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mencari alternative 

sourcing dari negara lain 
sesuai dengan karakter 
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Sejak dimulainya perang dagang antara Amerika 
Serikat dengan China, pedagang dan importir 
Pakaian jadi Amerika terus berusaha mengurangi 

ketergantungan pasokan dari China. Mencari alternatif 
supply di luar China sebenarnya sudah dimulai sejak 
beberapa tahun sebelumnya karena perusahaan 
di China sudah mulai kekurangan tenaga kerja, 
penerapan regulasi yang mulai ketat oleh pemerintah 
dan melemahnya nilai tukar Yuan terhadap dolar AS. 

Dengan adanya kasus virus covid-19 di China saat ini 
yang menyebabkan terganggunya proses produksi 
buyer mulai berpikir akan bahaya “putting all your eggs 
into one basket”. Meskipun pabrik berangsur-angsur 
sudah mulai produksi tetapi masih banyak pekerja yang 
tidak masuk kerja sehingga pabrik belum beroperasi 
secara penuh. Buyer mulai berpikir untuk mengurangi 
ketergantungan pasokan dari China sehingga harus ada 
sumber dari negara lain di luar China. Tentu kondisi ini 
merupakan peluang produsen TPT negara lain termasuk 
Indonesia untuk meningkatkan pasar di Amerika. 
Hanya saja seperti diakui oleh sejumlah buyer mencari 

alternative sourcing dari negara lain sesuai dengan karakter 
pasar Amerika ternyata dalam prateknya tidak semuda 
yang dikatakan. Para pedagang di Amerika mengatakan 
kemudadahan yang ditawarkan China dalam 30 tahun 
terkahir sulit didapatkan di negara produsen TPT yang lain.

Mereka mengatakan bahwa pabrik TPT di luar 
China termasuk yang di Vietnam, Indonesia, 
Bangladesh dan India tidak selengkap di China dan 
tidak  memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk 
mengakomodir  apabila perusahaan Amerika sewaktu-
waktu menaikan volume order dalam jumlah besar.
China memiliki infrastruktur terbaik dan paling kompetitif 
di antara semua negara produsen TPT mulai dari 
pelabuhan, bandara, jalan, pasokan listrik, prosedur 
ekspor impor yang sangat efisien, kredit untuk ekspor dll.

Salah satu buyer memberikan perbandingan bahwa untuk 
memproduksi rok dari kain polyester di China untuk di kirim 
ke Los Angeles via laut lebih cepat empat minggu atau 
bahkan lebih  dari pada mengirim kain ke Vietnam untuk 
dibuat produk yang sama untuk di kirim ke Los Angeles. 
Menurut perhitungan mereka dengan kondisi ini upah 
yang lebih rendah di Vietnam, Bangladesh dan beberapa 
negara lain menjadi tidak signifikan dalam beberapa hal.
 
Menurut data dari Otexa sampai dengan 2019 China 
masih menjadi pemasok terbesar pakain jadi di 
Amerika Serikat dengan mengusasi pasar sebesar 
39,93% tetapi mengalami penurunan dari tahun 
sebelumnya dengn pangsa pasar sebesar 41,92%.
Pemasok terbesar ke  dua di Amerika Serikat adalah 
Vietnam dengan menguasai pasar 14,46% menyusul 
Bangladesh dengan pangsa pasar 7,25% pada tahun 2019.

Dari segi harga, pasokan pakain dari Meksiko adalah 
yang tertinggi dengan harga rata-rata US$3,95 /SME, 
menyusul Indonesia  $3,89/SME dan India US$3,61/ SME. 
Harga rata-rata pakain jadi yang ditawarkan China 
masih terendah yaitu sebesar US$2,42/SME, El 
Salvador US$2,49/SME, Pakistan US$2,44/SME, 
Bangladesh US$2,9/SME  dan Kamboja US$2,56/SME.

