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Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 
mendorong pelaku UKM untuk menyesuaikan 
bisnisnya dengan preferensi konsumen saat ini 

dan memanfaatkan peluang baru di tengah pandemi. 
UKM khususnya di bidang tekstil dan fesyen 
diharapkan untuk terus kreatif dan berinovasi. UKM 
harus jeli dalam memaksimalkan peluang pasar 
lewat platform digital di tengah era kebiasaan baru. 

Menurut Teten,  UKM memiliki kunci dalam mendorong 
perekonomian dengan total 64,2 juta unit usaha, 
dan menyerap hingga 120,6 juta jiwa tenaga kerja 
serta pangsa pasar hingga 99 persen dari total 
jumlah usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Teten Masduki juga mendorong pelaku UKM untuk 
memaksimalkan penggunaan bahan baku dalam negeri 
sekaligus mewujudkan gerakan #BanggaBuatanIndonesia 
dan #SemuanyaAdaDisini seperti yang diinstruksikan 
Presiden Joko Widodo. 

UKM khususnya di bidang tekstil dan fesyen diharapkan 
untuk terus kreatif dan berinovasi. UKM harus jeli dalam 
memaksimalkan peluang pasar lewat platform digital di 
tengah era kebiasaan baru. 

Salah satu perusahaan yang mensosialisasikan semangat 
everything Indonesia adalah Asia Pacific Rayon (APR).  
APR merupakan perusahaan penghasil serat viscose rayon 
dalam negeri yang mendorong penggunaan produk buatan 
dalam negeri sejalan dengan operasional perusahaan yang 
sepenuhnya berasal dari dalam negeri.

“Kami berharap semangat everything Indonesia dan 
bangga buatan Indonesia ini dapat menjadi penggerak 
bagi UKM untuk terus berkarya dan berkolaborasi bersama 
dalam menciptakan produk-produk unggulan asli dari 
Indonesia,” kata Basrie Kamba, Direktur Asia Pacific Rayon.

Sementara itu, Dirjen Industri Kecil Menengah dan 
Aneka Gati Wibawaningsih Kementerian Perindustrian 
mengatakan saat ini pemerintah terus membina UKM 
bidang tekstil dan fesyen dengan berbagai program. 

Tercatat ekspor 
pakaian jadi hasil 
UKM Indonesia 
mencapai US2,82 
miliar. “Teman-
teman UKM cukup 
cepat beradaptasi 
dengan kondisi 
yang ada, mulai 
dari masker 
hingga APD 
non medis. Penjualan via market place pun meningkat 
hingga 300%. Pemerintah juga menyediakan KUR tanpa 
bunga selama 6 bulan khusus untuk pembelian mesin 
tekstil,” ungkap Gati selaku salah satu pembicara webinar.

Dalam webinar kali ini,  UKM fashion  berbagi 
pengalaman dan strategi selama masa pandemi. 
“Di Indische, strategi kami adalah dengan membuat 
masker yang matching sama baju. Penjualan daring pun 
menjadi salah satu cara kami bertahan,” kata Owner 
Indische Riri Rengganis. Sementara itu, Co-founder 
dan Creative Director Sare Studio Putri Andamdewi 
mengatakan adaptasi produk loungewear premium 
menyokong bisnis di tengah tekanan daya beli.

Adapun, Co-Founder Tepa Selira Astika Aquilla 
mengatakan dengan mengadakan online fashion 
show dan kolaborasi dengan selebgram menjadi 
salah satu cara untuk mempromosikan produknya.
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Penjualan toko pakaian di Amerika mengalami 
peningkatan lebih  dari dua kali lipat setelah negara itu 
membuka kembali pusat perbelanjaan pasca penutupan 
pusat perbelanjaan untuk memutus rantai peyebaran 
covid-19. Menurut statistik Amerika penjualan toko  
pakaian  mengalami peningkatan sebesar 105.1% dari 
bulan sebelumnya dan menempatkan pakaian ebagai  
jenis produk yang mengalami peningkatan paling tinggi.

Mengingat jumlah 
sebaran covid-19 yang 
terus meningkat di AS, 
peningkatan penjualan 
retail di bulan Juni dan 
Juli ini dianggap belum 

terlalu menggembirakan. Ketua Ekonomi Federasi Retail 
Nasional (NRF) Jack Kleinhenz mengatakan bahwa 
peningkatan penjualan toko retail di bulan Juni dan Juli  
mendorong pemulihan ekonomi tetapi angka penularan 
covid-19 yang masih terus meningkat di banyak wilayah 
Amerika merupakan ancaman resius untuk pemulihan 
ekonomi. 

