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BAB III 

Identifikasi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia 

 Industri TPT Indonesia telah berkiprah cukup lama terhitung sejak 1970-an 

dan hingga saat ini tetap konsisten dalam mengembangkan dan menjaga 

kestabilannya. Merupakan peluang tepat bagi Indonesia untuk mengembangkan 

industri TPT karena beberapa faktor yang mendukung terutama pada sumber daya 

manusia (ketenagakerjaan) dan sumber daya alam (serat tekstil) yang melimpah 

sehingga dalam sub sektor industri di Indonesia, industri tekstil dan produk tekstil 

layak dijadikan sebagai industri strategis dan prioritas nasional. Industri TPT 

Indonesia merupakan salah satu industri TPT terbesar di dunia, selain India struktur 

industri TPT Indonesia juga terintegrasi dari sektor hulu, sektor menengah dan  

sektor hilir sehingga keterkaitan antara sektor industri lainnya sangat erat. Kekuatan 

industri TPT tersebut tidak luput dari tenaga kerja yang mendukung secara kuatitas 

maupun kualitas, tercatat jumlah tenaga kerja pada sektor industri TPT tahun 2016 

mencapai 3 juta tenaga kerja dan merupakan yang terbanyak diantara sub industri 

lainnya dengan nilai investasi mencapai Rp. 8,4 triliun.39 Disisi lain dengan 

dorongan dari banyak faktor tersebut, pada perkembangannya industri TPT 

Indonesia masih mengalami berbagai masalah. 

                                                             
39 Okezone.com, 2016, Industri Tekstil Sumbang 3 juta Tenaga Kerja dan Investasi 8,45 
T, dalam https://economy.okezone.com/read/2016/08/29/320/1475625/industri-tekstil-
sumbang-3-juta-tenaga-kerja-dan-investasi-rp8-45-t diaskes pada (6/12/2017) pukul 
20.09 

https://economy.okezone.com/read/2016/08/29/320/1475625/industri-tekstil-sumbang-3-juta-tenaga-kerja-dan-investasi-rp8-45-t
https://economy.okezone.com/read/2016/08/29/320/1475625/industri-tekstil-sumbang-3-juta-tenaga-kerja-dan-investasi-rp8-45-t
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 Peluang dan tantangan dalam perdagangan internasional sangat  banyak, 

perjalanan cukup panjang telah mengantar industri TPT Indonesia menemui banyak 

permasalahan baik secara eksternal maupun internal. Hal tersebut tidak luput dari 

perubahan sistem global yang harus dipatuhi sebagai negara anggota WTO, terlebih 

pasca ATC dimana era perdagangan bebas dimulai industri TPT Indonesia 

mengalami dampak cukup besar seperti perubahan akses pasar (domestik dan luar 

negeri), produksi nasional dan perubahan kebijakan ekspor impor oleh pemerintah. 

 Adapun kendala-kendala produktifitas TPT dalam negeri juga cukup 

banyak seperti biaya operasional yang mahal (listrik dan telpon), infrastruktur 

pelabuhan belum kondusif, mesin-mesin tua dan maraknya produk TPT ilegal. Hal 

tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah dan para stakeholder industri 

TPT Indonesia menghadapi perdagangan TPT bebas.  

3.1  Profil Industri TPT Indonesia 

 Industri TPT Indonesia merupakan salah satu industri unggulan utama 

khususnya dalam kegiatan perdagangan internasional yang mampu menempati 10 

besar negara produsen TPT dunia. Industri TPT juga cukup berkembang dalam 

peningkatan jumlah industrinya yang terus pada setiap dekade. Pada tahun 2001 

jumlah industri TPT yang aktif berjumlah 2.665 perusahaan. Menjelang memasuki 

pasar TPT bebas, pemerintah Indonesia bersama para stakeholder berusaha 

memperbanyak jumlah industri manufaktur tersebut, terhitung sejak tahun 1995 

hingga 2001 pertumbuhan jumlah perusahaan TPT nasional bertambah 1,9% 

pertahunnya. Pada fase 1995-2001 pertumbuhan paling banyak terjadi pada tahun 

1996-1997 dengan total pertumbuhan mencapai 4,3% dan pada tahun 1999-2000 
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sebesar 2,0%. Pernambahan jumlah perusahaan paling banyak terjadi pada sektor 

industri hilir atau produk tekstil khusunya kain bertambah 3,3% dan 3,0% 

pertahunnya.40 

Tabel 3.1 Jumlah Perusahaan Industri TPT di Indonesia 1995-200141 

Sektor  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Serat 26 26 27 27 28 28 28 

Benang 170 174 180 190 199 202 206 

Kain 972 986 1,007 1,022 1,034 1,046 1,046 

Pakaian jadi 723 733 795 808 816 850 860 

Produk tekstil 493 502 516 520 521 523 525 

Total 2,384 2,421 2,535 2,567 2,598 2,649 2,665 

 

 Industri TPT Indonesia memiliki potensi besar untuk menguasai pasar 

global, terlihat dengan banyaknya perusahaan-perusahaan garmen atau produk 

tekstil ternama dari Jepang, Inggris, AS dan beberapa negara Eropa yang 

menggunakan bahan TPT nasional. Disamping itu merek-merek pakaian ternama 

di dunia juga dihasilkan dari hasil tekstil Indonesia seperti Zara, Hugo Boss, 

Giorgio Armani, Guess, Mark and Spencer, Mango, H&M dan lain sebagainya. 

                                                             
40 Chamroel Djafri, 2003, Gagasan Seputar Pengembangan Industri dan Perdagangan 
TPT (Tkestil dan Produk Tekstil), Jakarta, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan 
Cidesindo, hal 55 
41 Ibid, hal 56 
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Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia mengatakan bahwa 80% produk ternama di 

dunia bahan dasarnya dari tekstil Indonesia.42 Pada sektor produk tekstil khusus 

seperti geotextile atau pakaian seragam, industri TPT Indonesia telah menguasai 

pada sektor seragam tentara yang mana produknya telah di ekspor ke 30 negara 

termasuk tentara NATO.43 Prestasi yang telah diraih oleh industri TPT nasional 

memang cukup banyak terlihat dimana TPT Indonesia menjadi basis industri bagi 

perusahaan-perusahaan ternama dunia karena disamping itu perusahaan tersebut 

secara tidak langsung telah mengankat produk tekstil Indonesia untuk diakui di 

pasar global. Disisi lain, dalam perkembangannya industri TPT nasional masih 

mengalami hambatan-hambatan yang cukup serius terlebih dari sisi internal 

sehingga hal tersebut berujung pada pendapatan nilai keuntungan yang fluktuatif 

setiap tahunnya. Peluang yang besar diikuti dengan berbagai masalah hambatan 

yang terjadi di Indonesia akan mengantarkan industri TPT pada tekanan-tekanan 

persaingan kedepannya sehingga menghasilkan dampak-dampak baru bagi industri 

TPT Indonesia.  