Pada tahun 2019 volume impor tekstil Amerika mengalami 
kenaikan sebesar 3,5% menjadi 42,08milar SME sementara 
impor pakaian jadi turun 0.34% menjadi 27,74miliar SME.
Diantara 10 besar pemasok pakain di Amerika Serikat, 
Meksiko, China dan Indonesia merupakan negara yang 
mengalami penurunan ekspor tahun lalu. Sementara 
Pakistan, Vietnam, Bangladesh dan Honduras mencatakan 
keniakan ekspor yang cukup signifikan. (Admin)
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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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Jokowi 
m e n i l a i 

impor bahan baku 
terhambat karena sulit 

mengurus berbagai dokumen 
administrasi, memerlukan 
rekomendasi dari berbagai 
pihak ketika ingin impor 

suatu barang ke 
Indonesia. 
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Presiden Joko Widodo meminta agar impor kebutuhan 
bahan baku industri manufaktur dalam negeri 
dipermuda sehingga kegiatan produksi dan inflasi 

yang selama lima tahun dijaga tidak terganggu sebagai 
dampak dari merebaknya virus corona. Menurut Presiden 
Apabila proses produksi tergnggu karena terkendala 
bahan baku maka akan mendorong harga barang 
menjadi naik dan kenaikan harga mendorong inflasi. 
Menurut presiden kegiatan ekspor juga bakal 
terganggu apabila tidak ada bahan baku untuk 
memproduksi barang yang akan diekspor.

Jokowi menilai impor bahan baku terhambat karena 
sulit mengurus berbagai dokumen administrasi. Importir 
memerlukan rekomendasi dari berbagai pihak ketika 
ingin mengimpor suatu barang 
ke Indonesia. “ P o t o n g , 
sederhanakan, s impe l k an . 
Saat ini s i t u a s i 
sangat tidak n o r m a l , 
k a r e n a c o r o n a 
s a n g a t berbeda ,” 
kata Jokowi.

S e m e n t a r a i t u 
S e k r e t a r i s M e n t e r i 
Koordinator Bidang P e r e k o n o m i a n 
Susiwijono mengatakan, pemerintah telah menyiapkan 
empat kebijakan untuk menstimulus perdagangan 
guna menekan dampak penyebaran virus corona baru 
(COVID-19) terhadap perekonomian. Adapun langkah 
yang disipkan adalah:

Pertama,  pemerintah akan menyederhanakan berbagai 
ketentuan larangan-pembatasan (lartas) atau Tata Niaga 
Ekspor. Tata niaga ekspor tersebut bakal dipermudah atau 
bahkan dihapuskan.

Kedua, pemerintah akan mengurangi lartas impor dan 
melakukan percepatan proses impor, terutama untuk 
barang yang diimpor oleh 500 importir terpercaya 
(reputable importer) .  

Ketiga, pengurangan lartas  khususnya untuk impor bahan 
baku. Langkah tersebut dilakukan untuk memperlancar 
pasokan bahan baku dan bahan penolong industri agar 
kegiatan produksi tidak terganggu. “Lartas impornya kita 
kurangi, sebisa mungkin kita hapuskan,” ujar dia.

Keempat, pemerintah akan mengurangi biaya 
logistik dengan melakukan efisiensi proses logistik, 
mislanya dengan mendorong integrasi Indonesia 
National Single Window (INSW) dengan Inaportnet 
melalui pembentukan National Logistics Ecosystem 
untuk mengurangi biaya logistik di pelabuhan

