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PENGENDALIAN IMPOR
Jadi Fokus Penyelamatan Industri TPT Nasional

JAKARTA, 24 November 2020

I

ndustri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam negeri terus memperjuangkan nadi bisnisnya di tengah pandemi
Corona. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Benny Soetrisno mengatakan, peran penting sektor tekstil dan produk
tekstil (TPT) dalam perekonomian nasional sebagai penyerap tenaga kerja dan penghasil devisa sehingga sektor ini
masih menjadi andalan pemerintah di sektor manufaktur.
Peneliti Indotex, Redma Gita Wirawasta memaparkan
kondisi industri TPT setelah penerapan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) yang kian parah di mana dari total 4,5
juta tenaga kerja langsung di 2019, saat ini yang masih bekerja
hanya kurang dari 50%-nya saja.
Daya saing industri TPT saat ini hanya cukup untuk menjaga
ekspor tapi tidak dapat mendorong pertumbuhan
ekspor.“Harusnya pasar domestik bisa kita kuasai, tapi justru
dibanjiri impor karena kebijakan perdagangan yang pro produk
impor” ungkap Redma dalam webminar bertajuk Penyelamatan
Industri TPT Nasional yang diselenggarakan oleh Indonesia
Tekstil Institute (Indotex), Rabu (26/8).Redma menganggap
bahwa kebijakan relaksasi impor bahan baku yang terus
dilakukan dengan revisi PERMENDAG 85 2015 menjadi
PERMENDAG 64 2017 dan terakhir menjadi PERMENDAG 77 2019
adalah cerminan dari kebijakan yang pro impor.
“Kan sudah ada KB dan KITE yang cukup baik memberikan
fasilitas kemudahan impor untuk mendorong ekspor, kenapa
sampai keluar lagi kebijakan PLB dan Posh Border? Relaksasi
impor berlebihan seperti ini sama sekali tidak mendorong
ekspor justru menggerus pangsa pasar produk lokal di pasar
domestik,” jelas Redma.
Pengamat Pelabuhan yang juga Ketua Umum API DKI
Jakarta, Irwandi MA Rajabasa mengungkapkan bahwa kebijakan
yang pro impor telah menjadi penyebab bergugurannya industri
TPT nasional.

“Ditambah dengan praktik importasi illegal dengan modus
impor borongan, under invoice, transhipment, dan lain
sebagainya, kian menekan industri TPT nasional” jelasnya.
Adapun Irwandi meminta pengawasan yang dilakukan oleh
Bea Cukai bisa lebih baik lagi. Pembicara lain yang merupakan
produsen kain di Bandung, Ayi Karyana mengonfirmasi kondisi
pasar tekstil di sentra-sentra penjualan yang dipenuhi barang
impor sehingga menggusur barang hasil produksinya.
“Dulu pelanggan saya masih punya nasionalisme untuk
pakai bahan baku lokal, tapi terpaksa harus beralih ke bahan
baku impor untuk bisa bersaing dengan teman produsennya
yang lain” jelas Ayi.
Ekonom Senior Indef Faisal Basri menyampaikan bahwa
industri TPT adalah salah satu sektor yang sangat terdampak
Covid-19 di mana pertumbuhannya terkoreksi sampai 2 digit di
kuartal II 2020.
Di sisi lain, sektor TPT juga masih harus menemui tantangan
dayabeli masyarakat yang melemah dan bergeser pada hal lain
akibat kondisi pandemi ini.
“Kalau tidak ada perubahan kebijakan perdagangan yang
pro industri dalam negeri seperti yang dilakukan negara-negara
lain, ya wassalam” ungkapnya.
Dalam diskusi yang dilakukan selama 3 jam ini juga
disampaikan beberapa tanggapan dari Herus Pambudi (DirJen
Bea Cukai Kemenkeu), Doddy Widodo (Dirjen KPAII
Kemenperin), Ketua Umum API (Jemmy Kartiwa), Ravi Shankar
(Ketua Umum APSyFI), Elis Masitoh (Direktur Tekstil dan Alas
Kaki Kemenperin) dan beberapa stakeholder lainnya dari
kalangan birokrasi, pengusaha dan akademisi.
Semua penanggap memiliki pemahaman yang sama bahwa
perlu dilakukan analisa terkait kebijakan perdagangan terkait
importasi tekstil ini. Namun sangat disayangkan ketidakhadiran
penanggap dari Kementerian Perdagangan membuat diskusi ini
menjadi kurang lengkap.
?
Red B-Teks / Lily
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OMNIBUS

LAW

UU CIPTA KERJA;
Akankah Menjadi Sekoci
Penyelamat Perekonomian

JAKARTA, 24 November 2020

P

ada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, dalam rapat paripurnanya DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Informasi dari Badan Legislasi DPR menyatakan bahwa dalam proses pembentukan UU ini
DPR telah melakukan 64 kali rapat, yaitu: 2 kali Rapat Kerja, 56 kali Rapat Panja dan 6 kali Rapat Timsus.

Suatu proses panjang yang mengambil waktu singkat sejak 20
April 2020 sampai dengan 3 Oktober 2020, tidak sampai 6 bulan
untuk merumuskan, membahas dan kemudian menetapkan
menjadi UU Omnibus Law, demikian namanya yang dikenal
masyarakat kita. Ini dapat dikatakan prestasi yang patut diacungi
jempol.
Literatur hukum menyebutkan bahwa Omnibus Law, biasanya
lebih umum disebut Omnibus Bill. Secara gramatikal berasal dari
kata omnibus yang dalam bahasa latin berarti “UNTUK SEMUA”.
Black’s Law Dictionary mendefinisikan omnibus sebagai: Untuk
semua/seluruhnya; mengandung dua atau lebih hal-hal yang
berdiri sendiri. Definisi yang sederhana menyebutkan bahwa
omnibus law/bill adalah RUU yang terdiri dari sejumlah bagian
terkait tetapi terpisah, ditujukan untuk mengubah dan/atau
mencabut satu atau beberapa undang-undang yang ada dan/atau
untuk membuat satu atau beberapa undang-undang baru.
Para pengamat hukum geleng-geleng kepala atas prestasi
pembentukan UU yang luar biasa ini, materi hukum yang sangat
banyak dan kompleks, dikebut dalam waktu yang sangat singkat,
sementara banyak pihak yang menentang, tidak kurang dari
kalangan akademisi dari seluruh Indonesia yang terdiri dari sekian
banyak guru besar, dekan, dosen, ada lagi ormas Islam NU dan
Muhammadiyah, masyarakat madani, MUI dan lain-lain. Protes
yang paling keras, disertai demo berjilid-jilid adalah dari kalangan
pekerja/buruh yang didukung mahasiswa, serta para siswa yang
dikenal dengan sebutan “anak STM” yang khawatir nasib mereka
terganggu akibat diundangkan UU Cipta Kerja ini.”Betul-betul UU
CILAKA (Cipta Lapangan Kerja)” kata mereka.
Dari awal pembahasan di DPR sampai dengan ketok palu
penetapan sebagai UU, banyak nyinyiran dari berbagai pihak yang
menentang, antara lain dipersoalkannya jumlah halaman yang
berubah-ubah sampai 5 versi.
?
Tanggal 5 Oktober 2020 diperoleh draft versi 905 halaman
?
Tanggal 12 Oktober 2020 beredar versi 1.035 halaman
?
Tanggal 13 Oktober 2020 DPR menyatakan konfirmasi versi 802
halaman yang katanya tidak berbeda dengan versi 1.035 halaman
?
Kemudian Muhammadiyah dan MUI menerima versi 1.187
halaman.

Pada tanggal 23 Oktober 2020 Menteri Sekretaris Negara
menyatakan, “substansi RUU Cipta Kerja dalam format yang
disiapkan Kemsetneg (1.187 halaman) sama dengan naskah RUU
Cipta Kerja yang disampaikan oleh DPR kepada Presiden”
Omnibus lebih pas dengan praktik hukum di Amerika dan
Inggris yang menggunakan tradisi sistem common law, sedangkan
Indonesia mewarisi sistem hukum berbeda yang digunakan oleh
Belanda, yaitu sistem civil law. Di Indonesia, aturan pembentukan
UU termuat dalam UU 12 tahun 2011, yang kemudian dirubah dengan
UU 15 tahun 2019, dinyatakan bahwa pembentukan UU mencakup
tahapan: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan
atau penetapan, dan pengundangan.
Pasal 5 UU 12 tahun 2011 mengamanatkan adanya asas

WWW.BULETINTEKSTIL.COM

Keterbukaan dalam pembentukan UU, yang lebih lanjut disebutkan
bahwa masyarakat berhak memberikan masukan, dan untuk itu
setiap RUU harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Asas Keterbukaan inilah yang dipermasalahkan oleh para
penentang UU 11 tahun 2020 dan menjadi polemik, masyarakat
merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan UU ini.
Masyarakat seharusnya berhak memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis, hal ini tidak terwujud, bahkan kemudahan akses
RUU dirasakan tidak dimiliki oleh masyarakat.
Lebih jauh Asas Keadilan yang termaktub dalam pasal 6 huruf g
UU 12 tahun 2011, yang memuat ketentuan bahwa setiap Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tidak
muncul dalam UU ini. Unsur keadilan jelas-jelas dilanggar dengan
hanya memuat kepentingan para investor dengan merugikan
kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.
Beberapa butir yang menjadi sorotan berbagai unsur
masyarakat secara garis besar sebagai berikut:Dalam hubungan
kerja:
1. Pengurangan jumlah uang pesangon PHK dari 32 kali menjadi
19+6 kali;
2. Dihilangkannya Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah
Minimum Sektoral (UMSK);
3. Kemudahan proses PHK bagi Peengusaha;
4. Upah pekerja dihitung per jam;
5. Kemudahan masuknya Tenaga Kerja Asing;
6. Dihilangkannya beberapa jenis hak cuti dan hak upah atas cuti
pekerja;
7. Hilangnya kesempatan warga negara menjadi pekerja tetap,
akan menjadi tenaga kontrak seumur hidup;
8. Jam kerja yang terlalu eksploitatif terhadap pekerja.
Dalam hal hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah: terjadi penarikan kewenangan pelayanan perizinan dari
Daerah ke Pusat. Terkait Lingkungan Hidup, terjadi pelemahan dan
dipersempitnya kesempatan menggugat masyarakat dalam
penyusunan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) berkenaan
dengan pendirian usaha perusahaan. Dewan Perwakilan Rakyat
melalui terbitannya yang berjudul: Meluruskan Hoax RUU Cipta
Kerja, mencoba untuk membantah 12 hoax Omnibus Law RUU Cipta
Kerja dengan menyatakan bahwa, “ Di masyarakat beredar 12 alasan
buruh menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dua belas poin
tersebut ternyata tidak benar”.
Kemudian dikupaslah satu persatu pasal dan fakta yang
sebenarnya, sayangnya penjelasan itu sangat tidak memuaskan
para penentang UU tersebut dan dianggap bahwa apa yang
dijelaskan dan alasan yang dikemukakan untuk menampiknya
“tidak nyambung” dengan apa yang menjadi tuntutan elemen
masyarakat. Untuk dapat melihat kebenaran dalam hal tersebut,
kami akan mengupas pasal demi pasal kandungan UU 11 tahun 2020
dengan beberapa undang-undang yang dirubahnya pada
penerbitan berikutnya.
?
Red B-Teks / Indra

OMNIBUS

UU CIPTA KERJA;

LAW

Akankah Menjadi Sekoci
Penyelamat Perekonomian
(Bagian Kedua)

JAKARTA, 07 Januari 2021

D

alam rangka pemenuhan kebutuhan APD dan masker di dalam negeri serta meningkatkan akses pasar ekspor untuk produkproduk APD dan Masker dari industri Nasional, Direktorat lndustri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, Kementerian Perindustrian
menyelenggarakan kegiatan FGD Fasilitasi Supply Chain dan Bussines Matching dengan Produsen APD dan Masker pada hari
Jumat (18-12-2020), bertempat di Hotel Trans Ibis Bandung.
Prof. Jimly Asshiddiqie, anggota DPD RI
dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
memberikan pandangan tentang kelebihan
dan kekurangan UU ini :
1. Kelebihan
a. Bagi pembuat undang-undang yaitu :
pemerintah, parlemen dianggap sangat
menguntungkan dan positif. Lebih
efisien dalam segi waktu
b. Peraturan perundang-undangan dapat
ditata menjadi lebih harmonis, substansi
dari banyak undang-undang dapat
diintegrasikan dalam satu UU.
c. Warga negara akan diuntungkan dengan
harmonisnya sistim peraturan
perundang-undangan ini. Kepastian
hukum dan kebermanfaatan hukum
lebih terjamin, walaupun terkadang
kurang terjaminnya unsur keadilan.
Upaya hukum melalui MK dapat
dilakukan bila ada ketidakpuasan.
d. Terintegrasinya peraturan perundangundangan dalam satu UU akan lebih
mudah untuk dipraktikkan dilapangan
2. Kekurangan
a. Penerapan awal omnibus law dimulai
dengan riuh, penuh pro dan kontra yang
membingungkan masyarakat.
b. Materi yang dicakup dalam UU langsung
menyangkut kepentingan dan hajat
hidup orang banyak, pasti akan banyak
yang menolak dengan keras.
c. Kuantitas isi dan kompleksitas
kepentingan yang disahkan dalam
waktu singkat, dipastikan akan
mengurangi segi kualitas.
Dr. Chandra Yusuf, seorang dosen dan
Dewan Pengarah pada Kolegium Jurist
Institute menyatakan bahwa UU Cipta Kerja
telah mengubah, menambah atau
menghapuskan isi UU lain, berarti adanya
pengabsahan suatu ketentuan bahwa suatu
UU dapat mengubah UU yang lain yang
memiliki hierarki yang sama. Menurutnya, hal
ini seharusnya tidak boleh.. Dinyatakan oleh
Dr. Chandra Yusuf bahwa pemerintah
memang memerlukan omnibus law ini untuk
menyelaraskan ketidak harmonisan dalam
beberapa UU. Kelemahan yang signifikan dari
UU ini adalah luasnya ruang lingkup, rentan
terjadi kerancuan hukum.
Dr. Ibnu Sina Chandranegara, Wakil Dekan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Jakarta, melihat bahwa motivasi pemerintah
menggunakan metode omnibus dalam
menetapkan UU Cipta Kerja adalah untuk
mereformasi hukum, secara komprehensif,
bahkan melakukan transplantasi hukum

(pergeseran paradigma sistim common law
ke sistim civil law). Motivasi ini akan memiliki
kelemahan, yaitu :
1. Sangat sulit dalam perumusan;
2. Terbatas waktu dalam pembahasan;
3. Kesulitan dalam konsultasi pembentukan;
4. A k a n t e r d a p a t k e s u l i t a n d a l a m
implementasi hukumnya, dan;
5. Akan menambah kompleksitas.
Pandangan Pembuat Undang-Undang
Presiden Joko Widodo menyatakan 3
alasan pentingnya UU Cipta kerja sebagai
berikut:
1. Memenuhi kebutuhan lapangan kerja
untuk menampung 2,9 juta tenaga kerja
baru dan pengangguran kurang lebih 6,9
juta serta warga terdampak covid-19
sebanyak 3,5 juta orang.
2. Memudahkan masyarakat, khususnya
UMKM untuk membuka usaha baru.
3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi,
karena menyederhanakan, memotong dan
mengintegrasikan sistim perizinan secara
elektronik akan menghilangkan pungutan
liar.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto mengatakan UU ini ditujukan untuk
membereskan hambatan investasi dan
pembukaan lapangan kerja dengan
penyederhanaan sistim birokrasi dan
perizinan. Kemudahan bagi UMKM dengan
perizinan melalui Online Single Submission
(OSS), membuat ekosistem investasi yang
kondusif. HAKI akan dipermudah
pendaftarannya, kemudahan mendirikan PT,
percepatan dan kepastian sertifikasi halal,
kemudahan perizinan kapal perikanan bagi
nelayan.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah
menyatakan bahwa pembahasan UU Cipta
Kerja dilakukan secara terbuka, tidak
tertutup. Pembahasan UU di akses secara
meluas oleh publik. Pemerintah memasukkan
ketentuan tentang vocational training,
dimana tenaga kerja kena PHK berhak atas
pelatihan kerja dan sertifikasi gratis, sehingga
pada saat terbuka lowongan kerja si pekerja
dapat mendaftar dengan mempunyai
sertifikat kompetensi dan dapat meminta gaji
yang lebih baik. Keluhan-keluhan yang
disuarakan oleh para pekerja dianggapnya
tidak berdasar.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan,
UU Cipta Kerja diharapkan memercepat
kemajuan Indonesia. UU ini diharapkan dapat
membangun ekosistem berusaha di
Indonesia yang lebih baik. Puan mengklaim
pemerintah dan DPR telah membahas
undang-undang itu secara transparan dan
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cermat sejak April 2020. Menurut dia, muatan
UU Cipta Kerja mengutamakan kepentingan
nasional. Secara keseluruhan UU yang
disusun dengan metode omnibus itu terdiri
dari 15 bab dan 174 pasal. Dalam RUU ada 1.203
pasal dari 73 undang-undang terkait dan
terbagi atas 7,197 daftar inventarisir masalah
(DIM) yang terdampak.
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman
Andi Atgas mengakui bahwa Pasal 46 UU
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi (migas) masih ada setelah disahkan
dalam sidang paripurna DPR RI dan
diserahkan ke pemerintah, ternyata pasal
yang terdiri dari 4 ayat ini kemudian dihapus.
Tentang penghapusan ini, Direktur YLBHI
Asfinawati menganggap bahwa pembuatan
UU ini memang kacau, ugal-ugalan, kejar
tayang dan penghapusan ini menyebabkan
cacat formil atas pembentukan UU tersebut.
Pandangan masyarakat.
Bhima Yudistira ekonomis dari INDEF
menyatakan bahwa upaya meningkatkan
daya saing Indonesia melalui penerapan UU
Cipta Kerja tidak akan memberikan hasil yang
berarti. Persoalan utama Indonesia adalah
penegakan hukum yang lemah. Hal tersebut
sangat sensitif bagi investor. Masalah di
Indonesia adalah tingkat korupsi yang tinggi
akibat lemahnya penegakan hukum. Masalah
lain yang juga diabaikan dalam UU Cipta Kerja
adalah tingginya ongkos logistik dan buruknya
konektivitas pergerakan barang.
Masyarakat Pekerja
Para pekerja dengan dimotori oleh
Serikat Pekerja/Buruh menolak keras
penetapan UU Cipta Kerja, mereka melakukan
unjuk rasa berjilid-jilid. Keluhan mereka
akibat adanya perubahan ketentuan
hubungan kerja yang merugikan para pekerja
yang semula diatur dalam UU Nomor 13 Tahun
2003 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2019,
meliputi : Waktu kerja dan lembur lebih
panjang; Ketentuan PKWT, Ketentuan
alihdaya atau outsourcing, Waktu libur
dikurangi; Upah minimum hilang; Perhitungan
upah berubah; Upah Cuti Haid dan Melahirkan
akan hilang; Cuti panjang hilang; PHK sepihak
dipermudah; Jumlah pesangon dikurangi.
Setelah melihat adanya pro kontra diatas
maka yang terbaik bagi kita adalah menyoroti
pasal demi pasal yang terkandung dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang
Cipta Kerja ini, beserta turunan peraturanperaturan yang diamanatkan dalam UU
tersebut, hal ini akan kita bahas pada
penerbitan mendatang.
?
Red B-Teks / Indra I

