
API DKI JAYA NEWS / Oktober 2020

https://www.digestexmedia.com

1

   

KPPI 
temukan 

lonjakan impor 
pakaian dan aksesoris 

pakaian. Terdapat 
indikasi awal  kerugian 
serius atau ancaman 

kerugian serius 
industri dalam 

negeri 

NEWSLETTER
BPP API DKI JAKARTA

KPPI SELIDIKI SAFEGUARDS LONJAKAN IMPOR 
PAKAIAN 

Penjualan online membludak, 
H & M tutup 250 toko tahun depan

  Oktober 2020

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) 
mulai melakukan penyelidikan tindakan pengamanan 
perdagangan (safeguards) atas lonjakan jumlah impor 

barang pakaian dan aksesoris pakaian mulai 1 Oktober 
2020. Ketua KPPI Mardjoko mengatakan, keputusan ini 
dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan dari 
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada 9 September 
2020 lalu. Dimana API yang mewakili industri dalam negeri 
sebagai penghasil komoditas tersebut merasa dirugikan.

Impor barang pakaian dan aksesoris pakaian terdiri dari 
18 nomor Harmonized System (HS) 4 digit, yaitu 6101, 
6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 
6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, dan 
6214. Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan 

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017.
“Dari bukti awal permohonan yang diajukan API, KPPI 
menemukan adanya lonjakan jumlah impor barang pakaian 
dan aksesoris pakaian. Selain itu, terdapat indikasi awal 
mengenai kerugian serius atau ancaman kerugian serius 
yang dialami industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan 
jumlah impor barang tersebut,” ujar Ketua KPPI Mardjoko.

Menurut Mardjoko, kerugian serius atau ancaman 
kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa indikator 
kinerja industri dalam negeri pada 2017 sampai 2019. 
Indikator tersebut, antara lain penurunan keuntungan 
secara terus menerus yang diakibatkan dari menurunnya 
volume produksi dan volume penjualan domestik.

L a l u , 
meningkatnya 
v o l u m e 
p e r s e d i a a n 
akhir atau 
j u m l a h 
barang yang 
tidak terjual, 
menu r unnya 
k a p a s i t a s 
t e r p a k a i , 
berkurangnya 
j u m l a h 
tenaga kerja, serta  menurunnya pangsa 
pasar industri dalam negeri di pasar domestik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam tiga 
tahun terakhir (2017—2019), terjadi peningkatan jumlah 
impor barang pakaian dan aksesoris pakaian dengan 
tren sebesar 7,33 persen. Rinciannya, pada 2017 impor 
barang tersebut tercatat sebesar 47.926 ton, kemudian 
pada 2018 naik 8,11 persen menjadi 51.815 ton, dan 
pada 2019 naik 6,56 persen menjadi 55.214 ton.

Adapun, negara asal impor barang pakaian dan aksesoris 
pakaian terbesar bagi Indonesia pada 2019 adalah Tiongkok 
dengan pangsa impor sebesar 79,29 persen, diikuti 
Bangladesh sebesar 5,74 persen, Vietnam sebesar 3,41 
persen, dan Singapura sebesar 3,03 persen. Sedangkan 
negara lain memiliki pangsa impor di bawah 3 persen.

“KPPI mengundang semua pihak untuk mendaftar 
sebagai pihak-pihak yang berkepentingan 
(interested parties) selambat-lambatnya 15 hari 
sejak tanggal pengumuman ini,” pungkas Mardjoko.
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Raksasa Pakaian Swedia H & M bakal menutup 250 
toko tahun depan sebagai akibat dari membludaknya 
penjualan online tahun ini. Group ini memiliki 51 pasar 
online dan mengoperasikan sekitar 5.000 toko di 74 
pasar termasuk pasar waralaba.

Perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja 
pakaian yang dipercepat oleh covid-19 menyebabkan 
terjadinya transformasi ini. “Semakin banyak pelanggan 
melakukan belanja online selama pandemi dan terlihat 
jelas bahwa konsumen lebih nyaman dalam memilih 
toko dan produk”

“Investasi yang sudah dilakukan ditahun-tahun 
sebelumnya sangat membantu pemulihan dan kami 
mempercepat transformasi yang tengah dilakukan 
untuk memenuhi ekspektasi dari pelanggan kami. Kami 
meningkatkan investasi digital, mempercepat konsolidasi 
konsolidasi semua toko dan semua channel terintegrasi”, 
Kata CEO Helmerson

Penjualan online di bulan September turun 5% yang 
menunjukkan bahwa pembeli sudah mulai nyaman untuk 
kembali berbelanja di toko. Reputasi yang dimilkidengan 
produk yang ramah lingkungan dan peluncuran Cos 
resale platform, membuat H&M berbeda dengan para 
pesaingnya.
Meskipun total penjualan mengalami penurunan, tetapi 
diakui pemulihan berjalan lebih baik dari yang diprediksi 
semula dimana perusahaan pada akhirnya mampu 
memperoleh keuntungan pada kuartal ketiga tahun ini. 
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ini, pelaku 

