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GlobalData  memperkirakan bahwa wilayah Asia Pasifik 
(APAC) bakal menguasai lebih dari 40% pasar pakain pria 
dan wanita sampai dengan tahun 2024 yang disebabkan 
oleh kepadatan penduduk, meningkatnya penetrasi 
internet, pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya daya 
beli konsumen di wilayah ini. Sementara itu pasar yang 
selama ini mendominasi seperti Amerika dan Eropa akan 
terus mengalami penurunan.

“Negara-negara APAC akan terus mengikuti 
perkembangan trend feisyen dengan kesadaran akan 
merek internasional melalu platfom media digital,” kata 
Ankita Roy, analis retail di GlobalData. “Banyak faktor 
yang mempengaruhi seperti antara lain pertumbuhan 
ekonomi dan kesadaran feisyen memberikan peluang 
pertumbuhan penjualan secara signifikan di negara-
negara APAC, khususnya India dan China. Untuk itu 
menurut Ankita Roy, baik retailer dalam negeri maupun 
internasional harus melakukan strategi pemasan yang 
agresif.

Disadari bahwa Covid-19 telah merubah kebiasaan cara 
berbelanja antar daerah saat ini. Pakaian rajut akan 
meningkat hingga US$14.3bn dan US$8.8bn untuk 
pakaian pria dan wanita selama 2019-2024. Negara-
negara APAC sendiri mencapai 99.8% dan 80.9% dari 
pertumbuhan sementara Eropa dan Amerika mengalami 
penurunan cukup tajam di tahun 2021 sebagai dampak 
dari Covid-19 dan diperkirakan belum bisa mencapai 
level sebelum adanya Covid sampai dengan 2024.

“Para pemegang merek harus terus berinteraksi dengan 
konsumen melalui platform digital san sosial media”

API JAKARTA MINTA TIDAK ADA PENINDAKAN  K3L 
UNTUK TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SELAMA 2021

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API DKI Jakarta) 
berdasarkan masukan dari perusahaan anggota dan 
mengamati kondisi industri TPT pada umumnya di 

tanah air meminta perlakuan khusus atas pengawasan 
K3L terhadap tekstil dan produk tekstil sepanjang tahun 
2021 dengan tidak memberikan segala bentuk penindakan 
dilapangan sejauh tidak menimbulkan korban terkait 
K3L. Hal ini sangat diperlukan mengingat tekstil dan 
produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor yang 
sangat terdampak oleh pandemi covid-19 sehingga tahun 
ini perusahaan anggota dapat berkonsentrasi untuk 
melakukan pemulihan back to normal. 

Pada umumnya perusahaan anggota mengharapkan agar 

pemerintah dapat mendukung kebangkitan industri TPT di 
tengah pandemi dengan tidak menerapkan terlebih dahulu 
peraturan yang dapat menghambat pemasaran produk. 
Menurut perusahaan anggota apabila tindakan dalam 
bentuk apapun dikenakan kepada pelaku usaha terkait K3L 
maka toko akan menolak produk dari pabrik yang belum 
melakukan K3L sehingga bisa merugikan perusahaan.

Perusahan menyampaikan bahwa mereka tidak keberatan 
untuk mendaftakan K3L produknya untuk perlindungan 
konsumen tetapi dengan kondisi pandemi saat ini 
dkhusunya terkait biaya berkisar Rp.2 juta - Rp. 3 Juta per 
jenis barang cukup memberatkan saat ini. Dalam pertemuan 
ini disampaikan bahwa perusahaan bisa memiliki hingga 
ratusan jenis 
kain dan apabila 
semua jenis ini 
harus didaftarkan 
makan akan 
m e m e r l u k a n 
biaya yang cukup 
tinggi disaat 
pandemi saat ini.