KEMENPERIN
GELAR FGD
“Fasilitasi Supply
Chain Bussines Matching
dengan Produsen APD dan Masker“
BANDUNG, 08 Januari 2021

D

alam rangka pemenuhan kebutuhan APD dan masker di dalam negeri serta meningkatkan akses pasar ekspor
untuk produk-produk APD dan Masker dari industri Nasional, Direktorat lndustri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki,
Kementerian Perindustrian menyelenggarakan kegiatan FGD Fasilitasi Supply Chain dan Bussines Matching
dengan Produsen APD dan Masker pada hari Jumat (18-12-2020), bertempat di Hotel Trans Ibis Bandung.

Direktur industri tekstil, kulit dan alas kaki Elis Masitoh
dalam pembukaan FGD mengatakan bahwa pada saat
terjadinya pandemi covid-19 terutama di awal bulan maret,
Indonesia mengalami kelangkaan alat-alat kesehatan
terutama APD dan masker, untuk itu asosiasi yang ada
diantaranya API maupun ASPAKI dan atas bimbingan mentri
kemenperin, terus mendorong industri yang ada agar
memproduksi APD dan masker sehingga kelangkaan alkes bisa
teratasi.
Menurut data yang disampaikan, menurut Elis, sebenarnya
2019 pertumbuhan ekonomi cukup baik yaitu 5,0 %. Pada saat
awal pandemi terutama di triwulan I sebetulnya mengalami
kenaikan 4,34 %. Namun di triwulan II dan III tahun 2019 juga di
triwulan III 2020 pertumbuhan ekonomi cukup terdampak, dari
pertumbuhan ekonomi 5,04 % menjadi minus (-) 2,03 %.
Begitu juga sektor industri pengolahan migas yang
pertumbuhannya dari 4,48 % menjadi minus (-) 2,63 %.
Untuk lebih mendalami maksud diadakannya FGD ini, tim
buletintekstil.com lakukan wawancara langsung dengan Elis
Masitoh selaku Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki
kementrian perindustrian.
Link You tube wawancara tim buletintekstil.com dengan
Direktur Industri Tekstil, Kulit dan alas kakai Kemenperin
https://youtu.be/tW-euUzcxeA
Berikut wawancaranya :
Tanya: Apa maksud dan Tujuan diadakannya FGD ini bu?
Dengan diadakannya FGD hari ini diharapkan terjadi
kolaborasi antara produsen APD dan Masker bedah di dalam
negeri dengan penggunanya. Pengguna APD dan masker antara
lain mereka yg bergerak di bidang kesehatan, dinas kesehatan,
rumah sakit- rumah sakit dan barangkali masyarakat yang
membutuhkan.
Tanya: Banyak industri di dalam negeri akan tetapi sedikit
yang mau memproduksi APD, sebenarnya apa
permasalahannya ?
Diawal pandemi covid-19 hanya ada 6 perusahaan yang
produksi, kemudian karena adanya himbauan dari kementrian
perindustrian dan kepedulian mereka terhadap kelangkaan
APD di dalam negeri maka mereka secara responsif dan reaktif
untuk memproduksi APD tersebut. Tentu saja tidak seluruh
industri TPT karena saat ini yang di dorong untuk memproduksi
hanya industri TPT terutama garmen. Kenapa hanya itu yang
didorong? Karena dari segi proses produksi APD sama dengan
proses garmen pada umumnya (jahit, laminasi) seperti itu.Tidak
semua industri garmen mangalihkan seluruh proses
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produksinya untuk memproduksi APD, pertama mereka
melihat dulu demand dalam negeri seperti apa sehingga
tidak seluruh fasilitas produksi dialihkan untuk
memproduksi APD. Bahkan ada yang memproduksi garmen
saja karena biarpun dimasa pandemi dia masih bisa ekspor.
Tanya: Insentif apa saja yang diberikan pemerintah bagi
pengusaha?
Insentif yang pertama yang diberikan pemerintah adalah
Ijin Produksi dulu. Dengan dikeluarkannya Ijin Operasional
Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), sehingga produksi bisa
berjalan sebagaimana mestinya pada saat pandemi covid-19
ini.
Insentif kedua adalah insentif penghapusan jam
minimum pada penggunaan listrik
Insentif ketiga adalah pada saat penjualan alat
kesehatan ini di dalam negeri dan itu PPn nya tidak dipungut
untuk barang produksi berupa Alkes, baik APD maupun
masker bedah.
Sedangkan insentif berikutnya mengenai Bahan Baku.
Pemerintah membebaskan bea masuk untuk pembelian APD
yang notabene masih kurang atau shortage terhadap bahan
baku tersebut yang tentu saja ini harus di datangkan melalui
impor. Biaya itu yang ditanggung pemerintah.
Itulah insentif yang diberikan termasuk pemerintah
mencoba untuk mengkolaborasikan secara virtual. Jadi kalau
FGD ini mengkolaborasikan secara offline maka untuk
mengkolaborasikan hulu dan demand atau suplay dan
demandnya melalui Sistem Informasi dan Tekstil Industri
HUB. Jadi seluruh produsen APD dan masker itu masuk ke
sistem tersebut dan masyarakat bisa mengaksesnya jika
memerlukan informasi terkait produk, harga dan informasi
lainnya.
?
Red B-Teks / Lily / Adis

Pada mulanya, BBKB bernama TEXSTIEL INRICHTING EN BATIK
PROEFSTATION (1922) tujuannya untuk memberikan informasi kepada pengrajin
batik dan tekstil. Seiring perkembangan dan kebutuhan informasi, berubah
menjadi Balai Besar Kerajinan dan Batik disingkat BBKB.
BBKB mempunyai VISI menjadi Litbang terapan yang berwawasan
lingkungan dan berbasis sumber daya lokal, serta menjadi penyedia layanan
teknis kerajinan dan batik yang terkemuka. Sedangkan MISI BBKB adalah
melaksanakan Litbang bahan baku, proses dan desain, produk yang ramah
lingkungan, melaksanakan kegiatan penyusunan dan penerapan standar
kerajinan dan batik, melaksanakan perekayasaan dan alih teknologi tepat guna
bagi industri kerajinan dan batik. Memberikan pelayanan yang efisien, efektif
berkualitas dan sesuai kebutuhan pelanggan. Mengembangkan kapasitas
kelembagaan dan sumber daya manusia yang profesional.

BALAI BESAR

KERAJINAN
DAN BATIK
Gelar Sharing Session
“Trend Warna dan
Motif Batik 2021”

Trend Warna 2021
Trend merupakan suatu proses yang mempengaruhi fisikal dan estetika
dalam kebudayaan. Dimana trend itu sendiri dipengaruhi 3 faktor, yaitu :
Emosional, Intelektual, dan Spiritual.
Trend yang mempengaruhi Emosional ini bisa di contohkan seperti saat
dimana budaya korea digandrungi oleh masyarakat, baik Drama koreanya,
musiknya, kosmetik dan skincare nya sampai kepada kulinernya
Trend Intelektual seperti Trend batik warna alam, proses pewarnaan
menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan.
Trend Spiritual ini dipengaruhi meningkatnya pemahaman masyarakat soal
agama. Misalkan Jilbab sebagai bagian Syar’i bagi agama islam untuk menutup
aurat wanita. Trend jilbab sendiri akhirnya lari ke trend fashion. Jilbab yang tadinya
simple akan menyesuaikan dengan warna dan trend model kekinian.
Trend Warna 2021 tidak terlepas dari perusahaan PANTONE yang selalu
menjadi acuan trend warna, salah satunya adalah warna Carulean Blue yang
merupakan trend warna yang dikembangkan pertama kali di tahun 2000.
Trend warna di tahun ini lebih kepada warna pastel. Pantone sendiri
mengeluarkan 5 trend warna 2021, yaitu ;
1. Marigold (arah warna kuning dengan efek orange)
2. Green Ash ( hijau tipis dengan warna yang kelihatan lembut)
3. French Blue (sebagian orang menyebutnya classic blue)
4. Carulean (terkadang orang juga menyebutnya warna Pil)
5. Burn Coral (warna itu ditahun 2020 sudah keluar).
Indonesia dan Trend Warna
Berbicara trend warna di indonesia tidak terlepas dari salah satu perusahaan
kosmetik tanah air Martha tilaar. Setiap tahun mereka mengeluarkan varian
warna untuk kosmetiknya dan secara tidak langsung akan berpengaruh kepada
trend warna tekstil. Martha tilaar masuk ke nomor 17 dunia mewakili Indonesia
sebagai acuan trend warna dunia
Batik Warna Alam dan Trend
Batik warna alam menjadi trend kembali di tahun 2020 dan diminati
masyarakat, untuk style fashionnya, model Over size sedangkan motifnya
dipengaruhi unsur tematik, unsur icon Indonesia dan unsur tumbuhan.
Bahkan icon motif corona menjadi bagian dari fashion seperti masker dari
batik semakin beragam dan menjadi trend saat ini.
?
Red B-Teks / Lily
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BKB atau Balai Besar
Kerajinan dan Batik adalah
unit pelayanan teknis
dibawah badan penelitian dan
pengembangan industri
kementrian perindustrian.

Perlu dan Pentingnya

BUDAYA GRC TERINTEGRASI
dalam Korporasi
(pemaparan ke- 1)
JAKARTA, 10 Januari 2021

G

overnance Risk and Compliance (GRC) atau Tata kelola, Manajemen Resiko
dan Kepatuhan, dipandang sebagai himpunan semua kemampuan yang
diperlukan untuk mendukung kinerja utama pada setiap level organisasi,
organisasi dimaksud dalam hal ini dibatasi pada suatu korporasi bisnis.
Kinerja Utama yaitu Pendekatan dalam
bisnis yang membantu organisasi atau
korporasi, mencapai tujuan – tujuan yang
telah ditetapkan, ukuran yang dipakai,
informasi yang berkaitan dengan capaian
tersebut yang disajikan secara akurat dan
menunjukkan pada fakta.
1. Governance atau Tata kelola meliputi
perumusan Strategy, Goal dan Objectives,
Policy dan Procedure, Structure dan
Processes, Panduan dasar bagi korporasi
beroperasi dengan landasan Etis dan BerIntegritas.
2. Risk management meliputi : Identify,
Analysis, Profiles, Monitoring dan Pencapaian
tujuan korporasi, merumuskan suatu
kemungkinan ketidakpastian baik meliputi
suatu resiko ataupun suatu “ reward “ . Dalam
hal ini kita bisa saja salah atau keliru dalam
mengantisipasi ketidak pastian tersebut,
untuk itu kita harus melakukan tindakan
koreksi, agar tidak mempengaruhi kinerja
korporasi – organisasi;
3. Compliance Comply with policy and
procedures, Law and regulation, control
activities; Korporasi atau organisasi harus
bekerja – beroperasi secara bertanggung
jawab, dengan mematuhi semua aturan yang
berlaku baik itu bersifat kewajiban – regulasi
maupun berupa anjuran. Jika tidak bisa penuhi
atau ada kelalaian maka segera dilakukan
upaya perbaikan atau tindakan koreksi.
Dalam menjalankan roda organisasi –
korporasi ada tiga fungsi pokok kegiatan
utama yaitu: 1) Governance : Perumusan Misi,
Visi dan Nilai – nilai yang menjadi panduan
utama bagi organisasi mencapai tujuantujuan yang diharapkan dari korporasi yang
dibentuk, 2) Manajemen : Bagaimana
Korporasi tersebut dikelola dengan baik,
Pengelolaan meliputi Strategi dan taktik
yang di rumuskan sebagai panduan agar
korporasi bisa berjalan – beroperasi dengan
baik, sehat dan terus bertumbuh; 3) Assurance
: Tindakan dan kegiatan dalam korporasi yang
diperlukan untuk memastikan bahwa
korporasi berjalan atau beroperasi sesuai
dengan strategi, taktik, perencanaan agar
tercapai tujuan-tujuannya, berdasarkan misi ,
visi dan Nilai-nilai yang ditetapkan Korporasi,
dan agar dapat korporasi beroperasi secara
efektif dan efisien.
GRC – Governance, Risk Management,
Compliance: sebagai suatu himpunan
kemampuan yang diperlukan untuk
mendukung kinerja utama pada setiap level
atau jenjang dalam organisasi – korporasi,
maka diperlukan suatu rumusan yang jelas
elemen utama apa saja yang disyaratkan dari
masing – masing unsur himpunan tersebut
yang harus saling terkait dan terintegrasi.
Fakta atau kenyataan saat ini :
1. Masih terdapat banyak korporasi yang
menerapkan GRC – secara terpisah dan

sendiri – sendiri, atau secara Silo-silo, atau
penerapan secara bertahap misalnya dimulai
dari Manajemen Resiko – Risk Management,
dan kemudian Compliance atau Kepatuhan
dan Governance atau Tata Kelola baru
diterapkan kemudian, terjadi tumpang tindih
dan atau duplikasi dalam penerapannya
sehingga berimbas pada meningkatnya biaya
serta kurang selarasnya aktifitas organisasi –
korporasi.
2. Informasi yang diperoleh secara
parsial atau sebagian tidak lengkap dan
komprehensif, Pejabat atau Orang yang
berada dalam jajaran organisasi termasuk
Pimpinan mendapat informasi yang tidak –
atau kurang tepat dan telah lewat waktu nya
dan bahkan absolete – tidak lagi berguna.
3. Keterbatasan Pemahaman
Organisasi atas suatu Kinerja berprinsip
terutama Pimpinan tertinggi dalam
organisasi – Korporasi, sehingga kurang
kuatnya pesan yang disampaikan kepada
jajaran dibawahnya tentang pentingnya
bekerja secara terintegrasi – lack of “ Tone at
the Top “ berupa komitmen, arahan, perintah,
instruksi dan teladan. Dalam sebagian besar
Korporasi tanggung jawab implementasi GRC
secara terintegrasi diserahkan kepada Jajaran
dibawah Direksi misalnya pada Sekretaris
Perusahaan atau Kepala Divisi.
4. Landasan Etis dan Perilaku
Berintegritas belum sepenuhnya menjadi
bagian yang melekat dan integral dalam
pribadi maupun jajaran – unit organisasi –
korporasi,
5. Belum membudayanya GRC dalam
korporasi, karena itu diperlukan upaya yang
terencana dan sistematis lewat “Pelatihan“
untuk menjadikan GRC terintegrasi penting,
dipahami dan dilaksanakan secara tertib,
berkesinambungan dan menjadi komitmen
bersama semua jajaran organisasi, mereka
merasa terikat dan berkewajiban untuk
melaksanakannya.
Budaya Governance, Risk Management and
Compliance:
Kompetensi Utama yang diperlukan
untuk membentuk Budaya GRC (GRC Culture)
:
Gambar 3
: The importance of
competence for GRC culture “ABC Model
Generik Budaya“
Membangun Budaya GRC : Diperlukan
berbagai kompetensi utama atau penting
antara lain Pengetahuan (Knowledge) dan
Keterampilan (Skill), Sikap (Attitude), Perilaku
(Behavior) kemudian di bentuk menjadi
Budaya (Culture) ; Pembentukan Budaya
adalah suatu proses panjang yang tiap
tahapan pembentukannya harus terus
menerus di kaji, di-review dan
disempurnakan, sehingga menjadi sesuatu
yang melekat dan mengikat seluruh jajaran
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organisasi untuk patuh dan secara tertib
melaksanakannya, sesuai lingkup tanggung
jawab dan fungsi masing-masing.
Dalam membangun Budaya GRC maka
Manusia – SDM dan Budaya adalah faktor
utama, Persepsi, Perilaku dan Nilai-nilai yang
hidup dalam organisasi perlu diperhatikan,
Pendekatan yang dipilih menggunakan model
Generik ABC yang dipadukan dengan
Knowledge dan Skill yang ada dan dimiliki
baik individu maupun organisasi secara
keseluruhan.
GRC Culture : Adalah seperangkat Nilai
– nilai, Kepercayaan, Pegetahuan tentang
GRC yang dimiliki dan dianut oleh sekelompok
orang dalam organisasi, yaitu Pemimpin dan
Karyawan yang membantu Organisasi
mencapai tujuan bersama.
Mengapa Budaya GRC terintegrasi itu
penting:
Kesadaran akan penerapan
Governance, Risk Management dan
Compliance secara terintegrasi dimaksud
agar pengambilan keputusan yang diambil
oleh Pimpinan dan Jajaran – Manajemen
dalam organisasi dapat memenuhi semua
kewajiban yang dijanjikan kepada Langganan
atau Customers dan Shareholder, serta
Pemangku kepentingan lain yang terkait
dengan Perusahaan atau korporasi.
Aspek – aspek apa saja yang
membentuk Budaya GRC:
1. Tone at the Top : Kejelasan arah
penerapan GRC terintegrasi dan sikap
terhadap pelaporan yang menyangkut Tata
Kelola, Resiko dan Kepatuhan.
2. Governance – Tata kelola : Kejelasan
akan akuntabilitas dan Pengelolaan
operasional perusahaan – korporasi,
Transparansi, Akuntabilitas dan Waktu
penyampaian informasi, informasi yang tepat
kepada orang yang tepat dan pada waktu yang
tepat.
3. Competency and Skill : Status,
Sumber daya, Kewenangan serta
pemberdayaan unit-unit yang ada dalam
organisasi; Seberapa jauh GRC terintegrasi
kedalam proses bisnis.
4. Decision Making : Pengambilan
keputusan yang didasari pada Kajian GRC –
yang lengkap, serta Penghargaan atas
capaian kinerja masing-masing unit
Governance, Risk dan Compliance.
Dari uraian pemaparan diatas dapat kita
fahami bahwa betapa Perlu dan Pentingnya
Budaya GRC Terintegrasi dalam Korporasi.
Untuk tulisan pemaparan ke-2 yang
berisi GRC menjawab tantangan sekaligus
Peluang atau Kesempatan, Langkah yang
harus ditempuh dan Kesimpulan, akan kami
muat di buletintekstil.com Edisi ke 3.
?
Red B-Teks / Ben de Haan

