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ABSTRAK
Nama : Alexander Gavana
NPM : 2015330135
Judul : Strategi Indonesia pada Sektor Pakaian Jadi untuk Merespon Tantangan
Pasar Global dalam Aspek Global Production Network

Dinamika pasar pakaian jadi global memberi kesinambungan yang dapat
menganggu para konsumen niche market bagi sektor pakaian jadi Indonesia yang
sudah ditargetkan. Beberapa tantangan dari pasar global yang dihadapi oleh sektor
pakaian jadi Indonesia adalah pakaian impor bekas dan ilegal, melemahnya daya
saing industri pakaian jadi nasional yang terkait dengan produksi, dan kondisi
politik internasional. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu tentang strategi
yang diterapkan oleh Indonesia untuk merespon tantangan pasar global dalam
aspek global production network bagi sektor pakaian jadi. Dalam menjawab
penelitian "Bagaimana strategi Indonesia pada sektor pakaian jadi untuk
merespon tantangan pasar global dalam aspek Global Production Network?".
Penulis melakukan analisa terhadap strategi indonesia pada pakaian jadi dalam
aspek GPN. Penulis menganalisa strategi tersebut dengan menggunakan konsep
global production network oleh Neil M. Coe dan teori neoliberal oleh David
Harvey. Metode yang digunakan penulis adalah kualitatif. Data-data berupa
artikel, jurnal, buku, dokumen, penelitian, dan observasi yang setelahnya
dirangkai menjadi sebuah penelitian yang mudah dipahami oleh pembaca. Dalam
penelitian ini telah ditemukan Indonesia memiliki tiga strategi dengan melakukan
kerjasama dengan membentuk jaringan antara pemerintah, industri, pelaku usaha,
negara lain, dan perusahaan multinasional, membentuk rantai pemasaran, dan
membuat kebijakan untuk sektor pakaian jadi Indonesia dengan determinan faktor
keberhasilan dari konsep strategi GPN adalah teknologi untuk melakukan
produksi. Hasil penelitian ini menunjukan strategi-strategi Indonesia yang
digunakan pada sektor pakaian jadi dalam aspek GPN untuk merespon tantangan
di pasar global beserta efektivitasnya.

Kata Kunci: Indonesia, Pakaian, Global Production Network, Pasar, Tantangan
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ABSTRACT
Name : Alexander Gavana
NPM : 2015330135
Title

: Indonesia's Strategic in The Apparel Sector to Respond to The

Challenges of The Global Production Network Aspect

The dynamics of the global apparel market give continuity that can disrupt
niche market consumers for the targeted Indonesia apparel sector. Some
challenges of the global market that faced by the Indonesia apparel sector are
used import and illegal clothes, the weakening of the competitiveness of the
national apparel industry related to production, and international political
conditions. This research was intended to find out about the strategies
implemented by Indonesia to respond to the challenges of the global market in the
aspect of global production networks for the apparel sector. In order to answer
the proposed research question "How Indonesia's strategy in the apparel sector
to respond to the challenges of the global market in the global production
network aspect?". The writer was done by analyzing Indonesia's strategy in the
apparel sector in the GPN aspect. The writer analyzed these strategies using the
concept of global production network explained by Neil M. Coe and the theory of
neoliberalism explained by David Harvey. The method being used is qualitative
research. Data which are in the form of article, journal, book, document,
research, and observation were being analyzed and arranged in order to form a
writing which is easy to compherend by the readers. This research finds that
Indonesia has three strategies with make a cooperation by forming a network
between government, industry, businessmen, other country, and multinational
company, forming a marketing chain, and make policy for Indonesia apparel
sector with the determinant factor for the success of the GPN strategic concept is
technology to do producing. This research shows Indonesia's strategies that being
used towards apparel sector in GPN in order to response the challenges in global
market along with the effectiveness.

Keywords: Indonesia, Apparel, Global Production Network, Market, Challenges
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
Pentingnya sektor pakaian jadi yang menyumbang ekonomi pemasukan

PDB di sektor non-migas bagi Indonesia, diperlukan strategi konsep untuk
menjaga kestabilan dan upaya peningkatan di sektor pakaian jadi. Strategi konsep
yang dapat digunakan oleh Indonesia yaitu salah satunya konsep global
production network. Konsep strategi ini dapat memberikan keuntungan bagi
negara Indonesia untuk menjaga relasi hubungan dengan negara lain,
meningkatkan efisiensi dan reduksi biaya produksi, dan meningkatkan pasar
ekonomi Indonesia di komoditas pakaian jadi di global.1 Negara Indonesia dengan
menggunakan strategi global production network membuka peluang bagi
Indonesia untuk menaikan segmen konsumen pasar pakaian jadi Indonesia ke
negara lain. Usaha strategi global production network juga merupakan strategi
bagi Indonesia yang akan digunakan untuk menjaga konsumen niche market pada
komoditas pakaian jadi hasil produksi Indonesia dan meningkatkan nilai dan harga
produk pakaian jadi Indonesia di pasar global dengan cara membuka jaringan
produksi Indonesia melalui kerja sama dengan negara-negara lain dan aktor-aktor
yang dapat berperan membantu Indonesia. Ekspansi produk pakaian jadi
Indonesia membidik negara besar seperti Amerika Serikat. Negara tersebut dibidik
1

Zamroni Salim, dan Ernawati,"Info Komoditi Pakaian Jadi," Badan Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan Perdagangan, (Juli 2015): 2,
http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Isi-BRIK_Pakaian_Jadi.pdf.

