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“Kemarin 

saya sudah 
relaksasi untuk 

ekspor. Jadi APD 
maupun masker sudah 

bisa dibuka kembali 
supaya  mendorong roda 

perekonomian dalam 
hal ini ekspor”
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Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menerbitkan 
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 
Nomor 57 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor 

Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat Pelindung Diri (APD). 
Dengan demikian maka Permendag Nomor 23 Tahun 2020 
j.o. Permendag Nomor 34 Tahun 2020 dinyatakan sudah 
tidak berlaku.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan telah 
mengeluarkan Permendag tentang Larangan Sementara 
Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, 
dan Masker melalui Permendag Nomor 23 Tahun 2020 

jo. Permendag Nomor 34 Tahun 2020. Permendag ini 
diterbitkan untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan 
di dalam negeri yang sangat dibutuhkan di seluruh wilayah 
Indonesia.

Pengecualian yang telah diterbitkan untuk eksportir 
berdasarkan Permendag 
Nomor 23 Tahun 2020 
j.o. Permendag No. 
34 Tahun 2020 tetap 
berlaku sampai dengan 
tanggal 30 Juni 2020.
“Kemarin saya sudah 
relaksasi untuk ekspor. 
Jadi sekarang APD 
maupun masker sudah 
bisa dibuka kembali. 
Supaya untuk mendorong roda perekonomian dalam hal 
ini ekspor,” kata Agus belum lama ini.

Setelah keran ekspor alat pelindung diri (APD) dibuka 
kembali Kementerian Perdagangan memperkirakan bakal 
ada peningkatan nilai ekspor APD dan masker tahun ini. Plt 
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Srie Agustina 
mengatakan, sejumlah negara telah langsung menyatakan 
minatnya untuk mendatangkan produk tersebut dari 
Indonesia. “Kemendag melihat potensi nilai ekspor untuk 
produk masker dan APD akan meningkat setelah adanya 
pencabutan Permendag Larangan Sementara Ekspor 
Antiseptik, Bahan Baku Masker, APD dan Masker,” kata Srie 
di Jakarta baru-baru ini.

Namun, Srie belum bisa memperinci berapa potensi ekspor 
dari produk tersebut mengingat nilainya akan tergantung 
pada kualitas APD dan masker, realisasi produksi, dan 
perkembangan permintaan dunia. Dia memastikan ekspor 
masker bedah dan APD Indonesia dapat menyasar seluruh 
dunia. Kementerian Perdagangan mencatat, sejauh ini telah 
ada permintaan untuk masker bedah dari negara-negara 
Eropa, di antaranya Belanda dan sekitarnya. Adapun untuk  
Asia, permintaan datang dari Hong Kong, Singapura, Sri 
Lanka dan Bangladesh.  Sedangkan permintaan untuk APD 
berasal dari Amerika Serikat, Belanda, Perancis, Australia, 
Norwegia, Korea Selatan, Jepang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Srie 
mengatakan nilai ekspor produk masker bedah sebelum 
adanya Permendag larangan sementara ekspor atau pada 
Januari-Februari 2020 mencapai US$ 70,25 Juta. Nilai ekspor 
ini mengalami peningkatan sebesar 27.126,68 persen 
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
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Dugaan impor illegal tekstil dan produk tekstil (TPT) 
pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai periode 
2018-2020 mulai menemui titik terang. Sebanyak 
empat orang pegawai Kantor Pelayanan Utama 
(KPU) Bea Cukai Batam akhirnya ditetapkan sebagai 
tersangka oleh penyidik Kejagung setelah melakukan 
gelar perkara kasus tersebut.

Keempat tersangka itu adalah Kabid Pelayanan Fasilitas 
Kepabeanan dan Cukai KPU Bea Cukai Batam berinisial 
MM; Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada KPU Bea 
dan Cukai Batam berinisial DA; Kepala Seksi Pabean 
dan Cukai I pada KPU Bea dan Cukai Batam berinisial 
HAW; dan Kepala Seksi Pabean dan Cukai II pada KPU 
Bea dan Cukai Batam berinisial KS.

Selain keempat pejabat 
KPU Bea Cukai Batam, 
tim jaksa penyidik pada 
Jaksa Agung Muda Tindak 
Pidana Khusus (Jampidus) 
ini menetapkan tersangka 
lain seorang pengusaha 

yakni pemilik PT Fleming Indo Batam (FIB) dan PT Peter 
Garmindo Prima (PGP) berinisial IR. Dengan begitu, 
jumlah tersangka dalam kasus tersebut sebanyak lima 
orang.