BATIK JAWA TIMUR,
Sejarah Motif Gringsing
BANDUNG, 30 Januari 2021

J

ika ada pertanyaan Batik darimana, maka jawaban spontan yang
akan muncul adalah Solo dan Jogja atau kalimat lain yang mengarah
kesana.

Memang tidak dapat di ingkari bahwa seni batik Jawa mencapai
keemasannya pada masa pemerintahan kedua keraton di Surakarta dan
Yogyakarta selepas perjanjian Giyanti. Di periode inilah Batik diapresiasi
dengan berbagai macam makna filosofi seputar falsafah kejawen,
diterapkan aturan pemakaiannya untuk lingkungan keraton dan
perkembangannya di luar keraton.
Dipicu Oleh Dikenalnya Batik Di Kancah Internasional
Pada awal abad ke 20, di Exposition Universelle (Pameran
Internasional) berkala di Paris pada tahun 1900, pemerintah negeri
Belanda menampilkan budaya eksotis dari Hindia Belanda (sekarang
Indonesia) yang saat itu menjadi koloni mahkotanya. Salah satu yang
dipamerkan adalah kain Batik yang memukau para pengamat dan
pecinta seni. Karya-karya batik tulis Jawa yang dipamerkan kala itu
merupakan koleksi museum Etnik Belanda, dimana koleksi tersebut
hadiah dari saudagar Belanda yang berkunjung ke Jawa pada tahun 1873.
Abad ke 20 inilah setelah Batik dikenal dunia internasional,
bermunculan karya-karya tulis yang mengulas keberadaan batik yang
secara real saat itu sangat berkembang di Jawa Timur.
Salah satunya Gerret Pieter Rouffaer (1860 – 1928) seorang peneliti,
penjelajah dan pustakawan asal Belanda. Dalam laporannya De Batikkunst in Nederlandsch Indie, G.P Rouffaer menyebutkan bahwa pola
Gringsing sudah dikenal sejak abad ke-12 di Kediri, Jawa Timur. Ia
menyimpulkan bahwa pola ini hanya bisa dibentuk dengan
menggunakan alat canting sehingga ia berpendapat bahwa canting
ditemukan di Jawa Timur pada masa sekitar itu.
Gringsing itu sendiri artinya Sisik Naga.
Informasi tersebut jika kita kaitkan dengan manuscrip Jawa yang
tertera pada Babad Sangkala (1633) dan serat Panji Jayalengkara (1770),
pada kedua naskah tersebut diketemukan kata hambatik (indonesia –
membatik) sebagai kata kerja dari Batik. Maka dari riset G.P Rouffear
yang menyebutkan temuan Grinsing pada abad ke-12 di Kediri dan
manuscrip naskah Panji Jayalengkara (dongeng Panji) pada masa
kejayaan Kediri terjalin kecocokan.
Pada dongeng Panji, dikisahkan kisah cinta antara Raden Panji Inu
Kertapati dan Dewi Sekartaji, dari Kerajaan Kediri.
Dongeng ini memiliki banyak variasi seperti Keong Emas, Ande
Ande Lumut, Cinde Laras, Enthit, dan Golek Kencana. Pada semua versi
selalu ada tokoh utama kedua bangsawan dan peran pembantu yaitu
tokoh Mbok Rondo Dadapan, seorang wanita yang menolong putri saat
tersesat di hutan.
Dimulai adegan saat Dewi Sekartaji terpisah dari suaminya Raden
Panji Inu Kertapati saat berburu di hutan larangan yang angker.
Saat itu sang suami mengejar menjangan putih semakin jauh
tersesat masuk hutan hingga petang Raden Panji disertai pengawal
setianya berhasil menangkap menjangan putih lalu disembelih dan
dibakar. Karena capai dan kelaparan ia lupa kalau tadi pergi bersama
isterinya.
Saat menikmati hasil buruannya tiba-tiba muncullah isterinya,
Dewi Sekartaji yang ternyata saat itu yang muncul adalah jin penunggu
hutan larangan yang menjilma sebagai Dewi Sekartaji.

Sementara Dewi Sekartaji yang terpisah jauh dari suaminya,
tersesat sendirian, dia ditolong oleh Mbok Rondo Dadapan(Janda dari
Dadapan).
Saat itu Sekartaji sedang hamil, maka dia diminta untuk tinggal di
rumah si wanita penolong ini, sampai bayinya lahir.
Mbok Rondo yang menolong Dewi Sekartaji menyadari bahwa ia
telah menolong seorang bangsawan yang pada saat itu tidak membawa
perbekalan serta pakaian, maka ia menenunkan selembar kain putih
untuk dipakai sang putri hingga sang Dewi melahirkan, dan bisa pulang
ke Kediri.
Karena Dewi Sekartaji adalah permaisuri raja, maka dia tidak tega
hanya memberi kain tenun polos warna putih, maka Mbok Rondo
Dadapan membuat hiasan menggunakan canting dan malam lebah.
Dari alat yang sederhana itu, ia membuat motif yang kemudian kita
kenal sebagai Gringsing, motifnya hanya berupa isen-isen saja, istilah
dalam Bahasa Jawa disebut byur.
Sejak itulah sang putri selalu memakai kain dengan motif Gringsing
hingga di akhir cerita yang berhasil happy ending bertemu dan
berkumpul dengan suaminya Raden Panji Inu Kertapati.
Sebagai rasa terima kasih telah di tolong, maka Mbok Rondo
Dadapan di boyong tinggal di lingkungan kraton Kediri. Disinilah ia
diminta mengembangkan kebisaannya membatik. Ketrampilan
membatik selanjutnya berkembang dilingkungan istana sejak kerajaan
Kediri, Singosari, hingga era Majapahit. Banyak fakta sejarah yang
memiliki benang merah yang menguatkan asal usul batik yang justru
berasal dari kalangan rakyat yang dibawa ke kraton.
Motif Gringsing di Kitab Pararaton
Informasi lain tentang sejarah batik, terdapat pada kitab Pararaton
(Sujoko 1983) yang kutipannya sebagai berikut :
”Semangka Raden Wijaya andum lancingan gringsing ring kawula
nira sawiji sowang, ayun sira angamuka, Kang dinuman siro Sora, sira
Rangga Lawe, sira Dangdi, siro Gajah, sira Sora anempuh akeh longing
wong Daha.”
Artinya : Sesaat Raden Wijaya membagi lancingan (kain bawahan)
gringsing kepada hamba-hambanya masing-masing satu,
berperanglah kamu mati-matian, Yang memperoleh kamu Sora, kamu
Rangga Lawe, kamu Dangdi, kamu Gajah, kamu Sora, serang orang
DAHA yang banyak menyusahkan.
Bagaimana Batik sudah ada di Jambi pada masa Pra Majapahit?
Menurut pendiri Jambi Heritage Junaidi T Noor (Almarhum), ia
mengatakan bahwa batik yang identik dengan budaya jawa, bukan
barang baru di Jambi, Batik dikenakan bangsawan Jambi sejak jaman
dahulu di abad ke-13. Hubungan Jambi dan Jawa terjalin sejak Ekpedisi
Pamalayu yang dilakukan kerajaan Singosari dibawah pemerintah raja
Kartanegara pada tahun 1275 – 1286.
Batik Gringsing Di Era Singosari
Masyarakat di kecamatan Kerek, Tuban, merupakan kelompok
masyarakat yang memegang teguh tradisi yang dilakukan para
sesepuhnya. Tidak heran jika mereka masih memiliki tradisj turun
temurun yang diperoleh dari nenek moyangnya sejak jaman Majapahit
bahkan Singosari.
Menurut cerita M.Rifat yang merupakan kolektor batik dari
keluarga besar pembatik di Kerek, dia memperoleh cerita dari neneknya
tentang motif Gringsing. Menurutnya di era kekuasaan raja Ken Arok (Sri
Rajasa) antara tahun 1222 sampai 1227 para ponggawa kerajaan
memakain kain dengan motif gringsir byur, sedangkan yang memakai
ornamen utama digunakan untuk raja.
Selain motif gringsing, pada masa itu juga dikenal motif Kesatriyan
yang berbentuk segi lima dan ditengahnya ada titik putih serta dihiasi
empat garis petunjuk arah mata angin. Lalu ada motif Panji Krentil dan
Panji Serong yang mana kedua batik motif ini biasanya digunakan dalam
ritual tertentu.
Adi Kusrianto, Bsc.Tex., SE. Pengamat tekstil dan wastra Nusantara.
Pengajar Universitas Ciputra dan LaSalle Surabaya.
?
Red B-Teks / Adi Kusrianto
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SELEBRASI DIOR
UNTUK PEREMPUAN
MELALUI TENUN ENDEK BALI
JAKARTA, 02 Februari 2021

P

ada akhir September 2020 yang lalu, rumah mode Christian Dior, yang kini
disingkat menjadi Dior, pertama kali memperkenalkan koleksi ready to wear
Spring/Summer 2021 pada ajang Paris Fashion Week di Jardin de Tuileries, Paris.
Untuk pertama kalinya juga Dior menggunakan kain tenun tradisional (wastra)
Indonesia yang berasal dari Bali, yaitu kain tenun endek. Dipadukan dengan kain tenun
chiné (tenun asal Eropa), Maria Grazia Chiuri, Creative Director Dior, berhasil
memadukan kedua jenis tenun dari dua benua berbeda tersebut dengan sangat
harmonis. Tema koleksi Dior untuk Spring/Summer 2021 terinspirasi dari penulispenulis perempuan, terutama Virginia Wolf dan Susan Sontag yang karya-karyanya
banyak menginspirasi kehidupan Chiuri.
Melalui koleksi Spring/Summer 2021 ini, Chiuri ingin
membuat terobosan baru bagi Dior melalui penggunaan kain
warisan kebudayaan serta penggunaan siluet rancangan yang
lebih simpel dan nyaman bagi tubuh. Ada dua alasan utama
yang ingin dicapai Chiuri dalam rancangan Spring/Summer 2021
ini. Yang pertama adalah ia menyadari bahwa kehidupan
manusia telah berubah dengan adanya pandemi Covid-19.
Manusia menjadi lebih sadar akan kesejahteraan fisik maupun
mentalnya. Begitupun trend pakaian yang dikenakan saat ini
yang lebih mementingkan ekspresi individual.
Alasan kedua adalah keinginannya untuk mengangkat
nilai kebudayaan dan keterampilan, terutama dari para penenun
perempuan. Di Bali, penenun kain endek memang didominasi
kaum perempuan yang mengandalkan penjualan kain-kain
tenunan mereka untuk menambah penghasilan rumah
tangganya.
Setelah melakukan riset, Tim Dior menyimpulkan bahwa
nilai budaya yang terdapat dalam kain endek sesuai dengan nilai
budaya yang hendak diangkat oleh mereka. Oleh karena itu Dior
berkomitmen untuk menggunakan tenun endek asli yang
dihasilkan para penenun perempuan Bali untuk memproduksi
koleksi mereka.
Menurut berbagai sumber, dari total 86 looks yang
dihasilkan Dior, ada 9 motif tenun endek yang digunakan untuk
membuat berbagai luaran dan tas. Beberapa jenis motif tenun
endek yang mereka gunakan yang didominasi bentuk motif
flora tersebut antara lain: motif bunga geringsing, motif wajik
ukir, motif cepuk, motif bunga lonceng, motif songket, dan
sebagainya. Kain endek yang digunakan Dior dibuat
menggunakan bahan sutra, karena mereka ingin menampilkan
kehalusan dan kilau sutra yang juga lebih cocok ketika
dipadankan dengan kain chiné. Baju luaran yang menggunakan
kain endek dibuat reversible atau dapat dibalik. Di sisi pertama
menggunakan kain chiné sedangkan di sisi lainnya

menggunakan kain
endek. Kain endek yang
digunakan untuk
membuat tas juga
dipadupadankan
dengan kain chiné
tersebut.
Sesuai dengan
komitmen mereka
untuk menggunakan
tenun endek asli
produksi penenun
perempuan Bali, maka
di awal bulan Januari
2021 ini pihak Dior yang
diwakili oleh Marie
Champey, Senior Vice
President General Counsel untuk Christian Dior Couture S.A,
Paris, telah melakukan penandatanganan Pernyataan
Kehendak (Letter of Intention atau LOI) dengan Gubernur Bali I
Wayan Koster yang mewakili pemerintah Bali. LOI tersebut
menindaklanjuti rencana Dior untuk menggunakan kain endek
Bali untuk koleksi Spring/Summer 2021 mereka dan
mendukung promosi kebudayaan tradisional Indonesia.
Diharapkan, melalui LOI tersebut akan menjadi dasar kerja
sama pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMKM di Bali
serta bidang-bidang lainnya.
Komitmen dan kerjasama Dior untuk pemberdayaan para
penenun perempuan di Bali serta penggunaan kain tenun endek
asli dari Bali adalah salah satu wujud mereka untuk mendukung
sustainability, serta penerapan responsible design dalam
menciptakan desain-desain mereka. Banyak desainer ternama
di dunia dan di Indonesia yang selama ini hanya mengambil atau
memplagiat motif kain tradisional untuk memproduksi koleksi
mereka tanpa ada tindakan untuk membantu para pengrajin
tersebut. Menggunakan kain tenun asli yang dihasilkan para
penenun tradisional adalah salah satu bentuk nyata yang dapat
dilakukan desainer untuk memajukan dan memastikan
keberlangsungan kebudayaan tradisional yang harus kita
lestarikan. Semoga di masa mendatang akan lebih banyak lagi
desainer yang menyadari hal tersebut.
Shinta Djiwatampu
Fashion Design Program Director

Maria Grazia Chiuri,
Creative Director Dior
perempuan Pertama di Dior
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Lasalle College Jakarta

WORKSHOP

BATIK

dengan Konsep
Sustainable Fabric
JAWA TIMUR, 25 Februari 2021

K

orwil Jawa Timur mendukung kegiatan Yayasan Reksa Natura Indonesia dalam mengadakan sebuah Workshop
Offline pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 yang lalu. Workshop berlangsung dan diselenggarakan di
Sanggar OmaPring di Bypass Pandaan, Desa Karangjati.