IKM perlu tingkatkan 
daya saingnya, baik 

melalui peningkatan 
kualitas ataupun standar 
produk yang dipersyaratkan 
oleh buyers dengan 
didukung sistem 

manajemen produksi 
yang efisien
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Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberi 
bantuan mesin untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Tekstil di Majalaya. Bantuan mesin ini untuk 

meningkatkan produktivitas dan daya saing industri kecil 
dan menengah (IKM) terlebih di tengah pandemi Covid-19.
“Guna merespons kondisi saat ini, pelaku IKM perlu 
meningkatkan daya saingnya, baik melalui peningkatan 
kualitas ataupun standar produk yang dipersyaratkan oleh 
buyers dengan didukung sistem manajemen produksi yang 
efisien,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, 
dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih di 
Jakarta belum lama ini.

Menurut Gati bantuan mesin dan peralatan produksi UPT 
Tekstil Majalaya antara lain berupa highs peed assembly 
winder machine, shortfiber two-for-onetwister, dan twist 
testerelectric machine. “Kami berharap adanya fasilitasi 
ini dapat mengoptimalkan pelayanan UPT Tekstil Majalaya 
sehingga bisa memenuhi kebutuhan para pelaku IKM TPT 
Majalaya dan sekitarnya,” kata Gati.

Sampai  saat ini sektor industri tekstil dan produk tekstil 
(TPT) dari  hulu sampai  hilir 
merupakan sektor yang sangat 
penting dalam perekonomian 
n a s i o n a l . “ S e l a m a 
ini, industri TPT adalah 
p e n y e r a p t e n a g a 
kerja yang b a n y a k 
dan penghasil devisa yang 
s i g n i f i k a n s e h i n g g a 
sektor ini masih m e n j a d i 
a n d a l a n , ” katanya.

Kemenperin mencatat kinerja ekspor 
industri TPT sepanjang 2019 mencapai12,89 miliar dolar 
AS dan pada periode Januari-Juli 2020 telah mencapai 6,15 
miliar dolar AS. Gati mengemukakan pelaku industri TPT 
di Tanah Air sangat bekerja keras dalam memperjuangkan 
keberlangsungan usahanya di tengah dampak pandemi 
Covid-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan 
II 2020, industri TPT memberikan kontribusi terhadap PDB 
sektor industri pengolahan nonmigas sebesar 6,93 persen. 
“Sedangkan, untuk kontribusi terhadap PDB ekonomi, 
industri TPT menempati urutan keempat kontributor 
terbesar, yang mencapai 1,24 persen,”ungkapnya.

Gati menambahkan adanya pembatasan sosial berskala 
besar (PSBB), membawa dampak pada usaha sektor 
industri TPT. “Sejumlah toko tekstil tutup sehingga 
mengurangi permintaan produksi di pabrik,”ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya bertekad memberikan 
pendampingan kepada para pelaku industri TPT khususnya 
yang berskala IKM agar usahanya dapat terus bertahan di 
era pandemi dan adaptasi kebiasaan baru saat ini.

“Kami selaku pembina IKM telah melaksanakan berbagai 
kegiatan dan fasilitasi antara lain adalah penumbuhan 
wirausaha baru, fasilitasi mesin dan peralatan, bimbingan 
teknis serta pendampingan dan workshop online,” papar 
Gati.

Pelaku industri Majalaya sangat terpukul akibat  
pandemi karena produk tidak  terserap pasar dan yang 
beroperasi kabanyakan hanya memperkerjakan 50 persen 
karyawannya. Kini banyak mesin-mesin di majalaya yang 
tak beroprasi karena sebagian para pekerja dirumahkan, 
akibat terjangan barang inport dan adanya pandemi 
Covid-19. Pemerintah jugadiharapkan dapat membantu 
pemasaran produk.



API DKI JAYA NEWS / Oktober 2020

https://www.digestexmedia.com

3

Kemenperin Latih Sistem Manajemen Mutu 
untuk 200 Industri Tekstil

https://www.digestexmedia.com

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 
menyelenggarakan pelatihan secara virtual kepada 
pelaku usaha tekstil dan produk tekstil (TPT) 