Kasus ini sempat menjadi perhatian sejumlah anggota 
DPR karena praktik impor ilegal sangat merugikan 
pendapatan negara dari sektor pajak berupa tak 
memperoleh bea masuk dari produk tekstil itu. 
Sementara industri tekstil lokal atau Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) tak mampu melawan “serangan” 
barang tekstil impor, sehingga merugikan banyak pihak.
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“Kain 
tersebut selain 

akan dijual, dapat 
kami aplikasikan ke dalam 

bentuk jaket yang dapat 
dilipat (foldable) sebagai tren 
pakaian yang aman di era new 
normal, saat ini masyarakat 
membutuhkan perlindungan 

lebih pada saat 
berpergian atau 

bekerja”

TRISULA BIDIK PENJUALAN RP 1,12 
TRILIUN
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PT Trisula International Tbk (TRIS) menargetkan 
total penjualan mencapai Rp1,12 triliun hingga akhir 
tahun ini, dengan laba bersih yang diproyeksikan 

sebesar Rp17 miliar. Guna meraih target, perseroan 
menyiapkan berbagai strategi, salah satunya dengan 
melakukan diversifikasi produk yaitu merilis produk baru. 

Direktur Utama Trisula International, Santoso Widjojo 
m e n j e l a s k a n , perseroan melalui 
anak usahanya yaitu PT 
Trisula Textile I n d u s t r i e s 
Tbk (BELL), b a r u -
baru ini m e r i l i s 
p r o d u k t e k s t i l 
t e r b a r u , s a l a h 
s a t u n y a m a s k e r 
dan Alat Pelindung 
Diri (APD). Kemudian 
d a l a m r a n g k a 
m e n g h a d a p i new normal 
perseroan juga telah merilis 
tekstil khusus yang sudah bersertifikasi 
Standard 100 dari OEKO-TEX dan telah melalui test AATCC 
42 dan AATCC 127, yang diklaim memiliki kelebihan 
antimicrobial, water repellent dan breathable. 

“Kain tersebut nantinya selain akan dijual, dapat kami 
aplikasikan ke dalam bentuk jaket yang dapat dilipat 
(foldable) sebagai tren pakaian yang aman di era new 
normal, karena saat ini masyarakat membutuhkan 
perlindungan lebih pada saat berpergian atau bekerja,” 
jelasnya dalam paparan publik virtual baru-baru ini

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PT Trisula 
Textile Industries Tbk (BELL) Karsongno Wongso Djaja 
Mengatakan, kain tersebut juga dapat digunakan sebagai 
produk pakaian lainnya seperti topi maupun celana 
panjang namun saat ini perseroan masih berfokus pada 
pakaian jadi.

“Saat ini kami 
masih belum 
memperhitungkan 
besaran kontribusi 
t e r h a d a p 
p e r s e r o a n , 
karena masih 
sangat baru.” 
ujarnya. Karsono 
melanjutkan, dari sisi Trisula Textile Industries, saat ini 
sudah menyiapkan anggaran sejumlah Rp 8 miliar yang 
akan digunakan untuk memperbaharui mesin-mesin yang 
sudah usang, termasuk mesin yang dapat menghasilkan 
APD agar dapat berkontribusi lebih besar bagi perseroan. 
Dengan pembelian tersebut diharapkan perseroan 

dapat meningkatkan kapasitas output sehingga dapat 
menyelesaikan pesanan dari para pelanggan kami lebih 
cepat. 

Lebih lanjut, emiten berkode saham BELL saat ini telah 
melakukan sejumlah ekspor masker kepada beberapa 
negara seperti Amerika Serikat meskipun masih dalam 
jumlah yang kecil. Namun Karsono menambahkan, 
perseroan tengah mencari peluang pasar baru di klien di 
negara lainya seperti Singapura, Australia, dan Malaysia.

Sementara itu, dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan (RUPST) Trisula Textile Industries, para 
pemegang saham menyetujui dan menetapkan pembagian 
dividen sebanyak 17% atau sekitar Rp 3,62 miliar yang 
setara dengan Rp 2,5 per saham. Adapun dividen tersebut 
bersumber dari laba bersih tahun buku 2019. “Dividen itu 
nantinya akan dibagikan pada 15 Juli 2020 mendatang dan 
sisanya sejumlah Rp 100 juta ditetapkan sebagai cadangan 
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KEMENPERIN PACU INDUSTRI TPT 
EKSPOR APD
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Kementerian Perindustrian berupaya memacu 
optimalisasi kinerja industri tekstil dan produk 
tekstil (TPT) sebagai salah satu sektor manufaktur 

yang terdampak cukup berat (hard hit) akibat pandemi 
Covid-19. Untuk itu industri TPT diminta untuk melakukan 
diversifikasi produk dengan memproduksi masker dan alat 
pelindung diri dan masker.