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita 
berjanji, Pemerintah berupaya menjaga industri 

manufaktur dalam negeri tetap beroperasi di tengah 
wabah Covid-19 di dunia. Salah satunya dengan 
menurunkan bea masuk untuk produk bahan baku industri.
Dia berharap agar asosiasi industri nasional bisa 
mengantisipasi dampak mewabahnya virus corona 
terhadap manufaktur dalam negeri yang menurut para 
ahli diprediksi akan berkepanjangan. ’’Saya sebagai 
menteri perindustrian harus siap untuk bekerja sama 
dengan asosiasi untuk kemungkinan terburuk, apabila 
wabah Covid-19 belum bisa teratasi,” katanya (Admin)
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MENRISTEK APRESIASI INOVASI R&D ASIA PASIFIC RAYON
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Menteri Riset dan Teknologi dan Badan Riset Inovasi 
Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro dalam 
kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau belum lama ini 

mengapresiasi kemajuan riset dan pengembangan (R&D) 
di bidang tekstil yang dilakukan Asia Pacific Rayon (APR).
Bambang melihat langsung proses pemintalan 
hingga pengujian serat dan kain di Textile Lab APR.

Bambang mengatakan fasilitas ini bertujuan untuk 
meningkatkan mutu, pengembangan varian produk dan 
sebagai upaya pengecekan 
kualitas serat rayon yang 
dihasilkan agar sesuai 
dengan kebutuhan pasar.
Hadirnya APR juga 
diharapkan dapat menjadi 
alternatif untuk mengurangi 
ketergantungan impor 
bahan baku tekstil, 
khususnya kapas, yang saat 
ini seluruhnya belum bisa 
dipenuhi dari dalam negeri.
Bambang mengapresiasi 
peran APR yang tidak 
hanya berinvestasi dengan 
teknologi terkini untuk 
penguatan industri tekstil 
namun juga membangun riset dan pengembangan secara 
sinergis guna menciptakan produk unggulan di Indonesia.

“Yang dilakukan APR sejalan dengan arahan Presiden 
Joko Widodo agar pihak swasta juga ikut meningkatkan 
kegiatan riset dalam mengembangkan produk teknologi 
unggulan di dalam negeri,” katanya usai peninjauan.

Direktur APR Basrie Kamba menjelaskan bahwa 
tim R&D APR senantiasa melakukan riset yang 
berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas produk 
rayon dalam memperkuat industri tekstil dalam negeri.
Dengn pengembangan ini serat rayon yang dihasilkan 
APR diharapkan juga dapat menjadi alternatif 
bahan baku kapas yang saat ini pemenuhannya 
seluruhnya dari impor. Perusahaan dalam negeri dapat 
berinovasi untuk mengembangkan suatu produk 
yang ditawarkan ke buyer. Dengan model ini pelaku 
usaha di dalam negeri memiliki posisi tawar yang 
tinggi karena bahan baku sudah langsung ditentukan. 

Dengan total nilai investasi Rp15 triliun, APR 
memproduksi serat rayon dengan kapasitas 
tahunan mencapai 240.000 ton. Kapasitas ini akan 
terus ditingkatkan menjadi 600.000 ton/tahun
“Kami berharap bisa mengembangkan riset yang lebih maju 
untuk rayon sebagai bahan baku tekstil yang sustainable 
sekaligus memperkuat industri tekstil Indonesia,” ujar Basrie.

Basrie Kamba juga mengatakan hadirnya APR dapat 
memberikan dampak positif bagi peluang kerja dan 

kesempatan usaha untuk bisnis kecil dan menengah 
di hulu-hilir industri TPT. Untuk menggenjot daya saing 
industri tekstil dan produk tekstil, banyak hal yang kami 
pacu. Salah satunya, memudahkan ketersediaan bahan 
baku di dalam negeri,” ujarnya.

Perusahaan dibawah Royal Golden Eagle (RGE) tersebut 
mendukung visi hilirisasi pemerintah dalam transformasi 
bisnis yang bernilai tambah, dengan cara memproses 
serat pulp terbarukan hingga menjadi serat rayon.

