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“K3L 
dikenakan 

pada tekstil berupa 
kain dan produk tekstil 
yang tercantum dalam 
lampiran Kemendag ini. 

Benang dan produk 
tekstil untuk ekspor 

tidak diwajibkan 
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Pada pertemuan perusahaan anggota Asosiasi 
Pertekstilan Indonesia (API JAKARTA) dengan 
Kementrian Perdagangan dalam hal ini Direktur 

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Sihard Hadjopan 
Pohan baru-baru ini disampaikan bahwa saat ini telah 
berlangsung pendaftaran tekstil dan produk tekstil untuk 
mendapatkan nomor registrasi K3L.

Menurut Pohan sesuai dengan Permendag No.18 Tahun 
2019 semua produk terkait K3L yag diproduksi di dalam 
negeri atau diimpor sebelum beredar di pasar wajjib untuk 
didaftarkan. Ini berarti produk yang beredar di pasar 
dalam negeri yang tercantum dalam lampiran Kemendag 
baik itu produk tektstil  dalam negeri maupun impor harus 
memiliki nomor registrasi K3L untuk bisa diperdagangkan 
di dalam negeri. 

Menurut Permendag ini tekstil yang wajib mendapatkan 
nomor registrasi adalah Tekstil dari kapas, Tekstil dari 
kapas mengandung plasticier, Tekstil dari serat campuran 
mengandung plasticiser, Tekstil dari serat buatan, Tekstil 
dari serat  buatan mengandung plasticiser  dan Tekstil 
dengan fungsi tertentu. Sementara itu untuk produk tekstil 
yang wajib didaftarkan K3L adalah karpet tekstil, Handuk, 
Seprai, Sarung bantal & guling, Bedcover, Sapu tangan,  
Kasur dengan pegas, dan Kasur tanpa pegas. Semua jenis  
tekstil dalam permendag ini wajib mencantumkan nomor  
registrasi K3L yang dimiliki pada barang, kemasan,  dan/
atau label yang mudah terbaca dan  tidak mudah  hilang.

Dalam sesi tanya jawab dengan perusahaan anggota API 
Jakarta mempejelas bahwa peraturan K3L hanya dikenakan 
kepada tekstil lembaran berupa kain dan produk tekstil 
yang tercantum dalam lapiran Kemendag ini seperti yang 
telah diuraikan diatas. Sementara itu benang dan produk 
tekstil di luar lampiran kemendag ini dan produk tekstil 
untuk tujuan ekspor tidak diwajibkan untuk mendaftarkan 
K3L. 

Pohan menyampaikan bahwa penerapan K3L terhadap 
barang beredar di pasar dalam negeri  termasuk untuk 
tekstil dan  produk tekstil (TPT) sudah mulai efektif 
berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2020. Untuk saat ini 
masih diberi kelonggaran sehingga pengawasan baru akan 
mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Beberapa 
ketentuan yang perlu diperhatikan dalam K3L ini  antara  
lain adalah produsen atau importir yang memperdagangkan 
dilarang mencantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang 
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Impor pakaian Jadi Amerika sebagai salah satu pasar 
utama TPT dunia terus meningkat di bulan September 
tahun ini meskipun bila dibandingkan  dengan periode 
yang sama tahun lalu masih mengalami penurunan yang  
signifikan.

Peningkatan permintaan pasar pakaian Amerika ini 
dimanfaatkan sejumlah negara produsen seperti  
Vietnam, Bangladesh, India dan Kamboja yang 
mengalami peningkatan ekspor ke Amerika yang cukup 
signifikan. Sebaliknya, China dan Indonesia merupakan 
negara yang mengalami penurunan yang cukup  tajam 
di Pasar Amerika. 

Data dari Otexa Departemen Perdagngan TPT Amerika 
menunjukkan bahwa impor  Pakaian Jadi Amerika dari 
semua negara  meningkat 1,23% pada bulan September 
sebesar 2,46 dari bulan sebelumnya.

