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Sesuai 

undang-
undang cipta  Kerja 
sangksi administrasi 

berupa surat teguran, 
penarikan barang, 
pembekuan sampai 
dengan pencabutan 

perizinan.
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Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dari seluruh dunia 
yang memiliki keterkaitan dengan Provinsi Xinjiang 
China dilarang memasuki Amerikat apabila tidak dapat 
membuktikan bahwa proses proseduksi baik sebagian 
atau seluruhnya melibatkan pekerja paksa Xinjiang. 

Sesuai dengan aturan terbaru mulai Januari 2021 Pabean 
dan Perlindungan Perbatasan Amerika dapat menahan 
produk kapas dan  diperluas ke pakaian jadi dan tekstil 
di Pelabuhan Amerika apabila dicurigai dalam process 
produksi melibatkan pekerja paksa pada rantai pasok 
termasuk dalan produksi atau proses panen bahan baku. 
“Sebagai contoh, Pakaian yang dipotong dan dijahit di 
Italia dengan menggunakan kain rajut dari Turki dengan  
menggunakan benang dari Shanghai termasuk yang 
ditahan apabila kapasnya diambil dari XUAR (Xinjiang 
Uyghur Autonomous Region). 

Dalam aturan baru ini produk yang dilarang masuk ke 
wilayah Pabean Amerika tidak terbatas pada produk 
yang diproduksi di Xinjiang tetapi juga di luar XUAR 
yang memiliki keterkaitan seluruhnya atau sebagian 
dalam proses produksi atau bahan baku.

Untuk membuktikan bahwa produk tiidak dibuat dengan 
pekerja paksa, para importir harus menyiapkan surat 
pernyataan dari produsen benang dan sumber kapas 
yang digunakan termasuk dokumen transaksi setiap 
level rantai pasok dan dokumen transportasi yang 
membuktikan bahwa kapas yang digunakan bukan dari 
XUAR. Para  importir yang tidak memiliki  hubungan 
langsung dengan pemasok / pabrik hulu harus memiliki 
sistem kompliance yang transparan dan komprehensif

PENGAWASAN K3L UNTUK TEKSTIL MINTA 
DIUNDUR SAMPAI DENGAN KONDISI NORMAL

Direktorat Peredaran Barang dan Perlindungan 
Konsumen Kementerian Perdagangan mengingatkan 
dimulainya penerapan pengawasan K3L untuk tekstil 

dan produk lain sesuai dengan kesepakatan yaitu efektif 
per tanggal 15 Februari 2021. Ini berarti Kementerian 
Perdagangan akan melaksanakan penegakkan hukum 
sebagai tindak lanjut dari  pengawasan barang K3L. 
Namun demikian, API Jakarta meminta agar penerapan 
pengawasan K3L khususnya untuk tekstil dan produk 
tekstil diundur sampai dengan kondisi normal atau minimal 
dapat dievaluasi kembali dalam enam bulan ke depan. 

Direktur Peredaran Barang dan Perlindungan Konsumen  
Sihard Hadjopan Pohan menyampaikan bahwa sampai 

dengan 10 Februari 2021 perusahaan tekstil yang 
melakukan registrasi K3L baru mencapai sekitar 260an 
perusahaan. Pohan menyampaikan bahwa penegakkan 
hukum dalam pengawasan belum mengenakan sangsi 
pidana tetapi masih terbatas kepada sangsi administratif 
yang disesuaikan dengan undang-indang cipta kerja. 

Pohan melanjutkan bahwa sesuai dengan undang-undang 
cipta kerja yang baru sangksi administrasi dilakukan 
dengan tahapan-tahapan yaitu surat teguran, penarikan 
barang, pembekuan sampai dengan pencabutan perizinan. 
Sementara untuk sangsi pidana  terkait K3L dikenakan 
maksimal kurungan 1 tahun atau denda maksimal 5 miliar 
tetapi harus ada unsur 
pemberat yaitu apabila 
menimbulkan korban 
atau kerusakan K3L. 