“Guna mempertahankan kinerjanya, kami mendorong 
industri TPT untuk melakukan diversifikasi produk dan 
membantu pemenuhan alat pelindung diri (APD) dan masker 
bagi tenaga medis, serta memproduksi masker,”  kata 
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika 
menyampaikan keynote speech pada acara webinar bertajuk 
“Bersama Lawan Covid-19: APD Indonesia Siap Melindungi 
Tenaga Medis Seluruh Dunia bebera waktu yang lalu.

Menperin mengemukakan, saat ini terjadi peningkatan 
signifikan pada produksi coverall/protective suite, 
surgical gown dan surgical mask. Berdasarkan data 
yang dihimpun Kemenperin dan Kementerian Kesehatan, 
terjadi surplus produksi sampai Desember 2020 sebesar 
1,96 miliar buah untuk masker bedah, kemudian 
377,7 juta buah masker kain, sebanyak 13,2 juta 
buah pakaian bedah (gown/surgical gown), dan 356,6 
juta buah untuk pakaian pelindung medis (coverall).

“Gerak cepat yang dilakukan oleh industri tekstil dalam 
negeri, baik yang skala besar maupun rumahan, membuat 
banjir produksi APD seperti masker medis, sehingga 
perlu dicarikan solusi untuk pemasaran,” ujarnya.

APD yang diproduksi industri lokal tersebut, mampu 
memenuhi persyaratan medis menurut standar WHO. 
Bahkan, beberapa produk dalam negeri itu juga telah 
lulus uji ISO 16604 standar level tertinggi WHO (premium 
grade) yang dilakukan di lembaga 
uji di Amerika Serikat dan Taiwan, 
sehingga dapat aman digunakan 
oleh tenaga medis di seluruh dunia.

Adapun tiga produk baju APD berbahan 
baku dalam negeri dan diproduksi oleh 
industri nasional yang sudah mencapai 
standar internasional, yaitu baju APD dari 
PT Sritex, PT SUM dan Leading Garmen 
serta PT APF dan Busana Apparel, 
yang semuanya telah lolos uji standar 
ISO 16604 Class 2 bahkan lebih tinggi.

“Jadi, oversupply ini perlu ditindaklanjuti 
dengan kebijakan yang tepat agar 
potensi ekspor yang sangat besar ini bisa 
dimanfaatkan. Kebutuhan dunia yang 
semakin meningkat dapat menjadi trigger 

agar industri dalam negeri dapat bertahan, sekaligus tetap 
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong 
ekspor APD dengan melakukan revisi Peraturan 
Menteri Perdagangan terkait larangan ekspor untuk 
merelaksasi ekspor APD dan masker, tentunya dengan 

mempertimbangkan terlebih dahulu pemenuhan 
pasokan untuk kebutuhan dalam negeri. Langkah ini 
sudah disepakati bersama oleh Menperin, Mendag, dan 
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Banyak negara di dunia yang kini masih 
membutuhkan masker dan APD. Misalnya, 
Amerika Serikat dan Korea Selatan,” ungkapnya.

Ekspor APD dan masker oleh produsen lokal sebenarnya 
bukan hal baru. Mengacu data Badan Pusat Statistik 
(BPS), faktanya, Indonesia sempat melakukan 
ekspor APD senilai USD257.000 pada April 2020.
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KEMENDAG AJAK INDUSTRI TEKSTIL AKTIF MAJUKAN 
PRODUK TPT

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 
(PEN) Kementerian Perdagangan, Kasan, mengajak 
seluruh elemen yang berkepentingan dalam 

industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia untuk 
berkontribusi aktif meningkatkan ekspor TPT Indonesia. 
Kasan menjelaskan, sejak merebaknya Covid-19, 
perdagangan tesktil terkena imbas mengingat bahan baku 
penolong dan aksesori sebagian besar diimpor dari China.

“TPT memberikan sumbangan devisa ekspor dan 
merupakan industri padat 
karya yang menjadi salah satu 
‘jaringan pengaman sosial’ dari 
sisi pendapatan penduduk. Untuk 
itu, pasar eskpor komoditas TPT 
harus dipertahankan, terutama 
setelah terkena imbas merebaknya 
Covid-19,” kata Kasan lbelum lama 
ini.