M e n a n g g a p i 
p e r m a s a l a h a n 
yang dihadapi 
perusahaan anggota terkait, sekretariat API Jakarta 
sebelumnya telah mengadakan pertemuan dengan 
Direktorat Peredaran Barang dan Perlindungan 
Konsumen terkait K3L melalui Zoom Meeting. Dalam 
pertemuan ini perusahaan anggota API Jakarta telah 
menyampaikan secara langsung permasalahan yang 
dialami di lapangan terkait K3L dan langsung diberikan 
solusinya oleh Kementrian Perdagangan dalam hal ini 
Direktorat Peredaran Barang dan Perlindungan Konsumen.

Diantara permasalahan yang dialami perusahaan anggota 
adalah  adanya penindakan dilapangan atas tekstil 
dan produk tekstil yang belum memiliki sertifikasi K3L 
dan sangat merugikan perusahaan meskipun secara 
resmi belum dilakukan pengawasan dan penindakan. 

Menanggapi permasalahan ini Direktur Peredaran 
Barang dan Perlindungan Konsumen menyampaikan 
bahwa belum ada perintah secara resmi dari Kementrian 
Perdagangan untuk pengawasan dan penindakan terkait 
barang K3L sehingga perusahaan diminta agar dapat 
menghubungi langsung tim dari Perdagangan apabila 
ada penindakan di lapangan karena mereka memiliki 
hubungan langsung dengan pihak penegak hukum.
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“Negara 
t u j u a n 

ekspor TPT kita 
menerapkan trade 

remedies, yakni India, 
Turki, Amerika, Vietnam 
dan Malaysia. 4 diantaranya 
melakukan dumping yaitu 
India, Amerika, Vietnam 

dan Malaysia dan 
safeguard yakni 

Turki.
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DAFTAR ISI     

API Jakarta Minta Tidak Ada Penindakan  K3l 
Untuk Tekstil Dan Produk Tekstil Selama 2021  

APAC menguasai sekitar 40% atau lebih Pasar 
Pakain sampai 2024

Daya Saing Ekspor TPT Melemah Dalam 5 Tahun 
Terakhir
Kemenperin Usulkan Besaran Tarif Impor Untuk 
Safeguard Garmen

Pemerintah Dorong Industri Tekstil  Berinovasi Lewat 
Teknologi Terbaru

Kemenperin Siapkan Roadmap Industri TPT
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Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat 
selama 5 tahun terakhir kinerja ekspor Tekstil 
dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia mengalami 

penurunan yang cukup drastis rata-rata setiap tahun turun 
2,27 persen. Ini artinya bahwa kinerja industri TPT dalam 
negeri melangami penurunan di pasar ekspor dan dari 
segi harga, produk TPT Indonesia termasuk yang tertinggi 
untuk produk yang sama dibandingkan dengan negara 
pesaing di berbagai pasar. 

Pusat Kajian Perdagangan Luar Negeri, Kemendag 
Nurlaila Nur Muhammad mengatakan, kinerja ekspor 
TPT mencapai 10,40 miliar dolar AS pada tahun 2020.
“Kinerja Ekspor TPT kita ini sebagian besar mengalami 
penurunan, baik tren sepanjang 2016 hingga 2020, 
begitu juga periode Januari-Februari 2021 ke Januari-
Februari 2020,” kata Nurlaila dalam diskusi virtual Indef 
bertajuk TPT Bangkit, Daya Beli Terungkit belum lama ini.

Nurlaila beralasan, selain karena faktor pandemi yang 
membuat permintaan produk tekstil 
RI menurun, hal lain juga 
disebabkan banyak g a n j a l a n 
yang harus d i h a d a p i 
produk tekstil Indonesia 
di pasar ekspor.

S a l a h s a t unya 
p e n e r a p a n t r a d e 
remedies yang dilakukan 
negara tujuan e k s p o r 
produk tekstil RI, inilah yang 
jadi hambatan besar yang dikeluhkan 
pengusaha dalam negeri.

“Negara-negara tujuan eksport utama TPT kita itu 
menerapkan kebijakan trade remedies, yakni India, 
Turki, Amerika, Vietnam dan Malaysia,” ungkap Nurlaila.