Angka di bulan September menunjukkan peurunan 
sebesar 4,65% dari volume dibandingkan dengan bulan 
yang sama tahun lalu dan secara nilai turun sebesar 
15% mnjadi US$6,64 milyar. Dari negara pemasok 6 dari 
10 pemasok utama ke negara Amerika untuk pakaian 
mengalami kenaiakan year on year dimana Pakistan 
mencatatkan peningkatan dari segi volume sebesar 
sebesar 16.6% menadi 52juta mm2.

Sampai saat ini China masih merupakan pemasok 
terbesar TPT dii Amerika tetapi mencatatkan penuruan 
ekspor terbesar. Indonesia merupakan kapas mencapai 
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Perusahaan 
menyampaikan 

di lapangan sudah  
terjadi penindakan untuk 

produk tekstil yang belum 
memiliki label K3L namun  
penindakan seharusnya 
belum bisa dilakukan 

sampai dengan 
Februari 2021
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bukan miliknya pada Barang, kemasan dan/atau label.
Registrasi Barang K3L berlaku selama Produsen atau 
importir memproduksi dan/atau memperdagangkan 
Barang, serta wajib registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun 
secara elektronik melalui sistem. Pohan menegaskan 
bahwa ketentuan ini tidak berlaku untuk produk ekspor 
atau produk dalam negeri yang telah memiliki SNI Wajib 
dan produk diluar dari lampiran peraturan ini. Semua 
pendaftaran dilakukan secara online untuk memudahkan 
pelaku usaha. Barang yang telah beredar di pasar sebelum 
berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan 
dengan ketentuan tata cara pendaftaran Barang dan 
pencantuman nomor Registrasi Barang K3L dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan 
ini berlaku

D a l a m pertemuan ini, 
p e r u s a h a a n menyampaikan 
bahwa di l a p a n g a n 
sudah ada pen indakan 
untuk produk yang belum 
memilki label K3L. Untuk itu 
API Jakarta diminta untuk  
mngkoordinir perusaahaan 
a n g g o t a s e h i n g g a 
terhindar dari p e n i n d a k a n  
yang illegal. Pohan menegaskan  saat 
ini sampai dengan Februari 2021 masih besifat himbauan 
sehinggga dari Kementrian belum da penindakan.

Mekanisme Pengawasan

Pengawasan barang K3L diatur dalam Permendag No. 36 
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 
Perdagangan yaitu: Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) 
Pusat dan daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang 
perdagangan (PPNS-DAG) Pusat dan Daerah, dan Pegawai 
yang telah ditetapkan pusat dan daerah oleh Direktur 
Jenderal. Pengawas akan melakukan pengawasan di pasar 
sesuai parameter pengawasan yaitu legalitas registrasi 
Barang K3L, Pencantuman nomor registrasi barang K3L 
dan kesesuaian barang terhadap parameter perjanjian 
yang dipersyaratkan.

Pengawasan dilakukan melalui:
Pengamatan kasat mata terhadap kondisi barang atau  
pencantuman nomor registrasi, pengambilan sampel 
barang dengan merek, jenis/atau tipe yang sama secara 
acak sebanyak 2 (dua) gugus sampel, pengujian  sampel 
di laboratorium dam permintaan  informasi dan klarifiksi 
terhadap hasil  pengawasan.

Hasil Pengawasan,

Apabila ditemukan pelanggaran berupa barang telah 
terdaftar, tetapi tidak memiliki parameter K3L, Barang telah 
terdaftar, tetapi tidak mencantumkan nomor registrasi 
barang K3L, barang dicantumkan nomor registrasi barang 
K3L yang bukan millik produsen atau importir dan Barang 
tidak memiliki Registrasi barang K3L maka Produsen atau 

Importir wajib menghentikan kegiatan perdagangan dan 
menarik Barang dari distribusi.