1

oleh Indonesia karena merupakan negara utama untuk ekspor Indonesia. Lalu, tren
mode yang berkembang di Amerika Serikat sekitar 3 tahun terakhir memberikan
kesempatan bagi artisan pakaian jadi Indonesia untuk melakukan ekspansi dan
memperluas jangkauan segmen niche konsumen bagi produk pakaian jadi
Indonesia. 2
Negara berkembang seperti Indonesia, Industrialisasi merupakan cara yang
ditempuh sebagai usaha untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu
komoditas industri sebagai pemasukan ekonomi Indonesia adalah pakaian jadi.
Industri pakaian jadi merupakan industri yang berperan penting yang dapat
memberikan kontribusi yang baik sebagai usaha penyerapan tenaga kerja dan
sumbangan nilai untuk peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Di era globalisasi ekonomi dengan perkembangan teknologi yang pesat
mengharuskan negara Indonesia untuk meningkatkan daya saing perdaganganya
di pasar global. Salah satunya adalah melalui sektor industri. Bedasarkan Data
Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 menunjukkan

ekspor industri

pakaian jadi tumbuh 9,83% dengan jumlah US$ 7,93 miliar atau sekitar Rp. 107
trilliun dari sebelumnya . Dalam 18 tahun terakhir pertumbuhanya menjadi yang
terbesar dan berhasil melampaui nilai ekspor pada tahun 2011. 3
Namun, jika melihat dari volumenya, Pakaian jadi pada tahun 2017
2

3

Endang Saputra, "Bekraf: Indonesia Bidik Pasar AS Ekspansi Produk Pakaian Jadi," JPP,
September 17, 2018, https://jpp.go.id/ekonomi/perdagangan/322235-bekraf-indonesia-bidikpasar-as-ekspansi-produk-pakaian-jadi.
"Volume dan Nilai Ekspor Industri Pakaian Jadi Nasional (2000-2017)," Badan Pusat Statistik,
diakses pada tanggal Februari 28, 2018,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/03/23/bagaimana-ekspor-industri-pakaianjadi-indonesia.

2

menyusut sebesar 0,43% dengan jumlah 447 ribu ton. Terjadinya penurunan ini
sudah merupakan yang keempat kalinya sejak pada tahun 2014. Volume ekspor
industri pakaian jadi mencapai nilai tertingginya yaitu pada tahun 2013 seberat
470 ribu ton. 4
Sektor komoditas pakaian jadi merupakan industri yang dapat menyerap
banyak tenaga kerja. Maka dari itu menurut Badan Pusat Statistik bahwa industri
pakaian jadi patut diperhitungkan dalam pengembangan investasi jangka panjang.
Tenaga kerja yang dapat diserap oleh sektor pakaian jadi adalah sebesar 473.594
jiwa atau 10,81% dari jumlah total tenaga kerja industri besar dan sedang di
Indonesia pada tahun 2013 dan berada di peringkat kedua setelah industri
makanan. 5
Sektor pakaian pernah menjadi sektor target investasi di Indonesia pada
tahun 2009-2013. Pertumbuhan pertambahan nilai di sektor tersebut rata-rata
sebesar 17,6% per tahun, dengan nilai investasi yang meningkat sebesar 3,08%
per tahun. Tak hanya sebagai target investasi , peran industri pakaian jadi
memberikan kontribusi yang penting juga bagi ekspor Indonesia. Pada tahun
2010-2014, kontribusi ekspor pakaian jadi terhadap total ekspor non migas
Indonesia cenderung stabil yang berkisar di rata-rata 0,5% per tahun.

6

Negara Indonesia sebagai salah satu produsen utama dunia

memiliki

pangsa produksi sebesar 1,1% dari produksi industri pakaian jadi dunia. Jika

5

"Industri Pakaian."
Salim, dan Ernawati, "Info Komoditi Pakaian Jadi," 2.

6

Salim, dan Ernawati, "Info Komoditi Pakaian Jadi," 2.

4

3

melihat ekspor pakaian jadi Indonesia pada tahun 2017. Indonesia telah mencapai
US$ 6,75 miliar dan meningkat sebesar 8,38% dari tahun sebelumnya. Amerika
Serikat merupakan negara tujuan utama ekspor Indonesia sebesar 51% dari total.
Sementara pasar kedua ekspor pakaian jadi Indonesia adalah Jepang dengan nilai
ekspor yang mencapai hingga US$ 675 Juta dan dilanjuti oleh negara Jerman
dengan nilai USS 372,6 Juta di posisi ketiga. Pada posisi keempat , ditempati oleh
negara Korea Selatan dengan nilai USS 305,4 Juta. Lalu, pasar Tiongkok di urutan
kelima dengan nilai ekspor US$ 233 juta. 7
Berdasarkan jalur produsen pakaian jadi hingga ke konsumen akhir akan
melewati serangkaian pedagang perantara (intermediaries) bisa itu pedagang besar
(wholesale) maupun pedagang eceran (retailer). Produsen bisa di dalam negeri
maupun di luar negeri. Jika produsen berada di luar negeri, produsen akan melalui
importir terdaftar (IT) untuk pakaian jadi yang berperan sebagi pedagang besar
untuk

pakaian

jadi

impor.

