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Program Peningkatan Teknologi 
Industri Tekstil dan Aneka 2011 
Telah Diluncurkan  

 
 

  
Pemerintah – dalam hal ini Kementrian 
Perindustrian – telah meluncurkan Program 
Peningkatan Teknologi Industri Tekstil dan 
Aneka untuk tahun anggaran 2011.  Program 
tersebut diluncurkan pada hari Selasa, 29 Maret 
2011 di Jakarta. 
 
Bagi industri TPT, program tahun ini 
merupakan tahun kelima sejak pogram tersebut 
pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 lalu.  
Memasuki tahun kelima ini pemerintah hanya 
menganggarakan bantuan sebesar Rp 177 M.  
Namun anggaran tersebut tidak hanya 
diperuntukkan bagi industry TPT melainkan 
bagi industri TPT dan industri aneka.  Dari 
jumlah tersebut diharapkan dapat diserap oleh 
sekitar 150 perusahaan di industri TPT ditambah 
dengan 20 perusahaan di industri aneka. 
 
Sebagaimana tujuan semula bahwa program ini 
adalah untuk meningkatkan daya saing industri 
melalui peningkatan teknologi.  Peningkatan 
teknologi dimaksud adalah melalui penambahan 
ataupun penggantian mesin yang memiliki 
tingkat efisiensi dan produktifitas lebih tinggi.   
 
Selama 4 tahun program ini berjalan (2007 – 
2010), dana yang telah dikeluarkan pemerintah 
sebesar Rp 650 M.  Dari jumlah tersebut telah 
berhasil menstimulasi penambahan investasi 
industri TPT mencapai Rp 6,62 T.  Hasil lain 
yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan 
program tersebut adalah, terjadinya peningkatan 
penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan-
perusahaan peserta program yang secara 
akumulatif jumlahnya mencapai 70.000 orang.  
Terjadinya peningkatan produksi dari 
perusahaan-perusahaan peserta program 
mencapai 18% sedangkan peningkatan 
produktivitas mencapai 17%.  Sedangkan tingkat 
efisiensi energi yang dicapai melalui program ini 
adalah 18%. 

 
Mencermati statistik-statistik tersebut serta 
dengan pertimbangan bahwa industry TPT 
merupakan industri strategis yang memiliki 
kontribusi besar dalam perolehan devisa ekspor 
sekaligus memasok kebutuhan pasar domestik, 
maka  pemerintah merasa perlu agar program 
ini masih dilanjutkan. 
 
Disamping itu, pemerintah masih melihat bahwa 
upaya peremajaan mesin masih harus dilakukan.  
Pada awal program tahun 2007, sekitar 64,4% 
spindle telah perlu diganti.  Sampai dengan 
akhir tahun 2010, banyaknya mata pintal 
(spindle) yang sudah mengalami peremajaan 
melalui program ini baru sekitar 13% saja, 
sehingga masih ada sekitar 51,4% mata pintal 
yang perlu diramajakan.     
 
Demikian pula halnya dengan mesin tenun 
(loom) dan mesin rajut.  Pada awal program 
didentifikasi bahwa 82,1% mesin tenun dan 
84,1% mesin rajut sudah harus diganti.  Melalui 
pelaksanaan program selama 4 tahun, 
banyaknya mesin tenuan dan rajut yang sudah 
diganti masing-masing baru sebesar 0,9% dan 
1,3%.  Sehingga, masih ada sekitar 81,2% mesin 
tenun dan 82,8% mesin rajut yang masih harus 
diremajakan. 
 