Bulan lalu, Presiden Jokowi 
meresmikan operasional 
pabrik APR yang berjarak 
70 km dari kota Pekanbaru 
ini. Dalam sambutannya, 
Presiden Jokowi 
mengapresiasi teknologi 
APR yang bisa mengolah 
serat kayu menjadi bahan 
baku tekstil jenis rayon.
“Saya tahunya kapas jadi 
kain, sekarang serat kayu 
bisa jadi kain.Jangan 
berpikir teknologi hanya ada 
di Eropa, teknologi hanya 
ada di Jerman, teknologi 
hanya ada di Skandinavia.

Di Indonesia pun ada, dan itu di Kabupaten 
Pelalawan, bukan di Jakarta. Bukan di Jawa, tetapi 
di Pelalawan, Riau,” ujarnya saat peresmian.
APR memproduksi serat rayon yang sustainable 
karena berasal dari bahan baku yang 
terbarukan, dapat terlacak dan mudah terurai.

Bahan baku APR disuplai oleh PT Riau Andalan Pulp and 
Paper (RAPP), bagian dari Grup APRIL selaku pemasok 
utama, yang sudah diakui sebagai produsen yang 
bertanggung jawab lewat sertifikasi nasional (Sistem 
Verifikasi Legalitas Kayu) dan internasional (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification/PEFC).
“Kami menjamin dissolving pulp yang kami pasok berasal 
dari pengelolaan yang sustainable dan bertanggung jawab.

Keberadaan APR yang berada dalam satu kompleks 
yang sama dengan kami membuat proses produksi lebih 
efektif dan efisien,” kata Direktur Utama RAPP Sihol 
Aritonang yang turut menyambut Menristek di lokasi.

Produk APR telah diekspor ke 15 negara termasuk 
pasar tekstil dunia seperti Pakistan, Bangladesh, 
Vietnam, Turki, Brasil, serta sejumlah negara di Eropa. 
Tak hanya ekspor, produksi APR juga ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan bahan baku tekstil dalam negeri.
“APR berpotensi menghasilkan devisa hingga 131 juta dolar 
AS atau sekitar Rp1,77 triliun per tahun serta menurunkan 
ketergantungan bahan baku impor hingga 149 juta 
dolar AS atau sekitar Rp2,01 triliun per tahun,” katanya.



API DKI JAYA NEWS  / Maret 20204

https://www.digestexmedia.com

LENZING PERKENALKAN KUALITAS SERAT TENCEL

Lenzing Group memperkenalkan teknologi Eco Pure yang 
meningkatkan produksi serat modal ramah lingkungan 
untuk industri tekstil. Serat merek TENCEL™ Modal 

dengan teknologi Eco Pure dianggap sebagai pilihan 
yang paling bertanggung jawab terhadap lingkungan 
diantara serat modal lain yang ada di industri tekstil.

Pemutihan bebas klorin dalam pulp dan serat memberikan 
standar baru di dalam industri produksi serat modal yang 
bersih. Dengan proses pemutihan yang lembut, tekstil yang 
terbuat dari serat-serat seperti itu cenderung lebih lembut 
daripada serat-serat TENCEL™ Modal lain yang diproses 
melalui pemutihan konvensional, 
dan sangat ideal untuk pakaian 
dalam, pakaian santai, kain 
untuk alas tidur dan banyak lagi.

Teknologi Eco Pure memiliki 
proses produksi yang 
bertanggung jawab terhadap 
lingkungan yang diawasi oleh 
EU Ecolabel1, label dengan 
keunggulan ramah lingkungan 
untuk produk yang dihasilkan 
dan layanan yang memenuhi 
standar ramah lingkungan yang tinggi.