Sedangkan,

produsen

dalam

negeri

dapat

mendistribusikan produknya ke pedagang besar terlebih dahulu atau langsung ke
pengecer (retailer). Retailer yang mendapatkan produk langsung dari produsen
biasanya berbentuk factory oulet, distribution store, butik dan distro. 8
Para pedagang pakaian jadi cenderung akan bergabung atau membentuk
suatu cluster di suatu tempat tertentu untuk membentuk pasar yang lebih besar dan
menjadi tempat para konsumen untuk mencari produk yang serupa di satu tempat

"Negara Tujuan Ekspor Pakaian Jadi dari Tekstil Indonesia (2017)," Badan Pusat Statistik,
diakses pada tanggal Februari 28, 2018, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/11/kemana-pakaian-jadi-indonesia-diekspor.
8
Salim, dan Ernawati, "Info Komoditi Pakaian Jadi," 36.
7
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tersebut. Biasanya pedangang yang melakukan ini adalah pedagang kecil dan
menenengah. 9
Bedasarkan, data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010-2014 harga
produk komoditas pakaian jadi cenderung selalu meningkat. Pada pakaian jadi
pria dengan peningkatan harga yang relatif tinggi terjadi pada produk kemeja
pendek pria katun dengan kenaikan harga sebesar 108%, sedangkan untuk produk
yang peningkatan harganya rendah adalah kemeja panjang pria batik dengan
kenaikan harga sebesar 35,01%. Pakaian jadi produk wanita sendiri, kenaikan
harga yang relatif tinggi terjadi pada produk gaun dengan kenaikan harga dengan
kenaikan harga sebesar 99,15%, sedangkan kenaikan harga yang relatif rendah
pada produk pakaian wanita terjadi pada produk BH katun dengan kenaikan harga
sebesar 73,2%.10
1.2 Identifikasi Masalah
Ada berbagai masalah yang dihadapi industri pakaian jadi di Indonesia.
Salah satunya masalah dinamika pasar pakaian jadi global yang memberi
kesinambungan yang dapat menganggu para konsumen niche market bagi sektor
pakaian jadi Indonesia yang sudah ditargetkan. Beberapa tantangan dari pasar
global yang dihadapi oleh sektor pakaian jadi Indonesia adalah pakaian impor
bekas dan ilegal, melemahnya daya saing industri pakaian jadi nasional yang
terkait dengan produksi, dan kondisi politik internasional.
Masih banyak konsumen di Indonesia lebih memilih pakaian impor bekas
9

10

Salim, dan Ernawati, "Info Komoditi Pakaian Jadi," 36.
Salim, dan Ernawati, "Info Komoditi Pakaian Jadi," 39.
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dibandingkan dengan hasil produksi pakaian jadi dalam negeri. Pertimbangan ini
disebabkan oleh harga dan rasa bangga atau prestige yang diperoleh dari barang
impor bekas. Konsumen Indonesia masih mempertimbangkan dengan mereka
membeli barang yang murah atau bahkan lebih murah dari produk dalam negeri
dapat memberikan kualitas yang relatif bagus. Lalu, produk impor bekas ini
masih lebih memberi status sosial yang lebih tinggi bagi para konsumen
dibandingkan dengan produk dalam negeri sehingga membawa kebanggan
tersendiri untuk menggunakan produk impor bermerek. Pakaian impor bekas
dapat memberikan kerugian yang besar bagi para produsen pakaian jadi dalam
negeri, dimana pangsa pasar akan menjadi berkurang dan menyebabkan omzet
para produsen pakaian jadi dalam negeri menjadi menurun. Sedangkan, dari sisi
konsumen pakaian bekas impor memberikan resiko bagi para konsumen untuk
terkena kuman dan bakteri yang dapat menganggu kesehatan para konsumen. 11
Berdasarkan

sisi

hukum

Indonesia,

Pemerintah

sudah

pernah

mengeluarkan larangan untuk pakaian impor bekas pada tahun 1982 melalui SK
Mendagkop Nomor 28 tahun 1982 mengenai Ketentuan Umum di Bidang Impor
dan aturan yang terbaru dari pemerintah terkait larangan keras untuk impor
pakaian bekas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan,
dimana pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa "setiap importir wajib
mengimpor barang dalam keadaan baru”. Namun, hukum yang sudah dibuat ini
pelaksanaanya masih kurang tegas sebab masih dapat ditemukan para pedagang
pakaian jadi impor bekas di Indonesia, salah satu contohnya adalah para pedagang
11

Salim, dan Ernawati, "Info Komoditi Pakaian Jadi," 90-91.
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pakaian jadi impor bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat. 12
Selain impor pakaian bekas, masih ada terjadi impor pakaian jadi baru
atau bekas yang ilegal. Pakaian jadi impor bekas lebih menyasar kepada pasar
konsumen yang menengah ke bawah dan mengurangi daya saing UKM TPT.
Sedangkan, pakaian jadi impor baru dengan cara ilegal menyasar kepada pasar
konsumen menengah ke atas dan dipasarkan di ritel-ritel modern. Pasar ritel
modern tidak menjual pakaian bekas karena beresiko untuk merusak pasar yang
sudah ada. Nilai impor baju resmi atau legal yang melalui izin Kementerian
Perdagangan bernilai Rp 48,02 triliun atau 142 ribu ton, sedangkan yang dipasok
industri dalam negeri bernilai Rp 95,35 triliun atau 1,51 juta ton. Dengan
demikian, total pasokan ke pasar domestik seharusnya Rp 143,37 triliun atau 1,65
juta ton. Namun konsumsi pakaian Indonesia pada 2014 mencapai Rp 154,3
triliun atau 1,73 juta ton. Jadi, ada selisih Rp 10,9 triliun atau 8.400 ton.
Diperkirakan, angka tersebut merupakan baju impor yang masuk secara ilegal
sehingga tidak tercatat dalam daftar impor baik baju baru maupun bekas. 13
Negara Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu negara yang
produk pakaian jadinya banyak diimpor oleh Indonesia dan menyebabkan
penurunan penjualan produk tekstil pakaian jadi di pasar domestik pada tahun
2013 tekstil lokal hanya berkisar 40% dipasaran domestik. Jumlah tersebut
menurun dari tahun 2010 yang sebesar 60%. Hal ini dibuktikan dengan penjualan
produk tekstil lokal dipasar domestik yang mencapai USD 13,5 miliar pada tahun
12

Salim, dan Ernawati, "Info Komoditi Pakaian Jadi," 49.