Kondisi pandemi, penerapan 
karantina wilayah (lockdown) di 
beberapa negara, dan pembatasan 
sosial berskala besar (PSBB) di Indonesia, tutupnya 
pusat perbelanjaan khususnya pasar Tanah Abang dan 
mal turut mengganggu pasokan dan permintaan industri 
tekstil Indonesia di pasar lokal dan pasar ekspor. Di 
pasar domestik terjadi kelambatan pembelian dan omzet 
pedagang. Sementara itu, kinerja ekspor TPT juga tercatat 
mengalami penurunan.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Produk Ekspor 
(PPE) Kemendag Olvy Andrianita memaparkan berbagai 
hambatan industri TPT Indonesia yang teridentifikasi, yaitu 
hampir 70 persen bahan baku masih impor, daya saing 
harga rendah, dan daerah produksi yang masih terpusat 
di pulau Jawa. Menurutnya diversifikasi produk belum 

optimal, mesin produksi yang sudah tua, serta kurangnya 
branding bagi produk TPT Indonesia. 
“Di tengah berbagai hambatan, produk TPT Indonesia juga 
memiliki kekuatan dan peluang. Kualitas dan eksklusivitas 
produk TPT asal Indonesia telah diakui banyak negara. 
Sedangkan, peluang ekspor yang terbuka lebar saat ini 
ialah alat pelindung diri (APD) dan alat kesehatan yang 
terbuat dari tekstil,” jelas Olvy.

Selain itu, lanjut Olvy, tekstil Indonesia juga memiliki 
keunggulan secara ekslusivitas 
seperti batik dan tenun yang 
terbuat dari serat alam (jerami dan 
alang-alang), sutra kepompong ulat 
daun kedondong dan pewarna alam 
(indigo). Secara kualitas, juga telah 
diakui dunia, terutama pakaian 
militer, tekstil untuk bahan industri 
seperti jok pesawat dan kereta api, 
furnitur, bioskop, dan tenda, serta 
tekstil dengan kualitas premium 
untuk pakaian dalam wanita.

Menurut Olvy, saat ini juga terjadi peningkatan permintaan 
serat organik dan pakaian muslim yang harus dilihat sebagi 
peluang. Selain itu, kebijakan pemerintah melalui program 
“Making Indonesia 4.0” juga harus dimanfaatkan. Program 
ini termasuk memberikan dukungan pada peningkatan 
inovasi riset dan pengembangan (R & D), penguasaan 
mesin/peralatan modern, peningkatan desain dan mutu 
produk, peningkatan keahlian tenaga kerja (vokasi), serta 
pemenuhan sertifikasi dan standar produk TPT Indonesia.

Pada masa transisi saat ini, pengetatan operasional 
kegiatan tetap harus diterapkan, khususnya pada sektor 
produksi, yang mengedepankan protokol kesehatan 
selama masa pandemi Covid-19.

Pemkab 
Bandung 

Siap Genjot 
Pemasaran 

Sarung 
Majalaya

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, siap 
mendorong para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk bangkit kembali di masa 
adaptasi kebiasaan baru (AKB) atau new normal. Kepala Disperindag Kabupaten Bandung, 

Popi Hopipah menjelaskan bahwa di masa AKB ini yang terberat adalah mencarikan pasar untuk 
para pelaku IKM yang memang sangat terpuruk selama pandemi Covid-19. 
Untuk industri sarung Majalaya yang saat ini tengah lesu, karena tidak bisaberalih produksi ke 
APD. Pembatasan sosial maupun lockdown yang diberlakukan di hampir seluruh negara telah 
membuat upaya menjalin kerja sama perdagangan tidak berjalan efektif. Beberapa pameran 
berskala nasional dan internasional juga dibatalkan sebagai akibat dari pandemi COVID-19. 
Namun, menurutnya, semua itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak memanfaatkan peluang 
untuk mendorong ekspor Indonesia.
Selama ini, kata Popi, pemasaran sarung Majalaya adalah ke Pasar Tanah Abang Jakarta. Namun 
karena saat ini stok produksi sarung sangat banyak, maka Pemerintah harus  berperan untuk 
mencarikan pasar baru untuk mereka. Selain pemasaran dalam negeri, menurut Popi, industri 
sarung sebenarnya sudah berkoordinasi dengan pemasaran di luar negeri seperti ke Myanmar. 
Hanya saja memang belum berjalan lancar karena ada beberapa kendala. Popi melanjutkan, salah 
satu langkah untuk mendongkrak perindustrian sarung tersebut adalah dengan membuka dan 
mengintensifkan kembali perdagangan antar pulau dan antar provinsi yang sebelumnya memang 
sudah terjalin.
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