tersebut kompetitif di pasar. Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Doddy Rahadi 
ketika membuka kelas online melalui platform Zoom Meeting 
menyampaikan bahwa salah satu unit kerjanya yakni 
Balai Besar Tekstil menyelenggarakan Kelas Online Santai 
(Kelosan) untuk industri TPT melalui platform Zoom Meeting.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 200 peserta yang terdiri dari 
pelaku industri TPT skala besar, industri kecil dan menengah 
(IKM), serta wirausaha baru (WUB). Tidak hanya pelaku 
usaha, acara ini juga dihadiri oleh civitas akademisi, 
perwakilan Balai dan Baristand di lingkungan Kemenperin 
serta perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Kemenperin memiliki unit litbang Balai Besar Tekstil 
di Bandung yang selama ini berperan strategis dalam 
menyiapkan pelaku industri TPT yang berdaya saing. 
Upaya tersebut dijalankan sesuai dengan kapasitas unit 
litbang tersebut dalam menyelenggarakan kegiatan 
pelayanan jasa teknis untuk industri, khususnya berupa 
bimbingan teknis, pelatihan, konsultansi serta pengujian 
terhadap mutu produk TPT.

Kepala BPPI menyampaikan, industri TPT merupakan salah 
satu sektor yang strategis bagi perekonomian nasional. 
Peran vitalnya itu antara lain sebagai sektor padat karya, 
memenuhi kebutuhan sandang dalam negeri, serta penghasil 
devisa ekspor nonmigas dengan nilai yang cukup signifikan.
“Di tengah pandemi Covid-19, industri TPT kita masih 
memperlihatkan pertumbuhan yang ditunjang oleh 
permintaan domestik dan kinerja ekspor yang tinggi,” 
ungkapnya.

Menurut Doddy, guna memperkuat peran strategis 
industri TPT tersebut, perlu dukungan dari seluruh 
pemangku kepentingan terkait sehingga bisa semakin 
memperkuat daya saingnya terutama di kancah global. 
“Upaya peningkatan daya saing industri TPT nasional 
dipacu pemerintah melalui kemudahan ketersediaan 
bahan baku dan pasokan energi, serta penyusunan aturan 
perlindungan,” tutur Doddy, menambahkan faktor lain 
yang dapat meningkatkan daya saing produk industri TPT 
adalah penerapan standar mutu dan kualitas produk.

Tidak hanya pelaku usaha skala besar saja, sudah saatnya 
pula pelaku IKM dan WUB dapat memahami pentingnya 
penerapan Sistem Manajemen Mutu sehingga mampu 
menjamin kualitas proses produksi dan kualitas produk 
yang dihasilkan. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan 
tersebut adalah melalui penerapan standarisasi prosedur, 
di antaranya Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001: 
2015.

“Sistem Manajemen Mutu pada prinsipnya memastikan 
penerapan sistem proses manajemen yang efektif, efisien 
dan ekonomis pada semua proses produksi dan distribusi 
serta selalu berusaha memenuhi semua keinginan 
pelanggan melalui perbaikan yang dilakukan secara terus 
menerus dan berkesinambungan,” jelas Doddy. Perbaikan 
berkelanjutan dalam mutu produk pada gilirannya akan 
menjadi kunci sukses bagi IKM dan WUB agar dapat 
bersaing dalam era pasar bebas ke depan.

Tantangan baru lainnya yang akan dihadapi oleh industri 
TPT di tanah air adalah mulai dilakukannya pengawasan 
terhadap barang beredar yang terkait dengan Keamanan, 
Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L) 
sebagai tindak lanjut pemberlakuan Permendag No. 18 
Tahun 2019. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin 
seluruh barang yang beredar di pasaran memenuhi 

standar mutu produk yang ditetapkan, khususnya terkait 
baku mutu kandungan zat kimia berbahaya seperti kadar 
senyawa azo, logam berat terekstraksi, dan formaldehida.

“Hingga tahun 2019, dari total 4.984 SNI di bidang 
industri, sebanyak 113 SNI telah ditetapkan sebagai 
SNI Wajib dengan tujuan melindungi konsumen dalam 
aspek kesehatan, keamanan, dan lingkungan, serta 
mengamankan industri dalam negeri dari serangan 
produk impor yang tidak berkualitas,” sebut Doddy.

Dalam proses registrasi K3L telah diatur metode pengujian 
17 kategori tekstil dan produk tekstil, di mana semua 
parameter ujinya mengacu pada SNI, yaitu logam berat 
terekstraksi, formaldehida, senyawa azo, total senyawa 
phthalates, bahan kimia anti api, dan bahan kimia anti air.

“Tentunya hal ini dilakukan agar daya saing produk nasional 
dapat meningkat dari sisi produsen, sekaligus sebagai 
perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dari sudut 
pandang konsumen, yakni terkait dengan unsur keamanan, 
keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup,” pungkasnya.
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Ekspor Batik 
Indonesia 

Mampu 
Tembus USD 

21,5 Juta

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan bahwa ekspor batik meningkat di saat 
masa pandemi Covid-19. Ekspor periode Januari-Juli 2020 sebesar USD21,54 juta atau 
meningkat dibanding pada semester I-2019 senilai 17,99 juta. Pasar utama ekspor batik 
Indonesia antara lain ke Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Menperin akan membuka pasar-
pasar baru di kancah global untuk kembali menggairahkan kinerja industri batik nasional di 
tengah dampak pandemi sekaligus semakin memperkenalkan beragam batik khas Indonesia. 
“Batik Indonesia dianggap memiliki berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif di 
pasar domestik dan internasional serta berhasil menjadi market leader di pasar batik dunia. 
Tentunya menjadi peluang besar bagi industri batik Indonesia untuk terus memperluas akses 
pasarnya,” ungkap Agus.