13

Salim, dan Ernawati, "Info Komoditi Pakaian Jadi," 50.
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2010 dan menurun pada tahun 2011 hingga mencapai USD 9,3 miliar, dan
menurun kembali menjadi USD 7,6 miliar. Dengan demikian total penjualan
produk tekstil pakaian jadi Indonesia pada 2010- 2012 turun sekitar 5%-7%. 14
Permasalahan ini menyebabkan melemahnya daya saing industri pakaian
jadi nasional. Indonesia masih dinilai kurang agresif dalam mendorong
pertumbuhan industri pakaian jadi. Salah satu faktornya adalah biaya harga listrik
yang cukup tinggi. Biaya listrik di Indonesia dinilai paling mahal di Asia. Negara
lain menetapkan biaya listrik di sekitar $ 10,5 sen per kilowatt. Negara Jepang
bahkan memberikan diskon 30% tarif listrik sebesar $ 11 sen setiap malam. Lalu,
dari segi teknologi produksi masih banyak mesin-mesin yang relatif sudah tua.
Permasalahan ini banyak dihadapi oleh sektor hulu produk tekstil sehingga
menurunkan produktivitas industri TPT yang sekaligus berimbas pada industri
pakaian jadi. 15
Permasalahan politik Indonesia biasanya menyangkut dengan upah buruh
jika di komoditas industri pakaian jadi. Ketidakpastian pasar dan upah buruh yang
meningkat dinilai telah membuat daya saing industri pakaian jadi melemah. Pada
tahun 2014 setidaknya 10 perusahaan pakaian jadi telah berpindah ke Vietnam.
Selain itu, sebanyak 12 industri pemintalan juga gulung tikar. Negara Vietnam
dinilai agresif untuk membangun perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan
Amerika Serikat yang disebut Trans Pacific Partnership (TPP). Dengan demikian
bea masuk produk industri TPT Vietnam lebih rendah dibandingkan dengan bea
14

15

"Tujuan Ekspor."
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masuk produk Indonesia. Kondisi ini meningkatkan daya saing produk industri
Vietnam. Jika kondisi ini tidak diperbaiki maka besar kemungkinan industri
pakaian jadi Indonesia akan berpindah ke luar negeri seperti Vietnam. 16
1.2.1 Perumusan Masalah
Penulis akan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana
strategi Indonesia pada sektor industri pakaian jadi untuk merespon tantangan
pasar global dalam aspek global production network?
1.2.2 Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil data komoditas industri
pakaian jadi Indonesia dari tahun 2010, karena data peningkatan ekspor dan
investasti pada sektor industri pakaian jadi Indonesia terjadi pada tahun ini dan
banyak ketersediaan data diakhiri sampai tahun 2017. Penulis memilih
pembatasan masalah hingga pada tahun 2017 karena data informasi terakhir yang
tersedia mengenai pakaian jadi Indonesia berada di tahun ini. Lalu, aktor negara
lain yang berdampak kepada Indonesia akan dibatasi dengan negara Amerika
Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini disebabkan karena Amerika
Serikat merupakan negara tujuan utama ekspor Indonesia pada tahun 2017 serta
banyak perusahaan pakaian jadi multinasional yang berasal dari negara Amerika
Serikat berada di Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara
yang banyak diimpor produk pakaian jadinya oleh Indonesia sejak tahun 2010.

16
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1.3

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komoditas pakaian jadi
Indonesia untuk menjaga loyalitas konsumen niche market terhadap produk
pakaian jadi Indonesia dari tantangan pasar pakaian jadi global. Selanjutnya,
menjelaskan pengoperasian dan transaksi sektor industri pakaian jadi Indonesia
melaui produk dan jasa itu diproduksi, distribusi, dan hingga sampai ke konsumen
di pasar global yang terkaji dalam pemahaman global production network.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini bermanfaat untuk menawarkan informasi bagi para pembaca
untuk melihat fenomena dinamika pakaian jadi global menjadi sebuah tantangan
bagi Indonesia serta tanggapan Indonesia melalui strategi yang telah dibuat dan
dilaksanakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi
para peneliti lain dengan topik yang serupa.
1.4 Kajian Pustaka
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa hasil penelitian yang
dapat membantu menjelaskan strategi Indonesia untuk merespon pasar pakaian
jadi global. Penulis akan menggunakan 3 literatur yang yang telah ditulis oleh
para ahli dan badan organisasi ekonomi internasional.
Literatur pertama menurut Mudrajad Kuncoro, Industri TPT Indonesia
selalu masuk kedalam 10 besar industri ekspor non-oil. Lalu, untuk menanggapi
tantangan di pasar global industri TPT perlu meningkatkan 4 kunci utama yaitu
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meningkatkan produktivitas, ekspansi, dapat beradaptasi dengan perubahan
struktur market global, dan reksturusasi.
Sektor pakaian jadi Indonesia setelah diidentifikasi memiliki beberapa
tantangan yang dihadapi. Pertama, rendahnya tingkat investasi di sektor tekstil
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan profil teknologi
menurun dan produktivitas rendah relatif terhadap negara-negara pesaing utama
seperti India dan Cina. Kedua, kelemahan dalam langkah-langkah fasilitasi
perdagangan mengekspos industri untuk menyewa kegiatan pencarian yang secara
signifikan dapat merusak prospek pertumbuhan masa depan dalam industri.
Ketiga, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan pasar tenaga kerja yang kaku
dan kebijakan menyebabkan meningkatnya biaya tenaga kerja, dan keuntungan
biaya tenaga kerja Indonesia yang rendah terutama untuk industri pakaian jadi.
Keempat bersama-sama, kebijakan ini telah menciptakan insentif bagi perusahaan
untuk menggunakan tenaga kerja kontrak daripada karyawan baru. Kelima,
kebutuhan untuk strategi pengembangan citra dan pasar yang lebih kuat. Keenam,
risiko tinggi kerugian ekspor dari pengalihan perdagangan karena tarif rata-rata
yang lebih tinggi pada produk tekstil dan pakaian jadi relatif terhadap pesaing
utama di AS dan pasar lainnya. 17
Lalu, kendala terbesar yang dihadapi oleh industri TPT Indonesia adalah
mesin-mesin industri yang sudah tua. Menurut Departemen Perindustrian, sekitar
80% dari 8,38 juta unit mesin pada tahun 2006 berusia lebih dari 20 tahun.
17