Penindakan

Penghentian Kegiatan Perdagangan & Penarikan Barang
dari Distribusi sesuai Permendag Nomor 18 Tahun 2019.
Produsen dan Importir yang tidak melaksanakan kewajiban 
melaporkan setiap adanya perubahan informasi (Pasal 12) 
dan menghentikan kegiatan perdagangan dan menarik 
Barang dari distribusi dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan (Pasal 19) dikenai sanksi administratif berupa 
pencabutan Registrasi Barang K3L.

Permendag ini hanya mengatur sanksi administratif. Sanksi 
pidana diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 
tentang Perdagangan Pasal 109 berupa pidana penjara 1 
tahun dan/atau pidana denda Rp 5 Miliar.
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Ekspor Produk Tekstil RI ke Turki Terganjal 
Bea Masuk
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Dalam upaya pemulihan industri TPT Kementrian Perdagangan 
mendorong peningkatan ekspor tekstil dan produk tekstil 
(TPT) Indonesia ke Turki. Ini selama ini ekspor TPT melalui 

Turki sangat strategis karena negara ini posisinya membentang dari 
Tenggara Eropa sampai ke Asia Barat yang membuatnya menjadi 
hub untuk menembus Timur Tengah bahkan Afrika bagian Utara.  
Disamping itu, Turki merupakan salah satu negara produsen 
terbesar keenam dunia dunia dan ke tiga untuk Eropa.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan terus 
mendorong peningkatan ekspor produk tekstil ke Turki karena 
negara tersebut jadi mitra penting bagi industri tekstil dalam negeri 
untuk bisa masuk rantai pasok global. Sekretaris Direktorat Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Marthin Kalit 
dalam webinar “Ekspor Produk Tekstil Indonesia ke Turki: Tantangan 
dan Peluang” di Jakarta, Selasa, mengatakan pasar Turki memiliki 
potensi cukup besar bagi industri tekstil Indonesia karena dua hal.

“Pertama, posisi Turki membentang dari tenggara Eropa sampai 
ke Asia Barat sehingga negara ini menjadi hub yang penting untuk 
menembus pasar Timur Tengah dan bahkan Afrika bagian utara,” 
katanya.
Alasan kedua, yakni Turki merupakan produsen tekstil dan garmen 
utama dunia. Negara tersebut merupakan pemasok keenam 
terbesar dunia dan ketiga di Eropa. “Dengan demikian, eksportir 
Indonesia bisa jadi pemasok bahan baku atau intermediate goods 
sehingga bisa masuk ke dalam rantai nilai pasok Turki,” katanya.

Marthin mengungkapkan, serat staple buatan merupakan salah 
satu produk ekspor terbesar Indonesia ke Turki pada 2019 dengan 
nilai 366 juta dolar AS. Ada pun pada periode Januari-Agustus 
2020, nilai ekspor produk tekstil Indonesia ke Turki mengalami 
penurunan signifikan sebesar 49,79 persen yoy dengan nilai 168,9 
juta dolar AS. ayangnya, meski potensinya gemilang, pasar Turki 
merupakan pasar yang cukup menantang. Turki hanya mengikatkan 
50,5 tarif bea masuk impornya kepada WTO. Dari keseluruhan pos 
tarif negara tersebut, 43 persen diantaranya merupakan produk 
industri.

“Artinya, sejumlah 49,5 persen pos tarif Turki tidak dikonsesikan 
bea masuknya kepada WTO. Dengan demikian Turki bebas 
menaikkan atau menurunkan bea masuk impor tersebut sesuai 
kepentingan nasionalnya tanpa digugat oleh negara anggota WTO 
lain,” jelasnya.
Sejak 2014, Turki juga telah menaikkan tarif rata-rata 26 persen 
untuk produk furnitur, peralatan medis, perkakas, besi, baja, alas 
kaki, karpet dan tekstil. Hal itu dilakukan untuk melindungi produk 
lokal dan meningkatkan penerimaan negara. “Tidak mengherankan 
ketika pandemi, Turki mengaktivasi instrumen tarif sebagai salah 
satu kebijakan extraordinary untuk selamatkan industri dalam 
negeri mereka,” katanya.