Hanya saja dalam 
prakteknya beberapa 
p e r u s a h a a n 
melaporkan bahwa di 
lapangan telah terjadi 
penindakan sebelum berlakunya masa pengawasan 
dan sangat merugikan pelaku usaha. Untuk hal ini 
Pohan menyampaikan apabila ada praktek penindakan 
di lapangan di luar ketentuan yang tetalah ditetapkan 
agar dapat disampaikan ke kementerian perdagangan 
karena mereka ada koordinasi dengan penegak hukum.

Perwakilan  dari Direktorat Tekstil dan Alas kaki 
Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa 
sebelum dilakukan pengawasan perlu ada revisi 
terlebih dahulu terhadap permendag ini. Menurutnya 
ini perlu dilakukan sehingga tidak menyulitkan dalam 
pelaksanaan secara tekhnis di lapangan seperti dengan 
aturan SNI wajib pakaian bayi dan lain-lain. Disampaing 
itu jumlah perusahaan yang mendaftar masih sangat 
minim dan sebagian besar perusahaan yang melakukan 
pendaftaran adalah bukan dari industri melainkan retail. 

Dalam kesempatan terpisah perusahaan anggota 
menyampaikan bahwa meskipun mereka telah melakukan 
registrasi tekstil dan telah mendapatkan sertifikat bebas 
dari zat berbahaya tetap meminta agar pelaksanaan 
pengawasan K3L untuk tekstil dapat ditunda. Ini karena 
perusahaan saat ini yang mendaftar sebagian besar 
baru melakukan pendaftaran beberapa jenis sementara 
di perusahaan bisa ratusan jenis yag harus didaftarkan. 
“Biaya per kode barang berkisar kurang lebih Rp. 2 - 3 
juta ber kode barang, sementara perusahaan mempunyai 
ratusan dan ini merupakan cost di masa sulit ini”, katanya.
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“Kenapa 
d u k u n g a n 

pada industri tekstil 
menjadi penting? Karena 

berdasarkan data yang 
kami miliki, industri tekstil 
dan pakaian jadi termasuk 
sektor yang paling dapat 
tekanan tinggi akibat 

pandemi khususnya 
pada tahun 2020 

lalu”
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Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, 
mengatakan bahwa industri tekstil dan Produk 
Tekstil (TPT) menjadi industri yang paling perlu 

diperhatikan. Menurutnya,  pandemi Covid-19 membuat 
industri tekstil dan pakaian jadi mengalami pertumbuhan 
negatif 8, 8% sepanjang 2020 dengan kinerja ekspor yang 
berkontraksi 17%, bahkan pandemi juga membuat tenaga 
kerja di sektor industri tekstil berkurang hingga 13%.

Menurut Menperin Agus, untuk menjaga iklim industri tekstil 
dalam negeri, Kementerian melakukan program pemberian 
35 juta masker kain produksi Industri tekstil dalam negeri 
baik skala besar maupun industri kecil menengah (IKM).  
“Masker ini merupakan hasil produksi yang telah mengikuti 
standar. Kami bekerjasama dengan industri tekstil dalam 
negeri baik industri besar maupun industri kecil untuk 
proses pengadaannya,” kata Agus di gedung Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian belum lama ini.

Kemenperin menunjukkan komitmen untuk memaksimalkan 
anggaran yang dimiliki untuk penanganan 
Covid-19 dan m e n d o r o n g 
p e r t u m b u h a n i n d u s t r i 
n a s i o n a l . Pemberian 
b a n t u a n sebanyak 
35 Juta Masker k e p a d a 
m a s y a r a k a t a k a n 
d i s a l u r k a n m e l a l u i 
TNI dan Polri.

Ia menjelaskan, s e l a i n 
b e r u p a y a  m e n c e g a h 
p e n y e b a r a n c o v i d - 1 9 
dengan pemberian masker ini, 
kemenperin ingin juga membantu penyerapan industri 
tekstil di tanah air. Sebab Industri tekstil menjadi 
salah satu industri yang menderita akibat pandemi.

“Kenapa dukungan pada industri tekstil menjadi penting? 
Karena berdasarkan data yang kami miliki, industri tekstil 
dan pakaian jadi termasuk sektor yang paling dapat 
tekanan tinggi akibat pandemi khususnya pada tahun 
2020 yang lalu,” pungkasnya.

