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Pengantar 
 
Laporan ini memberikan gambaran umum tentang perdagangan antara Kanada dan Indonesia di 
segmen pakaian jadi yang terdiri dari gaun, kemeja, celana pendek, dan celana panjang (DSST). 
(Lihat kotak "sub-segmen pakaian yang termasuk dalam laporan.") Laporan ini menjabarkan 
metodologi penelitian dan data yang menyediakan informasinya, dilanjutkan dengan gambaran 
singkat mengenai pasar global, kemudian analisis pasar Kanada untuk pakaian Indonesia, 
termasuk sejarah tren dan potensi pertumbuhan ke depan. (Lihat kotak "Metodologi dan Sumber 
Data" untuk detil pendekatan serta data yang digunakan). Laporan ini juga menjelaskan 
peraturan-peraturan utama yang harus dipertimbangkan eksportir Indonesia untuk pasar Kanada. 
Setelah itu, dilanjutkan dengan Analisis konteks Indonesia. Laporan diakhiri dengan diskusi 
tentang peran kerangka kerja dan standar sukarela, serta ringkasan faktor-faktor utama di pasar 
untuk ekspor pakaian jadi. 
 
Sub-Segmen Pakaian Termasuk dalam Laporan 
 
Laporan ini berfokus pada satu segmen pakaian jadi- gaun, kemeja, celana pendek, dan celana 
panjang - dengan 13 sub-segmen yang mendetil. Sub-segmen didefinisikan dengan 
menggunakan kode enam digit dari Harmonized Commodity Description and Coding System 
(HS). HS merupakan sistem internasional yang digunakan untuk mengklasifikasi produk yang 
diperdagangkan menggunakan nama dan nomor standar. 
 
Gaun, Kemeja, Celana Pendek, dan Celana Panjang (DSST) [L1] 
 
610442: Gaun perempuan/anak perempuan (rajutan kapas) 
610443: Gaun perempuan/anak perempuan (rajutan serat sintetis) 
610444: Celana perempuan/anak perempuan (rajutan serat artifisial) 
610462: Celana perempuan/anak perempuan, overall, dan celana pendek (rajutan dari 

kapas) 
610463: Celana perempuan/anak perempuan, overall, dan celana pendek (rajutan serat 

sintetis) 
610520: Kemeja pria/anak laki-laki (rajutan serat buatan) 
610620: Blus dan kemeja perempuan/anak perempuan (rajutan serat buatan) 
610990: T-shirt, singlet, atau rompi (rajutan dari bahan tekstil lainnya) 
620442: Gaun perempuan/anak perempuan (tenunan kapas) 
620443: Gaun perempuan/anak perempuan (tenunan serat sintetis) 
620444: Gaun perempuan/anak perempuan (tenunan serat artifisial) 
620520: Kemeja pria/anak laki-laki (tenunan dari kapas) 
620640: Blus dan kemeja perempuan/anak perempuan (tenunan serat buatan) 
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Metodologi dan Sumber Data 
Analisis di tingkat global dilakukan dengan menggunakan database United Nations Comtrade 
baik berdasarkan impor maupun ekspor. Data ini memungkinkan analisis keseluruhan nilai 
global dan tren volume, implikasi tren harga, pangsa pasar, dan peringkat global dan 
Indonesia. 
 
Database Comtrade: https://comtrade.un.org/ 
 
Data historis tambahan mengenai ekspor Indonesia berasal dari database statistik perdagangan 
International Trade Centre (ITC). 
 
Database ITC: http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-product-country/  
 
Di tingkat Kanada, pasar pakaian jadi dianalisis pada tingkat HS-6 menggunakan database 
Canadian International Merchandise Trade (CIMT) yang diproduksi oleh Statistics Canada. 
Informasi ini digunakan untuk memeriksa tren nilai dan volume impor pakaian jadi Kanada, 
proyeksi pertumbuhan di pasar Kanada, tren harga pakaian Kanada yang tersirat, pangsa pasar 
dan peringkat-peringkat yang ada. 
 
Database CIMT: www5.statcan.gc.ca/olc-
cel/olc.action?objId=65F0013X&objType=2&lang=en&limit=0  
 
Selain itu, penyesuaian kecocokan (konkordansi) dilakukan untuk menghubungkan kode HS 
dengan kode Klasifikasi Industri Amerika Utara (North American Industry Classification 
System, NAICS) sehingga database resmi (seperti database Canadian Industry Statistics) dan 
database swasta (seperti IBISWorld Canada) dapat digunakan. 
 
Selain sumber-sumber kuantitatif ini, pasar Kanada yang diamati mencakup analisis undang-
undang, peraturan, dan kebijakan yang berlaku untuk pakaian jadi. Hal ini termasuk informasi 
dari Environment and Climate Change Canada; Canadian Border Services Agency; 
Innovation, Science, and Economic Development Canada; dan Department of Justice Canada 
(Departemen Kehakiman Kanada). Sumber-sumber ini memberikan informasi mengenai tarif 
dan peraturan di sektor, termasuk untuk standar dan label produk.  
 
