri 4.0, yang mengintegrasikan 
lini produksi di sektor industri secara online,” papar Agus.

Penerapan industri 4.0 mengacu pada penggunaan 
otomatisasi, artificial intelligence, kemudian juga ada 
terjadinya komunikasi machine-to-machine dan human-to-
machine, serta pengembangan teknologi berkelanjutan. 
Agus menjelaskan, revolusi industri 4.0 merupakan sesuatu 
yang tidak bisa dihindarkan, namun menjadi peluang baru.

“Indonesia telah bersiap menuju revolusi industri 4.0 untuk 
menjadi negara yang lebih maju dan ditargetkan menjadi 

T P T 
b e r p e r a n 

sangat penting 
terhadap perekonomian 

nasional. Hal ini terlihat dari 
pertumbuhan industri tekstil 
dan pakaian jadi yang meroket 
paling tinggi hingga 15,08 

persen pada kuartal III 
tahun 2019.

INDUSTRI TPT BERKONTRIBUSI BAGI EKONOMI NASIONAL
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bagian 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030 sesuai 
target dari roadmap Making Indonesia 4.0,” tegasnya.

Agus Gumiwang Kartasamita optimistis, apabila 
teknologi industri 4.0 diterapkan pada sektor industri 
TPT nasional, akan mempercepat peningkatan daya 
industri TPT di tanah air. Berdasarkan aspirasi besar 
Making Indonesia 4.0, yang akan diwujudkan adalah 
menjadikan produsen tekstil dan pakaian jadi di Tanah 
Air bisa masuk jajaran lima besar dunia pada 2030.
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Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil 
Lahadalia belum lama ini mengatakan perlu ada 
suplai produk dalam negeri sebagai substitusi 

impor untuk melindungi produsen tekstil dan produk 
tekstil (TPT) dalam negeri tetap berkelanjutan. 
Untuk itu perlu ada sinergi pengusaha, pemerintah 
dan regulasi yang tidak memberatkan pengusaha. 

Menurut Bahlil Lahadalia bea masuk perlindungan 
sementara (safeguard) yang diterapkan 
terhadap sejumlah komoditas tekstil 
dan produk tekstil (TPT) saat ini 
untuk melinduingi industri dalam 
negeri belum berdampak signifikan. 
Menurutnya masih banyak produk 
dari luar Indonesia yang melakukan 
penetrasi terutama China yang sangat 
luar biasa sehingga pasar Tanah 
Abang didominasi produk dari negara 
lain. Harapannya kedepan produk 
dalam negeri akan menguasai pasar.

Bahlil akan  berdiskusi dengan 
para pengusaha untuk membuat 
harga produk lokal tak jauh 
berbeda dengan negara lain yang 
produknya diimpor ke Tanah Air. 

Sementara itu pelaku usaha dari 
sektor Serat Sintesis dan Benang 
Filamen Ravi Shankar belum bisa menyimpulkan 
efektifitas dari kebijakan safeguard karena belum lama 
diterapkan dan hanya mencakupi beberapa produk saja. 
Menurut Ravi Shankar kebijakan yang ada sekarang 
sebenarnya lebih berfungsi untuk mengirim sinyal kepada 
negara-negara lain bahwa pemerintah mau action.

Ravi berharap ke depannya para pelaku industri tekstil 
yang terdampak bebera waktu lalu bisa bangkit lagi. 
Menurutnya dengan melihat tingkat konsumsi dalam 
negeri yang masih sehat, bahkan meningkat terus 
perusahaan seharusnya tidak perlu tutup kalau skala 
impor terkendali dengan harga yang tidak terlalu murah.

Namun demikian, di  sisi lain dengan adanya safeguard 
biaya produksi industri hilir ada yang mengalami kenaikan 
hingga 40% karena harus menggunakan bahan baku lokal. 
Industri hilir TPT yang telah terkena dampak langsung 
adalah industri garmen dan alas kaki. Produk hilir TPT 
yang juga telah merangsek ke dalam negeri membuat 
daya saing produk TPT lokal makin terpukul. Pabrikan 
hilir TPT berorientasi lokal meminta adanya intervensi 
pemerintah mengenai naiknya biaya produksi tersebut.

Di industri sepatu yang juga menggunakan kain sebagai 
bahan baku mengalami meningkatan biaya produksi 
hingga 40% dibandingkan masa pra-safeguard. Pelaku 
usaha mengungkapkan bahwa tingginya harga bahan 
baku tersebut tidak bisa langsung dilimpahkan ke 

konsumen dalam waktu dekat lantaran proses distribusi 
yang memiliki banyak kontrak berjangka yang sulit diubah.

Safeguard untuk melindungi tekstil dalam negeri  
dikeluhkan oleh industri alas kaki karena menimbulkan 
efek negatif. Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan 
Indonesia, Lany Sulaiman menjelaskan safeguard tekstil 
menyebabkan industri sepatu harus membayar biaya 
lebih mahal sekitar 40 persen untuk membeli bahan baku 

kain. Hal ini dianggap memberatkan pelaku usaha karena 
kain merupakan salah satu bahan baku industri sepatu 
sementara industri tekstil tetap tidak bisa kompetitif.

Lany menyimpulkan meski bermaksud melindungi 
industri tekstil ternyata safeguard ini justru 
membebankan sektor usaha hilirnya. Terlebih lagi, 
perusahaan-perusahaan sepatu sudah meneken 
kontrak kerja sama dengan pemasok bahan baku dan 
pembeli. Hal ini dianggap mengganggu dunia usaha.
“Sayangnya, kebijakan ini membuat industri alas 
kaki kian tertekan. Dengan aturan turunan ini maka 
secara sadar pemerintah mengalihkan beban dari 
hulu ke hilir. Seolah secara tidak langsung industri hilir 
mensubsidi industri hulu yang sedang sakit,” jelas Lany.