Selain instrumen tarif, Turki juga menerapkan instrumen nontarif 
(Non Tariff Measures/NTM). Rasio penggunaan NTM Turki mencakup 
60,74 persen dari total impor Turki dan 24,16 persen dari ekspor 
negara tersebut. Karena itulah, Turki juga masuk 10 besar negara 

dunia yang paling banyak menerapkan instrumen 
tersebut. “Sektor tekstil pun termasuk sektor 
yang terdampak penerapan instrumen ini karena 
sejumlah 792 pos tarif tekstil telah dikenakan 
NTM,” katanya.

Turki juga menggunakan instrumen trade remedies 
untuk melindungi industri dalam negeri dari 
kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat. 
Indonesia pun masuk daftar negara yang paling 
banyak mendapatkan penyelidikan anti-dumping.
Kendati menghadapi banyak tantangan, Marthin 
mengatakan pemerintah menyadari potensi 
ekspor ke Turki dan terus melakukan upaya untuk 
terus membuka peluang pengembangan ekspor 
ke negara tersebut.

Pemerintah Indonesia pun telah melakukan 
sejumlah pendekatan diantaranya 
menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas 

dengan Turki dalam kerangka Indonesia Turkey 
Comprehensive Economic Partnership Agreement 
(IT-CEPA). “Dalam perundingan ini diantaranya 
Indonesia menegosiasikan agar tidak terdapat 
additional tariff yang diterapkan. Indonesia juga 
mengupayakan agar terdapat perlakuan WTO 
plus agar Turki tidak memberlakukan BMAD (bea 
masuk anti dumping) dalam durasi terlalu lama 
terhadap produk ekspor Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, dari sisi penyelidikan trade 
remedies, pemerintah Indonesia terus mendukung 
eksportir untuk berpartisipasi dan bekerjasama 
dengan baik dalam setiap proses penyelidikan.
“Walaupun Turki cukup ketat dalam proses 
penyelidikan, kami yakin apabila upaya pembelaan 
dilakukan secara sinergis dan komprehensif di 
semua level maka akan diperoleh hasil yang 
positif,” katanya.

Marthin menambahkan, Indonesia pernah berhasil 
membebaskan produk kertas pada 2015 dan produk 
baja pada 2018 dari tuduhan safeguards Turki.
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Mendag 
Lepas Ekspor 

Produk 
Tekstil  ke AS 

dan Eropa

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto belum lama ini melepas sebanyak 25 kontainer 
produk asal Yogyakarta ke Amerika Serikat dan Eropa dengan nilai ekspor mencapai 
Rp10,68 miliar dalam dua tahap. Tahap pertama terdiri atas empat kontainer produk 

pakaian dalam dan pakaian olah raga wanita dari PT. Busana Remaja Agracipta untuk tujuan 
ekspor ke Amerika Serikat (AS).

Pada tahap kedua, akan dilakukan pelepasan delapan kontainer ekspor produk kerajinan tangan 
dan dekorasi rumah dari PT Out of Asia ke Amerika Serikat yang akan dilakukan di Blabak, 
Yogyakarta. Menurut Agus pelepasan ekspor  ekspor pakaian jadi dan kerajinan tangan Indonesia 
ini membuktikan bahwa kualitas produk dalam negeri mampu bersaing di tingkat global.