Mudrajad Kuncoro, "Indonesia's Textile and Its Product Industry: Recent Development and
Challenges," The Business & Management Review 4, no.2 (November 2013): 136,
http://www.abrmr.com/myfile/best_track/best_track_78218.pdf.
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Produktivitas menurun hingga setengahnya. 18
Literatur kedua adalah pembahasan mengenai strategi yang dapat
diterapkan untuk industri tekstil Indonesia untuk menghadapi tantangan kompetisi
di pasar global. Menurut Foreign Investment Advisory Service

(FIAS),

Rekomendasi untuk menghadapi kunci tantangan dalam sektor tekstil dan pakaian
jadi di Indonesia adalah:
1. Meningkatkan Teknologi dan Produktivitas
2. Mengurangi dampak penyelundupan dan biaya logistik inbound dan
outbound.
3. Mengurangi dampak biaya energi yang meningkat
4. Mengurangi dampak pajak domestik pada biaya operasional
5. Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja
6. Memperkuat strategi pemasaran industri dan strategi pengembangan pasar
7. Mengurusi resiko pengalihan perdagangan yang disebabkan oleh
perbedaan tarif global produk tekstil dan pakaian jadi

19

Literatur terakhir menurut William E. James dikatakan bahwa Indonesia
memiliki data yang paling komprehensif di antara negara berkembang. Namun,
ada banyak tantangan internal dan eksternal yang harus diatasi. Meningkatnya
biaya domestik dalam berbisnis merupakan hasil sampingan dari desentralisasi
dengan pemerintah daerah di samping pajak yang dibayarkan kepada pemerintah
pusat menambahkan banyak pungutan. Baik pungutan legal maupun ilegal. Selain
18
19

Kuncoro, "Its Product Industry," 136.
Improving Indonesia's Competiveness: Case Study of Textile and Farmed Shrimp Industries
Volume 1 (World Bank Group, 2006), 6-8.
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itu, kebebasan baru untuk berorganisasi yang terlibat dalam perundingan bersama
telah disita oleh serikat pekerja dan telah menghasilkan banyak perselisihan
industrial dan kehilangan banyak pekerja. Biaya tenaga kerja yang lebih tinggi di
Indonesia pada pasca krisis muncul dari kenaikan upah minimum yang tajam dan
undang-undang yang memberi hak kepada buruh untuk membayar pesangon yang
murah. Di sisi eksternal, ada juga tantangan yang muncul dalam bentuk
peningkatan persaingan, terutama dari Cina dan India tetapi ada juga dari pemain
baru seperti Vietnam dan Kamboja serta dari ekonomi yang melimpah akan tenaga
kerja seperti Pakistan dan Bangladesh. Indonesia akan menghadapi masalah akses
pasar baru sebagai akibat dari proliferasi perjanjian perdagangan preferensial
terutama yang melibatkan kemitraan antara Uni Eropa, Amerika Serikat dan
Jepang dan berkembang atau ekonomi industri baru. 20
Perbandingan yang mencolok antara sektor pakaian jadi dengan tekstil
adalah sektor pakaian lebih berorientasi ekpor dibandingkan dengan sektor tekstil.
Kecenderungan ekspor untuk perusahaan bagi dua sektor dikategorikan oleh
karakteristik kepemilikan untuk tahun 1992 dan 1994, untuk semua kategori selalu
lebih tinggi dalam pakaian dibandingkan dengan tekstil. Kecuali untuk perusahaan
asing dapat lebih dua atau tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan sektor
pakaian jadi Indonesia. Pada tahun 1995, perusahaan pakaian milik lokal rata-rata
mengekspor 14,4 persen dari penjualan dibandingkan dengan industri tekstil yaitu
5,3 persen dan perusahaan milik asing rata-rata mengekspor 72,3 persen dari
20