Yayasan Reksa Natura itu sendiri sebenarnya adalah
sebuah Yayasan yang dimotori oleh personil-personil IKATSI
Jatim yang dalam kegiatannya ingin mewujudkan mimpi untuk
mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang mengarah pada
Akademi Tekstil dan Wastra Nusantara.
Sri Kholifah, sebagai ketua Reksa Natura Indonesia,
merupakan seorang pakar Batik dan Pewarna alam, Ia sendiri di
Malaysia dan Korea Selatan telah dijuluki sebagai “Profesor”
setelah beberapa tahun malang melintang menjadi
narasumber dibidang batik serta pewarna alam di kedua negara
itu, bahkan telah mewakili sebuah Universitas di Sabah.
Melalui Yayasan Reksa Natura inilah “Mbak Ifa” (panggilan
akrtab), setelah menyelesikan “kontrak kerjasamanya” dengan
pihak luar negeri, baru berkesempatan mencurahkan ilmunya
yang oleh beberapa pembatik domestik justru ilmunya
dianggap “ANEH” dan membuka mata banyak pembatik, yang
berkomentar … oooo… dengan cara begini ternyata lebih cepat
yaa, dengan dicampur “ini” hasilnya ternyata lebih kereennn.
Wah.. ternyata pewarna Indigo Strobilathes ini lebih mengkilat
warnanya, dan hasil birunya keren begini ya, tidak seperti
biasanya.
Nah, itulah yang istimewa dari acara “Workshop Membatik
Dengan Canting Cap – diatas kain “Sutra halal” BembergTM
yang bahan bakunya dari serat kapas – dan menggunakan
pewarna alam Indigo Strowbilanthes”.
Berlatih mewarnai dengan pewarna Alam.
Workshop sederhana yang berlangsung meriah ini sehari
sebelumnya telah dilaporkan ke UNESCO oleh Ibu Kuroda
Fitriani, direktur utama PT. MilangKori sebagai sebuah agenda
pelatihan Sustainable Fabric di kalangan pembatik di Jawa
Timur.
Pada pelatihan yang diikuti 32 orang peserta ini juga
mendapatkan “kuliah umum” dari Adi Kusrianto, Pengurus
Pusat IKATSI dibidang R&D mengenai pemahaman Sutera,
Sutera kecewa, dan mengingatkan status Sutera Asli (100%
Pure Silk) adalah bahan yang Haram hukumnya bila dipakai oleh
pria Muslim.
Melibatkan tokoh-tokoh di Kab. Pasuruan
Disamping itu melalui peranan IKATSI yang memberikan
sosialisasi mengenai pengetahuan terkstil, pada acara yang
berlangsung lebih dari 3 jam itu juga memberikan pemahaman,
bagaimanakah ciri-ciri kain sutera asli, dan sutera yang
sebenarnya diproduksi lusinya dari Poliester filamen dan
pakannya dari Sutera Filamen, atau kombinasi antara Rayon
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dan Sutera maupun katun dan sutera.
Setumpuk bermacam-macam kain yang patut diduga
sebagai sutera terpaksa harus diuji jati dirinya dengan cara
dibakar (burning test). Sutera asli ketika dibakar akan
mengeluarkan bau yang kuat seperti kulit telor yang dibakar.
Kain dari Serat Katun jika dibakar akan mengeluarkan bau
seperti kertas terbakar, sedangkan Poliester akan menebarkan
bau bahan kimia dan hasil pembakarannya meleleh persis
plastik.
Ternyata para peserta baru menyadari bahwa beberapa
jenis kain “sutera” itu ketika dibakar ada yang meleleh ada
setengah meleleh, alias bahannya ada campuran poliester.
Untuk mengatasi keraguan dalam menjual batik sutera
yang ternyata tergolong bahan haram bagi pria muslim,
misalnya untuk sarung sutera, bahan busana takwa, maka
pengenalan kain dari serat BembergTM adalah alternatif yang
bijaksana. Mengingat kain dari BembergTM baik secara
tampilan visual maupun sifat-sifatnya secara fisik seperti
hangat disaat udara dingin, sejuk disaat udara panas, nyaman
bersentuhan dengan kulit, sifat yang hypoalargenic, dan yang
paling utama, semua sifat baik itu disertai dengan harga yang
nyaris separo dari harga kain sutera asli.
Mendapatkan pengetahuan yentang Burning Test
Ternyata pengetahuan yang sederhana seperti ini perlu di
sosialisasikan kepada masyarakat. Tidak harus ilmu tekstil
yang berat-berat.
Bahkan sebagian masyarakat masih belum tahu bedanya
apa antara kain kapas dan katun. Nah, siapa yang harus
mengajari?
Workshop-workshop berikutnya dari Reksa Natura
Indonesia yang bergandengan dengan IKATSI masih akan
mensosialisasikan banyak hal sederhana yang “…ee… ternyata
begitu ya…”. Ternyata daun cabe itu adalah pewarna alam juga
ya, padahal selama ini saya buang-buang, karena setelah saya
coba tidak keluar warnanya, kata seorang pembatik yang punya
ladang ditanami cabe.
Lhaaa, salahnya yang dipake daun yang masih segar, coba
daun cabe itu di keringkan, lalu diseduh pakai air panas, maka
akan keluar warna seperti warna “teh” yang agak kehijauan.
Hayo belajar lebih dalam lagi. Ilmunya masih banyak yang
perlu digali, untung ada R&D IKATSI.
?
Red B-Teks / Adi Kusrianto

WHITE-ROT
Fungi Mampu Mendegradasi
Warna Limbah Tekstil
06 Maret 2021

S

ungai yang bersih dan sehat tentu akan mendatangkan banyak manfaat terhadap manusia yang bermukim
di sekitarnya. Ekosistem yang berada di dalam sungai yang sehat akan bertumbuh dengan sempurna. Ikan
misalnya, jika berada pada sungai yang sehat tentu saja dapat berkembang biak dengan maksimal. Kondisi
ini akan mendatangkan kemakmuran kepada masyarakat yang ada di sekitarnya.

Pencemaran oleh limbah cair tekstil
Menurut Dede Heri Yuli Yanto yang merupakan salah
seorang peneliti dari Pusat Penelitian Biomaterial LIPI,
hampir 200 ribu ton pewarna dari limbah tekstil terbuang
ke lingkungan setiap tahunnya. Pewarna yang terbuang ke
sungai berasal dari cucian produk tekstil. Diketahui sekitar
20% dari pewarna yang digunakan pada industri tekstil
akan ikut terlarut bersama cucian produk tekstil.
Sebagian orang menganggap bahwa permasalahan
limbah dari industri tekstil merupakan konsekuensi logis
akibat pertumbuhan industri. Tentu saja pemikiran seperti
ini tidak akan menjadi masalah, jika jumlah air layak pakai
yang tersedia untuk menyokong kehidupan manusia
berada dalam jumlah yang tak terbatas. Namun kenyataan
yang ada tidaklah demikian karena jumlah air layak pakai
ternyata semakin terbatas.

timbul di beberapa kota yang merupakan sentra batik dan
industri tekstil.
Beberapa kriteria telah ditetapkan dalam mencari
kandidat jamur yang memiliki keunggulan dalam mengatasi
limbah warna pada tekstil. Dari perjalanan penelitian yang
dilakukan didapatkan jamur wrf terseleksi yang mampu
menghasilkan enzim lakase dalam jumlah yang sangat tinggi.
Enzim lakase inilah yang akan mengatasi masalah pewarna
pada limbah tekstil.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan pada limbah
tekstil menggunakan jamur wrf menunjukkan bahwa jamur ini
mampu mendegradasi limbah tekstil atau limbah batik yang
dihasilkan oleh industri tekstil. Hal ini disebabkan karena jamur
wrf mampu mendegradasi komponen lignin dengan
menggunakan ligninolytic enzim yaitu manganese peroxidase,
lignin peroxidase dan lakase.

Belakangan sering kita menyaksikan terjadinya
berbagai perubahan warna pada air sungai yang berada di
sekitar lokasi industri tekstil. Perubahan warna yang
terjadi kerap dibarengi oleh bau yang menyengat.
Meningkatnya kebutuhan manusia akan air bersih
menjadikan pencemaran tersebut sebagai persoalan yang
semakin serius dan memerlukan penanganan yang cepat
dan tepat.
Penanganan limbah tekstil dengan teknologi
konvensional
Selama ini para pelaku industri tekstil menggunakan
beberapa teknologi untuk menetralisir limbah tekstil yang
akan dibuang ke sungai. Salah satu cara yang dilakukan
adalah dengan membuat bak-bak penampungan limbah.
Air cucian tekstil akan dialirkan ke dalam bak-bak
penampungan dan dibiarkan sampai terbentuk endapan.
Penggunaan bak-bak penampung limbah ternyata
hanya dapat mengurangi lumpur dan limbah padat yang
terikut bersama air cucian. Menurut Dede teknologi
konvensional ini diketahui belum dapat mengubah warna
air pada limbah tekstil. Air cucian tekstil yang dibuang ke
sungai masih berwarna dan berbau sehingga menjadi
masalah bagi lingkungan.
White-rot fungi (wrf) powder, solusi limbah tekstil
Sejak tahun 2014 Pusat Penelitian Biomaterial LIPI
bersama Jepang, malaysia dan Chulalongkorn University
Thailand melakukan penelitian bersama yang berfokus
pada pencarian kandidat jamur yang mampu
mendegradasi pewarna pada limbah tekstil. Menurut
Dede, hal ini didasari dari permasalahan limbah yang
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Tahapan yang dilakukan adalah sampling jamur wrf dari
alam dan pengukuran kadar lakase dilaboratorium. Produksi
enzim akan dilakukan pada jamur wrf yang memiliki kadar
lakase tinggi. Biasanya dalam jangka waktu satu bulan akan
didapat enzim powder yang dapat diaplikasikan secara
langsung pada limbah tekstil.
Menurut Dede sampai saat ini hasil yang didapat cukup
menggembirakan karena dengan menggunakan enzim powder
hanya membutuhkan waktu 1 sampai 7 jam untuk
mendegradasi warna pada limbah tekstil. Namun, jika
menggunakan jamur wrf secara langsung maka dibutuhkan
waktu yang lebih lama yaitu mencapai 3 hari.
Penulis : Esti Baina (Pranata Humas Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia)
?
Red B-Teks / Lily

EKSOTISME

TENGKULUK
“Warisan Budaya Tradisional Indonesia”
09 Maret 2021

D

alam sejarah pakaian tradisional Indonesia, penutup kepala
merupakan salah satu bagian penting untuk melengkapi penampilan
kostum tradisional. Salah satu penutup kepala tradisional yang banyak
dikenal luas oleh masyarakat Indonesia adalah tengkuluk, atau kuluk, yang
berasal dari propinsi Jambi.
Menurut berbagai sumber, tengkuluk
sudah digunakan oleh masyarakat Melayu
di Jambi sejak abad ke 7 sebelum masuknya
agama Islam di Nusantara. Sejalan dengan
perkembangan jaman, jenis-jenis
tengkuluk pun semakin banyak untuk
menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya.
Akan tetapi seiring dengan modernisasi,
kini penggunaan tengkuluk atau penutup
kepada tradisional banyak ditinggalkan
masyarakat Indonesia yang lebih memilih
menggunakan penutup kepala yang
dipengaruhi kebudayaan asing.
Oleh karena itu, organisasi Barisan
Masyarakat Anti Kekerasan yang disingkat
menjadi Baskara, menyelenggarakan
webinar berjudul “The Exotic of Traditional
Wear” pada tanggal 25 Februari yang lalu,
dengan mengundang pembicara Dr. Sativa
Sutan Aswar, yang kerap dipanggil Atitje
Arryman, seorang Sosiolog dan Pemerhati
Budaya Indonesia. Beliau merupakan salah
satu pakar wastra Indonesia yang meraih
gelar sarjana di bidang Desain Tekstil,
Fakultas Seni Rupa, Institut Teknologi
Bandung, dan meraih gelar doktor di bidang
Sejarah dan Kebudayaan, Ecole des Hautes
Etudes en Science Sociales (EHESS), Paris,
Perancis.
Keprihatinan Atitje Arryman yang
mendalam terhadap budaya pakaian
tradisional Indonesia yang semakin
menghilang membuatnya mendedikasikan
sebagian besar hidupnya untuk membina
dan mengembangkan para pengrajin di
berbagai daerah di Indonesia, terutama di
Sumatera Barat, Jambi, Bali dan Nusa
Tenggara Barat. Disebutkan pula oleh
berbagai sumber bahwa beliau tidak
segan-segan mengeluarkan dana
pribadinya demi membina para pengrajin
yang kini telah berjumlah ratusan tersebut.

karenanya ada kemiripan bentuk dan
penggunaan tengkuluk dengan penutup
kepala suku-suku tradisional di Asia
seperti di Vietnam, Thailand, dan
sebagainya. Atitje Arryman menyebutkan
bahwa di pulau Sumatera sendiri terdapat
kurang lebih 500 macam penutup kepala
untuk perempuan, sedangkan di Jambi
sendiri ada kurang lebih 98 jenis tengkuluk
yang memiliki fungsi masing-masing.
Variasi jenis tengkuluk sebenarnya
hanya terletak di warna kain dan cara
lilitannya. Dibuat dari kain panjang atau
selendang yang biasanya memiliki panjang
2 meter atau lebih, tengkuluk dililitkan di
kepala dengan berbagai variasi gaya yang
mencerminkan pemakainya. Ada berbagai
ketentuan untuk lilitan-lilitan tersebut,
seperti misalnya juntaian kain di sebelah
kiri mencerminkan kalau perempuan yang
menggunakannya masih gadis, dan
juntaian kain di sebelah kanan
mencerminkan kalau perempuan yang
menggunakannya telah bersuami. Menurut
Atitje Arryman, hanya perempuan di daerah
pesisir Sumatera yang menggunakan
sunting, misalnya di Padang. Selebihnya
semua menggunakan tengkuluk.
Selama puluhan tahun meneliti dan
membina para pengrajin kain tradisional,
Atitje Arryman menyadari bahwa salah satu
penyebab makin berkurangnya
penggunaan baju tradisional di masa kini
adalah karena harga kain-kain tradisional
yang dirasa terlalu tinggi sehingga tidak
terjangkau masyarakat banyak. Oleh
karena itu beliau senantiasa mencari cara
untuk menurunkan ongkos produksi kainkain tradisional tersebut sehingga
harganya terjangkau oleh lebih banyak
kalangan, sehingga dapat lebih banyak
digunakan untuk acara sehari-hari.
Kepraktisan pemakaian juga merupakan

Paparan webinar dimulai dengan
penjelasan masuknya pengaruh Tiongkok
terhadap kebudayaan kerajaan Sriwijaya
yang ditulis oleh Yi Jing, seorang biksu
Tiongkok yang melakukan perjalanan ke
Sriwijaya dan kemudian ke India untuk
mempelajari agama Buddha. Pada jaman
kejayaannya, kerajaan Sriwijaya
merupakan pusat pendidikan agama
Buddha internasional. Banyak biksu dan
saudagar dari Tiongkok yang datang ke
Sriwijaya yang juga membawa dan
memperkenalkan kebudayaan mereka ke
negara-negara yang disinggahi nya.
Penutup kepala tengkuluk merupakan
salah satu hasil pengaruh kebudayaan
Tiongkok yang juga banyak diadaptasi di
negara-negara di Asia lainnya. Oleh
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salah satu alasan utama mengapa pakaian
atau kain tradisional makin kurang
diminati. Karena cara pemakaiannya yang
dirasa tidak praktis. Ia pun mencoba untuk
memodifikasi berbagai pakaian tradisional
sehingga bisa digunakan dengan lebih
mudah dan cepat.
Penggunaan tengkuluk modern pada
masa kini yang hendak digaungkan
kembali
Bekerja sama dengan pemerintah
daerah dan banyak instansi terkait, Atitje
Arryman berusaha untuk
mensosialisasikan kembali penggunaan
baju tradisional yang sudah banyak
ditinggalkan. Dimulai dari para pengrajin
binaan beliau, mereka kini dibiasakan
untuk selalu menggunakan tengkuluk dan
baju tradisional serta mengajak
masyarakat di sekitar daerah tersebut
untuk juga mulai menggunakan kembali
pakaian tradisional mereka yang telah
diadaptasi menjadi lebih modern dan
praktis. Sehingga diharapkan kebiasaan ini
akan lebih meluas lagi di masa depan.
Beruntung di Indonesia masih ada
pemerhati budaya yang rela
mendedikasikan hampir seluruh waktu dan
tenaganya untuk melestarikan
kebudayaan tradisional Indonesia seperti
Atitje Arryman. Semoga di masa depan
akan lebih banyak lagi pemerhati budaya
Indonesia yang dapat membantu
melestarikan kebudayaan tradisional
Indonesia yang adi luhung.
Fashion Design Program Director
Lasalle College Jakarta
?
Red B-Teks / Shinta Djiwatampu

INDUSTRI
TEKSTIL
Dan Pengolahan Limbah
Dengan System Activated Sludge
BANDUNG, 07 April 2021