Selanjutnya secara paralel juga akan dilakukan pelepasan satu kontainer produk furnitur dari 
CV Jaroe Design diekspor ke Jerman dan sembilan kontainer produk dekorasi rumah dari PT 
Out of Asia ke Amerika Serikat. “Kreativitas, inovasi, dan kemampuan menangkap peluang 
dalam memenuhi selera pasar merupakan kunci sukses menembus pasar ekspor, ” pungkas 
dia.
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KEMENPERIN MEMILIKI STRATEGI PERCEPAT 
PEMULIHAN INDUSTRI TPT

Pandemi Covid-19 berdampak cukup berat bagi 
industri tekstil dan produk tekstil (TPT) baik di 
Indonesia maupun dunia. Oleh karena itu, industri 

TPT menjadi salah satu sektor yang diutamakan oleh 
Kementrian Perindustrian untuk percepatan pemulihan 
kinerjanya mengingat peran besarnya terhadap 
perekonomian nasional dalam hal perolehan devisa 
dan penyerapan tenaga kerja kerana sifat industri yang 
padat karya khususnya di hilir seperti industri garmen.

Direktur Jenderal Industri Kimia, 
Farmasi, dan Tekstil (IKFT) 
Kemenperin Muhammad Khayam 
menuturkan, pihaknya telah 
berupaya menyusun berbagai 
strategi untuk membangkitkan 
kembali geliat industri TPT 
pada saat dan setelah pandemi 
Covid-19.

Salah satu langkah yang ditempuh 
adalah penerapan Road Map Tekstil 4.0. Peta jalan tersebut 
menekankan pada tiga jangkauan, yakni horizon 1 (jangka 
pendek atau dalam kurun 3-5 tahun), horizon 2 (jangka 
menengah 5-10 tahun) dan horizon 3 (jangka panjang 10-
15 tahun).

“Horizon 1 berfokus pada pengembangan synthetic fibers, 
high quality yarn, specialty & industrial fabrics. Selanjutnya, 
horizon 2 dan 3 berkembang pada pengembangan apparel 
with embedded technology dengan fokus produk technical 
multi-fabric textiles, leather fabrics, functional clothing dan 
smart footwear,” ujarnya dalam keterangan resmi belum 
lama ini.

Secara simultan, Kemenperin terus mendorong 
implementasi teknologi industri 4.0 di sektor TPT. Beberapa 
upaya yang dilakukan, antara lain melalui pemberian 
insentif kepada pelaku usaha melalui insentif super tax 

deduction untuk industri yang melakukan kegiatan R&D 
serta pendidikan vokasi.
“Kami juga melanjutkan program restrukturisasi mesin dan 
peralatan pada industri TPT sebagai momentum untuk bisa 
selaras dengan revolusi industri 4.0, serta meningkatkan 
produktivitas, efisiensi dan kualitas produk,” imbuhnya.

Selain itu, Kemenperin bertekad meningkatkan konektivitas 
sektor hulu-hilir di industri TPT dengan platform Indonesia 
Smart Textile Industry Hub (ISTIH) serta mengusulkan 

Insentif Kemudahan Lokal Tujuan 
Ekspor (KLTE) dan Kemudahan 
Lokal Tujuan Lokal (KLTL) untuk 
pengunaan bahan baku dari dalam 
negeri.
Bahkan, Kemenperin terus 
mendorong penurunan harga 
gas agar segera direalisasikan 
bagi industri hulu tekstil sehingga 
daya saingnya dapat terdongkrak 
sekaligus memberikan multiplier 

effect untuk rantai industri tersebut.

Upaya lainnya adalah memfasilitasi pendirian pilot plant 
textile 4.0 atau lighthouse project sebagai benchmark 
implementasi Industri 4.0 di tingkat perusahaan. 
“Kemenperin juga mengembangkan ekosistem industri 
special fiber, high quality yarn, dan functional clothing 
berbasis polyester, rayon dan padat karya di Batang, 
Karawang, Riau, dan Brebes,” ujar Khayam.

Sementara itu Sekjen Kemenperin menyampaikan industri 
TPT juga menjadi penghasil devisa yang cukup signfikan. 
Pada tahun 2019, nilai ekspornya mencapai USD12,9 miliar, 
dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 3,74 juta orang.
“Industri TPT adalah salah satu sektor yang paling tua, 
yang struktur industrinya paling besar dan kuat, serta 
merupakan industri yang menyerap banyak tenaga kerja,” 
ungkapnya.