Serat merek TENCEL™ Modal dengan teknologi Eco 
Pure diproduksi secara eksklusif di Austria dengan 
menggunakan kayu beech yang bersumber dari hutan yang 
dikelola secara berkelanjutan di Eropa Tengah dan Timur.
“Inovasi yang terus berlangsung dalam teknologi serat 
selulosa dan proses produksi yang bertanggung jawab 
terhadap lingkungan telah melalui berbagi alternatif serat 
yang lebih berkelanjutan di seluruh rantai tekstil. Hal 
ini memberikan peluang dan perspektif baru bagi bisnis 
dan merek untuk meningkatkan kualitas produk dan 

meningkatkan praktik yang berkelanjutan. Peluncuran 
teknologi Eco Pure untuk serat merek TENCEL™ 
Modal memberikan brand dan pilihan konsumen yang 
lebih nyaman dan lebih bertanggung jawab terhadap 
lingkungan. Dengan adanya sistem keberlanjutan dalam 
DNA kami, kami akan terus memperhatikan masukkan 
dari pelanggan kami untuk terus mengembangkan dan 
memproduksi serat berkualitas tinggi yang sesuai dengan 
kebutuhan dan pilihan mereka,” kata Florian Heubrandner, 
Wakil Presiden, Manajemen Bisnis Tekstil Global, Lenzing.

Selama beberapa tahun terakhir, berbagai merek 
telah berkomitmen untuk lebih 
mengenal rantai pasokan mereka 
dengan fokus utama pada 
keberlanjutan dan transparansi 
dalam memproduksi pakaian. 
Sehubungan dengan ini, serat merek 
TENCEL™ Modal dengan teknologi 
Eco Pure dapat diidentifikasi 
melalui teknologi khusus, 
membuat serat ramah lingkungan 
ini dapat dikenali di seluruh 
tahapan proses pembuatan tekstil.

“Bagi serat merek TENCELTM, memastikan rantai pasokan 
yang berkelanjutan menjadi sangat penting, karena 
kami tidak hanya berfokus pada produksi yang beretika, 
tetapi juga proses produksi serat yang tepat. Pada tahun 
2020, salah satu tujuan utama dan strategi bisnis inti 
kami adalah melanjutkan produksi serat berkualitas 
tinggi yang bertujuan untuk menetapkan standar lebih 
tinggi pada industri keberlanjutan dan memberikan 
kenyamanan. Sangat menggembirakan melihat 
industri dan konsumen saat ini lebih memperhatikan 
keberlanjutan. Kami percaya bahwa popularitas serat 
berkelanjutan akan terus tumbuh,” tambah Heubrandner.

Produsen 
Kain dan 
Benang 

Mengalami 
Kenaikan 

Permintaan

Perusahaan anggota API DKI melaporkan terjadi peningkatan penjualan untuk kain 
dan benang dari dalam negeri seiring dengan merebaknya virus corona. Menurut 
pelaku usaha di sektor ini, industri kain dan benang dalam negeri mampu memenuhi 

seluruh kebutuhan industri tanpa harus impor dari China hanya saja kendala selama 
ini adalah harga. Ini karena harga yang ditawarkan China terlalu murah dan tidak ada 
satu negara lain di dunia yang mampu bersaing dengan China dari segi harga. Pelaku 
usaha di sektor ini sangat mengharapkan pemerintah dapat menurunkan harga gas 
menjadi 6 dollar AS per MMBTU sehingga produk yang dihasilkan bisa lebih komeptitif

Selanjutnya Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat 
industri bahan baku dalam negeri sebagai subsitusi impor.  Pelaku usaha berharap ada 
kemandirian bahan baku di Tanah Air mengingat prospek industri tekstil dan produk testil 
(TPT) semakin cerah ke depannya. Untuk itu rencana pemerintah untuk memberi keringanan 
kepada impor bahan baku harus dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak disalahgunakan 
dan menimbulkan kebocoran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini mengatakan kemudahan impor bahan baku 
merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk menekan dampak virus corona 
terhadap ekonomi domestik. Pasalnya, penyebaran wabah virus corona telah membuat 
operasional banyak perusahaan terganggu karena kekurangan bahan baku. Sri Mulyani 
menyebutkan sejumlah industri yang terganggu, antara lain tekstil, plastik, dan bahan kimia.
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