James William, David Ray, dan Peter Minor, "Indonesia’s Textile and Apparel Industry:
Meeting the Challenges of the Changing International Trade Environment," Working Paper
Series Vol. 2002, no. 20 (Agustus 2002): 2-3.
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penjualan dibandingkan dengan 35,6 persen oleh industri tekstil. 21
Menurut penulis sendiri, komoditas pakaian jadi Indonesia memiliki
kesempatan yang besar untuk bersaing di pasar global karena banyaknya artisan
pakaian jadi yang dapat ditemui dan memiliki karya dengan originalitas masingmasing. Namun, para karya artisan pakaian jadi Indonesia ini masih belum terlalu
banyak dikenali oleh konsumen di pasar global, oleh karena itu diperlukan kerja
sama antara Pemerintah dan para artisan pakaian jadi Indonesia untuk
mempromosikan dan mengekspansi hasil karya mereka di pasar global agar lebih
dikenal dan diminati oleh konsumen niche market di negara lain.
Penulis setuju dengan para peneliti yang mengatakan dalam literatur
mereka yaitu bahwa sektor industri pakaian jadi Indonesia perlu pengembangan
teknologi demi mencapainya efisiensi dan kualitas hasil yang lebih baik. Penulis
juga setuju dengan hasil pemikiran Foreign Investment Advisory Service (FIAS)
pada nomor 4 yaitu mengurangi dampak pajak domestik pada biaya operasional
sebab agar tidak membuat para pengusaha yang bergerak di sektor industri
pakaian menjadi terbebani dan menjaga loyalitas mereka untuk selalu membuka
pabrik dan beroperasional di Indonesia. Tentunya dengan banyaknya para
pengusaha yang loyal membuka pabriknya di Indonesia akan menambah
pemasukan devisa negara serta membuka lapangan pekerjaan bagi para
masyarakat Indonesia yang dapat mengurangi angka pengangguran dan
kemiskinan.
21

William, Ray, Minor, "International Trade Environment," 5.
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Hal yang baru dalam penelitian yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah
penulis akan menjelaskan secara detail mengenai proses produksi, pendistribusian,
dan hingga sampai konsumen dalam kajian global production network. Hal baru
lainnya adalah mengenai tantangan yang memengaruhi fundamental sektor
industri pakaian jadi seperti tren global dan pakaian jadi impor legal dan ilegal
yang beredar di Indonesia. Selanjutnya, menjelaskan strategi sektor industri
pakaian jadi Indonesia yang sudah mapan dan diaplikasikan untuk menghadapi
tantangan pasar industi pakaian jadi global.

1.5 Kerangka Pemikiran
Ekonomi politik hubungan internasional seringkali melihat interaksi aktor
negara dan non-negara dalam lintas negara yang biasa disebut dengan pasar bebas.
Dalam studi Hubungan Internasional, terdapat sebuah teori-teori yang membahas
tentang negara sebagai mediator yang memberi kebebasan, hak individu, dan
interaksi di pasar bebas. Berikut adalah teori-teori yang mendukung dan akan
digunakan dalam penelitian ini.
Teori Pertama, Neoliberalisme mengusulkan bahwa kesejahteraan manusia
dapat dikembangkan dengan membebaskan kebebasan dan keterampilan
wirausaha individu dalam kerangka kerja institusional dengan hak kepemilikan
pribadi, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Peran aktor negara adalah
menciptakan dan melestarikan kerangka institusional yang sesuai dengan praktik
semacam dan harus menjamin kualitas dan integritas nilai mata uang. Jika pasar
tidak ada maka harus diciptakan oleh negara. Namun, negara harus mengurangi
15

intervensi di pasar karena sebuah negara tidak mungkin memiliki informasi yang
cukup untuk sebagai asumsi kedua untuk menerka sinyal pasar dan karena
kepentingan para kelompok yang kuat akan menjadi tidak terelakkan dan
terdistorsi. Bias intervensi negara yang terutama di negara demokrasi untuk
kepentingan mereka sendiri.
Sejauh neoliberalisme menilai pertukaran pasar sebagai suatu etika itu
sendiri, yang mampu bertindak sebagai panduan untuk semua tindakan manusia,
dan sebagai substitusi untuk semua keyakinan etis yang sebelumnya dipegang
untuk menekankan pentingnya hubungan kontraktual di pasar. Kebaikan sosial
akan dimaksimalkan dengan memaksimalkan jangkauan dan frekuensi transaksi
pasar, dan berusaha untuk membawa semua tindakan manusia ke dalam wilayah
pasar. 22
Penyesuaian mandiri pasar merupakan dari ide yang dikaitkan dengan
bersifat umum dan kerja otomatis dari sistem kapitalis, dengan implikasi yang
dapat memberikan keuntungan akhir yang dapat diraih tanpa paksaan intervensi
pemerintah telah menjadi populer secara cepat untuk neoliberalisme.