I

ndustri tekstil memegang peranan penting sebagai salah satu komuditi ekspor yang diandalkan. Perkembangan
industri ini dapat dilihat dari nilai ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Jika dilihat dari pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi yang melonjak keatas hingga 15,08% pada triwulan III
tahun 2019 maka jelas sekali alasan mengapa industri tekstil ini dijadikan sebagai salah satu kelompok industri
pengolahan yang dikategorikan sebagai industri strategis dan prioritas nasional sesuai dengan Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).
Jika berkaca pada dua tahun terakhir, saat Indonesia
dihadapkan dengan tekanan kondisi ekonomi global, namun
industri TPT mampu bertahan dan bahkan
perkembangannya cenderung terus meningkat dipasar
domestik maupun internasional. Selain itu, konsumsi TPT di
pasar dalam dan luar negeri juga diyakini akan terus
meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup dan
pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat.
Indonesia telah bersiap menuju revolusi industri 4.0
untuk menjadi negara yang lebih maju dan ditargetkan
menjadi bagian 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030
sesuai target dari roadmap Making Indonesia 4.0. Dalam
mencapai target yang tertuang dalam roadmap Making
Indonesia 4.0, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah
menciptakan industri yang berwawasan lingkungan, karena
pada peta jalan tersebut menyebutkan salah satu program
prioritas yang harus dilakukan adalah mengakomodasi
standar sustainability di sektor industri. Oleh karena itu
Kementerian Perindustrian mendorong sektor industri
manufaktur untuk dapat melakukan pengelolaan limbah
produksinya dengan baik dan tepat. Langkah ini sebagai
upaya guna mewujudkan pembangunan industri nasional
yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Zat pewarna tekstil umumnya terbuat dari zat organik
non-biodegradable, yang sebenarnya dapat terurai oleh
sinar UV, namun lambat sehingga lebih mudah terakumulasi
pada tanah dan perairan. Penggunaan pewarna tekstil
sintetis ini sering kali menimbulkan masalah, terutama
pada limbah yang dihasilkan, sulit terdegradasi dan masih
berwarna cukup pekat. Limbah pewarna tekstil harus diolah
terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air. Hal ini
dikarenakan hamper sekitar 10% hingga15% zat pewarna
yang sudah dipakai, tidak dapat digunakan ulang dan harus
dibuang. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metode yang
tepat dalam proses pengolahan limbah ini agar dapat
memenuhi standar baku mutu lingkungan yang sudah
ditetapkan sehingga standar sustainability di sektor industri
yang diharapkan pada roadmap Making Indonesia 4.0 dapat
terwujud.
Proses pengolahan limbah dengan activated sludge
saat ini banyak digunakan karena mampu meminimisasi
kandungan senyawa organik yang terkandung didalam
limbah. Metode ini sudah banyak dibuktikan secara efisien
mampu menurunkan nilai COD mencapai 76 – 80%,
mendegradasi bahan organik terlarut, memetabolisme dan
memecah zat pencemar serta menghilangkan ammonia,
phospat dan logam berat hingga 99% pada limbah yang di
dalamnya banyak mengandung golongan limbah B3. Proses
ini yang digunakan dalam dalam Teknik pengolahan limbah

WWW.BULETINTEKSTIL.COM

dengan system activated sludge yang pada dasarnya
merupakan pengolahan aerobic dengan mengoksidasi
material organik menjadi karbon dioksida, air, ammonia
maupun sel biomassa baru. Proses ini menggunakan udara
yang disalurkan melalui pompa blower atau melalui aerasi
mekanik. Sehingga dalam proses akhir nantinya sel mikroba
yang digunakan dalam activated sludge ini akan
membentuk flok yang akan mengendap di tangki
penjernihan.
Tahapan Proses Pengolahan limbah dengan Sistem
Lumpur Aktif
Tahapan pertama pada proses pengolahan limbah
dengan lumpur aktif adalah proses penampungan air
limbah. Air limbah yang berasal dari proses produksi
ditampung ke dalam bak penampung air limbah. Bak
penampung ini berfungsi sebagai bak pengatur debit air
limbah serta dilengkapi dengan saringan kasar untuk
memisahkan kotoran yang besar. Kemudian, air limbah
dalam bak penampung di pompa ke bak pengendap awal.
Bak ini berfungsi untuk menurunkan padatan tersuspensi
yang terkandung didalam limbah sekitar 30 – 40 %, dan BOD
sekitar 25 %. Pada tahap ini, air limbah akan dipaparkan ke
udara sehingga dengan bantuan oksigen, bakteri aerob
dapat menguraikan senyawa organic yang terkandung
didalamnya.
lalu air yang sudah diuraikan tersebut dialirkan ke
tangki pengendapan sekunder. Didalam tangki ini lumpur
akan diendapkan lalu di pompa ke dalam bak aerasi
kemudian air tersebut akan disterilisasi dengan klorinasi.
Proses sterilisasi ini sangat penting karena berfungsi untuk
mematikan mikroorganisme berbahaya yang terkandung
didalam limbah. biasanya pada tahapan ini nilai BOD turun
menjadi 20-30 mg/L. Surplus lumpur dari keseluruhan
proses akan ditampung dalam bak pengering lumpur
sedangkan air resapannya akan ditampung kembali di bak
penampung air limbah.
Adapun kelebihan dari proses pengolahan limbah
dengan teknik activated sludge ini adalah dapat digunakan
untuk mengolah limbah dengan jumlah dan beban BOD yang
besar, sehingga tidak memerlukan tempat yang besar.
Sedangkan kelemahannya biasanya adalah terjadinya
bulking pada prosesnya sehingga penguraian limbah kurang
berjalan dengan baik, namun hal ini dapat di atasanya
diantaranya dengan pengaturan debit RAS (return activated
sludge), penambahan bahan kimia, dan desinfeksi.
Red B-Teks / Riza Rizkiah S.Si., M.I.L, Dosen Fakultas
Teknik UICM
Editorin-Chief Jurnal Sainteks UICM

DAMPAK PANDEMI

COVID-19
TERHADAP KINERJA
INDUSTRI TPT DUNIA
JAKARTA, 10 April 2021

D

imulai dari bulan Bulan Maret tahun 2020 saat awal merebaknya pandemi corona, International Textile Manufacturer Federation
(ITMF) melakukan survey dampak pandemi ini terhadap kinerja industri TPT Dunia. Olivier Zieschank, Director ITMF, melaporkan hasil
survey dalam Edisi Khusus Sirkular ITMF No 62 Bulan Maret 2021. Banyak hal yang menarik yang perlu kita cermati dari hasil temuan
mereka dalam penelitian ini. Survey yang disebut sebagai SURVEY-CORONA ITMF ini ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang
kondisi industri TPT dibeberapa wilayah di seluruh Dunia. Kemudian survey ini dilengkapi dengan info tentang industri yang tercakup dalam
value chain industri TPT seperti sektor industri permesinan tekstil dan industri kimia tekstil. Mengingat pentingnya hasil survey tersebut
bagi stake holders TPT Indonesia maka kami menyadur dan merangkumnya dalam edisi 5 Buletin Tekstil Indotex ini.
ITMF mengharapkan bahwa asosiasi industri dan para pimpinan
perusahaan TPT dapat mengetahui dengan lebih jelas dinamika dan
hantaman yang dialami industri mereka, untuk kemudian dapat
mengambil langkah antisipasi yang tepat. Walaupun ujung masa
pandemi dirasakan sudah mulai tampak, tapi harus disadari bahwa
dampak sosial ekonomi pandemic ini pasti akan dirasakan sampai
kemasa mendatang. ITMF membagi penelitiannya menjadi tujuh bagian
sebagai berikut:
1. Turnover tahun 2020
2. Perkiraan Turnover 2021-2024
3. Kapasitas produksi
4. Jumlah dan Frekuensi Order
5. Backlog dan Intake Order
6. Freight Cost dan Shipping Time
7. Minat investasi.
1. Turnover tahun 2020
Survey dilakukan terhadap anggota ITMF, perusahaan-perusahaan
dan asosiasi afiliasi ITMF diseluruh Dunia. Sebanyak 196 perusahaan
diseluruh dunia ikut serta berpartispasi dalam survey ini. Terbukti
bahwa turnover pada tahun 2020 turun sebanyak 9% dibandingkan
dengan tahun 2019. Penurunan ini jauh lebih baik dibanding dengan
perkiraan penurunan 33% yang dihasilkan dari survey sebelumnya.
Dinyatakan bahwa hantaman keras pandemi corona ini akan
menyebabkan dropnya kinerja industri TPT dan Permesinan Tekstil
sebagai yang terburuk dalam catatan sejarah.
2. Perkiraan Turnover 2021-2024
Dibandingkan dengan tahun 2019, turnover diharapkan akan
meningkat rata-rata 17% dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
Pada skala Dunia turnover diharapkan menguat pada tahun 2021 dan
2022, selanjutnya akan melemah pada tahun 2023 dan 2024. Secara
Wilayah yang akan meningkat tajam adalah Afrika (+31%), dibandingkan
dengan wilayah lain yang berkisar +12% sampai +21%.
Menariknya bahwa 31% perusahaan sudah mencapai tingkat
turnover normal seperti sebelum krisis, 47% perusahaan lain
mengharapkan dapat pulih pada tahun 2021 atau dengan kata lain
bahwa 78% perusahaan mengharapkan dapat mencapai turnover
secara kuartalan pada penghujung tahun 2021.
3. Kapasitas Produksi
Terjadi penurunan kapasitas produksi pada sebagaian besar
wilayah terkecuali Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Tidak
mengherankan bahwa kapasitas produksi Dunia menurun sebesar 3%,
dua wilayah yang menurun tajam adalah Amerika Utara (-17%) dan
Afrika (-11%), wilayah lainnya turun antara -1% sampai -3%.
Mengherankan bahwa Asia Tenggara dan Amerika Selatan justru
meningkat sebesar +2%.
Utilisasi kapasitas terpasang meningkat tajam secara rata-rata
pada skala global. 74% Perusahaan menyatakan utilisasi kapasitasnya
sebesar 80% yang lebih tinggi dari pada hasil survey sebelumnya yang
besarannya 60%. Hanya 21% perusahaan yang melaporkan utilisasinya
pada tingkat 60% – 80%.
4. Jumlah dan Frekuensi Order
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pola order berubah dan
pembayaran serta delivery term memburuk selama pandemi. Sebagian
perusahaan menyatakan bahwa terjadi penurunan order sedangkan
Sebagian lain ada yang meningkat.
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Hanya 28% yang menyatakan bahwa jumlah order tetap
sebagaimana sebelumnya dan 22% menyatakan bahwa frekuensi order
tidak berubah. Dapat dinyatakan bahwa pandemi telah membawa
dampak berarti terhadap penempatan order. Memburuknya
pembayaran dan delivery terms dirasakan oleh 51 % responden, banyak
penundaan dan pembatalan order oleh buyer atas barang yang sudah
diproduksi dan bahkan kadang-kadang atas barang yang sudah dikirim.
5. Backlog dan Intake Order
Backlog Order yang diartikan sebagai seberapa banyak order yang
ditunda dalam perusahaan, yang memberikan indikasi adanya situasi
yang memburuk dalam bisnis perusahaan. Perusahaan-perusahaan
dibeberapa wilayah memperlihatkan adanya sedikit peningkatan
backlog antara bulan Januari 2020 dan Januari 2021.
Hanya perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara melaporkan
Order Backlog yang lebih rendah. Intake Order menunjukkan jumlah
order yang diterima dari konsumen untuk diproduksi oleh
perusahaannya. Perkiraan Intake Order meningkat di Amerika Selatan,
Amerika Utara, dan Afrika, order intake sebagai indikasi net basis
(jumlah tinggi dikurangi rendah). Perusahaan-perusahaan diseluruh
Dunia sudah mengalami intake order tinggi (54%) pada Februari 2021
dibandingkan bulan Agustus 2020.
Untuk masa mendatang optimisme tetap tinggi, 41% responden
mengharapkan turnover yang lebih tinggi dalam 6 bulan kedepan
(Agustus 2021) dan bahkan 50% mengharapkan akan terjadi dalam
waktu 12 bulan mendatang (Februari 2022) dibandingkan tingkat
sekarang ini. Terutama Amerika Utara dan Afrika mengharapkan order
intake meningkat dalam 12 bulan mendatang. Ketiga wilayah tersebut
diatas mengalami tingkat yang lebih rendah dibandingkan wilayahwilayah lain setelah dihantam pandemi
6. Freight Cost dan Shipping Times
Tingginya Freight Cost/ Shipping Times telah mengurangi profit
margin perusahaan-perusahaan TPT. Pemulihan industri TPT Dunia
setelah gelombang pertama pandemi pada awal tahun 2020 terganggu
oleh berkurangnya container dan tertimbunnya barang dipelabuhan
seluruh dunia. Akibatnya kebanyakan perusahaan (59%) mengalami
peningkatan Freight Cost yang menyebabkan menurunnya tingkat
keuntungan. Sebanyak 26% perusahaan tidak dapat beroperasi dalam
kapasitas penuh karena kekurangan bahan baku.
7. Minat Investasi
Banyak perusahaan TPT yang berminat untuk menanam modal
dengan menggunakan permesinan otomatis pada tahun 2021 dan/atau
tahun 2022. Dikarenakan memburuknya operasional perusahaan dalam
tahun 2020, perusahaan merencanakan untuk investasi tahun 2021 atau
tahun 2022 mendatang. Terutama di Amerika Selatan, Asia Selatan dan
Asia Tenggara.
Investasi diarahkan ke permesinan otomatis. Alasan utama
investasi ini untuk meningkatkan otomatisasi dan produktifitas (31%).
Beberapa perusahaan (19%) bermaksud untuk menambah kapasitas
dalam investasi tersebut, aspek penting lain yang ditujukan adalah
untuk memperkecil konsumsi energi (16%), konsumsi air (9%) dan emisi
gas (8%).
?
Red B-Teks / Indra I

KEMENPERIN

GELAR FGD
”Pembahasan Neraca Komoditas Tekstil Kulit dan Alas Kaki”
BANDUNG, 04 Mei 2021

P

emerintah saat ini sedang menyiapkan berbagai aturan pelengkap yang bakal mengatur mengenai neraca
komoditas. Berbagai peraturan tersebut disusun untuk memperkuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

Sejauh ini, pembahasan mengenai
neraca komoditas hanya tercantum dalam
PP 28/2021 yang merupakan salah satu
aturan turunan dari Undang-Undang Cipta
Kerja. PP tersebut menyebutkan bahwa
pemerintah akan menetapkan neraca
komoditas dalam waktu satu tahun ke
depan.
Neraca komoditas disusun untuk
menjamin ketersediaan bahan baku
dan/atau bahan penolong yang dibutuhkan
industri. Untuk mencapai hal tersebut,
pemerintah akan memastikan
ketersediaan bahan baku dan/atau bahan
penolong untuk industri. Nantinya,
penetapan ini dilakukan berdasarkan
rencana kebutuhan industri dan rincian
data pasokan bahan baku dan/atau bahan
penolong.
Melihat begitu pentingnya neraca
komoditas tersebut, kemenperin
mengadakan FGD dengan tema
Pembahasan Neraca Komoditas Tekstil
Kulit dan Alas Kaki. Senin. 13 April 2021 yang
bertempat di Hotel Aston Pasteur Bandung.
Dalam kegiatan tersebut Elis Masitoh
selaku Direktur Industri Tekstil. kulit dan
alas kaki Kemenperin memaparkan bahwa
yang melatar belakangi pemahasan neraca
komoditas tekstil kulit dan alas kaki ini
adalah sistem dan data dalam penentuan
kebijakan impor/ekspor belum terintegrasi
yang menyebabkan data berbeda. Hal ini
menyebabkan ketiidakpastian bagi pelaku
usaha atas ketersediaan barang maupun
bahan baku industri, untuk itu maka
pemerintah berupaya agar permasalahan
itu bisa diselesaikan. disini betapa perlunya
mekanisme dan sistem yang kredibel,
transfaran, akuntabel dan terintegrasi.
Sejauh ini, pembahasan mengenai
neraca komoditas hanya tercantum dalam
PP 28/2021 yang merupakan salah satu
aturan turunan dari Undang-Undang Cipta
Kerja. PP tersebut menyebutkan bahwa
pemerintah akan menetapkan neraca
komoditas dalam waktu satu tahun ke
depan.
AMANAT UU CIPA KERJA TERKAIT
PENGENDALIAN IMPOR
UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja mengamanatkan perizinan berusaha
di Indonesia dilakukan berdasarkan rIsiko
(RBA).

Rekomendasi yang selama ini wajib
sebagai dasar penerbitan PI/PE, diubah
normanya menjadi “jika diperlukan” (Dalam
hal neraca komoditas belum tersedia).
UUCK mengamanatkan pengendalian
ekspor/ impor merupakan wewenang
Menteri Perdagangan.
Concern K/L terkait dengan Tusi untuk
pengembangan, pembinaan, dan
pengawasan di sektor masing-masing
yang selama ini dilakukan melalui
Rekomendasi, akan diperkuat dan
dituangkan melalui Neraca Komoditas.
Neraca Komoditas pada prinsipnya
menguatkan concern K/L agar lebih
strategis, transparan, akuntabel serta
memberi kepastian dengan membuat
penetapan Rencana Kebutuhan Impor/
Ekspor untuk dibahas pada Rakortas
(Bersama semua K/L terkait).
Rakortas Neraca Komoditas
menetapkan Kebutuhan Ekspor/ Impor
yang menjadi dasar penerbitan PE/PI oleh
Kementerian Perdagangan.
Elis juga memaparkan kinerja industri
TPT, kulit dan alas kaki dimana saat ini data
jumlah industri besar dan sedang sebanyak
5.863 sedangkan industri mikro kecil
sebanyak 909.822 industri. dengan
menyerap 3,96 juta tenaga kerja.
Sementara jumlah ekspor tahun 2020
sebesar 10,55 miliar USD dan untuk impor
sebesar 7,20 miliar USD dengan utilisasi
50,54 persen. Dengan neraca perdagangan
sebesar 3,53 miliar USD.
Data tersebut dihasilkan dari:
1. Fiber Making 43 Industri
Kapasitas : 3,76 Juta ton
Utilisasi : 47,58%
Ten. Kerja : 33.122 orang
Ekspor : USD 0,74 M
Impor : USD 1,33 M
Neraca : – USD 0,59 M
2. Spinning 294 Industri
Kapasitas : 3,24 Juta ton
Utilisasi : 77,27%
Ten. Kerja : 244.059 orang
Ekspor : USD 1,47 M
Impor : USD 0,53 M
Neraca : USD 0,94 M
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3. Weaving/ Knitting/ Dying/ Printing/
Finishing 1.540 Industri(IBS) & 131 ribu
Industri(IMK)
Kapasitas : 2,38 Juta ton
Utilisasi : 46,17%
Ten. Kerja : 678.360 orang
Impor : USD 0,82 M
Import : USD 3,50 M
Neraca : – USD 2,68 M
4. Garment 2.995 Industri(IBS) & 407 ribu
Industri(IMK)
Kapasitas : 2,18 Juta ton
Utilisasi : 73,14%
Ten. Kerja : 2.329.274 orang
Ekspor : USD 6,88 M
Impor : USD 0,62 M
Neraca : USD 6,26 M
5. Tekstil Lainnya 765 Industri
Kapasitas : 0,59 Juta ton
Utilisasi : 64,48%
Ten. Kerja : 89.507 orang
Ekspor : USD 0,64 M
Impor : USD 1,22 M
Neraca : – USD 0,58 M
PERKEMBANGAN INVESTASI TEKSTIL
DAN PAKAIAN JADI
Sementara untuk perkembangan
investasi di Triwulan I tahun 2021 bisa
dilihat dalam diagram dibawah ini.
Dalam FGD itu juga di sampaikan
bahwa pembahasan neraca komoditas ini
masih tarap pembahasan. Nantinya, neraca
komoditas akan diputuskan bersama
dalam rapat terbatas Kementerian
Koordinator Perekonomian yang
melibatkan seluruh kementerian/lembaga
di bawahnya. Dalam pembuatannya,
pemerintah juga akan menggandeng
Badan Pusat Statistik dan pelaku industri
untuk melakukan proses sinkronisasi data.
Sedangkan para Pelaku industri yang
hadir dalam FGD tersebut berharap
kebijakan neraca komoditas akan
menjamin kepastian bahan baku guna
kelancaran produksi. Sisi lain, keberadaan
neraca ini nantinya akan menjadi patokan
yang dijadikan acuan industri memperoleh
kepastian bahan baku dan bahan
penolongnya sebagai upaya menciptakan
kemudahan berusaha.
?
Red B-Teks / Lily / Riza

THE
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INDONESIA
TREND FORECASTING:
FASHION TREND 2021-2022

JAKARTA, 09 Juni 2021

etiap tahun, para pelaku industri design di hampir semua negara membutuhkan suatu arahan atau prediksi mengenai
trend apa yang akan disukai pasar di tahun mendatang, sehingga mereka dapat menciptakan produk-produk yang
diharapkan dapat laku di pasaran. Preferensi trend suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Hal ini banyak
berhubungan langsung dengan budaya dan lokasi geografis setempat. Indonesia sebagai salah satu negara besar di dunia pun
memiliki preferensi trend yang berbeda dari negara-negara lain. Akar budaya tradisional Indonesia banyak melekat pada
kehidupan keseharian penduduknya sehingga menciptakan selera berpakaian yang unik.