3.1.1 Struktur Industri TPT di Indonesia 

 Indonesia memiliki industri TPT yang unik yaitu tiga sub sektor yang 

terintegrasi dan mempunyai keterkaitan yang erat dari hulu ke hilir (up stream, mid 

stream dan down stream). Hal tersebut tentu membuat kinerja dan hasil produksi 

                                                             
42 Detik Finance, 2013, 80% Pakaian Bermerak Kelas Dunia Diproduksi di Indonesia, 
dalam https://finance.detik.com/industri/2189868/80-pakaian-bermerek-kelas-dunia-
diproduksi-di-indonesia diaskes pada (7/12/2017) pukul 9.50 
43 Badan Koordinasi Penanaman Modal, Opportunities by Sector, dalam 
http://www.bkpm.go.id/id/peluang-investasi/peluang-berdasarkan-sektor/industri diaskes 
pada (4/12/2017) pukul 10.56 

https://finance.detik.com/industri/2189868/80-pakaian-bermerek-kelas-dunia-diproduksi-di-indonesia
https://finance.detik.com/industri/2189868/80-pakaian-bermerek-kelas-dunia-diproduksi-di-indonesia
http://www.bkpm.go.id/id/peluang-investasi/peluang-berdasarkan-sektor/industri
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atau ekspor TPT yang berbeda mulai dari manajemen perusahaan, pasar ekspor, 

persaingan serta tantangan. Jumlah indsutri TPT dari dulu ke hilir terhitung sejak 

tahun 2013 adalah 2.900 industri yang aktif dan berencana akan terus ditambah, 

dengan kekuatan jumlah tersebut Indonesia mampu menggerakan pasar global 

dengan memenuhi kebutuhan TPT dunia sebanyak 1,8%.44 Peningkatan jumlah 

industri TPT dan terbukanya pasar bebas diperhitungkan sebagai peluang besar 

untuk meningkatkan ekspor dan devisa negara. 

 a. Sektor Hulu (Up-Stream) 

 Industri pada sektor hulu yang dimiliki Indonesia terdiri dari industri serat, 

pemintalan dan pencelupan. Pada industri serat tersebut masih dibagi menjadi 

beberapa sektor khusus yaitu serat alam, serat buatan dan serat filamen. Pada tahun 

2006 tepat setelah liberalisasi perdagangan TPT dimulai, industri TPT pada sektor 

hulu berjumlah 26 dan berhasil menggerakan pasar dengan total kapasitas terpasang 

sebanyak 1.077 ribu ton serat. Sebanyak 70% dari hasil serat pada sektor hulu 

digunakan untuk pemintalan oleh sektor menengah dalam negeri dan sisanya 30% 

untuk ekspor ke luar negeri. Dengan hasil tersebut industri TPT Indonesia yang 

bergerak pada sektor hulu berhasil menempati posisi ketujuh sebagai negara 

produsen serat terbesar dunia.  

 b. Sektor Menengah (Mid-Stream) 

 Industri TPT Indonesia pada sektor menengah terdiri dari proses 

pemintalan. Pada tahun 2006, inudstri pada sektor menengah tersebut memiliki 204 

                                                             
44 Kementrian Perindustrian, Tekstil Andalan Persaingan di ASEAN, dalam 
http://www.kemenperin.go.id/artikel/6072/tekstil-andalan-persaingan-di-asean diaskes 
pada (23/11/2017) pukul 01.13 

http://www.kemenperin.go.id/artikel/6072/tekstil-andalan-persaingan-di-asean


64 
 

industri yang aktif dengan kapasitas terpasang 2,4 juta ton dan mempunyai jumlah 

mesin sebanyak 7.803.241 buah. Salah satu kendala inudstri TPT Indonesia dalam 

perkembangannya adalah mesin-mesin yang sudah tua terutama pada sektor 

menengah ini terhitung sebanyak 64% mesin-mesin tersebut digunakan sejak 1986. 

Hal tersebut tentu menjadi alasan kenapa industri TPT Indonesia pada sektor mid-

stream hingga saat ini belum secara optimal memenuhi permintaan pasar dalam 

negeri dan luar negeri. Sekitar lebih dari separuh dari hasil produksi TPT pada 

sektor mid-stream tersebut dikonsumsi oleh pasar dalam negeri dan sisanya ke luar 

negeri.  

 c. Sektor Hilir (down-stream) 

 Industri pada sektor hilir atau down-stream terdiri dari pertenunan, 

perajutan, pencelupan dan finishing. Jumlah industri yang bergerak di sektor ini 

sebanyak 1.044 perusahaan dengan kapasitas terpasang 1.78 juta tong produk 

tekstil. Dengan jumlah industri dan kapasitas produksi tersebut belum terlihat 

perkembangan sejak 2003 atau lima tahun terakhir. Diantara tiga sektor industri 

TPT yang terintegrasi sektor hilir lah yang paling memprihatinkan, faktor utama 

yang menjadi hambatan produksi adalah kekuatan mesin yang semakain melemah 

mulai dari mesin tenun, mesin rajut dan mesin finishing. Pada tahun 2006 jumlah 

mesin tenun yang aktif berjumlah 248.957 akan tetapi sekitar 66% dari jumlah 

tersebut berumur 20 tahun dan sekitar 26% berumur 10 tahun. Pada mesin rajut 

berjumlah 41.312 dan sebanyak 84% diantaranya telah berusia 20 tahun lebih. 

Sementara yang paling memperihatinkan pada mesin finishing yaitu sekitar 93% 

dari 349 unit mesin yang aktif telah berumur 20 tahun. Kondisi mesin yang 
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memprihatinkan tersebut menjadi hambatan bersama yang dialami oleh industri 

TPT nasional, pasalnya pemerintah belum dapat memenuhi permasalahan tersebut 

masih secara bertahap dan belum maksimal karena memang faktor financial yang 

belum mencukupi untuk mengganti mesin-mesin tersebut, pasalnya biaya 

restrukturisasi mesin-mesin yang dianggarkan oleh pemerintah pada tahun 2015 

sebesar Rp. 100 milyar.45 Hal tersebut berdampak besar pada produksi sektor 

menengah yang lebih di dominasi oleh produk kain mentah dengan tujuan pasar 

ekspor utamanya adalah negara-negara uni eropa dan timur tengah. Disisi lain pada 

sektor garmen atau produk tekstil atau pakaian jadi yang paling unggul diantara 

sektor lainnya, tercatat pada tahun 2006 dengan jumlah 897 perusahaan garmen dan 

total kapsitas produksi yang terpasang sebanyak 798 ribu ton, dari hasil kapasitas 

produksi tersebut sebanyak 88% diekspor keluar negeri dengan pasar tujuan utama 

yaitu AS dan Uni Eropa lalu sisanya 12% dikonsumsi dalam negeri.46 

3.2 Industri Strategis dan Prioritas Nasional  

 Tekstil dan garmen merupakan produk unggulan nomor satu Indonesia 

dalam perdagangan internasional setelah elektronik dan karet. Sebagai produk yang 

relatif tinggi pada tingkat konsumsi global tentu tingkat kompetisi perdagangan 

TPT semakin marak. Pemerintah menetapkan industri TPT sebagai salah satu 

                                                             
45 Kemenperin, Program Restrukturisasi Mesin atau Peralatan Industri TPT Serta 
Industri Alas Kaki Tahun Anggaran 2015, dalam 
http://www.kemenperin.go.id/artikel/11295/Program-Restrukturisasi-MesinPeralatan-
Industri-TPT-Serta-Industri-Alas-Kaki-Tahun-Anggaran-2015 diakses pada (6/12/2017) 
pukul 21.19 
46 Emirna M, 2007,  Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia Antara Potensi dan Peluang, 
Economic Review No.209  hal 8. dalam http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/626/jbptitbpp-
gdl-erminamira-31285-1-tekstil.pdf  (18/05/2017) Pukul 10.38 

http://www.kemenperin.go.id/artikel/11295/Program-Restrukturisasi-MesinPeralatan-Industri-TPT-Serta-Industri-Alas-Kaki-Tahun-Anggaran-2015
http://www.kemenperin.go.id/artikel/11295/Program-Restrukturisasi-MesinPeralatan-Industri-TPT-Serta-Industri-Alas-Kaki-Tahun-Anggaran-2015
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industri yang strategis dan prioritas nasional dari sub-sektor industri lainnya, selain 

sebagai penghasil devisa negara juga sebagai “jaring pengaman sosial” karena 

menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. 