Kondisi serupa juga terjadi pada mesin garment.  
Pada awal program ada 78% mesin garment 
yang perlu diremajakan.  Saat ini telah sekitar 
5,6% mesin diremajakan, sehingga kini tersisa 
72,4% mesin garment yang masih harus 
diremajakan. 
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AFTEX Indonesia 
 
 

COMPETENCY BASE TRAINING for 
JUNIOR APPAREL MERCHANDISER 
 
Kamis – Sabtu, 5 – 7 Mei 2011  
Jam 9.00 – 16.00 
Sekretariat Asosiasi Pertekstilan Indonesia 
Adhi Graha lt. 16; Jl. Gatot Subroto Kav. 56 
Jakarta; Telp. 021 – 5272171 
 
Peserta: Junior Apparel Merchandiser 
dengan pengalaman maksimal 3 tahun 
 
Investasi: Rp 1.500.000,‐ 
 
Materi: 
Textile Technology; Supplier Sourcing; 
Order Preparation; Production 
Planning; Follow Up Order; Problem 
Settlement 
 
Fasilitas: 
‐ Materi 
‐ Makan Siang dan snack 
‐ Free Mengikuti Uji Kompetensi 

Apparel Merchandiser level II 
tingkat ASEAN (versi Standar 
Kompetensi ASEAN) 

 
Informasi: 021 – 5272171;  
email: asep@bpnapi.org 

 
 

 
COMPETENCY FOR BETTER FUTURE 

BOOK YOUR SEAT !!!! 
(tempat terbatas) 
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Safeguard Terhadap Impor Kain 
Tenunan dari Kapas Telah 
Diterapkan 
 
Menanggapi usulan API untuk melindungi 
industri dalam negeri terutama industri 
pertenunan dari kapas terhadap serbuan impor 
produk kain tenunan dari kapas, Kementrian 
Keuangan telah menerbitkan aturan 
pembebanan bea masuk tambahan terhadap 
impor kain tenunan dari kapas. 
 
Ketentuan tersebut dituangkan di dalam PMK 
no. 58/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea 
Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor 
Produk Kain Tenunan Dari Kapas Yang 
Dikelantang dan Tidak Dikelantang (Woven 
Fabric of Cotton; Bleached and Unbleached) yang 
ditandatngani oleh Menteri Keuangan pada 
tanggal 23 Maret 2011. 
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan 
(safeguard ) tersebut berlaku untuk 11 nomor HS, 
yaitu: 
a. 5208.11.00.00: kain tenunan polos dari kapas, 

mengandung kapas 85% atau lebih menurut 
beratnya, tidak dikelantang, dengan berat 
tidak lebih dari 100g/m2 
 

b. 5208.12.00.00: kain tenunan polos dari kapas, 
mengandung kapas 85% atau lebih menurut 
beratnya, tidak dikelantang, denga berat lebih 
dari 100g/m2 tetapi tidak lebih dari 200 g/m2 

 
c. 5208.13.00.00: kain tenunan dari kapas, 

mengandung kapas 85% atau lebih menurut 
beratnya, tidak dikelantang, dengan berat 
tidak lebih dari 200 g/m2, berupa kepar 3-
benang atau kepar 4-benang, termasuk kepar 
silang 

 
d. 5208.19.00.00: kain tenunan dari kapas, 

mengandung kapas 85% atau lebih menurut 
beratnya, tidak dikelantang, dengan berat 
tidak lebih dari 200 g/m2, selain tenunan 
polos maupun kepar 3-benang atau kepar 4-
benang, termasuk kepar silang 

 
e. 5208.23.00.00: kain tenunan dari kapas, 

mengandung kapas 85% atau lebih menurut 
beratnya, dikelantang, dengan berat tidak 
lebih dari 200 g/m2, berupa kepar 3-benang 
atau kepar 4-benang, termasuk kepar silang 

f. 5208.29.00.00: kain tenunan dari kapas, 
mengandung kapas 85% atau lebih menurut 
beratnya, dikelantang, dengan berat tidak 
lebih dari 200 g/m2, selain tenunan polos 
maupun kepar 3-benang atau kepar 4-benang, 
termasuk kepar silang 
 

g. 5209.29.00.00: kain tenunan dari kapas, 
mengandung kapas 85% atau lebih menurut 
beratnya, dikelantang, dengan berat lebih dari 
200 g/m2, selain tenunan polos maupun 
kepar 3-benang atau kepar 4-benang, 
termasuk kepar silang 

 
h. 5210.11.00.00: kain tenunan polos dari kapas, 

mengandung kapas kurang dari 85% menurut 
beratnya, dicampur terutama atau semata-
mata dengan serat buatan, tidak dikelantang, 
dengan berat tidak lebih dari 200g/m2 