“Bantuan pemerintah untuk masyarakat dan dunia 
usaha cukup membantu tetapi bantuan tambahan 
diperlukan untuk menjamin belanja kosumen yang 
merupakan tulang punggung perekeonomian kita” kata 
Jack Kleinhenz. 
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Saya 
m e l i h a t 

sekarang di pasaran itu 
kekurangan barang untuk 

produk-produk tertentu yang 
terkena safeguard. Sekarang, 
pasar sedang mencari kain 
produksi dalam negeri, 

demand kain berkisar 
8 juta meter per 

bulan

SAFEGUARD TEKSTIL, INDUSTRI KAIN TAMBAH 
INVESTASI
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Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendata 
utilitas industri tekstil dan produk tekstil telah 
membaik pada Juli 2020. Direktur Industri Tekstil, 

Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Elis Masitoh mengatakan 
utilitas industri kain saat ini berada di kisaran 60 persen. 
Sebelumnya utilitas industri kain berada di bawah 20 persen 
pada April - Juni sebagai dampak dari pandemic Covid-19.

“Saya melihat sekarang di pasaran itu kekurangan barang 
untuk produk-produk tertentu yang terkena safeguard. 
Sekarang, pasar itu sedang mencari [kain produksi] dalam 
negeri,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendata pada Januari-Mei 
2020 hampir seluruh volume impor produk TPT turun 
rata-rata 17,47 persen secara tahunan. Adapun, pada 
periode tersebut hanya produk benang yang mencatatkan 
pertumbuhan volume impor sebesar 1.02 persen menjadi 
52.504 ton. Adapun, volume impor kain terkoreksi 31,66 
persen secara tahunan menjadi 124.204 ton. Sementara 
itu, nilai impor kain merosot 22,81 
persen menjadi US$124,6 juta.

Berdasarkan d a t a 
Kemenperin, produk kain 
m e m i l i k i d e f i s i t 
n e r a c a d a g a n g 
paling dalam d a l a m 
k e l o m p o k tekstil dan 
produk tekstil (TPT). Per 
2019, defisit neraca industri 
kain senilai US$3,63 miliar dengan nilai 
impor mencapai US$4,72 miliar.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menambah 
bea masuk pada 121 pos tarif delapan digit produk tekstil. 
Penambahan bea masuk tersebut tertuang dalam dua 
Peraturan Menteri Keuangan.

Pertama, implementasi PMK No. 114/PMK.010/2019 
tanggal 5 Agustus 2019 yakni BMAD atas impor produk 
serat staple sintetik Polyester Staple Fiber (PSF) dari India, 
China,  dan Taiwan dengan besaran tarif 5,8 persen – 28,5 
persen yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.  Pengenaan 
BMAD ini telah diberlakukan sejak tahun 2010.

Kedua, PMK No. 115/PMK.010/2019 tanggal 6 Agustus 
2019 terkait BMAD atas impor produk benang filamen 
sintetik Spin Drawn Yarn (SDY) dari China dengan besaran 
tarif 5,4 persen - 15 persen yang berlaku selama 3 (tiga) 
tahun.

Adapun, hingga saat ini tercatat sekitar 1.540 industri kain 
dengan skala sedang dan besar, sedangkan industri kain 
berskala kecil dan mikro mencapai 131.000. Hingga akhir 
2019, kapasitas terpasang industri kain nasional adalah 

3,13 juta ton per tahun dengan jumlah tenaga kerja 
678.360 orang.

Elis menyampaikan berkurangnya impor kain di dalam 
negeri membuat parikan kain nasional memutuskan untuk 
melakukan investasi tambahan. Pasalnya, kemampuan 
produksi industri kain saat ini hanya mampu memenuhi 
seperdelapan dari permintaan nasional.

“Sekarang, demand kain 8 juta meter per bulan. Jadi, 
beberapa industri sudah mulai investasi di [produk] 
weaving. [Ada] satu pabrikan [berencana] mendatangkan 
400 mesin weaving,” ucapnya.
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POTENSI TINGKATKAN EKSPOR TPT KE 
AUSTRALIA TERBUKA

https://www.digestexmedia.com

Pelaku usaha Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia 
memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor ke 
Australia setelah Perjanjian Kemitraan Ekonomi 

Komprehensif antara Indonesia dan Australia atau disebut 
dengan Indonesia-Australia Comprehensive Economic 
Partnership Agreement alias IA- CEPA resmi berlaku pada 
tanggal 5 Juli 2020. Australia selama ini tidak termasuk 
sebagai pasar utama TPT Indonesia, dan mayoritas pasar 
TPT dikuasai China.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto 
mengatakan perjanjian kemitraan 
ini terjalin setelah melewati proses 
perundingan yang panjang, yaitu hampir 
satu dekade. Dia berharap pelaku usaha 
dan pemangku kepentingan bisa mulai 
memanfaatkan perjanjian ini.