 Komoditas TPT merupakan salah satu dari sepuluh komoditas utama non-

migas Indonesia dimana lima terbesar diantaranya adalah TPT, elektronik, sawit 

dan produk sawit, karet dan produk karet serta hasil produksi hutan. Produk yang 

dihasilkan industri TPT tersebut berhasil menghasilkan nilai ekspor terbesar 

diantara 10 komoditas ekspor utama tersebut. Ketua menteri perindustrian 

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa:  

 “pemerintah menetapkan industri TPT sebagai salah satu sub 

sektor pada industri pengolahan yang dikategorikan sebagai 

industri yang strategis dan prioritas nasional”47 

Industri TPT Indonesia dapat dikatakan strategis dan prioritas nasional karena 

beberapa faktor. Pertama, sebagai penyerap tenaga kerja terbanyak diantara sub 

sektor lainnya, tercatat pada tahun 2016 sebanyak kurang lebih 3 juta pekerja yang 

aktif dalam industri manufaktur tersebut. Kedua, industri TPT ini meningkat pada 

nilai investasinya, tercatat pada 2016 sebanyak Rp. 8,45 triliun total investasi pada 

industri TPT di Indonesia yang secara tidak langsung juga menyumbang 

pembangunan negara dengan investasi tersebut. Ketiga, selain sebagai penyerap 

tenaga kerja dan nilai investasi yang terus bertambah, industri manufaktur tersebut 

juga sebagai penyumbang terbesar terhadap devisa negara, tercatat pada tahun 2015 

                                                             
47 Harian Nasional, Industri TPT Prioritas Nasional, dalam 
http://www.harnas.co/2016/08/30/industri-tpt-prioritas-nasional diakses pada (6/12/2017) 
pukul 21.39 

http://www.harnas.co/2016/08/30/industri-tpt-prioritas-nasional
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industri TPT berhasil mencapai nilai ekspor hingga USD 12,28 miliar.48 Hal 

tersebut merupakan pertimbangan pemerintah untuk menetapkan industri TPT 

sebagai sub sektor industri yang strategis dan prioritas nasional. 

3.2.1  Industri TPT Nasional Sebagai Jaring Pengaman Sosial 

 Indonesia cukup beruntung memiliki industri padat karya yang hingga saat 

ini mampu membantu pendapatan devisa negara dimana industri ini terdiri dari tiga 

sektor yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Industri padat karya merupakan industri 

yang memerlukan banyak lebih banyak tenaga kerja dari pada industri bukan padat 

karya. Di Indonesia, industri TPT berhasil menempati urutan pertama sebagai 

penyerap tenaga kerja terbanyak dari sub-sub industri lainnya, tercatat pada tahun 

2016 kurang lebih 3 juta jiwa tenaga kerja yang aktif dalam industri padat karya 

tersebut. 

 Kementerian Perindustrian di Solo, direktur industri tekstil Muhdoori 

mengatakan:  

  “Sektor Industri TPT akan terus menguat  karena sifatnya yang 

 padat  karya dan menjadi jaring pengaman sosial yang 

 mendukung pendapatan penduduk. Di lapangan, industri pakaian 

 menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan Tenaga kerja”49 

                                                             
48 Kemenperin, Targetkan Indonesia Lima Besar Eksportir TPT Dunia, Menperin 
Kumpulkan Pengusaha, dalam http://www.kemenperin.go.id/artikel/15966/Targetkan-
Indonesia-Lima-Besar-Eksportir-TPT-Dunia,-Menperin-Kumpulkan-Pengusaha diakses 
pada (6/12/2017) pukul 21.41 
49 Siaran Pers. Industri Tekstil dan Alas Kaki Ditargetkan Naik 6,3 persen, Kementrian 
Perindustrian Republik Indonesia diakses dalam 
http://www.kemenperin.go.id/artikel/14989/Industri-Tekstil-dan-Alas-Kaki-Ditargetkan-
Naik-6,3-Persen pada 5/12/20 16 pukul 11.00 
 

http://www.kemenperin.go.id/artikel/15966/Targetkan-Indonesia-Lima-Besar-Eksportir-TPT-Dunia,-Menperin-Kumpulkan-Pengusaha
http://www.kemenperin.go.id/artikel/15966/Targetkan-Indonesia-Lima-Besar-Eksportir-TPT-Dunia,-Menperin-Kumpulkan-Pengusaha
http://www.kemenperin.go.id/artikel/14989/Industri-Tekstil-dan-Alas-Kaki-Ditargetkan-Naik-6,3-Persen
http://www.kemenperin.go.id/artikel/14989/Industri-Tekstil-dan-Alas-Kaki-Ditargetkan-Naik-6,3-Persen
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Jumlah tenaga kerja yang mencukupi sangat diperlukan dalam industri padat 

karya tersebut, menurut laporan dari badan biro statistik tahun 2013 

ketenagakerjaan di Indonesia, ada empat industri yang memiliki lebih dari 200.000 

jumlah penyerap tenaga kerja yaitu industri tekstil dan pakaian, industri makanan 

dan minuman, industri tembakau dan terakhir oleh industri kertas atau barang dari 

kertas. Berikut adalah data statistik jumlah tenaga kerja pada subsub industri di 

Indonesia tahun 2013. 

Tabel 3.2 Jumlah Tenaga Kerja Pada Industri TPT Indonesia 1995-

200250 

  

 Pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan perusahaan industri TPT di Indonesia 

merupakan bagian dari kemajuan yang hingga saat ini terus bertahan dan 

berkembang untuk mampu bersaing di pasar global dari berbagai sektor.   

3.2.2 Kontribusi Industri TPT Indonesia Terhadap Negara 

                                                             
50 Depnakertrans, Depperindag, dalam Chamroel Djafri, 2003, Gagasan Seputar 
Pengembangan Industri dan Perdagangan TPT (Tkestil dan Produk Tekstil), Jakarta, 
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Cidesindo, hal 65 
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 Pemerintah Indonesia bersama Asosiasi Pertekstilan Indonesia 

menginisiasikan kemjuan inudstri manufaktur khususnya sektor TPT. Industri TPT 

di Indonesia ditargetkan akan masuk dalam jajaran 5 besar negara eksportir TPT 

dunia sekaligus menjadi tuan rumah di negeri sendiri melihat maraknya produk 

asing yang membanjiri pasar domestik. Diantara sub sektor industri lainnya, TPT 

merupakan salah satu produk ekspor andalan Indonesia karena selain dapat 

mempengaruhi dinamika pasar global juga memberikan kontribusi yang cukup 

signifikan bagi negara. Mentri perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pada 

sebuah konferensi tahun 2015 bahwa:  

 

“Pemerintah menetapkan industri TPT sebagai salah satu sub 

sektor pada industri pengolahan yang dikategorikan sebagai 

industri yang strategis dan prioritas nasional”51 

Industri TPT Indonesia mempunyai peran yang cukup signifikan terhadap 

pendapatan negara, terhitung 1 tahun pasca berakhirnya ATC pada tahun 2006 

industri TPT berhasil memberikan kontribusi sebesar 11,7% terhadap total ekspor 

nasional, 20,2% terhadap sirklus perdagangan nasional dan 3,8% terhadap 

pembentukan produk domestik bruto (PDB) nasional. Dampak yang lebih 

signifikan terasa pada 10 tahun pasca ATC yaitu pada periode tahun 2015-2016 

industri TPT di Indonesia berhasil menempati peringkat ketiga ekspor terbesar 

nasional sekaligus menjadi jaring pengaman sosial karena berhasil menyerap tenaga 