 
i. 5211.11.00.00: kain tenunan polos dari kapas, 

mengandung kapas kurang dari 85% menurut 
beratnya, dicampur terutama atau semata-
mata dengan serat buatan, tidak dikelantang, 
dengan berat lebih dari 200g/m2 

 
j. 5211.12.00.00: kain tenunan dari kapas, 

mengandung kapas kurang dari 85% menurut 
beratnya, dicampur terutama atau semata-
mata dengan serat buatan, tidak dikelantang, 
dengan berat lebih dari 200g/m2, berupa 
kepar 3-benang atau 4-benang termasuk 
kepar silang 

 
k. 5212.11.00.00: kain tenunan lainnya dari 

kapas, selain dari pos 5208, 5209, 5210 dan 
5211 dengan berat tidak lebih dari 200 g/m2, 
tidak dikelantang. 

 
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan 
ini akan berlangsung selama 3 tahun terhitung 
sejak tanggal ditetapkan.  Besarnya tambahan 
bea masuk yang dikenakan menurun dari tahun 
ke tahun, dengan perincian sebagai berikut: 
 
Tahun 1: Rp 116.800/kg 
Tahun 2: Rp 109.500/kg 
Tahun 3: Rp 102.200/kg 
 
Meskipun demikian ada 107 negara yang 
dikecualikan dalam peraturan ini, antara lain: 
India, Pakistan, Thailand, Mesir, Vietnam, 
Kamboja, Bangladesh serta 100 negara lainnya.  
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Bea Ekspor Produk Benang Katun 
India Dihapuskan 
 
Pada tanggal 31 Maret 2011, pemerintah India 
telah mengumumkan dihapuskannya kebijakan 
Bea Ekspor untuk produk benang katun. 
 
Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya 
pemerintah India menetapkan bahwa ekspor 
produk benang katun dikenakan bea ekspor. 
Namun dengan dikeluarkannya notifikasi baru 
tersebut maka, ekspor untuk produk benang 
katun tersebut bebas dari bea. 
 
Adapun produk benang katun yang telah 
diubah regulasinya tersebut adalah untuk nomor 
HS: 
 
-  5205: benang katun selain benang jahit, 

memiliki kandungan kapas 85% atau lebih 
dari beratnya, tidak diperuntukkan bagi 
penjualan eceran 

 
-  5206: benang katun selain benang jahit, 

memiliki kandungan kapas kurang dari 85% 
dari beratnya, tidak diperuntukkan bagi 
penjualan eceran 

 
-  5207: benang katun selain benang jahit, 

diperuntukkan bagi penjualan eceran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asia Fashion Summit 2011 
 
Textile and Fashion Federation (TaFF) Singapura 
akan kembali menggelar kegiatan tahunan 
mereka yaitu Asia Fashion Summit (AFS) 2011.   
 
Dalam rilis resminya, TaFF menyebutkan bahwa 
Asia Fashion Summit adalah sebuah konferensi 
tingkat dunia yang menampilkan para ahli 
dalam industri fashion dengan topik-topik 
terhangat seputar industri tersebut 
 

 
 
 
AFS akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 
18 – 20 Mei 2011 di Raffles City Convention 
Center, Singapura.  Topik-topik yang akan 
disimposiumkan dalam kegiatan tersebut antara 
lain: 
-  Reaching Tomorrow’s Fashion Cunsomer 
‐ New Fashion Media 
‐ The Business of Fashion 
 

 
 
Salah satu kegiatan yang juga merupakan bagian 
dari AFS 2011 adalah Asia Fashion Exchange 
(AFX). Kegiatan yang diharapkan dapat menjadi 
pilar bagi desainer untuk memamerkan produk 
yang mereka hasilnya kepada calon pembeli 
internasional tersebut direncanakan akan 
dilakukan pada 19 – 22 Mei 2011.  
 
 

 

 

 

TARIF IKLAN 
 

Jenis Tarif/terbit 
Display 1 halaman Rp 500.000,- 
Display ½ halaman Rp 300.000,- 
Display ¼ halaman Rp 200.000,- 
Artikel (per halaman) Rp 800.000,- 
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