“Masker kain ini berasal dari produksi Industri tekstil 
dalam negeri baik skala besar maupun Industri 
Kecil Menengah (IKM), dan telah memenuhi standar 
uji masker kain. Di tahun lalu, masker kain telah 
diproduksi sebanyak 95 juta pcs/per bulan,” tandasnya.

Menperin menilai bahwa dukungan kepada industri 
tekstil ini menjadi penting karena industri padat 
karya ini termasuk slah satu sektor yang suffer dari 
adanya pandemi covid-19. Dimana pada 2020 lalu 
pertumbuhannya minus 8,8 persen dan untuk itu menperin 
berharap dengan inisiatif ini industri tekstil bisa terbantu.

INDUSTRI TEKSTIL PERLU PERHATIAN 
KHUSUS

Penyerahan masker dilakukan secara simbolis oleh Menperin 
kepada Panglima TNI, yang diwakili Asisten Logistik Marsda 
TNI Dento Priyono dan kepada Kepala Kepolisian RI yang 
diwakili Asisten Logistik Irjen Pol Firman Shantyabudi.
“Penyerahan hari ini merupakan tahap awal dari 
rencana 35 juta masker, kami menargetkan agar 
distribusi 35 juta masker ini dapat secara tuntas kami 
laksanakan pada bulan depan,” pungkas Menperin.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan 
kegiatan seperti ini diharapkan membantu pengkondisian 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
skala mikro, demi cepat pulihnya kesehatan masyarakat, 
sekaligus mendukung produktivitas industri tekstil nasional.
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PERANG DAGANG AS-CHINA BERLANJUT, EKSPOR 
PAKAIAN JADI TURUN DRASTIS

https://www.digestexmedia.com

Perang dagang AS - China masih terus berlanjut ditambah 
dengan dampak pandemi covid-19 telah menyebabkan 
ekspor apparel China ke Amerika turun drastis. Sejumlah 

negara pemasok utama apparel di Amerika mampu meningkatkan 
pangsa pasar dari perang dagang ini kecuali Indonesia yang 
bahkan mengalami penurunan terbesar kedua setelah China. 

Meskipun sejumlah negara terbantu dengan adanya perang 
dagang ini sejak 2018 mampu meningkatkan ekspor apparel secara 
signifikan sampai paruh pertama 2020  tetapi dampak pandemi 
Covid-19 pada akhirnya sulit dihindari. Ekspor apparel semua 
negara pemasok utama Amerika  di paruh kedua tahun 2020 
sampai dengan Januari 2021 mengalami penurunan meskipun 
penurunannya tidak sebesar Indonesia.

Data dari  Kantor Tekstil dan Apparel (Otexa) Amerika mencatat 
total impor apparel Amerika tahun 2020 mengalami penurunan 
nilai dari US$83,7 milyar tahun 2019 turun menjadi 
US$64 milyar tahun 2020  atau turun sebesar -23,45%. 
Dari segi volume penurunan permintaan apparel Amerika 
turun dari 27,66 milyar (SME) meter persegi tahun 2019 
menjadi 23,13 milyar meter persegi tahun 2020.

China merupakan negara yang mengalami penurunan 
terbesar pemasol apparel di pasar Amerika  selama perang 
dagang dan pada tahun 2020 mengalami penurunan nilai 
sebesar 34% yaitu dari US$24,9 milyar tahun 2019 turun 
menjadi US$15,2 milyar tahun lalu.  Meskipun ekspor 
apparel China mengalami penurunan terbesar dalam 
beberapa tahun terakhir tetapi China masih menjadi 
pemasok apparel terbesar di Amerika sampai saat ini 
dengan mengusasai pasar sebesar 23,61% sampai 
dengan Januari 2021 dari segi nilai. Dari segi volume 
apparel China menguasai 36,74% di pasar Amerika.

Apparel Indonesia sepertinya tidak mendapatkan manfaat dari 
perang dagang untuk memperkecil penurunan ekspor seperti yang 
dialami oleh beberapa negara pesaing. Ekspor  apparel Indonesia 
ke Amerika turun sebesar 20% pada tahun 2020 sehingga nilai 
ekspor menjadi US$3,52  dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 
2019 yang mencapai US$4,4 milyar.
 