                                                             
51 Harian Nasional, Industri TPT Prioritas Nasional, dalam 
http://www.harnas.co/2016/08/30/industri-tpt-prioritas-nasional diakses pada 
(27/11/2017) pukul 10.02 

http://www.harnas.co/2016/08/30/industri-tpt-prioritas-nasional
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kerja sebanyak 2,79 juta jiwa dengan kapasitas terpasang 70% dapat memenuhi 

kebutuhan sandang dalam negeri. Disisi lain pada tahun yang sama industri TPT 

memberikan kontribusi sebesar 1,22% terhadap PDB nasional dan surplus ekspor 

sebesar USD 4,31 milyar. Pada nilai ekspor mencapai 12,28 milyar, dengan total 

tersebut industri TPT mampu berkontribusi 8,17% terhadap total ekspor industri 

manufaktur nasional. Pada sektor pendapatan devisa negara, terhitung pada tahun 

2015 industri TPT cukup berperan dengan total investasi mencapai Rp. 573 triliun 

naik 16,9% dari sebelumnya tahun 2014.52  

Kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi perkembangan industri TPT 

Indonesia, hal tersebut terjadi karena buyer dan supplier produk TPT yang cukup 

tinggi dari luar negeri menjadikan tingkat ekspor TPT Indonesia yang cukup tinggi 

sehingga jika terjadi krisis ekonomi global perkembangan sektor ini sangat terasa 

dampaknya. Terlihat pada tahun 2015 dimana keadaan ekonomi global melemah  

Hal tersebut merupakan pertimbangan pemerintah untuk menetapkan industri 

TPT sebagai industri yang strategis dan prioritas nasional diantara sub sektor 

industri manufaktur lainnya. 

3.3 Industri TPT Indonesia Pada Masa Inkubasi 10 Tahun (ATC) 

 Masa inkubasi perdagangan TPT global selama satu dekade merupakan 

kurun waktu yang cukup lama untuk proses pengintegrasian perdagangan TPT. 

Proses integrasi tersebut rupanya memberikan tekanan yang cukup besar bagi 

keberlangsungan industri TPT nasional selama 10 tahun, dimulai dengan 

                                                             
52 Kemenperin, Industri Tekstil dan Alas Kaki ditargetkan Naik 6,3%, dalam 
http://www.kemenperin.go.id/artikel/14989/Industri-Tekstil-dan-Alas-Kaki-Ditargetkan-
Naik-6,3-Persen diakses pada (27/11/2017) pukul 12.01 

http://www.kemenperin.go.id/artikel/14989/Industri-Tekstil-dan-Alas-Kaki-Ditargetkan-Naik-6,3-Persen
http://www.kemenperin.go.id/artikel/14989/Industri-Tekstil-dan-Alas-Kaki-Ditargetkan-Naik-6,3-Persen
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dihapuskannya sistem batasan kuota serta selama masa inkubasi tersebut kuota 

ekspor dibatasi secara progessif sebagai proses integrasi oleh WTO. Perubahaan 

kondisi tersebut sangat dirasakan oleh industri yang mayoritas UMKM. Tercatat 

pada 5 tahun terakhir sebelum berakhirnya ATC, sebanyak 227 (Jawa Barat) 108 

(Jakarta) 34 (Jawa Tengah) 17 (Jawa Timur) 16 (Bali) dan 4 (Medan) industri 

terpaksa mengalami gulung tikar akibat tekanan persaingan semakin meningkat dan 

belum mampu untuk menyesuaikan sistem baru yang diatur oleh WTO.53 Tutupnya 

industri-industri tersebut juga menimbulkan dampak besar bagi kehidupan sosial 

terutama buruh pekerja sektor TPT yang mayoritas pada sub sektor menengah besar 

(finishing) mengalami PHK mencapai 3000-4000 orang selama lima tahun terakhir 

sebelum ATC berakhir pada 2005.  

 Disisi lain kemunduran industri TPT nasional pada masa ATC tersebut tidak 

sepenuhnya menyalahkan sistem global yang sedang menjalani proses integrasi 

akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang menghambat pertumbuhan TPT 

nasional saat itu seperti naiknya ongkos produksi bahan baku yang mana 40% 

komponen bahan baku tersebut merupakan impor, tingginya harga bahan bakar dan 

listri serta sistem pelabuhan yang belum kondusif.54 

3.4 Perbandingan Kondisi Industri TPT Indonesia Era MFA-ATC 

                                                             
53 Yulia Sari, 2009, Saatnya Pemerintah Buat Kebijakan Melindungi Industri TPT, dalam 
http://www.akatiga.org/index.php/publikasi/artikel/item/142-saatnya-pemerintah-buat-
kebijakan-melindungi-industri-tpt diakses pada (26/02/2018) pukul 12.18 
54 Yulia Sari, 2009, Saatnya Pemerintah Buat Kebijakan Melindungi Industri TPT, dalam 
http://www.akatiga.org/index.php/publikasi/artikel/item/142-saatnya-pemerintah-buat-
kebijakan-melindungi-industri-tpt diakses pada (26/02/2018) pukul 13.09. 
 

http://www.akatiga.org/index.php/publikasi/artikel/item/142-saatnya-pemerintah-buat-kebijakan-melindungi-industri-tpt
http://www.akatiga.org/index.php/publikasi/artikel/item/142-saatnya-pemerintah-buat-kebijakan-melindungi-industri-tpt
http://www.akatiga.org/index.php/publikasi/artikel/item/142-saatnya-pemerintah-buat-kebijakan-melindungi-industri-tpt
http://www.akatiga.org/index.php/publikasi/artikel/item/142-saatnya-pemerintah-buat-kebijakan-melindungi-industri-tpt
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 Indonesia telah bergabung dalam perdagangan TPT cukup lama, terhitung 

sejak sistem perdgangan TPT global diatur oleh MFA dibawah aturan GATT saat 

itu. MFA merupakan instrumen untuk mengendalikan perdagangan internasional 

TPT termasuk permasalahan disrupsi pasar. Perdagangan TPT dibawah aturan 

MFA identik dengan pembentukan berbagai kesepakatan secara bilateral dan 

unliateral antar negara-negara yang tergabung, selain itu dalam menjaga kestabilan 

pasar agar tidak terjadi kerusakan terdapat sistem pembatasan jumlah kuota impor 

(restrcition quantitative) yang dilakukan oleh negara-negara importir, hal tersebut 

ditujukan terutama kepada negara-negara berkembang yang mayoritas pengekspor 

TPT terbesar. Indonesia mulai bergabung dengan MFA sejak tahun 1974 dengan 

alasan agar dapat meningkatkan pertumbuhan industri TPT nasional, selain itu 

Indonesia bertujuan untuk menikmati orderly trade (peneritiban perdagangan 

internasional) menuju tata perdagangan yang lebih baik lagi terutama untuk 

stabilisasi pasar domestik.55 Kehadiran Indonesia dalam perdagangan TPT 

internasional memberikan harapan yang cukup besar sebagai small supplier dimana 

Indonesia merupakan negara pendatang baru dalam perdagangan TPT. Harapan 

yang lebih besar terlihat ketika AS, Uni Eropa  dan Kanada melakukan restriksi 

kuota terhadap empat negara industri besar di asia yaitu Hongkong, Siangapura, 

Taiwan dan Korea Selatan sehingga peluang tersebut dimanfaatkan oleh Indonesia 

untuk menempati pasar global. Selain mendapat peluang pada pasar global, keadaan 

tersebut memberikan dampak yang cukup terhadap kebijakan ekspor tekstil 

                                                             
55 Chamroel Djafri, 2003, Gagasan Seputar Pengembangan Industri dan Perdagangan 
TPT (Tkestil dan Produk Tekstil), Jakarta, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan 
Cidesindo, hal 76 
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Indonesia yaitu pemberlakuan sertifikat ekspor (SE) yang pada intinya 

pengembalian bea masuk untuk input pada produk yang digunakan untuk ekspor 

tetapi dalam pengembalian tersebut bea masuk harus lebih besar tarif aslinya.56 

Kebijakan pemerintah tersebut sangat menguntungkan bagi pertumbuhan industri 

manufaktur nasional.  