Sementara itu, palaku usaha garmen untuk pasar domestik 
yang kebanyakan oleh IKM meminta agar safeguard 
juga bisa diterapkan untuk pakain jadi sehingga produk 
bisa bersaing dengan produk impor. Direktur Jenderal 
Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Gati 
Wibawaningsih menyampaikan pelaku industri kain selama 
ini minim memanfaatkan fasilitas restrukturisasi permesinan. 
“Mereka bikin produk juga tidak diserap pasar akibat 
daripada banyaknya impor, itu yang jadi masalah. 
Jadi, sebenarnya kalau akses pasar itu tidak hanya 
cukup dengan memberikan kesempatan promosi, tapi 
produk-produk impor yang sudah bisa diproduksi di 
dalam negeri harus dikendalikan impornya,” katanya.
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SAFEGUARD TPT BELUM TERLIHAT EFEKTF
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KEMENPERIN AKAN PERJUANGKAN 11 ASPIRASI PELAKU 
INDUSTRI TPT

Kementerian Perindustrian menerima 11 
aspirasi dari para pelaku industri tekstil dan 
produk tekstil (TPT), dalam negeri agar bisa 

berdaya saing di pasar domestik maupun ekspor. 

“Aspirasi yang pertama adalah perlu adanya safeguard 
bagi produk pakaian jadi. Hal ini pemerintah telah 
memberlakukan bea masuk antidumping (BMAD) di 
hulu dan bea masuk tindakan pengamanan 
sementara (BMTP). Apalagi khususnya dalam 
menghadapi Idul Fitri nanti,” kata Menteri 
Perindustrian Agus Gumiwang dalam keterangan 
tertulisnya kepada media belum lama ini.

Aspirasi kedua adalah penetapan harga 
minimum sebagai dasar pengenaan pajak. 
Ketiga, perlu adanya revisi Peraturan Menteri 
Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 
2019. Keempat, revisi Permendag 77/2019.

“Yang kelima adalah penetapan alokasi 
produk dalam negeri, minimum bagi retailer-
retailer dan juga bagi global brand yang 
menjual di retail-retail di Indonesia,” bebernya.

Aspirasi keenam yakni, mendorong pembangunan 
kawasan industri terintegrasi, yang di dalamnya didukung 
dengan ketersediaan energi, instalasi pengolahan 
limbah, serta konektivitas produsen dan market yang 
lebih mudah. Ketujuh, perlu adanya program link and 
match antara investor asing dan investor dalam negeri 

agar terjadinya transfer teknologi berjalan lebih cepat. 
“Selanjutnya, program restrukturisasi permesinan. 
Kemudian kesembilan, terkait dengan omnibus law, yang 
menjadi perhatian pelaku industri TPT adalah klaster tentang 
ketenagakerjaan, limbah, dan hak guna pakai,” katanya.

Aspirasi kesepuluh, insentif berupa pengurangan tarif 
listrik pada pukul 22.00 sampai 06.00. Penurunan 

tarif ini didasarkan pada total penggunaannya, 
bukan pada jumlah penambahan penggunaannya.

“Sedangkan aspirasi yang kesebelas adalah 
pemanfaatan kegiatan Hannover Messe 2020 
yang akan dilaksanakan pada April nanti. Apalagi, 
Indonesia jadi official partner country,” ujarnya.

INDUSTRI 
KAIN DAN 
SARUNG 

BERHARAP 
DI  AHUN 

2020

Industri tekstil khususnya sarung dan kain di Kabupaten Bandung khususnya 
di Kawasan Majalaya dan sekitarnya kurang baik pada 2019. Meski demikian 
pada 2020, para pelaku usaha industri tekstil yang bergerak dibidang 

kain sarung dan kain berharap dapat menguntungkan secara ekonomi.

Salah satu pelaku usaha bernama Teguh kepada media di Majalaya, beberapa waktu 
lalu mengatakan, selama 2019, sejumlah pelaku usaha banyak yang kolaps karena 
mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya, biaya produksi tak sebanding dengan 
pemasaran, selain daya beli masyarakat pada sektor tekstil kurang menggeliat.
“Kondisi tersebut diperparah dengan harga bahan baku yang tak stabil dan terjadi 
fluktuatif. Artinya naik turun dari harga Rp 4 juta per bal (181,44 kg/bal) sampai 
kisaran Rp 6 juta. Itu terjadi dalam beberapa bulan lalu selama 2019,” katanya.

Menurut Teguh disaat harga bahan baku benang tembus Rp 6 juta per bal di saat beli, 
kemudian kembali anjlok pada kisaran Rp 4,5 juta. Sehingga harga benang yang 
sudah diolah menjadi barang jadi, tetap harus bisa dipasarkan dengan harga yang 
tak stabil karena penyesuaian dengan harga bahan baku yang berlaku di pasaran.
“Ketika beli bahan baku benang cukup mahal, ketika dijual barang jadinya 
murah, tentu saja bagi pelaku usaha mengalami kerugian yang cukup besar. 
Akhirnya, banyak diantara mesin produksi yang dibiarkan tak operasional, 
karena gonjang ganjingnya ekonomi pada sektor industri tekstil,” paparnya.
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