Analisis dinamika sektor di Indonesia dilandasi oleh tinjauan pustaka. Sumber utama berasal 
dari pustaka arus utama dan pustaka kelabu, serta laporan teknis dan situs web organisasi 
terkait, termasuk dari Pemerintah Indonesia (Kementerian Perdagangan, Kementerian 
Koperasi dan UKM [Usaha Kecil dan Menengah], Biro Pusat Statistik), asosiasi swasta dan 
industri, organisasi antarpemerintah3, asosiasi tingkat daerah dan nasional serta pusat 
penelitian, 4 sumber berita (termasuk siaran pers resmi), makalah penelitian akademis, dan 
studi oleh lembaga swadaya masyarakat. 
 
Ada sejumlah keterbatasan dalam pendekatan metodologis yang dikemukakan di atas. Laporan 
ini sebagian besar merupakan hasil dari tinjauan pustaka dan hanya ada sedikit informasi 
mengenai sub-segmen tertentu dari pasar pakaian jadi. Misalnya, sebagian besar pustaka 

https://comtrade.un.org/
http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-product-country/
http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?objId=65F0013X&objType=2&lang=en&limit=0
http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?objId=65F0013X&objType=2&lang=en&limit=0
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berfokus pada tekstil dan produk tekstil atau pakaian jadi pada umumnya. Meski demikian, 
dengan beragam literatur akademis dan kebijakan tersedia, serta didukung data wawancara, 
memastikan bahwa laporan tersebut relevan dan tepat waktu. 
 
Banyaknya kode membuat pengajuan pertanyaan dan analisis data tertentu menjadi sulit atau 
tidak mungkin. Misalnya, tingkat konsentrasi impor memiliki kode khusus dan tidak dapat 
ditambahkan atau dirata-ratakan. Dalam hal tarif, karena jumlah daftar tarif yang signifikan, 
serta keterbatasan sumber daya dalam penyusunan laporan ini, tidak mungkin untuk 
menampilkan daftar kekhususan mereka. Analisis harga, baik untuk pasar global maupun 
Kanada, memiliki kendala terkait keterbatasan data dalam hal ketersediaan dan spesifikasi 
(perbedaan dalam unit pengukuran, kurangnya cakupan, atau cakupan yang tidak konsisten). 
 
Analisis multi-kode menjadi semakin rumit karena sejumlah faktor: 
• Terdapat variasi yang signifikan pada sub-segmen pakaian yang dianalisis dalam laporan 

ini. 
• Tren pertumbuhan pada berbagai sub-segmen amat berbeda dan cenderung tanpa 

kemiripan dengan rata-rata DSST yang dihitung. Misalnya, impor gaun perempuan/anak  
perempuan dari tenunan kapas tumbuh di tingkat 10 persen setiap tahunnya antara tahun 
2005 dan 2015, sementara perempuan/anak perempuan yang ditenun dari serat artifisial 
tumbuh sebesar 23 persen per tahun pada periode yang sama. 

• Dinamika harga berbeda—beberapa sub-segmen produknya lebih tinggi nilainya, 
bermargin lebih tinggi, sementara yang lain bermargin rendah dan bernilai rendah. 
Misalnya, harga impor rata-rata pada gaun perempuan/anak perempuan yang ditenun dari 
serat sintetis adalah C$21,49 pada tahun 2015, sementara biaya impor kaus t-shirt, singlet, 
dan rompi yang dirajut dari bahan tekstil lainnya adalah C$5,38. 

 
Catatan kaki: 

1. Analisis tren dilakukan dengan menggunakan compound annual growth rate (CAGR) 
yang menghitung laju pertumbuhan konstan selama periode tertentu. 

2. Harga tersirat dihitung dengan nilai (AS $)/unit volume (kg). Ini merupakan angka 
nominal, artinya belum disesuaikan dengan inflasi. 

3. Bank Dunia, International Monetary Fund, Asian Development Bank, World Trade 
Organization, International Labour Organization, UN Industrial Development 
Organization, UN Women, UN Conference on Trade and Development, United 
Nations Environment Programme, United Nations Development Programme. 

4. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, National Bureau of Asian 
Research, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Centre for Strategic and 
International Studies, dan SMERU Research Institute. 

 
Pasar Pakaian Jadi DSST Global 
 
Total pasar ekspor global untuk pakaian jadi DSST mencapai US$73,6 miliar pada 2015. (Lihat 
Grafik 1.) Pasar bertumbuh dari US$26,3 miliar pada 2005, dengan tingkat pertumbuhan tahunan 
(CAGR) sebesar 10,9 persen.  
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Bagan 1 
Ekspor Global Pakaian DSST (US$ miliar) 

 
Sumber: International Trade Centre. 
 