Meski saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang berat dalam menjalankan setiap 
aktivitasnya, Industri batik sangat diharapkan mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru 
atau berbagai perubahan dengan cara berpikir kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan 
teknologi dan optimalisasi sumber daya yang ada untuk berkontribusi positif bagi pemulihan 
ekonomi nasional. Kemenperin senantiasa mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk 
dapat turut berperan aktif serta berkolaborasi dalam memajukan Batik Indonesia. 
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KEMENPERIN, GODOK MARKETPLACE KHUSUS 
TEKSTIL

Kementerian Perindustrian sedang menggodok 
marketplace antar industriawan di industri tekstil 
dan produk tekstil untuk mengkoneksikan hulu 

hilir industriawan TPT agar mengurangi ketergantungan 
impor bahan baku. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan 
Alas Kaki Kemenperin Elis Masitoh mengatakan, pihaknya 
menargetkan 500 entitas yang akan bergabung dalam 
marketplace tersebut. 

Berdasarkan data Kemenperin, 
ada 5.267 perusahaan besar 
TPT di dalam negeri yang 
terbagi dalam lima subsektor 
industri TPT yakni industri 
tekstil lainnya, garmen, kain, 
benang, dan serat. Ada 
sekitar 538 ribu unit industri 
kecil dan menengah (IKM) 
yang tersebar di industri kain 
dan garmen. Kemenperin 
menargetkan tergabungnya sekitar 9,43 persen industri 
besar dalam marketplace atau 26,78 persen industri besar 
bahan baku industri TPT. Elis menambahkan, mayoritas 
pelaku IKM lokal tidak mementingkan asal bahan baku.

Pelaku IKM menyangsikan kebijakan pemerintah yang 
membatasi impor melalui safeguard definitif produk kain. 
Karena dinilai mengurangi ketersediaan bahan baku di dalam 
negeri. Namun, dia menjelaskan, bahwa pemberlakuan 
safeguard tersebut tidak mengurangi ketersediaan kain di 
dalam negeri. Karena akses akan bahan baku lokal yang 
rendah, IKM menilai ketersediaan kain di dalam negeri 
menipis karena pemberlakuan safeguard kain.

Selain itu, Kemenperin akan kembali melanjutkan program 
peremajaan mesin produksi TPT pada tahun depan. Program 
ini akan mengacu pada big data yang sudah berjalan.
”Saat ini akan mengacu pada industri 4.0 dan efisiensi 

lingkungan. Jadi kami akan kolaborasikan satu data untuk 
tekstil,” ungkap Ellis.

Data BPS menunjukkaan pada Januari—Mei 2020 
hampir seluruh volume impor produk TPT turun rata-
rata 17,47 persen secara tahunan. Pada periode tersebut 
hanya produk benang yang mencatatkan pertumbuhan 
volume impor sebesar 1,02 persen menjadi 52.504 ton.

Sementara itu, untuk 
mendorong transformasi 
digital industri tekstil, 
Asosiasi perdagangan 
nirlaba, Cotton Council 
International melalui merek 
dagang Cotton USA kembali 
mengadakan agenda tahunan 
yang mempertemukan 
para pelaku industri tekstil 
dan fashion di Indonesia, 

secara virtual. Tujuan dilaksanakannya acara 
tersebut adalah untuk membahas berbagai 
inovasi untuk mendorong bisnis perusahaan di era 
transformasi, termasuk pasca Pandemi COVID-19.

Representatif CCI di Indonesia Andy Do mengatakan, 
Cotton Day 2020 – Indonesia memberikan pengalaman dan 
pengetahuan baru bagi para pelaku industri tekstil, karena 
dapat berinteraksi langsung dengan pelaku industri global. 
”Tidak hanya memberikan hal baru. Para pelaku industri 
tekstil di Indonesia juga bisa memperluas jaringan pasar 
mereka ke pelaku industri global secara langsung,” kata Andy 
dalam virtual konferensi pers Cotton Day 2020-Indonesia.

Kegiatan tersebut tidak hanya digelar dalam bentuk 
seminar B2B yang mempertemukan para pelaku industri 
tekstil saja, melainkan terdapat berbagai inovasi baru 
seperti virtual fashion show dan virtual exhibition.