Dari 5 negara tersebut, 4 diantaranya melakukan dumping 
terhadap produk tekstil RI, yakni India, Amerika, Vietnam 
dan Malaysia dan 1 lainnya melakukan safeguard yakni Turki.

Trade remedies merupakan instrumen yang digunakan 
untuk melindungi industri dalam negeri suatu negara 
dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak 
sehat (unfair trade). Instrumen ini bisa berupa bea 
masuk anti-dumping (BMAD), bea masuk tindak 
pengamanan sementara (BMTP), atau safeguards.

Berdasarkan produknya, tekstil dan produk tekstil (TPT) 
paling banyak menerima tuduhan sebanyak empat kasus, 
bahan kimia empat kasus, produk baja tiga kasus, dan 
produk turunan kayu dua kasus. Kemudian, kasus otomotif, 
elektronika, dan aneka masing-masing sebanyak satu kasus.

DAYA SAING EKSPOR TPT MELEMAH DALAM 5 
TAHUN TERAKHIR

Data dari kementrian perdagangan menunjukkan 
bahwa  kinerja ekspor TPT Indonesia pada periode 
Januari - Februari 2021 mencapai menjadi US$1,8 miliar  
dengan bandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 
US$2,1 miliar atau mengalami penurunan   sebesar  10,44% 
dibandingan dengan periode yang sama tahun 2020.

Dari sekian jenis produk TPT, yang mengalami 
peningkatan ekspor signifikan dari periode Januari 
- Februari 2021 dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun 2020 adalah pakaian medis dan APD.
Data dari kementrian perdagangan memperlihatkan bahwa 
pakaian APD dari berbagai jenis mengalami peningkatan 
yang cukup signifikan tahun ini.
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KEMENPERIN USULKAN BESARAN TARIF IMPOR 
UNTUK SAFEGUARD GARMEN

https://www.digestexmedia.com

Pelaku usaha garmen khususnya yang berorintasi pasar dalam 
negeri sulit bersaing dengan barang impor yang menyebabkan 
mayoritas pelaku usaha khususnya UKM sulit bertahan. Untuk 

penjualan online juga tidak bisa bersaing mengingat mayoritas 
pakaian yang dijual secara online adalah pakaian impor, sehingga 
pelaku usaha sangat mengharapkan adanya safegurad pakain jadi. 

Untuk melindungi industri dalam negeri khususnya industri kecil 
dan menengah (IKM), Kementerian Perindustrian mengusulkan 
sejumlah tarif safeguard untuk produk-produk garmen impor. 

“Saat ini, prosesnya masih rekomendasi dari Kementerian 
Perdagangan ke Kementerian Keuangan. Masih ada satu tahap lagi 
di Kementerian Keuangan, baru dapat ditetapkan oleh menteri,” 
terang Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian 
Perindustrian Elis Masitoh belum lama ini.

Menurut Elis, Kementerian Perindustrian mengusulkan tarif 
safeguard bervariasi pada produk garmen dimana untuk atasan 
casual misalnya, seperti produk t-shirt diusulkan tarif Rp27 ribu 
untuk setiap produk impor yang masuk. Dengan begitu maka 
apabila ada atasan casual dari China yang masuk dengan harga 
Rp20 ribu misalnya dan dikenakan safeguard Rp27 ribu maka 
harga yang masuk ke Indonesia menjadi Rp47 ribu. Menurutnya 
dengan aturan ini industri dalam negeri mampu memproduksi jenis 
pakaian serupa dengan harga lebih murah, yakni Rp40 ribu dan 
mampu bersaing dengan produk impor.

Selanjutnya, Kementerian Perindustrian mengusulkan tarif 
safeguard sebesar Rp63 ribu per buah yang sebelumnya diusulkan 
sebesar Rp. 79 ribu per buah untuk produk outer seperti jaket tetapi 
mendapatkan penolkan dari perusahaan global yang telah beredar 
di Indonesia. “Kalau naiknya harga (outer) untuk merek global, 
Zara misalnya, yang harga awalnya Rp1,5 juta, kemudian naik 
jadi Rp1.579.000 pasti tidak akan berpengaruh. Tapi kalau head 
to head dengan harga produk China, nah itu akan berpengaruh 
besar,” imbuh Elis.

Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan tarif safeguard 
untuk produk headwear atau hijab sebesar Rp19.800. Elis 
menyatakan gempuran impor hijab dari Korea Selatan harus 

diantisipasi. Masalahnya, harga hijab impor tanpa 
safeguard hanya sebesar Rp2.000 per buah. Hal 
ini yang menekan sektor IKM. “Harga dari impor 
itu Rp2.000, sementara produk hijab di Zoya atau 
El Zatta kan Rp78 ribu. Jadi, bagaimana mau beli 
produk dalam negeri kalau produk impornya saja 
harganya Rp3.000-Rp6.000,” ujar Elis.

Sementara, Kementerian Perindustrian 
mengusulkan tarif safeguard untuk gamis sebesar 
Rp59 ribu. Ini merupakan upaya pemerintah 
untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai 
kiblat pakaian muslim dunia. “Selain itu, gamis 
dan terusan itu banyak yang diproduksi oleh IKM 
dalam negeri,” jelas Elis.

Elis menyatakan pihaknya mengusulkan tarif 
safeguard dengan harga pasti dan bukan 
persentase untuk produk garmen.

Hal ini dinilai lebih tepat sasaran dibandingkan 
dengan tarif yang dihitung dengan persentase.
“Kalau pakai persentase untuk garmen sulit 
karena yang murah akan tetap dikenakan harga 
rendah, sedangkan yang mahal misalnya produk 
sportswear, itu kan kena tinggi sekali, padahal 
kami belum mampu memproduksinya di dalam 
negeri,” tutur Elis.

Ia menambahkan bahwa penentuan besaran tarif 
safeguard yang diusulkan tersebut merupakan 
hasil formulasi dari perbedaan rata-rata harga 
impor dengan harga jual dalam negeri.

“Harga rata-rata impor, kemudian harga jual di 
dalam negeri. Nah, perbedaan harga jual di dalam 
negeri dengan harga rata-rata impor tersebut 
dihitung perbedaannya berapa, itulah tarifnya,” 
tutup Elis.
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PEMERINTAH DORONG INDUSTRI TEKSTIL  
BERINOVASI LEWAT TEKNOLOGI TERBARU

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita 
sebagai salah satu pembicara dalam acara Opening 
Ceremony inaFashion Smesco Online Expo 2021, 

pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 mengungkapkan 
bahwa industri tekstil dan pakaian jadi sebagai salah satu 
sektor industri prioritas pada program Making Indonesia 4.0.
“Sehingga, (industri tekstil dan pakaian jadi) penting untuk 
dikembangkan,” ungkap dia.

Dia mencatat, pada 2020 lalu, kinerja industri tekstil 
dan pakaian jadi mampu mencapai USD10,62 miliar. 
“Sedangkan kontribusinya terhadap PDB (Pendapatan 
Domestik Bruto) industri pengolahan non migas sebesar 
6,76 persen,” paparnya.
Mengacu pada segala potensi dan keunggulan yang dimiliki 
sektor industri tekstil dan pakaian jadi tersebut, kata 
menperin, pada kesempatan ini dirinya kembali mengajak 
seluruh stakeholders terkait bersama masyarakat Indonesia 
untuk turut menyukseskan penyelenggaraan inaFashion 
Smesco Online Expo 2021. Di antaranya dengan membeli 
berbagai produk fashion lokal yang ditawarkan.