 Faktanya sistem MFA tersebut memang cukup menguntungkan beberapa 

dekade bagi pekembangan industri TPT Indonesia di pasar internasional, akan 

tetapi sistem MFA tersebut tidak bertahan lama karena bertentangan dengan prinsip 

GATT dimana marak terjadi proteksi dan diskriminasi yang dilakukan oleh negara-

negara maju. Hal tersebut merupakan alasan dibentuknya sistem perdagangan yang 

lebih bebas dan terbuka yang tertuang dalam perjanjian ATC 1994 hingga 2004 

yang bertujuan untuk liberalisasi perdagangan TPT global. Kesepakatan pada 

perdagangan TPT global yang tertuang dalam ATC berlaku sejak tahun 1994-2004 

yang merupakan ketentuan dari GATT untuk mengintegrasikan kuota perdagangan 

TPT global secara bertahap atau progresif sebagai proses menuju liberalisasi 

perdagangan TPT global.  

 Indonesia merupakan anggota WTO yang bergabung sejak 1995 dan 

otomatis mengikuti skema perdagangan yang diatur oleh WTO termasuk 

pelaksanaan ATC. Posisi industri TPT Indonesia pada masa transisi tersebut tidak 

cukup berpengaruh besar pada perkembangannya dimana hanya mengatur kuota 

ekspor dan impor untuk diintegrasikan kepada ketentuan GATT yang wajib 

                                                             
56 Sita Wardhani, Validnews.co, Industri TPT Indonesia dan Tata Niaga TPT Global, 
dalam http://validnews.co/INDUSTRI-TPT-INDONESIA-DAN-TATA-NIAGA-TPT-
GLOBAL-V0000709 diakses pada (29/11/2017) pukul 14.53 

http://validnews.co/INDUSTRI-TPT-INDONESIA-DAN-TATA-NIAGA-TPT-GLOBAL-V0000709
http://validnews.co/INDUSTRI-TPT-INDONESIA-DAN-TATA-NIAGA-TPT-GLOBAL-V0000709
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mencakup 4 jenis produk secara umum yaitu serat, benang, produk tekstil dan 

pakaian jadi.57 Masalah atau dampak yang cukup besar terlihat oleh industri TPT 

Indonesia yaitu pasca ATC dimana akses pasar yang semakin mengecil dan tingkat 

persaingan lebih tinggi sehingga mengantarkan perkembangan arah industri TPT 

dunia lebih dinamis, khususnya Indonesia yang merupakan negara dengan modal 

kapasitas ekspor terpasang yang cukup tinggi akan menjadikan hal tersebut 

tantangan yang cukup serius bagi kemajuan industri TPT nya. 

3.5 Pola Perdagangan Industri TPT Indonesia Pasca ATC 2005 

 Perbedaan yang sangat terlihat pada perdagangan di era MFA dan WTO 

yaitu pada pola atau strategi dan tujuan dari perdagangan antara perusahaan dengan 

konsumennya, pada masa MFA negara produsen berlomba-lomba untuk 

mendapatkan jumlah kuota yang banyak kepada negara importir dengan 

kesepakatan bilateralnya. Hal yang sangat berbeda dirasakan pada era WTO dimana 

negara-negara eksportir memanjakan importir dengan segala kebijakan dan strategi 

perusahaan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari konsumen tetap yang 

dapat menguntungkan kedepannya, hal tersebut melahirkan prinsip utama dalam 

perdagangan era WTO yaitu quick response dan non-price factor.58 

 Pasar TPT bebas telah membuka akses yang luas sehingga para buyer tidak 

lagi memilah jenis produk yang diinginkan pada suatu perusahaan TPT tertentu 

                                                             
57  World Trade Organization, Textile Monitoring Body (TMB) The Agreement On Textile 
and Clothing, dalam https://www.wto.org/english/tratop_e/texti_e/texintro_e.htm diakses 
pada (10/10/2017) pukul 8.35 
58 Chamroel Djafri, 2003, Gagasan Seputar Pengembangan Industri dan Perdagangan 
TPT (Tkestil dan Produk Tekstil), Jakarta, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan 
Cidesindo, hal 141-142 

https://www.wto.org/english/tratop_e/texti_e/texintro_e.htm
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yang memiliki kuota, karena pada era WTO seluruh perusahaan manapun akan 

dicabut kuotanya sehingga perdagangan sepenuhnya bebas kecuali jika suatu 

negara mengalami kerusakan pasar domestiknya sehingga WTO memberikan 

safeguard dalam kurun waktu tertentu. Pada era tersebut baik wholesalers maupun 

retailers akan lebih condong mencari supplier atau eksportir tetap yang dapat 

memenuhi keinginannya mulai dari pengiriman pesanan, menerima order dengan 

jumlah tertentu, bersedia untuk mengadakan pengiriman ulang dengan variasi style, 

size dan warna serta menerima pembayaran di belakang. Pasalnya hal tersebut telah 

dilakukan oleh negara-negara maju sejak masa Uruguay Rounds 1986 untuk 

menerapkan prinsip atau pola perdagangan yang lebih condong pada hubungan 

perdagangan seperti quick response dan non-price factor, dengan kedua prinsip 

tersebut negara maju memanfaatkannya dengan membentuk regional block yang 

dapat menguntungkan negara maju dan negara berkembang disekitarnya. Pada 

perkembangannya dalam perdagangan TPT global, negara-negara maju telah 

melangkah lebih jauh dibandingkan negara-negara berkembang dalam antisipasi 

perdagangan bebas mulai dari peningkatan perlindungan hak cipta dan tuduhan anti 

dumping.  

 Industri TPT Indonesia dalam perkembangannya pasca ATC lebih menemui 

banyak tantangan dari pada peluang meskipun WTO telah membuka akses pasar 

yang lebih luas akan tetapi tingkat persaingan yang semakin tinggi membuat hal 

tersebut lebih rumit. Dengan menerapkan prinsip quick response dan just in time 

stock pada seluruh negara produsen TPT di dunia semkain berani untuk bersaing 



76 
 

dalam pasar bebas. Pasalnya prinsip tersebut akan lebih menguntungkan jika 

perusahaan yang saling terintegrasi antar sub-sektor seperti yang ada di Indonesia. 

 3.5.1 Prinsip Non-Price Factor, Flexibility, Quality dan Financial  

          System 

 Sebelum memasuki pasar global industri TPT harus mengetahui dua isu 

besar terkait perdagangan internasional pada era WTO yaitu tren liberalisasi 

perdagangan dan sekaligus munculnya blok-blok regional perdagangan. Kedua isu 

tersebut merupakan dua hal yang saling memanfaatkan dimana blok-blok 

perdagangan mulai muncul seperti AFTA , APEC, UE, NAFTA, ASEAN, dan lain 

lain. Hal tersebut dapat terjadi dengan landasan azas liberalisasi perdagangan yang 

dibawa oleh WTO dengan paham “negara tanpa tapal batas.” Kondisi tersebut 

membuat peran pemerintah Indonesia bersama para stakeholder untuk bekerja lebih 

jeli lagi dalam mencari celah-celah perdagangan untuk dapat menguasai pasar 

global.59 

 Dalam perdagangan TPT era WTO ini, telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

non-price factor telah menjadi sesuatu yang dapat menjanjikan kedepannya bagi 

perdagangan TPT dan bukan lagi soal harga murah dengan kuantitas yang banyak. 