Essentiality

Menyadari hal tersebut di atas, Indonesia Trend Forecasting
melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (dahulu Bekraf),
sudah selama empat tahun terakhir ini melahirkan suatu buku arahan
trend untuk bidang fashion dan tekstil, berkolaborasi dengan interior
design dan product design. Tim riset dan pengembangan Indonesia
Trend Forecasting terdiri dari para ahli, praktisi, dan akademisi
berpengalaman di industri kreatif Indonesia yang didukung oleh
berbagai asosiasi profesi dari berbagai bidang seperti Indonesia
Fashion Chamber untuk bidang fashion, Himpunan Desainer Interior
Indonesia untuk bidang interior, Aliansi Desainer Produk Industri
Indonesia untuk bidang produk, Komunitas Tekstil ITB untuk bidang
tekstil dan Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual Indonesia
untuk bidang grafis. Buku trend tersebut kini banyak dipakai sebagai
acuan para pelaku industri design Indonesia, termasuk di antaranya
para designer, supplier, mahasiswa dan akademisi, dan sebagainya.
Tahun ini, Indonesia Trend Forecasting meluncurkan Fashion Trend
2021-2022 dengan tema The New Beginning.

Spirituality

Tema The New Beginning adalah terbentuknya perubahan pola
pikir baru yang diakibatkan oleh perubahan pola kehidupan manusia
yang terdampak pandemi covid-19. Dr. Ir. Wawan Rusiawan, M.M.,
Direktur Kajian Strategis Kemenparekraf menjelaskan tujuan tema
The New Beginning dalam Kata Pengantar buku Fashion Trend 20212022: “Suatu awal baru, berangkat dari semua keadaan yang dialami
oleh masyarakat dunia, buku ini memberikan usulan-usulan desain ke
depan yang didasari pada perubahan pola pikir dari keadaan ini.
Tantangan untuk memberi kesegaran dan inovasi baru terhadap
struktur pasar yang mengalami perubahan drastis merupakan salah
satu tujuan pembuatan buku trend ini.”

Exploration

Tema umum The New Beginning Fashion Trend 2021-2022
kemudian dibagi lagi menjadi empat tema besar, yaitu: Essentiality,
Spirituality, Exploration dan Exploitation. Sebagai akibat dari
perubahan pola pikir yang terdampak pandemi, maka timbul dua
respon utama. ESSENTIALITY dan SPIRITUALITY adalah tema yang
diperuntukkan bagi “kelompok yang menjadi sangat logis, berhatihati, memperhatikan keseimbangan hidup. Mereka menjadi lebih
memperhatikan filosofi hidup dan menghargai konsep budaya dan
kekayaan lokal.” (Faktor Penggerak Trend, hal. 12) Di sisi lain,
EXPLOITATION dan EXPLORATION adalah tema yang diperuntukkan
bagi kelompok yang memberi respon sebaliknya. “Seakan pandemi ini
sudah membuat mereka terikat, maka ada kerinduan untuk segera
lepas dari keadaan ini dan kembali tampil dengan segala keriuhrendahannya, melepas semua emosi dan tampil kembali bahkan
secara berlebihan, seakan masuk dalam dunia baru, menjelajah
berbagai kemungkinan bahkan yang terasa aneh dan di atas realita.”
(Faktor Penggerak Trend, hal. 12)
Keempat tema besar tersebut kemudian dijabarkan sebagai
berikut:
ESSENTIALITY
Perubahan aktivitas hidup kelompok urban dengan dominasi
kegiatan di sekitar lingkungan rumah melahirkan gaya busana yang
nyaman, mementingkan fungsi, dan tidak banyak detail. Kesadaran
untuk lebih menghargai lingkungan dan kebersihan tertuang dalam
corak flora fauna yang digambarkan secara naif, gaya kekanakkanakan, berwarna lembut, dan segar. Gaya busana sportif casual
berpadu dengan feminin romantic. (Tema Fashion Trend 2021/2022)
Mengutamakan hal-hal yang penting, urgent, sebagai ungkapan
kesadaran pentingnya mengubah pola pikir dan kebiasaan hidup baru
akibat pandemi, terutama bagi kaum urban. Perhatian terhadap
kebersihan dan kesehatan yang clinical, kepedulian akan lingkungan,
pola hidup seimbang dan tidak berlebihan tertuang dalam gaya
minimalis, simetri, tenang namun tidak membosankan. Busana
nyaman, boxy dengan permainan detail naif dalam paduan warna yang
segar dan menyejukan serta mudah dipadu padan memberi kesan
cozy dan homey. Rumah kita harus menjadi sumber energi dan
kesehatan. (Essentiality, hal. 22).
Dengan berpedoman pada kata kunci: ringan, bersih, segar,
sederhana, lembut, bergelombang, naif, minimalis, bergaya urban,
retro, casual, maka Essentiality lebih dominan menggunakan warnawarna yang lembut, pucat, natural dan fresh.
SPIRITUALITY
Menggambarkan perubahan pola pikir yang lebih berpijak pada
nilai-nilai tradisi, budaya, dan penghargaan terhadap proses kerja.
Tertuang dalam gaya classic elegant dengan sentuhan etnik eksotik.
Bahan alam, motif dan tekstil tradisional, detail detail pekerjaan
tangan ditampilkan dalam busana dengan penekanan teknis dan
kualitas yang tinggi dalam nuansa warna netral dan earthy. (Tema
Fashion Trend 2021/2022, hal. 17)
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Bertumpu pada kesadaran untuk menjaga alam dan akar
budaya. Konsep hidup yang berpijak pada filosofi tradisi. Berpaling
kepada dunia timur, merasakan indahnya budaya dalam bentuk lebih
praktis kekinian. Kecintaan akan bumi beserta alam semesta tertuang
dalam berbagai komposisi warna nuansa kecoklatan (earthy).
Bentukan klasik yang diberi sedikit “twist”, tampil dengan finishing
serta material bermutu dan novelty. Berbagai detail seperti knitting,
macramé, dan olahan tekstur, potongan tepi yang tidak beraturan
menjadi faktor dominan. (Spirituality, hal. 48)
Dengan berpedoman pada kata kunci: tradisi, budaya, edgy,
klasik, lokal, simpel elegan, etnik, natural, teratur, dan tidak beraturan,
dandy, twist, warna tanah, nuansa kecoklatan, rapi, novelty, maka
Spirituality lebih dominan menggunakan warna-warna tanah dan
natural.
EXPLOITATION
Kerinduan untuk tampil dengan meriah, optimis, cenderung
berlebihan tergambarkan dalam tema xploitation. Unsur berlebihan
mendominasi tema ini, baik dalam detail, bentuk, dan penerapan
ukuran. Dramatis dalam gaya terlihat pada tampilan yang
menggabungkan berbagai elemen, motif dengan paduan warna yang
bertabrakan bahkan terkesan kacau. (Tema Fashion Trend 2021/2022,
hal. 17)
Menggambarkan kehausan manusia menggali sumber-sumber
kekayaan alam dan kerusakan yang terjadi. Keinginan untuk selalu
menikmati kesenangan hidup, pola hidup konsumtif, semua serba
berlebihan. Bentukan, warna, detail, dan tekstur yang terkesan riuh
rendah, heboh, seru, dominan, maximalist, dan efek distorsi. Bentuk
dan motif besar atau diperbesar menjadi ciri tema ini. Kekacauan
digambarkan dengan percampuran motif antara ‘camouflage’ dan
motif binatang, motif bunga dan ruffles, bahan-bahan mengilat
digabungkan dengan warna-warna gelap. Siluet lurus ramping
dikombinasikan dengan busana longgar atau bagian busana extralarge (lengan, kerah, saku, dan detail lainnya). (Exploitation, hal. 76)
Dengan berpedoman pada kata kunci: berlebihan, maximalist,
dominan, ukuran ekstra besar, hyperbolic, distorsi, maka Exploitation
lebih dominan menggunakan perpaduan warna gelap dan terang serta
efek kilauan.
EXPLORATION
Harapan akan dunia baru yang lebih baik, siap melakukan
perjalanan melampaui alam masa kini, dituangkan dalam tema
Exploration. Berbagai unsur techno dalam gaya penjelajah, unik, dan
eksentrik dengan perpaduan warna yang tidak lazim, permainan
tekstur, motif yang terinspirasi oleh elemen digital hadir dalam gaya
arty off-beat dengan tampilan sportif. (Tema Fashion Trend 2021/2022,
hal. 17)
Impian menuju dunia baru yang lebih baik. Seakan siap
melangkah melakukan perjalanan di antara
garis samar masa kini yang modern dengan masa depan yang
indah namun sekaligus aneh, absurd. Diterjemahkan dalam busana
perjalanan yang techno dan eksentrik, gaya busana pelindung diri,
aksen quilt dan olah material atau berbagai elemen romantic seakan
dalam dunia mimpi. Hal yang samar ‘augmented’ dengan sentuhan
hologram. Material yang ‘stretchy’ digabung dengan tekstur, motif
digital dengan motif alam dan binatang yang aneh dengan paduan
warna yang tidak lazim. Kehadiran ke dunia baru dilengkapi dengan
pemikiran kebaruan-kebaruan dan high-tech. Sangat radikal dan
‘futuristic.’ (Exploration)
Dengan berpedoman pada kata kunci: unik, eksentrik, janggal,
seperti mimpi, hybrid, gaya yang tidak lazim, di atas realita, surealis,
menjelajah ke dunia baru, ke masa depan, maka Exploration lebih
dominan menggunakan warna-warna paduan warna alam dan digital.
Diharapkan, dengan adanya arahan trend The New Beginning yang
dibagi menjadi empat tema besar ini para pelaku industri design,
terutama fashion dan produk dapat menjadi lebih fokus untuk
mengarahkan kreatifitas dan menghasilkan design mereka dengan
panduan yang lebih tepat sasaran untuk mencapai target market
mereka.
Shinta Djiwatampu
Fashion Design Program Director
Lasalle College Jakarta
?
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tockholm Convention yang diprakarsai oleh PBB pada tahun 1972, yang dikuti
oleh convention-convention lainnya telah menumbuhkan kesadaran warga
dunia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan
hidup yang berasal dari kegiatan kehidupan manusia pada saatnya akan
menghancurkan ecosystem bumi kita bila tidak dikendalikan sebagaimana mestinya.
Banyak sektor kegiatan hidup yang menghasilkan limbah yang perlu kita kawatirkan.
Sebut saja sektor tekstil dan produk tekstil yang menjadi “dunia” kita. Banyak sumber pencemar lingkungan hidup yang perlu
diwaspadai, yang paling diketahui oleh banyak orang adalah pencemaran limbah cair sisa proses produksi di sektor pertenunan,
sektor Printing/Dyeing/finishing dan lain sebagainya. Yang mungkin belum diperhatikan banyak orang adalah beberapa jenis limbah
yang mempunyai potensi besar merusak lingkungan hidup, tapi juga bisa bermanfaat besar bila dikelola dengan baik.

Limbah tersebut diatas misalnya sisa hasil produksi yang
dibuang begitu saja ke pembuangan sampah yang biasa dikenal
sebagai pre used waste, contohnya fly waste sisa serat atau potongan
benang (majun) atau potongan kain di industri garmen, disamping itu
ada yang dikenal sebagai post used waste yang contohnya adalah
botol plastik bekas yang bisa didaur ulang menjadi serat polyester
dan lain-lain. Satu potensi waste yang mungkin tidak kita sadari
adalah satu jenis post used waste yang secara volume sangat besar
dan waktu degradasinya sangat lama sehingga dapat membebani
bumi dengan signifikan, yaitu pakaian atau baju bekas. Kami akan
merangkum tulisan ini dalam beberapa artikel yang dimuat dalam
beberapa edisi Buletin Tekstil Indotex
.LIMBAH PAKAIAN BEKAS
Pada edisi ini kami akan memulai pembahasan tentang pakaian
bekas yang memenuhi tempat sampah dan mencemar lingkungan
hidup kita. Beberapa negara maju yang kesadaran lingkungan
hidupnya sudah tinggi sangat menghawatirkan tumpukan sampah
pakaian bekas ini, Suatu study di Amerika Serikat menyatakan bahwa
setiap orang membuang sebayak 31,75 kg pakaian bekas setiap
tahunnya. Dikatakan bahwa bila t-shirt yang anda pakai harganya
lebih murah dari secangkir kopi maka kita tidak bisa berharap bahwa
baju tersebut akan dipakai dalam waktu yang cukup lama, ini yang
akan memenuhi tempat pembuangan sampah.
Berita buruknya, pengarang buku Overdressed, Elizabeth L. Cline
menyatakan bahwa sesorang secara rata-rata hanya memakai 7 kali
pakaiannya dan kemudian membuangnya, dan ditekankan bahwa
pakaian bekas yang dibuang ke tempat sampah ini memerlukan
waktu puluhan tahun untuk terurai dan dalam periode waktu tersebut
sampah ini akan mengeluarkan gas greenhouse. Berita baiknya,
menurut Cline sampah ini masih bisa dimanfaatkan melalui proses
recycled. Menurut EPA, Amerika Serikat pada tahun 2018 membuang
sampah pakaian mencapai volume 17 juta ton yang merupakan porsi
5,8% dari total sampah perkotaan.
FAKTA PENTING
1. Data dari the Environmental Protection Agency (EPA)
menunjukkan bahwa di Amerika Serikat terdapat sebanyak 16,2 juta
ton limbah pakaian bekas setiap tahunnya, dari jumlah ini 2,62 juta
ton diproses recycle, sebanyak 3,14 juta ton dibakar untuk
mendapatkan energi, dan sejumlah 10,46 juta ton yang masuk ke
TPA sampah.
2. Dalam tahun 2019 rata-rata dihabiskan biaya sebesar US$ 55.36/ton
untuk mengelola sampah padat perkotaan.
3. Pakaian berbahan dasar sintetis memerlukan waktu antara 20 – 200
tahun untuk dapat terurai.
4. Umur pemakaian rata-rata sepotong pakaian adalah 15,4 tahun
5. Masyarakat sekarang membeli 60% lebih banyak pakaian
dibandingkan dengan perilaku masyarakat 15 tahun yang lalu, ini
akan menambah besarnya volume sampah pakaian bekas.
6. Recycle pakaian bekas sebanyak 2,62 juta ton ini sebanding dengan
pengurangan polusi dengan meniadakan 1,3 juta mobil dari jalanjalan di Amerika Serikat.
7. The Secondary Materials and Recycled Textiles Association
(SMART), menyatakan bahwa hampir 100% pakaian dan tekstil
bekas dapat diproses recycle: 45% dibuat apparel, 30% digunakan
untuk kain lap dan 20% serat-serat yang dihasilkan berguna untuk
penggunaan lainnya.
MANFAAT PELAKSANAAN RECYCLE PAKAIAN BEKAS
1. Mengurangi keharusan menyediakan TPA sampah
2. Mengurangi pencemaran udara oleh emisi gas rumah kaca yang
terjadi saat penguraian pakaian bekas
3. Mengurangi penggunaan serat-serat asli (virgin fibers)
4. Meminimalisir konsumsi energi dan air.
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5. Menghindari polusi
6. Memperkecil penggunaan zat pewarna tekstil
TAHAPAN PENGELOLAAN
1. Pakaian bekas dipisah-pisah atas dasar jenis bahan dan warnanya.
Dengan pemisahan atas warna ini berarti dalam prosesnya nanti
tidak perlu lagi menggunakan zat warna tekstil, menghemat biaya
dan mengurangi polusi
2. Pakaian bekas diambil serat-seratnya dengan melaksanakan
proses shredding
3. Serat yang dihasilkan diproses di pemintalan benang (spinning)
4. Benang diolah lanjut untuk dijadikan kain melalui proses tenun
(weaving) atau dirajut (knitting)
5. Sebagian serat-serat yang panjang seratnya tidak memenuhi
syarat untuk dipintal akan dimanfaatkan sebagai bahan pengisi
dalam pembuatan kasur atau yang lainnya.
Perhatian masyarakat terhadap recycle pakaian bekas semakin
meningkat beberapa waktu belakangan ini dikarenakan
meningkatnya kesadaran lingkungan hidup dan tekanan makin
terbatasnya lahan untuk TPA sampah, disamping itu timbul
kesadaran bahwa ancaman dari sampah pakaian bekas ini
sebenarnya memiliki peluang bisnis bagi pengusaha dan lembagalembaga sosial pemerhati lingkungan hidup.
Serangkaian kegiatan dalam pengelolaan pakaian bekas yang
harus dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pemerhati
lingkungan hidup adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi kepada masyarakat melalui informasi website, papan
reklame dan mobil-mobil kampanye
2. Pengumpulan pakaian bekas dengan strategi berikut:
menyediakan kotak pengumpulan ditempat-tempat umum seperti
bisnis center atau mal-mal, atau menerjunkan pasukan
pengumpul untuk beroperasi door to door.
3. Sorting pakaian bekas secara manual, dibagi menjadi tiga bagian
yaitu: pakaian yang masih layak pakai, pakaian yang akan di proses
recycle dan untuk rags.
4. Proses recycle
INOVASI MESIN SORTIR OTOMATIS
Sortir pakaian bekas dilakukan secara manual yang memerlukan
operator ahli,yang dinegara maju dianggap boros dalam penggunaan
tenaga manusia, inovasi penting dalam sortir otomatis diberi nama
proyek T4T (Textile for Textile), membuat mesin yang ditujukan untuk
mempermudah dalam proses sortir pakaian bekas, proyek ini
didukung oleh the European Commission’s for Textile and Clothing.
Proyek membantu pembiayaan sejumlah upaya perlindungan
lingkungan hidup, termasuk recycle pakaian bekas, proyek ini
dianggarkan sebesar 1,3 juta Euro. Teknologi yang digunakan dalam
proses sortir ini adalah teknologi spectroscopy menggunakan NearInfrared (NIR). Pakaian bekas dilalukan pada automatic sorting
system untuk dilakukan proses shredding, serat-serat panjang yang
dihasilkan digunakan untuk pakaian dan tekstil keperluan rumah
tangga, sedangkan serat-serat pendeknya diproses untuk jenis
barang non-woven seperti insulasi, peralatan otomotif dan lain-lain.
Dinyatakan bahwa bila mesin FIBERSORT bisa diproduksi secara
komersial maka akan terjadi perubahan besar lingkup proses recycle
pakaian bekas, karena teknologi ini akan meningkatkan nilai recycle
pakaian bekas dan menciptakan semacam “closed-loop” textile
industry” yang memungkinkan pengurangan penggunaan virgin fibre.
Disamping teknologi NIR-spectroscopy juga sedang dicoba untuk
menggunakan RFID atau pemasangan barcode di pakaian pada saat
pertama diproduksi dipabrik garment.
?
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INOVASI
EPSON
Untuk Industri Tekstil dan Mode Dunia
01 Juli 2021