Vietnam sebagai pemasok Apparel terbesar kedua setelah China 
di Amerika mengalami penurunan sebesar 7,24% yaitu dari 
US13,6 milyar tahun 2019 turun menjad US$12,6 milyar  tahun 
2020.  Pemasok terbesar ketiga Bangladesh mengalami penurunan 
sebesar 11,74% yaitu dari US$5,9 milyar tahun 2019 turun menjadi 
US$5,23 milyar tahun 2020.

Sementara itu sampai dengan Januari 2021 ekspor apparel 
semua negara masih mengalami penurunan dibanding 
dengan periode yang sama tahun 2020 dimana Indonesia 
kembali mengalami penurunan tertinggi dibandingkan dengan 
negara pesaing  yaitu sebesar -33.17%. Di periode ini China 
mengalami pertumbuhan negatif -19.90%, Vietnam -18.62%, 
Bangladesh -16.61%, India -22.28%, dan Pakistan 11.99%.

Terlepas dari dampak luas pandemi Covid-19 
dan banyaknya sanksi tarif perdagangan yang 
diberlakukan oleh AS pada barang-barang China 
sejak 2018, aliran larangan AS dan pembatasan 
produk kapas khusus yang dibuat di wilayah 
otonom Xinjiang atas dugaan masalah kerja 
paksa. Hal itu memainkan peran utama dalam 
menyusutnya pengiriman pakaian dan tekstil 
China ke AS tahun lalu dan dan diprediski masih 
berlanjut tahun ini.

“Kami tidak akan meremehkan dampak faktor 
non-ekonomi pada prospek China sebagai tujuan 
pencarian pakaian pada tahun 2021. Khususnya, 
masalah kerja paksa yang dilaporkan terkait 
dengan Xinjiang, dan serangkaian tindakan yang 
diambil oleh pemerintah AS telah berdampak 

signifikan. Pakaian katun AS diimpor dari China,” 
kata seorang profesor studi mode dan pakaian di 
Universitas Delaware, Sheng Lu

“Pemerintahan Joe Biden yang baru telah 
menyatakan komitmennya untuk meningkatkan 
hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan 
dalam perdagangan internasional,” tambahnya.

Awal Januari 2021, pemerintah AS mengeluarkan 
perintah untuk menahan produk kapas dan tomat 
yang diproduksi di Xinjiang di pelabuhan masuk 
karena isu kerja paksa. Aturan ini sbagai revisi 
yang telah ditetapkan pada bulan September 
2020 dan berlaku untuk semua produk yang 
dibuat sebagian atau seluruhnya dari kapas dan 
tomat Xinjiang, termasuk tekstil dan pakaian jadi.
China tetap menjadi sumber impor tekstil dan 
pakaian jadi terbesar untuk AS dalam hal kuantitas 
dan nilai. “Dengan kata lain, rantai pasokan 
tekstil dan pakaian jadi lokal yang relatif lengkap 
di China dapat membantu perusahaan fashion 
AS mengurangi risiko gangguan rantai pasokan 
selama pandemi,” kata Lu.
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Kemenperin 
Siapkan 

Roadmap 
Industri TPT

Disampaikan bahwa roadmap industri TPT 2020 - 2035 karena roadmap industri TPT yang 
telah dibuat Kemenperin 2015 - 2019 sudah kurang update. Untuk itu perlu melakukan 
update dari roadmap terdahulu dengan mengacu pada RIPIN 2015-2019, KIN 2020-