Pasca ATC 2005, prinsip non-price factor digunakan hampir di seluruh negara 

produsen TPT di dunia dengan tujuan untuk menciptakan hubungan kerja jangka 

panjang yang baik, pasalnya prinsip non-price factor berkaitan dengan quality, 

flexibility dan  financial system. Pada aspek kualitas dalam hal ini tidak hanya 

mengarah pada produk tetapi perusahaan atau manajemen kendali mutu 

                                                             
59 Ibid, hal 94 
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perusahaan. Suatu produk merupakan senjata utama dalam seluruh perdagangan 

apapun, akan tetapi pada sektor perdagangan TPT saat ini pasca liberalisasi importir 

atau buyer tidak lagi melakukan inspection terhadap kualitas produk pesanannya 

karena semua itu sudah terjamin oleh eksportir atau supplier. Salah satu syarat 

utama hubungan perdagangan antar perusahaan produsen TPT dan pembeli luar 

negeri adalah manajemen kendali mutu perusahaan tersebut dalam membangun 

hubungan kerjasama yang terpercaya. Dalam menjalani manajemen kendali mutu 

perusahaan yang terpercaya, saat ini setiap perusahaan diperlukan sertifikat ISO 

(interntional organization for standarization) sehingga membentuk produk dan 

produktifitas perusahaan yang terpercaya. Selain aspek kualitas dalam proses 

perdagangan bebas, sifat fleksibel atau keluwesan dalam melayani permintaan 

konsumen juga sangat diperlukan. Flexibility atau keluwesan identik dengan 

schedule shipment atau jadwal pengiriman. Hal yang marak terjadi ketika mass 

production atau produksi masal secara berturut-turut selalu mengalami kendala 

dalam menentukan selera produk yang diinginkan pada pembeli sehingga dalam hal 

ini pesanan tidak lagi langsung dikirim dalam satu shipment melainkan beberapa 

short-shipment. Setelah pesanan pertama dikirim, pesanan berikutnya akan 

ditanyakan lebih rinci mengenai variasi produk seperti warna, size, motif dan lain 

lain sehingga pengiriman benar-benar sesuai dengan pesanan. Saat ini mass 

production sudah hampir ditinggalkan oleh banyak negara industri maju TPT 

karena hal tersebut hanya bertujuan untuk mendapatkan harga yang lebih murah 

dan jumlah yang banyak (grosiran) dalam satu pengiriman. Saat ini mass 

production telah digantikan dengan mass customization yang lebih 



78 
 

memprioritaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dalam hal permintaan 

spesifikasi produk. Terakhir dalam bermain di pasar global sangat rentan dengan 

financial system atau sistem pembayaran, umumnya pembayaran dilakukan after 

delivery dimana importir atau buyer akan meninggalkan eksportir atau supplier 

setelah barang telah sampai dan uang telah dikirim. Hal tersebut berkaitan dengan 

masa pengiriman barang atau pesanan yang tidak boleh telat ataupun terlalu cepat 

karena prinsip pengiriman saat ini yaitu just in time stock. Jika terlalu cepat maka 

eksportir harus menanggung biaya sewa gudang disana dan jika telat maka barang 

akan dikembalikan oleh importir, umumnya jangka waktu pengiriman barang 

menggunakan kapal selama satu bulan. Saat ini pembayaran tidak lagi langsung 

menggunakan uang tetapi menggunakan sistem FOB (free on board), after L/C 

(letter credit) dan on arrival.60  

 3.5.2 Upaya Kerjasama Industri TPT Indonesia dengan 

 Negara Asing 

 Upaya dalam membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing 

terutama perusahaan ternama di dunia merupakan salah satu langkah terbaik untuk 

mengetahui permintaan pasar temporer. Hal tersebut perlu dilakukan untuk 

meninjau dari maraknya selera produk masyarakat di dunia sehingga memudahkan 

perusahaan-peusahaan untuk bersaing. Setelah berhasil dibentuknya suatu 

kerjasama baik dengan pemerintah maupun perusahaan swasta, langkah pertama 

yang harus dicermati oleh pihak tersebut adalah menyusun rencana untuk jangka 

pendek dan jangka panjang dengan jelas seperti contoh mencari tahu jenis usaha 

                                                             
60 Ibid, hal 141-142 
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apa yang dapat menguntungkan dalam waktu dekat sekaligus memiliki sasaran 

jangka panjang. Penyusunan tersebut wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait 

dalam suatu kerjasama sebagai modal perencanaan kedepannya. 

 Beberapa perusahaan ternama yang telah menjadi mitra bisnis sekaligus 

basis industri dari perusahaan asing cukup banyak seperti Hugo Boss, Mango, 

Giorgio Armani, Mark and Spencer, H&M dan merek terkenal lainnya. Disisi lain 

pada produk khusus tekstil atau geotextile seperti seragam tentara, Industri TPT 

nasional telah mengusasi seragam tentara terlebih kepada 30 negara termasuk 

tentara NATO yang telah menjadi konsumen tetap bagi industri TPT nasional.61 Hal 

tersebut tidak luput dari diplomasi perdagangan atau upaya pemerintah bersama 

pelaku-pelaku bisnis di Indonesia untuk membangun kerjasama dengan pihak asing 

dengan tujuan menguasai pasar TPT global.  

 Beberapa bentuk kerjasama industri TPT Indonesia dengan negara-negara 

di dunia: Amerika Serikat, kerjasama yang dibangun antara Indonesia-AS 

merupakan kerjasama bilateral di bidang perdagangan khususnya pada sektor padat 

karya seperti TPT. Pada sektor tersebut, produk ekspor TPT Indonesia hingga saat 

ini terkena bea masuk sebesar 12,5%, hal tersebut merupakan alasan utama 

diadakannya kerjasama bilateral untuk menghapuskan bea masuk pada produk TPT 

seperti yang dilakukan oleh Vietnam yang mana saat ini bea masuk ke pasar AS 

yaitu 0%. Pada perkembangannya kerjasama RI-AS telah menyepakati 

pembentukan Commercial Dialogue (CD) seputar perdagangan sebagai wadah 

                                                             
61 Badan Koordinasi Penanaman Modal, Opportunities by Sector, dalam 
http://www.bkpm.go.id/id/peluang-investasi/peluang-berdasarkan-sektor/industri diaskes 
pada (4/12/2017) pukul 11.56 

http://www.bkpm.go.id/id/peluang-investasi/peluang-berdasarkan-sektor/industri
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dalam proses kerjasama yang sedang berlangsung. Commecial dialogue tersebut 

umumnya saling menguntungkan karena memprioritaskan peran pada sektor swasta 

untuk lebih memanfaatkan peluang investasi perdagangan pada pihak yang terkait. 