Produksi Lebih Cepat

D

Industri manufaktur kain dan garmen
adalah salah satu lingkungan di dunia yang
membutuhkan proses serba cepat, tetapi
konsumen masih menuntut waktu
penyelesaian yang makin cepat. Akibatnya,
rantai pasokan menyusut, dan bisnis
merespon dengan cara yang sama. TMI
memilih printer tekstil digital dye
sublimation Epson SureColorSC-F9330
untuk mengembangkan pabriknya dengan
cara modern, berkelanjutan dan inovatif.
Printer Epson dipilih berdasarkan
modelnya yang kompetitif, konsistensi
warna, kualitas hasil cetak, kecepatan
cetak, dan membantu transformasi digital
dan rencana TMI untuk merevolusi industri
ini.

ewasa ini, industri tekstil atau
fesyen mulai melakukan praktik
penggunaan air dan energi secara
minimum yang bertujuan untuk
melindungi sumber daya alam.
Industri tekstil besar yang banyak
menghasilkan bahan dan juga limbah,
kini mulai melakukan gerakan yang
memperhatikan lingkungan dan menjadi
fokus utamanya untuk keberlangsungan
lingkungan dan sumber daya alam.
Karena dengan seiringnya pertumbuhan
populasi dunia yang makin membesar,
permintaan terhadap pakaian dan
kebutuhan sandang, maka industri tekstil
mulai mencari metode produksi yang
ramah lingkungan.
Menurut laporan Measuring Fashion
baru-baru ini, produksi gas rumah kaca
pada industri pakaian global diperkirakan
akan menyamai seluruh produksi di AS
dalam waktu kurang dari dua dekade.
Epson SureColorSC-F9330
Penelitian lain juga menunjukkan
bahwa hampir 15% dari semua kain untuk
membuat pakaian dibuang. Permintaan
konsumen mulai berubah dalam industri
mode, dan dekorasi rumah menciptakan
kebutuhan akan lebih banyak
kustomisasi dengan durasi proses dan
waktu yang lebih singkat. Kini, banyak
perusahaan pakaian yang beralih pada
proses pencetakan tekstil digital untuk
mendorong produksi yang berkelanjutan,
meningkatkan kustomisasi dengan
proses waktu yang cepat untuk dibawa.
Pencetakan digital dapat
mengurangi langkah proses produksi
hingga setengahnya. Dengan proses
fiksasi panas kering seperti sublimasi
pewarna, langkah-langkah ini dapat
dikurangi bahkan lebih jauh.
Lebih penting lagi, digital dapat
mengurangi pemakaian air sebanyak
90% per m2, mengurangi konsumsi
energi sekitar 37%, dan menurunkan
emisi CO2 sekitar 25%. Epson
berkomitmen untuk meningkatkan
standar keberlanjutan untuk mendukung
bisnis di industri tekstil. Epson sedang
menciptakan visi untuk alur kerja masa
depan.

Mempertahankan Kualitas
Banyak pabrik tekstil yang masih
keberatan tentang pencetakan digital
karena mereka masih percaya bahwa
mesin-mesin tertentu tidak dapat
memberikan kualitas yang konsisten di
tingkat perusahaan. Kekhawatiran ini
membuat Sairung Printing Industry Ltd.
(SRP), produsen garmen Thailand,
bergantung pada teknologi analog selama
beberapa dekade, tetapi perusahaan
akhirnya memahami dampak pencetakan
digital dalam industri mode.
SRP akhirnya berinvestasi pada
Printer Sublimasi Epson SureColorSCF7170 yang telah membantu meningkatkan
kapasitas produksinya dan mengubah
bisnis tersebut. Perusahaan juga
mendapat manfaat dari beragam tinta
berkualitas tinggi Epson UltraChrome DS,
termasuk sistem tinta isi ulang
berkapasitas tinggi yang memungkinkan
pencetakan berkelanjutan.
Peningkatan dengan Lini Printer Epson
Monna Lisa
Epson terus memperluas dan
meningkatkan lini pencetakan tekstil
digital langsung ke kain, yang kali ini
memperkenalkan Monna Lisa Evo Tre 64.
Perangkat ini dirilis bersama dengan lini
baru tinta pigmen Genesta, yang
menggunakan teknologi printhead Epson
PrecisionCore dan memberikan solusi
lengkap untuk pencetakan sampel sesuai
permintaan, hingga produksi berskala
industri.
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Monna Lisa Evo Tre 64 juga tersedia
dengan tinta Genesta reaktif, dispersi,
asam, dan pigmen untuk menutupi
seluruh spektrum kebutuhan kain dan
mengurangi dampaknya terhadap
lingkungan.
Lini lengkap produk Epson Monna
Lisa termasuk Evo Tre 8 (model tingkat
awal), Evo Tre 16 (printer tekstil digital 16
printhead yang mampu menangani 8
warna), dan EvoTre 32 (model kelas atas
yang memberikan kualitas profesional
dengan kecepatan tinggi untuk pasar
tekstil industri).
Lini Monna Lisa dirancang untuk
bekerja dengan tinta terbaru, termasuk
PG2, tinta pigmen yang tidak
memerlukan proses pasca-cetak bila
diterapkan pada kain dengan Pregen PCC
pra-perawatan dan di antara tinta paling
ramah lingkungan yang tersedia.
Selain itu, tinta ini memenuhi
standar ISO untuk ketahanan abrasi
kering dan basah. Di setiap tahap, Epson
jelas memprioritaskan kesinambungan
tanpa mengorbankan kecepatan atau
kualitas.
Sarena Textile Industries yang
berbasis di Pakistan baru-baru ini
menggunakan Monna Lisa Evo Tre 32.
Perusahaan manufaktur tekstil ini
memproduksi 10.000 hingga 50.000 meter
per hari, dan perangkat Monna Lisa
memungkinkan perusahaan untuk
menghasilkan kain cetak berkualitas
tinggi pada kecepatan hingga 402
m2/jam.
Lini Bawah
Seiring dengan terus
berkembangnya rantai pasokan dan
permintaan pengguna akhir, kini banyak
bisnis harus beradaptasi. Sudah
waktunya bagi merek dan produsen
untuk menjadi lebih pintar tentang
bagaimana mereka menyusun dan
menegakkan alur kerja mereka guna
memenuhi rantai pasokan yang
berkembang. Meskipun tanggung jawab
lingkungan bukan satu-satunya faktor
yang berdampak pada industri tekstil,
namun tidak diragukan lagi hal itu
menjadi salah satu yang paling serius.
Dengan banyak perkembangan terbaru
dan terencana, Epson siap untuk
memberikan produk yang lebih ramah
lingkungan dan berkelanjutan untuk
menciptakan kreasi kain di masa depan.
Namun, manufaktur yang benar-benar
berkelanjutan akan membutuhkan
otomatisasi desain, proses alur kerja,
pencetakan digital, dan operasi potongan
akhir dan penjahitan. Epson mampu
mendukung para pelanggannya dengan
pengalihan sublimasi berkualitas tinggi
dan solusi pencetakan direct-to-fabric
(langsung ke kain). Kemungkinan untuk
kain dan aplikasi hanya dibatasi oleh
imajinasi
?
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Swiss

Amerika Serikat

International Textile Manufacturer
Federation (ITMF) mempublikasikan
hasil surveynya pada triwulan kedua 2021
ini tentang kapasitas produksi dan
konsumsi short staple, terjadi penurunan
jumlah short staple spindle dan rotor
open-end diseluruh dunia.

Perusahaan pakaian sport raksasa
Nike mengeksplorasi penggunaan
AirCarbon suatu biomaterial carbonnegatif dalam berbagai bagian
produknya untuk mengurangi carbon
footprint. AirCarbon adalah carbonnegative biomaterial yang dibuat dari
mikrooragnisme laut. AirCarbon
digunakan di produk fashion untuk
menggantikan plastik dan kulit, Untuk ini
Nike bekerjasama dengan perusahaan
bioteknologi Newlight Technologies.
Langkah ini ditujukan untuk
mensukseskan missi Nike
menghasilkan produk yang lebih baik
bagi atlet dan planet bumi.
Penggunaan AirCarbon akan
mengurangi dampak buruk bagi bumi
terkait perubahan iklim. Newlight
menggunakan mikroorganisme yang
hidup dilaut yang memakan oksigen dan
gas rumah kaca. AirCarbon yang
mendapat sertifikat carbon-negative
dari SGS Global Service, dapat dilelehkan
untuk dijadikan serat atau lembaran
yang dapat digunakan untuk
menggantikan plastik pada berbagai
industri dari produk makanan sampai ke
produk fashion.
China
Kelima pabrik serat viscose Sateri di
Cina telah memenuhi syarat batas emisi
yang ditetapkan oleh The European
Union Best Available Techniques
Reference Document (EU-BAT BREF)
dua tahun lebih awal dari pada jadwal
yang ditentukan. Pabrik-pabrik tersebut
mendapat sertifikat compliance dari
Sustainable Textile Solution (STS), suatu
divisi dari BluWin Limited UK, parameter
yang diuji adalah efisiensi utilisasi
sumber daya, pembuangan air limbah
dan emisi udara. Untuk pencapaian
tersebut Sateri telah melakukan upaya
perbaikan dalam proses produksi,
pengendalian polusi, emisi dan
peningkatan efisiensi utilisasi sumber
daya (resource utilisation efficiensi).
Sateri telah menunjukkan
keberhasilannya dalam hal
pengembangan proses produksi yang
rendah karbon, penghematan energi dan
menggunakan teknologi pengurangan
emisi, produksi bersih guna menuju pada
sustainable production serta
meningkatkan competitiveness
perusahaannya. Kesemuanya itu
merupakan usaha untuk mewujutkan
visi perusahaan menuju closed-loop and
cleaner production.

Pada tahun 2018 jumlah spindle 230
juta menurun menjadi 223 juta pada
tahun 2019, jumlah rotor terpasang pada
tahun 2018 sebanyak 8,2 juta turun
menjadi 7,4 juta pada tahun 2019.
Penurunan ini terutama akibat dari
scraping mesin-mesin tua di China,
sedangkan wilayah lain terlihat stabil.
Jumlah spindle air-jet spinning
terpasang meningkat diseluruh wilayah
dunia, terutama di negara-negara Asia
dan Turki. Pergantian dari shuttle loom
menjadi shuttle-less loom terus
berlangsung, meningkat sebesar 1%
pada tahun 2019 mencapai 1,7 juta unit.
Konsumsi short-staple cellulosic
dalam tahun 2019 meningkat 9% menjadi
5,4 juta ton, sedangkan synthetic shortstaple turun 4% menjadi 14,2 juta ton dan
konsumsi serat kapas stabil pada angka
26 juta ton.
Canada
Bisvibe memperkirakan bahwa
demand atas kain non-woven cenderung
meningkat dimasa mendatang, hal ini
dikarenakan meningkatnya
perkembangan industri-industri hilir
seperti: personal care, packaging,
otomotive dan sektor konstruksi.
Disektor personal care akan terjadi
peningkatan kebutuhan atas produk
kesehatan seperti: baby diapers, sanitary
napkins dan keperluan manusia lanjut
usia. Sektor konstruksi memerlukan
tekstil non-woven untuk geotextiles
untuk membangun jalan, exterior dan
interior produk otomotif dan lain
sebagainya.
Dengan peningkatan penggunaan
dari sektor hilir ini maka tekstil nonwoven akan mengalami pertumbuhan
yang besar di industri tekstil dunia dalam
beberapa tahun mendatang.
Bangladesh
DBL Group Bangladesh
merencanakan untuk investasi sebesar
US $ 650 juta di Sylhet Industrial Park,
Shreehatta Economic Zone di Dhaka.
Group ini bergerak dibidang apparel,
tekstil, farmasi dan telecoms. Mereka
juga memiliki pabrik apparel dan tekstil
di Ethiopia;
Rencananya pembangunan akan
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memakan waktu tiga tahun untuk
mendirikan pabrik yang memproduksi
benang kapas halus dan benang openend untuk memenuhi kebutuhan industri
tekstil mereka. Juga akan dibangun
pabrik recycled serat polyester untuk
bahan baku pabrik spinningnya dengan
kapasitas 18 ton perhari.
Dengan fasilitas terintegrasi dan
menggunakan teknologi maju dalam
industrial park ini, mereka menargetkan
untuk meningkatkan kemampuan skill
para pekerjanya dan menciptakan
keterpaduan antara manusia-mesin
dalam kegiatan produksinya sehingga
dapat menghasilkan produk yang
berkualitas tinggi.
Indonesia
Kementerian Perindutrian RI,
melakukan launching dan sosialisasi
Program Restrukturisasi
Mesin/Peralatan pada Industri
Penyempurnaan dan Pencetakan kain.
Program restrukturisasi ini akan
memberikan insentif bagi industri
penyempurnaan dan pencetakan kain
(dyeing/finishing & printing) yang masuk
dalam KBLI 13132 dan 13133 yang
memanfaatkan teknologi 4.0. Insentif
diberikan dalam bentuk potongan harga
melalui penggantian (reimburse)
Sebagian (prosentase tertentu) dari
harga pembelian/investasi mesin
dan/atau peralatan.
Program restrukturisasi dilaksanakan
karena:
1. Hasil evaluasi menunjukkan dampak
positif terhadap kinerja industri
2. Teknologi menjadi factor paling
berpengaruh dalam peningkatan daya
saing.
3. Implementasi industri 4.0 ditingkat
perusahaan
4. Memperkuat struktur industri
5. Mendukung program Citarum Harum
dalam pengurangan limbah
6. Mendukung program substitusi impor
35% tahun 2022.
Program di-komandani oleh
Direktur Jenderal IKFT dan dilaksanakan
secara teknis oleh Direktur ITKAK
dengan dibantu oleh LPI dan LPOP yang
ditangani oleh Surveyor Indonesia dan
Sucovindo.
Dasar hukum pelaksanaan program
adalah: UU RI Nomor 3 Tahun 2014, PP
Nomor 14 Tahun 2015, Permenperin
Nomor 18 Tahun 2021 dan Keputusan
Dirjen IKFT Nomor 153 Tahun 2021.
?
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KEMENPERIN
Gelar Launching
Dan Sosialisasi