23

Menurut

Klein, neoliberalism terbentuk melalui arah para elit mengatur untuk mengambil
kesempatan secara oportunistik di bencana alam, peperangan dan krisis ekonomi
untuk memaksa pasar bebas neoliberal dystopian yang ideal dari populasi yang
mengalami disorientasi24.
Teori neoliberalisme digunakan sebagai bantuan untuk menganalisis
David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (New York: Oxford University Press), 12-13.
Matthew Pierce-Eagleton, Neoliberalism: The Key Concepts (Routledge), 23.
24
Cahill Damien, dan Martijn Konings, Neoliberalism (United Kingdom: Wiley), 10.
22
23
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strategi Indonesia pada sektor industri pakaian jadi yang dibahas di bab 4. Teori
neoliberalisme yang akan banyak digunakan untuk membantu menganalis pada
bab 4 adalah pemikiran melalui dari David Harvey.
Dalam Penelitian ini untuk menjelaskan mengenai aktifitas pergerakan
produsen dalam memproduksi dilanjuti dengan distribusi yang hingga sampai
konsumen yang ditargetkan dalam ruang lingkup niche market diperlukan konsep
Global Production Network and The Niche Market.
Konsep Global Production Network yang lahir pada awal tahun 2000 an
yang berfokus pada pengembangan dari beberapa faktor fungsi yang saling
berhubungan, pengoperasian, transaksi melalui produk atau jasa yang spesifik itu
diproduksi, distiribusi, dan konsumsi. Kerangka GPN menggabungkan analisis
Global Value Chain (GVC), teori actor-network, dan hasil tulisan dari berbagai
macam mengenai kapitalisme.
Global Production Network didefinisikan juga sebagai pengaturan
organisasi, ekonomi yang saling berhubungan dan aktor non-ekonomi,
dikoordinasikan oleh firma global yang memimpin, dan memproduksi barang atau
jasa melewati beberapa lokasi geografis untuk pasar di seluruh dunia.
Setiap rantai komoditas global dianggap memiliki empat dimensi yang
saling terkait. Pertama, struktur input-output mengidentifikasi berbagai produk
dan layanan yang bersatu dalam urutan nilai tambah untuk memberikan kegiatan
ekonomi tertentu. Kedua, teritorialitas mengacu pada konfigurasi spasial dari
berbagai aktor yang terlibat, baik itu dalam hal konsentrasi spasial atau
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penyebaran pelaku konstituen dan kegiatan ekonomi. Ketiga, setiap rantai
komoditas global mewujudkan rezim pemerintahan yang mencerminkan
hubungan kekuasaan dan otoritas dalam rantai dan bagaimana mereka membentuk
arus material, modal, teknologi, dan pengetahuan di dalamnya. Keempat, rantai
komoditas global juga mencerminkan kerangka kerja institusional yang lebih luas
yang mengelilinginya, dan khususnya kebijakan dan peraturan negara dalam
domain seperti perdagangan, investasi, dan teknologi. 25
Dalam global production network dijelaskan juga bahwa life-cyle
approach atau pendekatan siklus keberlangsungan produk sebagai strategi
multinasional jangka panjang. Pendekatan ini menjelaskan ketika produksi rumah
tangga secara awal mengedepankan pada pengembangan pasar ekspor asing.
Dilanjuti oleh produksi lokal di pasar internasional ketika adanya kemudahan
dalam permintaan dan relatif kejenuhan permintaan di negara asal.
Konsep global production network muncul karena kebanyakan proses
produksi dijalankan di dalam perbatasan negara. Meskipun, beberapa produsen
mengimpor bahan mentah, semua produksi dan yang berhubungan dengan proses
akhir masih dibereskan di dalam negara yang sama. Mayoritas yang
mengkonsumsi produk adalah konsumen lokal, yang berarti para manajer jarang
terlibat di dalam proses yang melaju untuk keluar batas negara mereka.

26

Banyaknya firma yang terhubung dengan global production networks

25

26

Neil Coe, dan Henry Yeung, Global Production Network Theorizing Economic Development
in an Interconected World (United Kingdom: Oxford University Press), 8.
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merupakan hasil dari usaha MNC untuk mendirikan anak perusahaan asing, untuk
mempercepat pertumbuhan dari aktifitas mereka, mengalihdayakan beberapa
fungsi, dan menambah kontrak produksi dari komponen yang sangat banyak. 27
Negara-negara di global mulai melakukan global production network
dilihat kemunculanya setelah beresnya perang dunia kedua untuk membantu
meningkatkan ekonomi negara mereka masing-masing dan mereduksi harga
produksi di dalam negara mereka. 28
Figur 1.1 Skema Global Production Networks

sumber: The Geography of Transport Systems 29
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GPN sendiri secara semantik sangat mengungkapkan:
 Global mengacu kepada geografi yang mendasari ekonomi global. Ruang
ini dianggap sebagai fasilitator efisiensi ekonomi. Terutama dalam hal
keunggulan komparatif tetapi sebagai kendala juga dalam hal jarak dan
fragmentasi pasar. Ini mengungkapkan realitas ekononomi global dengan
perbedaan dalam biaya input dan potensi pasar.
 Production mengacu kepada berbagai kegiatan yang terlibat penciptaan
dan tranformasi sumber daya serta suku cadang dan produk akhir. Ini
mengungkapkan realitas generasi nilai untuk barang dan jasa serta
ekonomi global dengan perbedaan kemampuan manufaktur.
 Networks mengacu kepada jaringan yang kompleks, baik itu fisik dan
imaterial

seperti

informasi

dalam

produksi

dan

logistik

yang

mendasarinya. Ini mengungkapkan realitas transaksional dan distribusi
ekonomi global dengan perbedaan dalam efisiensi distribusi barang. 30
Konsep GPN digunakan untuk membantu dalam bab 2, 3, dan 4 agar
sesuai dengan bahasan topik yang sudah dipilih. Pemikiran konsep GPN yang
dipakai dalam penelitian ini adalah dari pemikiran Neil M. Coe karena merupakan
salah satu pencipta dari konsep strategi GPN sendiri.
Niche Market adalah pasar yang sangat berfokus pada suatu jenis produk
atau layanan tertentu. Pasar yang niche mendefinisikan kelebihan produknya
untuk meraih kepuasan konsumen yang dibutuhkan, demikian juga dengan
jangkauan harga, kualitas produksi, dan demografi yang ditunjukan kepada target
30