Adapun format dalam commercial dialogue tersebut dalam dua hal yaitu cross 

cutting issue atau isu lintas sektoral dan isu per sektor. Pasalnya kerjasama tersebut 

dapat dilihat perubahannya pada 2019 mendatang sesuai kesepakatan jangka waktu 

yang telah disepakati kedua belah pihak.62 Korea Selatan, nilai investasi Korea 

selatan pada industri tekstil di Indonesia berpotensi akan terus bertambah, hal 

tersebut terjadi pasca kerjasama teknis yang dilakukan sebelumnya terkait standar 

kualitas dan pengujian tekstil internasional. Melalui kerjasama tersebut nantinya 

akan dibangun industri tekstil dengan produk kualitas tinggi (high end product) 

seperti decorative textile dan otomotive textile serta mengirimkan tenaga ahli pada 

bidang tersebut ke Indonesia. Hasil dari perjanjian tersebut yaitu Kor-sel 

menyumbang dana sekitar USD 1,5 untuk pembelian mesin-mesin industri TPT dan 

Indonesia memberikan bangunan senilai USD 100,000. Kendati belum sempurna 

dan masih terkendala oleh beberapa faktor internal sehingga kerjasama tersebut 

berakhir pada 2014.63 Jepang, pada Agustus 2015 pemerintah Indonesia 

membangun kerjasama dengan Jepang untuk proses revitalisasi pada industri TPT 

dan gula. Secara umum kerjasama tersebut dilakukan untuk meningkatkan 

                                                             
62 Detik Finance, 2017, Jajaki Kerjasama Industri Lewat Perjanjian Bilaiteral, dalam 
https://finance.detik.com/industri/3421690/ri-as-jajaki-kerja-sama-industri-lewat-
perjanjian-bilateral#main diakses pada (4/12/2017) pukul 18.55 
63 Kemenperin, Indonesia dan Korsel Meneken Kerjasama Industri Tekstil, dalam 
http://www.kemenperin.go.id/artikel/4026/Indonesia-Korsel-Meneken-Kerjasama-
Industri-Tekstil diaskes pada (4/12/2017) pukul 15.25 

https://finance.detik.com/industri/3421690/ri-as-jajaki-kerja-sama-industri-lewat-perjanjian-bilateral#main
https://finance.detik.com/industri/3421690/ri-as-jajaki-kerja-sama-industri-lewat-perjanjian-bilateral#main
http://www.kemenperin.go.id/artikel/4026/Indonesia-Korsel-Meneken-Kerjasama-Industri-Tekstil
http://www.kemenperin.go.id/artikel/4026/Indonesia-Korsel-Meneken-Kerjasama-Industri-Tekstil
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hubungan ekonomi-perdagangan Indonesia-Jepang untuk jangka panjang. 

Pemerintah Jepang menerima dengan baik permintaan kerjasama tersebut karena 

menimbang bahwa industri TPT Indonesia merupakan penghasil devisa negara dan 

penyerap tenaga kerja terbanyak. Hasil dari kerjasama tersebut yaitu pembaharuan 

mesin-mesin industri dan biaya operasional yang lebih murah dari sebelumnya.64 

India, Agustus 2009 Indonesia dan India sama-sama menyepakati untuk menjalin 

kerjasama di bidang tekstil. Pasalnya kedua negara tersebut merupakan produsen 

terbesar TPT dunia yang akan bekerja sama untuk menguasai pasar TPT global 

kedepannya. India dan Indonesia merupakan sama-sama negara industri TPT yang 

terintegrasi dari sektor hulu, menengah dan hilir. Pasalnya, pada tahun 2009 

Indonesia lebih banyak menigmpor tekstil sehingga hal tersebut bisa diminimalisir 

dengan cara kerjasama oleh salah satu negara pengkespor TPT terbesar di dunia 

yaitu India.65 

 Upaya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik untuk 

jangka pendek maupun jangka panjang merupakan bagian dari strategi perdagangan 

TPT nasional. Pembaruan mesin dan pengaturan kuota perdagangan merupakan 

salah satu kerjasama jangka pendek seperti yang dilakukan oleh Jepang kepada 

Indonesia, adapun kerjasama jangka panjang yaitu manajemen harga dan 

peningkatan kualitas produk (high end product) melalui kerjasama tenaga ahli 

                                                             
64 Sindonews.com, Jepang Siap Revitalisasi Industri Tekstil dan Gula RI, dalam 
https://ekbis.sindonews.com/read/1031004/34/jepang-siap-revitalisasi-industri-tekstil-
dan-gula-ri-1439100670 diaskes pada (4/12/2017) pukul 13.09 
65 Berita Sore, 2009, Indonesia-India Sepakat Kerjasama Industri Tekstil, dalam 
http://beritasore.com/2009/08/07/indonesia-india-sepakat-kerja-sama-industri-tekstil/ 
diakses pada (4/12/2017) pukul 15.02 

https://ekbis.sindonews.com/read/1031004/34/jepang-siap-revitalisasi-industri-tekstil-dan-gula-ri-1439100670
https://ekbis.sindonews.com/read/1031004/34/jepang-siap-revitalisasi-industri-tekstil-dan-gula-ri-1439100670
http://beritasore.com/2009/08/07/indonesia-india-sepakat-kerja-sama-industri-tekstil/
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seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan dengan Indonesia. Berbagai macam 

bentuk kerjasama dilakukan dengan tujuan agar industri TPT Indonesia mampu 

meningkatkan ekspansi produk yang semakin luas dan lebih banyak diminati oleh 

berbagai elemen masyarakat di dunia, disamping itu kerjasama juga ditujukan untuk 

peningkatan daya saing dalam era perdagangan TPT bebas yang dimulai pada tahun 

2005. 

3.6 Daya Saing Industri TPT Indonesia dalam Pasar Bebas 

 Kondisi perkembangan industri TPT dapat dikatakan cukup berat terlebih 

pasca berakhirnya ATC secara otomatis perdagangan bebas dimulai. Dengan 

keadaan persaingan yang tinggi dan berbagai permasalahan internal yang terjadi di 

Indonesia cukup banyak, industri TPT masih mendapatkan kesempatan atau 

peluang untuk bersaing di pasar global bahkan memiliki daya saing cukup tinggi di 

pasar global. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan besarnya pendapatan devisa 

negara dari sektor TPT. Satu tahun pasca ATC berakhir, sektor industri TPT tetap 

konsisten dalam pendapatan devisa negara yang mana pada tahun 2006 berhasil 

menyerap USD 9,5 milyar.66 Selain itu Indonesia juga berkontribusi cukup besar 

dalam perdagangan TPT internasional, terhitung pada tahun 2016 sebanyak 1,68% 

dari total konsumsi TPT global di produksi oleh industri TPT nasional.67 

                                                             
66 Emirna M, 2007,  Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia Antara Potensi dan Peluang, 
Economic Review No.209  hal 1. dalam http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/626/jbptitbpp-
gdl-erminamira-31285-1-tekstil.pdf  (23/11/2017) Pukul 12.09 
67 Kemenperin, Peran Ekspor Sub Sektor Industri Tekstil Terhadap Total Ekspor Hasil 
Industri, dalam 
http://kemenperin.go.id/statistik/peran_subsektor.php?ekspor=1&kode=202013 diakses 
pada (11/12/2017) pukul 11.15 

http://kemenperin.go.id/statistik/peran_subsektor.php?ekspor=1&kode=202013
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 Beberapa penurunan daya saing kerap kali terjadi hingga saat ini melalui 

hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal yang dapat mengurangi tingkat 

daya saing inudstri TPT di kancah internasional. Beberapa hal yang mempengaruhi 

penurunan daya saing industri TPT Indonesia seperti tingginya suku bunga 

komersial, tingginya biaya energi (BBM, telekomunikasi, listrik), pengelolaan 

tenaga kerja yang masih terpaku pada upah, tingginya biaya pelabuhan yang juga 

masih menggunakan mata uang dolar.68 

3.7 Hambatan-Hambatan Industri TPT Indonesia dalam 

Perkembangannya 

 Perdagangan bebas dibawah aturan WTO telah memberikan banyak 

peluang bagi negara-negara di dunia. Askes pasar yang lebih terbuka dan tentu akan 

terus bertambah seiring meningkatnya populasi di dunia. Dengan peluang tersebut 

negara-negara produsen diharapkan dapat memanfaatkan kinerja industri TPT yang 

lebih meningkat. Akan tetapi, pasalnya isu tersebut belum membuahkan hasil 

positif yang signifikan bagi perkembangan industri manufaktur nasional khususnya 

sektor TPT. Hal tersebut terjadi lantaran masih banyak hambatan-hambatan yang 

terjadi baik dari sisi eksternal dan terlebih dari internal sendiri. Desakan-desakan 

persaingan yang semakin sengit ditambah dengan permintaan pasar yang 

membludak dengan kondisi mesin-mesin industri yang kurang memumpuni 

menjadi hambatan utama bagi perkembangan inudstri TPT Indonesia.  