Menurutnya, cara tersebut efektif untuk meningkatkan 
kinerja industri tekstil dan pakaian jadi di tahun ini. 
Sehingga kemampuan daya saing industri tekstil dan 
pakaian jadi Indonesia kian mantap di kancah global 
menyusul tingginya kepercayaan pasar domestik. 
“Memajukan industri fashion nasional (ialah) dengan 
selalu mempromosikan dan menggunakan produk fashion 
dalam negeri,” ujar dia menekankan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya 
mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri 
untuk mendongkrak daya saing sektor manufaktur 
nasional. Melalui langkah tersebut, diharapkan industri 
manufaktur Tanah Air akan terus berkontribusi positif pada 
pertumbuhan ekonomi. “Guna terus melakukan perubahan, 
perlu menerapkan dan memanfaatkan teknologi terbaru,” 
kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa 
Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta.

Pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan 
daya saing juga didorong Kemenperin pada industri tekstil 
dan produk tekstil (TPT). Menghadapi pandemi Covid-19, 
industri TPT melakukan pengembangan material tekstil 
dengan fungsi khusus untuk medis. Hal ini dilakukan 
lantaran permintaan konsumen ketika pandemi terhadap 
produk tekstil yang memiliki fungsi anti bakteri dan anti 
virus terus meningkat.
Terkait hal ini, salah satu satuan kerja Kemenperin di bidang 
standardisasi dan jasa industri, yakni Balai Besar Tekstil 
(BBT) Bandung, mengembangkan fasilitas laboratorium 
melt spinning. Fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan 
oleh industri TPT nasional yang tengah melakukan 
pengembangan bahan baku benang dengan fungsi 
khusus, termasuk untuk keperluan medis. “Pengembangan 

material akan berdampak pada peningkatan daya saing 
industri tekstil dan produk tekstil nasional,” tuturnya.

Dia menambahkan, teknologi melt spinning mampu 
mendesain benang dengan fungsi khusus yang langsung 
ditanamkan pada seratnya. Dengan adanya proses 
rekayasa serat menggunakan teknologi melt spinning, 
dapat dihasilkan 
produk tekstil 
fungsional yang 
memiliki tingkat 
d u r a b i l i t a s 
lebih tinggi 
d i b a n d i n g k a n 
dengan hasil 
penyempurnaan 
tekstil secara 
kimia. “Kami 
m e n y i a p k a n 
melt spinning 
untuk mendukung industri. Kami mempersilakan industri 
memanfaatkan teknologi dan peralatan ini. Salah satu 
keunggulannya adalah bisa mencari bahan terbaik seperti 
yang diinginkan,” ujarnya.

Kepala BBT Bandung Wibowo, Dwi Hartoto mengaku 
siap berkontribusi dalam melakukan kajian standardisasi 
produk-produk tekstil fungsional serta melayani industri 
dalam pengujian mutu produk yang dihasilkan. Terkait 
layanan uji di segmen produk tekstil medis, BBT Bandung 
bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) mendirikan fasilitas laboratorium 
pengujian masker medis.

Pengujian yang dapat dilakulan di laboratorium 
tersebut antara lain bacteria filtration efficiency 
(BFE), particle filtration efficiency (PFE), breathing 
resistance,syntheticblood penetration test atausplash 
resistance,differential pressure, dan uji flammability.
“Fasilitas ini disiapkan dalam rangka menjawab tantangan 
untuk menciptakan produk tekstil yang berkualitas dan 
memadai, seperti pada saat pandemi seperti ini,” sebutnya.

Dia menambahkan, laboratorium pengujian masker 
di BBT Bandung mengacu pada parameter yang telah 
direkomendasikan organisasi kesehatan dunia (WHO) dan 
telah diadopsi identik oleh Badan Standardisasi Nasional 
menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI), yakni SNI EN 
149:2001+A1:2009 (standar masker N95)dan SNI EN 
14683:2019+AC:2019 (standar masker medis). Kemudian, 
ada pula SNI 8488:2018 (standar masker medis) serta SNI 
8914:2020 yang merupakan standar masker kain.

“Melalui fasilitas pengujian masker di BBT Bandung, 
pemerintah menyiapkan agar masker yang diproduksi di 
tanah air nantinya sesuai dengan SNI serta standar yang 
ditetapkan WHO,” pungkas Dwi.