"Production Network."
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konsumen. Pasar yang niche memiliki segmen pasar yang kecil / tidak
mentargetkan untuk meraih konsumen secara umum.
Niche Market sangat terspesialisasi dan memfokuskan untuk bertahan
diantara kompetisi dari perusahaan besar yang banyak. Bahkan, sebuah
perusahaan yang sudah mapan masih membuat produk mereka yang ditunjukan ke
beberapa segmen konsumen yang lebih kecil. 31
Secara keseluruhan konsep Niche Market tidak akan digunakan dalam
membantu analisis di penelitian ini. Namun, digunakan sebagai informasi bagi
para pembaca agar dapat mengerti mengenai konsumen di Niche Market yang
merupakan dari target pasar dan tujuan akhir produk sektor industri pakaian jadi.
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini akan menggunakan metode dan teknik pengumpulan
data. Bagian ini akan membahas lebih lanjut untuk metode dan teknik
pengumpulan data yang digunakan di penelitian.
1.6.1 Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, metode yang akan dipakai adalah pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat digunakan dalam penelitian ini untuk
melihat fenomena fungsional organisasi, kehidupan masyarakat, aktivitas sosial,
dan fenomena lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis.
Pendekatan kualitatif memperhatikan kualitas dari sebuah informasi dan
cenderung untuk meningkatkan suatu pengertian mengenai alasan yang mendasari
31
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dan memotivasi untuk tindakan dan memunculkan bagainana seseorang
menginterpretasikan pengalaman mereka dan di dunia sekitar nya. Lalu,
pendekatan kualitatif menyediakan wawasan tentang pengaturan masalah,
menghasilkan ide atau hipotesis. Tujuannya adalah mengenai deskripsi lengkap
dan terperinci tentang apa yang diamati dan berguna untuk membangun perspektif
pengertian, konteksualisasi, dan interpretasi. Data yang digunakan biasanya
sejumlah kasus kecil yang tidak representatif 32
Jenis pendekatan kualitatif yang akan digunakan adalah studi kasus.
Sebuah studi kasus akan membantu penelitian ini untuk menganalisa suatu
fenomena secara komprehensif. Studi kasus akan menggunakan data jenis tertentu
seperti etnografi, klinis, non-eksperimen berbasis survei, observasi partisipan,
penelusuran proses, penelusuran sejarah, teks, atau penelitian lapangan. 33
Penulis akan menggunakan sumber-sumber data berupa artikel, jurnal,
buku, dokumen, penelitian, dan observasi. Metode kualitatif akan digunakan oleh
penulis saat menganalisa dari artikel atau jurnal yang berkaitan dengan strategi
Indonesia pada komoditas pada pakaian jadi. Dalam analisis perkembangan
pakaian jadi Indonesia penulis juga akan menggunakan diagram garis dan tabel
angka agar dapat terdeskripsi lebih detil dan komprehensif. Pengumpulan bukti
dari studi kasus akan bersifat naturalistik atau berasal dari konteks kehidupan
nyata. 34
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Data atau dokumen yang diambil oleh penulis akan banyak berasal dari
hasil laporan BPS dan Kemendag

untuk melihat strategi Indonesia pada

komoditas pakaian jadi dan menggunakan jurnal, buku, dan majalah dari mediamedia yang bergerak di mode untuk membahas analisis mengenai tren pakaian
jadi di global.
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini karena keterbatasan Peneliti untuk dapat langsung
turun ke lapangan untuk mengumpulkan data maka Peneliti menggunakan metode,
teknik pengumpulan data dengan document research. Peneliti menggunakan
document research karena ketersediaan data sekunder yang banyak dan dapat
mendukung peneltian ini. Data sekunder yang dimaksud adalah berupa laporan,
tulisan ilmiah, jurnal, majalah, dan lain-lain.
Penulis juga akan mengumpulkan data sekunder berupa diagram dan tabel
angka untuk membahas di salah satu bagian analisis pada perkembangan strategi
komoditas pakaian jadi Indonesia. 35
1.7 Sistematika Penulisan
Bab I, pada bab ini membahas tentang latar belakang dan dilanjuti dengan
identifikasi masalah yang mencakup pembatasan masalah dan perumusan
masalah. Lalu, terdapat tujuan dan kegunaan penelitian. Studi literatur membahas
tentang bacaan sang peneliti di dalam penelitian. Kerangka pemikiran menjadi
landasan pemikiran yang dipakai untuk menganalisis jawaban dari pertanyaan di
35
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dalam penelitian. Bagian akhir bab ini membahas tentang metode dan teknik
pengumpulan data serta sistematika penulisan.
Bab II, pada bab ini membahas sektor industri pakaian jadi Indonesia dalam
global production network yang akan membahas potensi dan kelemahan di dalam
sektor pakaian jadi Indonesia yang dilanjuti dengan GPN dalam sektor industri
pakaian jadi
Bab III, pada bab ini membahas peluang dan tantangan sektor industri pakaian
jadi Indonesia dalam GPN yang dilanjuti dengan menentukan posisi Indonesia
dalam GPN.
Bab IV, pada bab ini menganalisa pelaksanaan strategi Indonesia pada sektor
Indonesia dalam GPN yang terdiri dari tiga strategi yaitu kerja sama dengan aktor
yang terkait, rantai pemasaran pakaian jadi, dan kebijakan Indonesia. Lalu,
diakhiri dengan hasil pelaksanaan strategi Indonesia pada pakaian jadi.
Bab V, berisi dari kesimpulan dari penelitian ini .
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