”Seluruh produk ekspor Indonesia ke 
Australia dihapuskan tarif bea masuknya. 
Untuk itu tarif preferensi IA-CEPA ini 
harus dimanfaatkan secara maksimal oleh 
para pelaku usaha Indonesia agar ekspor 
Indonesia meningkat,” kata Agus dalam 
keterangan tertulis.

Berlakunya IA-CEPA didukung dengan 
diterbitkannya tiga peraturan pelaksana 
yaitu Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 63 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang 
Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan 
Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam Kemitraan 
Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia.

Di samping itu, ada pula Peraturan Menteri Keuangan No. 
81/PMK.10/2020 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam 
rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif 
Indonesia-Australia. Serta Peraturan Menteri Keuangan 
No. 82/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif 
Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan 
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.

Pada 2019, total perdagangan barang Indonesia-Australia 
mencapai US$7,8 miliar. Ekspor Indonesia tercatat 
senilai US$2,3 miliar dan impornya US$5,5 miliar. Total 
perdagangan Indonesia dengan Australia untuk semua 
jenis produk mengalami defisit sebesar US$3,2 miliar. 
Tekstil dan Produk Tekstil berpotensi untuk meningkatkan 
ekspornya.

Menurut data dari WTO Australia merupakan importir 
pakain urutan 10 dunia dimana pada tahun 2018 
mengimpor pakain jadi sebesar US$7,1 miliar. Nagara yang 
menguasai pasar pakain jadi di Australia selama ini adalah 
China, Vietnam, Pakistan dan India. Sementara Indonesia 
menurut data dari BPS total ekspor TPT Indonesia ke 

Australia pada 2019 mencapai US$ 227,2 juta yang terdiri 
dari US$ 33,93 juta ekspor tekstil dan US$ 193,92 juta 
ekspor pakaian jadi. 

Sementara impor TPT dari Australia pada 2019 mencapai 
US$ 83,66 juta yang terdiri dari impor tekstil US$ 83,17 juta, 
dan garmen US$ 487 ribu. Neraca perdagangan Indonesia-
Australia di sektor pakaian jadi surplus US$192,83 juta 

sementara untuk tekstil defisit mencapai US$49,83 juta. 
Dengan demikian TPT surplus secara keseluruhan masih 
surplus sebesar US$ 143,6 juta

Pelaku Usaha Memerlukan Insentif

Industri tekstil mendesak pemerintah agar berkenan 
memberikan insentif berupa keringanan tarif listrik 
mengingat saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB), banyak pabrikan tidak beroperasi terutama 
pada April-Mei. Namun, pabrikan tetap diharuskan 
membayar listrik sesuai rata-rata pemakaian minimal.

Menurut pelaku usaha hal ini sangat memakan modal kerja 
industri yang selama ini sudah habis terpakai membayar 
bunga bank dan upah pekerja. Di satu sisi, perusahaan 
harus berupaya untuk mempertahankan karyawan agar 
tak terkena pemutusan hubungan kerja.

Pemakaian listrik di industri pemintalan, penenunan, dan 
polimerisasi cukup besar sementara di industri garmen 
relatif kecil tetap membutuhkan jumlah tenaga kerja yang 
cukup besar karena sifat industrinya padat karya.
Sementara itu bantuan permodalan dari perbankan berupa 
pemberian insentif melalui penurunan bunga kredit antara 
0,5 - 1 persen dirasa kurang, karena pelaku usaha menilai 
perlu ada relaksasi hingga 5-6 persen.
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TEKSTIL SENILAI RP 13 MILIAR DIAMANKAN BEA CUKAI KEPRI

Belum lama ini dilangsungkan jumpa pers oleh KPPBC 
Tanjungbalai Karimun bertempat di ruang pertemuan 
Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai (Kanwil 

DJBC) Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai 
(Kanwil DJBC) Kepri. Dalam jumpa pers ini terungkap 
sebanyak 3.395 rol kain gulungan berhasil diamankan 
Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) 
Tipe Madya Tanjungbalai Karimun. Diperkirakan ribuan 
gulungan produk komoditas tekstil itu ditaksir bernilai Rp 
13 miliar lebih.