                                                             
68 Kemenperin, Inilah Penghambat Daya Saing Industri Tekstil Indonesia, dalam 
http://www.kemenperin.go.id/artikel/662/Inilah-Penghambat-Daya-Saing-Tekstil-
Indonesia diakses pada (6/12/2017) pukul 13.41 

http://www.kemenperin.go.id/artikel/662/Inilah-Penghambat-Daya-Saing-Tekstil-Indonesia
http://www.kemenperin.go.id/artikel/662/Inilah-Penghambat-Daya-Saing-Tekstil-Indonesia
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 Hambatan-hambatan apapun dalam dunia perdagangan harus segera 

diselesaikan karena hal tersebut menentukan arah perkembangan industri TPT 

seperti daya saing baik di pasar domestik maupun global, produktifitas industri 

mulai dari manajemen perusahaan, tenaga kerja hingga produksi. Berikut adalah 

hambatan internal dan eksternal bagi perkembangan industri TPT Indonesia hingga 

saat ini: 

 3.7.1 Hambatan Internal 

 Hambatan utama yang terjadi pada sisi internal adalah kondisi mesin-mesin 

yang sudah sangat tua. Secara kuantitas industri TPT Indonesia mempunyai mesin 

yang sangat banyak di banding negara-negara produsen lain tetapi secara kualitas 

mesin-mesin tersebut belum mampu menghasilkan secara maksimal. Hal tersebut 

terjadi lantaran dari 8 juta unit mesin yang dimiliki industri TPT nasional dan 

sekitar 80% diantaranya sudah berumur 20 tahun lebih sehingga yang menjadi 

kendala adalah ketika order yang diminta cukup banyak industri tersebut belum 

mampu untuk menyelesaikannya dalam waktu cepat sesuai prinsip perdagangan 

TPT global yaitu quick response dan just in time stock. Kendati mesin-mesin 

tersebut terhitung sangat banyak dengan jumlah perusahaan yang mencapai 3,000 

lebih faktanya yang aktif digunakan untuk pengolahan hingga produksi hanya 

sebagian kecil. Seperti contoh yang terjadi pada industri tekstil di Majalaya Jawa 

Barat, sebanyak 15,000 unit mesin yang ada tetapi hanya 5,000 unit yang 

beroperasi. Dalam hal ini pasca berakhirnya sistem batasan kuota pada 2005, 
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pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas produksi TPT nasional 

melalui program restrukturisasi mesin melalui APBN negara setiap tahunnya.69 

 Selain terkendala pada mesin, hambatan lainnya yang juga menjadi sorotan 

seluruh industri padat karya khususnya sektor manufaktur adalah biaya energi dan 

upah buruh yang tinggi. Diantara negara-negara industri lain di Asia, Indonesia 

merupakan negara dengan biaya energi tertinggi seperti listrik, BBM dan 

telekomunikasi, hal tersebut merupakan hambatan serius bagi perkembangan 

industri TPT Indonesia. Hambatan terakhir dalam perkembangan industri TPT yaitu 

illegal textile import, kondisi pasar domestik yang selalu dibanjiri produk asing 

terlebih dari produk ilegal yang sangat merugikan industri TPT nasional, sekitar 

50% pangsa pasar domestik dikuasai oleh produk asing terutama China.70 Tidak 

dapat dipungkiri dengan harga produksi yang murah terlebih dengan biaya 

operasional yang rendah, industri TPT Indonesia secara maksimal belum dapat 

melawan arus perdagangan dalam negeri sendiri. Dalam hal ini pemerintah sangat 

diharapkan untuk mengambil langkah kebijakan yang serius agar terciptanya 

persaingan perdagangan bebas yang sehat dan tidak merugikan pada perkembangan 

industri TPT nasional. 

 3.7.2 Hambatan Eksternal 

                                                             
69 Emirna M, 2007,  Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia Antara Potensi dan Peluang, 
Economic Review No.209  hal 10. dalam http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/626/jbptitbpp-
gdl-erminamira-31285-1-tekstil.pdf  (25/11/2017) Pukul 13.22 
70 Emirna M, 2007,  Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia Antara Potensi dan Peluang, 
Economic Review No.209  hal 4. dalam http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/626/jbptitbpp-
gdl-erminamira-31285-1-tekstil.pdf  (25/11/2017) Pukul 13.47 
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 Perdagangan bebas identik dengan perubahan-perubahan kondisi 

perekenomian yang signifikan baik pada suatu negara, kawasan maupun global. 

Dalam perdagangan bebas, perubahan yang terjadi pada suatu negara atau kawasan 

akan berdampak pada negara lain seperti yang sering terjadi di Indonesia, hal 

tersebut merupakan konsekuensi dari dampak liberalisasi perdagangan.  

 Dalam hubungan perdagangan Indonesia memiliki hubungan yang erat 

dengan beberapa negara industri maju seperti AS, China, Uni Eropa dan lain lain. 

Hal tersebut dapat mempengaruhi produktifitas industri di Indonesia ketika negara-

negara tersebut mengalami krisis ekonomi atau pelambatan laju pertumbuhan 

ekonominya. Seperti contoh pada tahun 2000 laju pertumbuhan ekonomi dunia 

3,8% dan pada tahun 2001 turun menjadi 1,3%, hal tersebut sangat berdampak pada 

pertumbuhan ekspor industri TPT Indonesia ke negara AS dan Jepang sebagai 

negara utama tujuan ekspor TPT Indonesia. Kondisi perekonomian dunia 

merupakan hambatan utama dari aspek eksternal dalam perkembangan industri TPT 

Indonesia.71 

 Selain kondisi eknomi dunia, perdagangan bebas juga membawa hambatan 

yang serius yaitu tingkat persaingan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kompetitor-

kompetitor pada perdagangan TPT merupakan salah satu terbanyak di dunia 

diantara sub sektor perdagangan lainnya, hampir di setiap negara memiliki salah 

satu industri baik sektor hulu, menengah, produk tekstil atau pakaian jadi. Tekanan 

persaingan yang dialami oleh inudstri TPT Indonesia terus meningkat seiring 

                                                             
71 Chamroel Djafri, 2003, Gagasan Seputar Pengembangan Industri dan Perdagangan 
TPT (Tkestil dan Produk Tekstil), Jakarta, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan 
Cidesindo, hal.186 
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perkembangannya dengan kondisi global saat ini. Tidak dapat dipungkiri seperti 

contoh di pasar ASEAN pasca ATC berakhir dan liberalisasi perdagangan TPT 

dimulai dalam kurun waktu beberapa tahun Vietnam telah mendahului Indonesia.  

Kendati iklim perdagangan dunia berpengaruh terhadap perkembangan 

industri pada suatu negara akan tetapi ATC atau liberalisasi perdagangan oleh WTO 

tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Dalam hal ini pemerintah dan para stakeholder 

berperan penting untuk membawa arah perdagangan TPT nasional yang lebih 

menjanjikan dengan mengeluarkan kebijakan untuk memudahkan perkembangan 

industri TPT nasional dalam proses ekspor impor atau menjalin mitra dagang 

dengan melakukan kerjasama ke berbagai negara dengan tujuan terciptanya 

persaingan yang sehat tanpa tindakan dumping atau produk ilegal yang dapat 

merugikan pasar domestik, selain itu kerjasama juga ditujukan untuk menciptakan 

pasar-pasar tujuan ekspor bagi produk industri nasional. Langkah-langkah tersebut 

ditujukan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi dari sisi eksternal. 