?
Mendukung pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4 0;
?
Meningkatkan daya saing, produktivitas , efisiensi energi ,

dan pendalaman struktur lndustri tekstil dan produk tekstil ;
dan
?
Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran

lingkungan hidup.
Pelaksanaan Pendaftaran Program dimulai pada tanggal 25
Agustus 2021 – 24 September 2021 dengan dasar hukum,
persyaratan, kriteria , dan tata cara pendaftaran program ini
dapat dilihat pada file berikut
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2021
tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan
pada lndustri Penyempurnaan Kain dan lndustri Pencetakan
Kain.
Kegiatan tersebut dalam rangka
implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0
serta untuk meningkatkan daya saing industri
tekstil dan produk tekstil dalam negeri melalui
pemberian insentif investasi untuk menstimulus
penggunaan mesin dan/atau peralatan yang lebih
modern dan ramah lingkungan serta dengan
mempertimbangkan kondisi industri
penyempurnaan kain dan industri pencetakan kain
sebagai bagian terlemah dalam struktur industri
tekstil dan produk tekstil, maka Kementerian
Perindustrian akan melaksanakan Program
Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada
lndustri Penyempurnaan Kain dan lndustri
Pencetakan Kain pada Tahun Anggaran 2021.
Program ini dilaksanakan dengan tujuan :

Keputusan Direktur Jenderal lndustri Kimia Farmasi dan
Tekstil No. 153 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada
lndustri Penyempurnaan Kain dan lndustri Pencetakan Kain ,
Formulir yang terkait dengan Program Restrukturisasi
Mesin dan/atau Peralatan pada lndustri Penyempurnaan Kain
dan lndustri Pencetakan Kain TA 2021
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang sebagai keynote
speaker sementara sebagai Pembuka oleh Dirjrn IKFT Ir.
Muhammad Kayam,MT dan ada juga Elis Masitoh Direktur
ITKAK, Fensi Eko S.ST Project Manager PT. Surveyor Indonesia
dan Nur Ahmad Sjaefulloh S.SiT selaku Project Manager PT.
Sucofindo. Sedangkan sebagai Moderator dalam kegiatan
tersebut dipandu Rizal Tanzil Rakhman. S.ST
disini kami lampirkan Materi-materi dan YouTub kegiatan
Kemenperin.
SILAHKAN Download MATERI WEBINAR LAUNCHING &
SOSIALISASI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN PADA INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN DAN
INDUSTRI PENCETAKAN KAIN
Link You Tube Webinar LAUNCHING & SOSIALISASI
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
PADA INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN DAN INDUSTRI
PENCETAKAN KAIN
?
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“BERI AKU WAKTU”
Hantar Widi Asari Juarai
IFCA Awarding 2021 Kategori Fesyen

JAKARTA, 07 Oktober 2021

D

alam beberapa tahun terakhir masalah keberlanjutan telah
menjadi hal yang genting diperbincangkan di berbagai
bidang, tidak terkecuali di industri fesyen. Gagasan dari
fesyen berkelanjutan adalah mengupayakan etika produksi fesyen
yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dari hulu ke
hilir. Sebab itulah Indonesia Fashion and Craft Award (IFCA) digelar
kemenperin dengan mengusung tema “Adaptability in Responsible
Design”.
Pada acara tersebut, Plt. Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita
menyampaikan harapannya terkait dengan tema IFCA 2021 untuk
berupaya mendorong para pelaku usaha desainer muda dan IKM
agar terciptanya suatu ekosistem industri kreatif Indonesia.
Sebagaimana diketahui acara yang juga digelar secara virtual
dan langsung melalui saluran resmi Kementerian Perindustrian di
Youtube ini, turut menghadirkan 9 orang juri yang dipimpin oleh Adhi
Nugraha selaku Ketua Juri IFCA 2021.
Dalam perjalanannya, peserta yang tergabung dalam IFCA
tersebut terjaring masuk ke dalam nominasi yang terbagi ke dalam
dua kategori, yakni Kategori Fesyen dan Kategori Kriya.
Mengolah Limbah Tekstil
Namanya Widi Asari, akademisi di Magister Terapan Rekayasa
Tekstil dan Apparel Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil
Bandung itu awalnya melihat tumpukan limbah denim dan kain
yang sudah tidak terpakai.
Bagi seorang widi, limbah yang ia lihat di sekeliling
membuatnya merenung dan berkhayal apa kiranya yang diinginkan
limbah kain itu jika mereka adalah sebuah subjek, bukan objek.
Widi Asari kemudian terpikir kemungkinan limbah-limbah
tersebut ingin menjadi indah dan bermanfaat kembali
sebagaimana kain-kain yang sebelumnya menyatu dengan mereka.
Upaya tersebut tentu saja membutuhkan waktu untuk diolah
dan dikembangkan. Dengan filosofi itu, jadilah nama Beri Aku
Waktu dipilih sebagai payung usaha perempuan kelahiran 1994 itu.
Sejak 2019, Asari bergelut dengan residu tekstil untuk dijadikan
bahan baku tekstil agar kembali bernilai. Bahan baku tekstil yang
dihasilkan menggunakan teknik wilting, yakni residu tersebut
dibungkus tile dan dijahit, kemudian dibuat menjadi aneka produk
tekstil yang fashionable.
Widi kemudian mengeksplorasi limbah denim menjadi karya
fesyen bertajuk Denimic yang telah meraih penghargaan ke-2
MYDC 2020.
proses kreatifnya berlanjut dengan mengolah material nonwoven berbahan baku limbah textile-garmen yang lebih komplek
(campuran) untuk memproduksi produk-produk fashion (busana,
tas dan sepatu) yang memiliki nilai guna/pakai jangka panjang.
Widi Asari dengan brand fashion miliknya Beri Aku Waktu
adalah sebuah brand fashion berbasis daur ulang residu industri
tekstil, yang bertujuan memberi kesempatan material residu untuk
hidup, berdaya guna dan indah kembali yang menghantarkannya
meraih juara I pada ajang Indonesia Fashion and Craft Award (IFCA)
2021 di Jakarta.
Mulai dari tas, sepatu, topi, hingga pakaian dapat dihasilkan
dari bahan baku yang memanfaatkan limbah tekstil itu. Uniknya,
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warna yang keluar dari produk-produk fesyen berbahan baku
residu tekstil merupakan warna alami yang keluar dari residu
itu sendiri.
Jika menggunakan residu denim, maka warna produk
tekstil yang dihasilkan akan dominan biru. Namun, jika residu
yang digunakan berwarna-warni, maka warna yang dihasilkan
menjadi abu-abu.
Namun, jika ingin menghasilkan warna tertentu, misalnya
merah muda, maka akan dilakukan sortir terhadap residu
berwarna merah muda.
Kemungkinan Produk fesyen karya Widi “Beri Aku Waktu”
akan mulai dikomersialisasikan pada akhir tahun ini.
IFCA 2021
Kompetisi IFCA 2021 digelar dengan tema “Adaptability in
Responsible Design” untuk memberikan kesempatan kepada
para desainer terutama dari kalangan milenial agar
menciptakan produk inovatif dan kreatif, yang bisa menjawab
tantangan di tengah ketidakpastian, dengan tetap
memperhatikan keseimbangan alam serta keselarasan
hubungan antarmanusia.
Melalui IFCA, para desainer muda tak hanya diuji
kemampuannya, tetapi juga mendapatkan proses
pengembangan bisnis melalui pendampingan (coaching) dari
para praktisi, akademisi, dan creative ecosystem builder atau
penggiat komunitas kreatif.
Diharapkan, para Alumni IFCA 2021 bisa menjadi ujung
tombak dalam membangun industri yang lebih ramah
lingkungan dan inklusif, sehingga kita bisa menghadirkan
dunia yang semakin nyaman bagi semua.
Desainer fesyen dan kriya juga harus
mulai memperhatikan perilaku
masyarakat, terutama konsumen
sasarannya.Tujuannya, agar bisa
memetakan kebutuhan masyarakat,
sehingga konsep produk yang
dipasarkan dapat sesuai dengan
target konsumen utama.
Pada gelaran tahun ini, para
pemenang IFCA akan mendapat uang
pembinaan total senilai Rp130 juta
untuk kategori kriya dan fesyen serta
pembinaan usaha yang
berkesinambungan.
?
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IFCA 2021,
Penganugerahan untuk
Desainer Sustainable
Muda Terbaik
JAKARTA, 12 Oktober 2021

I

ndonesia Fashion and Craft Award (IFCA) adalah ajang lomba tingkat nasional tahunan di bidang fashion dan craft (kriya) dengan
mengedepankan visi Sustainability. IFCA merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Bali Creative Center sejak tahun 2015, yang
berada di bawah Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Aneka – Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Melalui
kompetisi IFCA, diharapkan akan ditemukan desainer-desainer muda, berusia antara 18 hingga 30 tahun, yang memiliki kepedulian terhadap
kelestarian lingkungan, kepedulian sosial, serta tetap memperhatikan keberlanjutan suatu bisnis/usaha, khususnya di industri fashion dan
kriya.
Menginjak tahun ke 7 penyelenggaraannya, tahun 2021 ini IFCA
kembali diadakan dengan mengusung tema “Adaptability in
Responsible Design”. Di masa yang penuh tantangan seperti saat ini,
seorang desainer diharapkan mampu menciptakan ide desain produk
inovatif yang dapat terus menyesuaikan dengan berbagai kondisi dan
kebutuhan pasar dengan mengacu pada prinsip sustainability, yakni
memiliki kontribusi kepada keberlanjutan, di antaranya pada bidang
sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi.
Untuk ikut serta dalam lomba ini, IFCA telah menetapkan
beberapa kriteria untuk desain yang akan dihasilkan, yaitu:
1. Memiliki nilai kebaruan dan gagasan pemecahan masalah yang
dapat fokus pada aspek produk (bentuk, fungsi, estetik) dan/atau
aspek sosial/ekonomi (bisnis)/lingkungan hidup/budaya.
2. Menggunakan material yang mudah diperoleh di Indonesia, baik itu
material alam, olahan, atau limbah.
3. Memiliki konsep bermitra bisnis dengan pengrajin atau artisan.
4. Memiliki konsep desain yang baik dan dapat menjawab
permasalahan/tantangan secara kontekstual.
Penyelenggaraan IFCA tahun ini mengalami serangkaian acara
yang panjang. Rangkaian acara IFCA tahun 2021 dibuka pada tanggal 10
Maret 2021 yang lalu di M Bloc Space secara hybrid. Semua karya yang
terkumpul, berjumlah total 328 karya, dikurasi melalui penjurian tahap
1 untuk menentukan 100 karya terbaik, kemudian penjurian tahap 2
untuk menentukan 14 karya terbaik, yang terdiri dari 7 finalis karya
kategori fashion dan 7 finalis karya kategori kriya. Semua finalis terpilih
wajib untuk merealisasikan karya mereka untuk dipresentasikan di
depan dewan juri, sebelum akhirnya ditentukan 3 pemenang, juara
pertama hingga ketiga untuk masing-masing kategori.
Dewan juri IFCA beranggotakan akademisi dan praktisi yang
memiliki keahlian dan pengalaman di berbagai bidang yang terkait
dengan design dan bisnis. Diketuai oleh Adhi Nugraha (Dosen dan
Peneliti Program Studi Desain Produk ITB), dan memiliki 7 anggota juri
yang terdiri dari: Antasari Putra (Fungsional Perencana Ahli Madya Dit.
IKM KSKIA Kementerian Perindustrian), Bonatua Napitu (Direktur
Sekolah Tinggi Desain LaSalle), Shinta Djiwatampu (Fashion Design
Program Director STD LaSalle), Katherine Suteja (Interior Design
Program Director STD LaSalle), Maria Nindita Radyati (Founder CSR
Sustainability Universitas Trisakti), Alvin Tjitrowirjo (Founder dan
Creative Director AlvinT), Ariy Arka (Praktisi Bisnis dan Desainer
Fesyen), serta Sonny Agustiawan (Praktisi Bisnis dan Manager
Program S1 Bisnis Universitas Prasetiya Mulya).
Pada tanggal 5 Oktober 2021 lalu telah diselenggarakan acara
penganugerahan sekaligus pengumuman para pemenang IFCA 2021.
Acara penganugerahan dihadiri dan dibuka oleh Reni Yanita, PLT
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA)
Kementerian Perindustrian, beserta E. Ratna Utarianingrum, Direktur
Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kimia.
Dalam sambutannya, Reni Yanita menjelaskan bahwa kompetisi
IFCA diadakan untuk memberikan kesempatan kepada designer agar
menciptakan produk inovatif dan kreatif, yang bisa menjawab
tantangan di tengah ketidakpastian dengan tetap memperhatikan
keseimbangan alam serta keselarasan hubungan antar manusia. Lebih
lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa kompetisi IFCA sejalan dengan
pencanangan tahun 2021 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
sebagain International Year of the Creative Economy for Sustainable
Development.
Untuk kategori Fashion, pemenang pertama adalah Widi Asari
dengan karyanya Beri Aku Waktu, kemudian pemenang kedua adalah
Dian Tri Finanti dengan karyanya Ubud Kids Boots, dan pemenang
ketiga adalah Reni Kosgoro Moe dengan karyanya Abaca Musaceas.
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Untuk kategori Kriya, pemenang pertama adalah Difliyatul Isna
Alvionita dengan karyanya Lunar Lamp, kemudian pemenang kedua
adalah Raditya Mahardhika Siswosuwarno dengan karyanya Samsara,
dan pemenang ketiga adalah Natasha Nisa Islami dengan karyanya
Kumuri Chair.
Pada kategori Fashion, juara pertama diraih oleh Widi Asari
dengan brand Beri Aku Waktu: Panjang Umur Serta Mulia, yang
merupakan proyek eksplorasi bisnis fashion berkelanjutan
(sustainable) yang dikerjakan bersama dengan pengepul, pengrajin
lokal dan PT Superbetex. Widi mencoba mengolah kembali limbah
denim dan kain-kain lainnya dengan mendaur ulang bahan-bahan
tersebut menjadi kain nonwoven yang diaplikasikan teknik quilting
untuk membuatnya menjadi lebih menarik dan wearable. Kain-kain
tersebut dibuat menjadi berbagai aksesoris seperti tas backpack,
bucket hat, sepatu kets, dompet, dan sebagainya.
Juara kedua kategori fashion diraih oleh Dian Tri Finanti yang
dengan brand miliknya Little Seminyak membuat produk sepatu boots
kulit untuk anak-anak yang dinamai Ubud Kids Boots. Pada
pengaplikasian desain boots anak tersebut, Little Seminyak
menggabungkan handwoven khas mereka dengan
handcarved/handtooled motif patra Bali yang semuanya
menggunakan bahan kulit lokal berkualitas baik. Sedangkan juara
ketiga kategori fashion diraih oleh Reni Kosgoro Moe dengan
koleksinya Abaca Musaceas yang menggunakan serat tanaman pisang
abaka yang digabungkan dengan serat linen dan sutera agar lebih
nyaman dipakai. Kain-kain tersebut kemudian diberi pewarna alam dan
ditambahkan motif-motif batik tulis untuk menghasilkan desain yang
unik dan menarik.
Pada kategori Kriya, juara pertama diraih oleh Difliyatul Isna
Alvionita dengan Lunar, yaitu produk lampscape (lampu) yang dibuat
dengan menggunakan tenun anyaman nata (vegan leather) yang
terbuat dari biomaterial hasil pengolahan limbah buah dan sayur yang
difermentasi selama 14 hari kemudian dieksplorasi melalui berbagai
jenis anyaman. Tenun anyaman nata ini bercerita tentang karya
kolaborasi bersama para ibu di Kawasan Cimenyan untuk tujuan
pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan hidup mereka.
Juara kedua kategori kriya diraih oleh Raditya Mahardhika
Siswosuwarno dengan karyanya Samsara, yang merupakan candle
holder yang dibuat dari limbah besi yang di daur ulang kemudian
ditempa tangan dan dibentuk dengan menggunakan teknik
sambungan metode kuncian, sehingga memerlukan keahlian khusus
untuk membuatnya. Samsara memiliki arti “Kelahiran Kembali” pada
desainnya, dengan membawa lilin sebagai tanda terang.
Juara ketiga kategori kriya diraih oleh Natasha Nisa Islami dengan
brand Keebon yang membuat produk kursi yang dinamai Kumuri Chair.
Kursi Kumuri dibuat dengan menggunakan material limbah bonggol
jagung yang di press kemudian dikombinasikan dengan material
bamboo untuk menghasilkan material yang kuat dan tahan lama serta
unik. Kumuri merupakan kursi pertama yang dibuat sejak brand
Keebon berdiri, dengan mengacu pada desain Skandinavia yang natural
dan berwarna cerah.
Ketua Dewan Juri IFCA, Adhi Nugroho mengatakan, bahwa sejalan
dengan waktu penyelenggaraan IFCA dari tahun ke tahun, desaindesain yang ikut serta dalam lomba ini pun hasilnya semakin membaik.
Semoga di tahun-tahun berikutnya semakin banyak desainer muda
kreatif yang turut serta agar semakin banyak dihasilkan karya desain
yang tidak hanya indah dan fungsional, tetapi juga sustainable.
Fashion Design Program Director
LaSalle College Jakarta
?
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