Dalam siaran persnya 
nomor: PERS -04 
MBC.04KPP.MP.0110/2ra 
disebutkan pihaknya 
berhasil menggagalkan 
upaya penyelundupan 
tekstil senilai Rp 13 miliar 
lebih tersebut pada 
anggal 14 Juli 2020.

Pencegahan berhasil 
dilakukan terhadap 
kapal dengan nama 
KM Karya Saki. Saat itu 
kapal diketahui berada di 
sekitar perairan Pelawan 
Tarjung Balai Karimun. Dugaan kuat, barang tekstil ini 
berasal dari luar negeri dan akan diselundupkan ke 
Indonesia.

Kepala KPPBC Tipe Madya Tanjungbalai Karimun, Agung 
Marhaendra Putra dalam rilisnya menyampaikan dari 
hasil pencegahan didapati sebanyak 3.395 rol kain yang 
dimasukkan dalam kapal kayu yang disamarkan dengan 
ditutupi 46 buah tilam/kasur busa.

“Informasi yang kita himpun saat itu, kemudian kita 
kembangkan dan hasilnya petugas berhasil menyergap 
kapal yang belakangan diketahui bernama KM Karya Saki 

tersebut,” tegas Agung.
Saat diamankan, lanjut Agung kapal tersebut telah dalam 
keadaan tanpa ABK. Sementara barang muatan berupa 
tekstil berupa kain gulungan tersebut ditinggalkan begitu 
saja beserta kapal tersebut.
“ABK Kapal dan nakhoda saat itu sudah tidak ada lagi alias 
telah kabur dari atas kapal saat kita amankan,” tambah 
Agung.

Dijelaskan Agung lagi, saat ini pihaknya masih melakukan 
penelusuran mendalam 
terkait asal barang dan 
tujuan pasti barang 
tekstil tanpa dokumen 
yang sah ini. Pihaknya 
pun masih menyelidi 
kepemilikan kapal dan 
nakhoda kapal tersebut.

“Masih kita dalami, 
dari mana asal barang, 
hingga kemana akan 
dibawa, yang jelas 
barang tersebut bukan 
dari Kepri, karena di 
Kepri tak ada pabrik 
tekstil,” tegasnya.

Aksi penyelundupan ini dinilai merupakan langkah nekat 
para pelaku di tengah Covid-19, apalagi saat ini pihak 
Bea Cukai Kepri terus mengetatkan pengawasan di laut 
terutama terhadap aksi-aksi penyelundupan apapun 
jenisnya.

Sementara dari pengungkapan ini dinilai kerugian negara 
mencapai sekitar Rp 4 miliar lebih. Pengungkapan ini juga 
menambah deretan panjang upaya memasukan barang-
barang secara ilegal ke wilayah Indonesia yang masih 
dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab 
terutama melalui pantai timur Pulau Sumatera yang 
berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.

Transformasi 
Bisnis ke 

Digital, Cara 
Bertahan di 

Masa Pandemi

Pandemi virus corona (Covid-19) yang belum berakhir membuat industri mulai kewalahan. 
Penambahan kasus baru terus meningkat seiring dengan pembukaan kembali pusat 
perbelanjaan. Hal ini juga terjadi secara global. Akibatnya berbagai sektor industri gigit 

jari lantaran tidak mampu produksi, bahkan berhenti operasi. Salah satu industri yang sangat 
terdampak adalah tekstil dan pakaian jadi. Usaha di sektor ini harus berbenah diri dengan 
berjualan secara online agar bisa mempertahankan bisnisnya. 

“Bisnis offline sudah enggak bisa karena Covid-19. Orang juga enggak keluar. Tapi ya 
orang mau beli baju baru, terpaksa belanja online,” kata Owner Dobujack Delly Fitriansyah 
Darusmanbelum lama ini.

Dengan perubahan berbelanja secara online ini mau tidak mau pelaku usaha harus melakukan 
tranformasi bisnis. Dia mengatakan, transformasi bisnis ke digital menjadi salah satu usaha 
untuk bertahan di tengah pandemi corona. Jika tetap berjualan secara offline akan sulit 
menjalankan bisnis berkelanjutan dengan ketidakpastian kapan Covid-19 berakhir.
“Kalau memang belum ada vaksin, mau enggak mau industri main online dan diseriusin. Saat 
Lebaran penjualan naik 200% dengan online. Kalau outlet (otomatis) enggak jalan karena 
Covid-19,” tuturnya.
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