2024, MAKING INDONESIA 4.0 dan Renstra Direktorat ITKAK Kementerian Perindustrian.   
Direktur Tekstil dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Elis Masitoh menyampaikan bahwa 
dalam Roadmap ini harus tercakup jelas arah pengembangan mengnai bahan baku, kapasitas 
produksi, Iklim Usaha, teknologi yang akan digunakan dan memperhatikan kelestarian 
lingkungan.
Target capaian akan diukur melalui kinerja di bidang: Ekspor produk TPT, Peningkatan 
Produktifitas SDM, naiknya investasi industri TPT dan kapasitas produksi TPT. Elis berharap 
seluruh stake holder industri TPT dapat terlibat dan memberikan kontribusi dalam 
penyusunan roadmap industri TPT. Untuk melaksanankan penyusunan ini Elos merencanakan 
akan membentuk tim penyusun yang terdiri dari Tim Roadmap Pengembangan Industri 
Hulu Tekstil, Fiber, Filamen dan Pemintalan, Tim Roadmap Pengembangan Industri Antara: 
Weaving, Knitting, DPF dan Nonwoven, Tim Roadmap Industri dari Hilir: Pakaian Jadi dan 
Tekstil Lainnya.
Sementara itu Widodo menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki Roadmap pengembangan 
industri tekstil hingga tahun 2025 dan 2035 dan menyarankan untuk pengembangan agar 
dapat mempertimbangkan model pengembangan tekstil Eropa yang memiliki fokus yang 
sangat jelas dimana Roadmap menjelaskan dengan detail instrumen yang digunakan. 
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Banjir Berdampak Terhadap Pemasaran Produk 
Tekstil Asal Majalaya

Bencana banjir di kawasan Jakarta dan sekitarnya 
berdampak pada marketing atau pemasaran 
hasil industri tekstil di kawasan Majalaya 

Kabupaten Bandung. Para pelaku usaha maupun 
pemilik pabrik industri di wilayah ini mengeluhkan 
pemasaran produk tekstil terhenti sementara waktu.
Mereka mengatakan bahwa dampak banjir di Jakarta dan 
sekitarnya tidak dapat memasarkan hasil produksi karena 
akses jalan terendam banjir. “Selama ini, sebagian besar 
produksi tekstil di pasarkan ke Jakarta, di antaranya ke 
Pasar Tanah Abang Jakarta sebagai sentra pemasaran 
produk tekstil,” kata H. Asep Gunawan, perwakilan pelaku 
usaha pabrik tekstil di Majalaya kepada media.

Dikatakan setelah banjir kembali surut, para pelaku usaha 
bisa kembali memasarkan barang tekstil dengan jumlah 
yang terbatas. “Selain mahal bahan baku, barang yang 
sudah jadi dan siap dipasarkan juga terus menumpuk di 
gudang. Ketika kita mau melakukan efisiensi para pekerja 
dengan mengurangi tenaga kerja, mereka tidak mau di 
PHK (pemutusan hubungan kerja),” katanya.
Asep berharap, untuk memulihkan sektor ekonomi 
pada bidang pengembangan produk tekstil sekaligus 
pemasaran produk tekstil, harus ada sentra pemasaran di 
Majalaya. Untuk itu, ia sangat mendukung dan mendorong 
pemerintahan setempat untuk membangun pasar modern 
sebagai sentra pemasaran produk tekstil di Majalaya.

“Supaya para pembeli dari luar kota bisa datang ke pasar 
modern sebagai sentra pemasaran produk tekstil asal 
Majalaya. Tidak lagi memasarkan ke luar kota. Kami 
berharap ada investor yang benar-benar memiliki modal 
untuk membangun pasar sebagai sentra pasar modern 
pemasaran produk tekstil. Nantinya pembangunan pasar 
itu juga untuk merelokasi Pasar Majalaya dan terminal ke 

kawasan pasar baru tersebut,” tuturnya.
Asep mengatakan, dengan adanya pembangunan pasar 
sebagai sentra produk tekstil itu, para pelaku usaha pabrik 
tekstil di Majalaya untuk memiliki dan membeli kios di 
kawasan sentra produk tekstil tersebut.

“Kepemilikan kios untuk para pengusaha tekstil itu, bisa 
diatur melalui peraturan bupati. Nantinya, kios tersebut 
bisa digunakan untuk menyimpan barang produk tekstil. 
Ketika para pembeli membutuhkan barang yang cukup 
banyak, para pembeli bisa diajak atau di bawa ke pabrik,” 
katanya.

Asep mengatakan, dengan adanya kelanjutan pembangunan 
pasar baru Majalaya itu, untuk meminimalisir kondisi 
kawasan Kota Majalaya dari kekumuhan. “Selama Pasar 
Baru Majalaya dan Pasar Stadion Majalaya serta Terminal 
Majalaya belum direlokasi ke lokasi baru pembangunan 
pasar itu, kawasan Majalaya akan tetap kumuh. Seperti 
kondisi yang terlihat saat ini,” pungkasnya.**
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