RRT adalah eksportir terbesar yang jauh melampaui negara-negara lain di pasar pakaian jadi 
DSST. (Lihat Bagan 2.) RRT menyumbang 33 persen dari ekspor global. Pemain sepuluh besar 
lainnya berkisar antara 2 s.d. 7 persen. Indonesia adalah eksportir terbesar ke-12, dengan pangsa 
pasar sekitar 2,1 persen di pasar pakaian jadi DSST.  
 
Bagan 2 
Pangsa Ekspor Global Pakaian Jadi DSST (persen) 

 
Sumber: International Trade Centre. 
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AS adalah pasar impor (atau tujuan ekspor) terbesar, menyumbang 23 persen impor DSST. Pasar 
impor utama lainnya termasuk Inggris, Jerman, Jepang, dan Prancis. Kanada merupakan pasar 
impor terbesar ke-11 dan menyumbang 2,3 persen dari impor global. 
 
Pasar Pakaian Jadi DSST Kanada 
 
Kanada mengimpor pakaian jadi DSST senilai C$ 2,04 miliar pada 2015, naik dari C$600 juta 
pada 2005. Ini merupakan tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) sebesar 13 persen. (Lihat 
Bagan 3.)  
 
Periode yang lebih relevan untuk memperkirakan pertumbuhan masa depan adalah kurun waktu 
lima tahun terakhir, 2010-2015. Selama kurun waktu ini, pasar impor Kanada untuk pakaian jadi 
DSST tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) sebesar 13,7 persen. Dengan asumsi 
tingkat pertumbuhan ini, pasar impor DSST Kanada akan bernilai C$3,9 miliar pada 2020.  
 
Bagan 3 
Impor Pakaian Jadi DSST Kanada (C$ miliar) 

 
Sumber: Statistics Canada. 
 
Pasar impor DSST Kanada menunjukkan karakteristik yang serupa dengan pasar ekspor DSST 
global. (Lihat Bagan 4.) RRT adalah eksportir terbesar ke Kanada, sama seperti eksportir 
terbesar di pasar global. Lima dari 10 pemain utama lainnya di pasar DSST global juga masuk 
dalam daftar 10 negara teratas yang pakaian DSST-nya diimpor Kanada, yakni Bangladesh, 
Vietnam, India, Italia, dan Turki. Meski demikian, terdapat beberapa perbedaan signifikan: 
• Indonesia termasuk 10 besar eksportir pakaian jadi DSST ke Kanada (peringkat 6) namun 

tidak dalam ekspor global (peringkat 12). 
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• Pangsa Indonesia dalam pakaian DSST global menurun antara tahun 2005 dan 2015, 
namun pangsa Indonesia dalam impor DSST Kanada naik pada periode yang sama. 

• Pangsa pasar global RRT untuk DSST meningkat antara tahun 2005 sampai 2015, namun 
pangsanya untuk impor Kanada menurun pada periode yang sama. 

• Bangladesh dan Vietnam masing-masing memiliki pangsa dalam impor pakaian jadi DSST 
Kanada yang lebih besar dibandingkan pangsa mereka dalam ekspor DSST global. 

 
Bagan 4 
Pangsa Impor Pakaian Jadi DSST Kanada (persen) 

 
Sumber: Statistics Canada. 
 
Harga impor di pasar Kanada untuk sub-segmen pakaian jadi DSST secara umum meningkat, 
dengan dua pengecualian yang tampak jelas: gaun perempuan/anak perempuan (rajutan serat 
sintetis) dan gaun perempuan/anak perempuan (rajutan serat artifisial). (Lihat Bagan 5.) 
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Bagan 5 
Harga Impor Kanada berdasarkan Sub-segmen pakaian jadi DSST (C$) 

 
Sumber: Statistics Canada. 
 
Harga yang diperintahkan oleh pesaing utama bervariasi di pasar impor Kanada untuk sub-
segmen pakaian jadi DSST. (Lihat Bagan 6.) Perbedaan di antara kompetitor mungkin 
disebabkan oleh berbagai faktor, yang memerlukan analisis mendalam pada setiap sub-segmen.1 
Harga impor Indonesia di sebagian besar sub-segmen pakaian jadi DSST di pasar Kanada 
mendekati atau lebih tinggi dari harga pesaing terdekat. 
                                                 
1 Outlier (data pencilan) harus diinterpretasikan dengan hati-hati karena mungkin lebih terkait dengan kualitas 
pelaporan data yang mendasarinya ketimbang tren aktual. Analisis dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk 
memastikan alasan di balik perbedaan harga di antara para pesaing. 
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Bagan 6 
Harga Impor Kanada oleh Sub-Segmen Pakaian Jadi DSST dan Negara Sumber Utama, 
2015 (C$) 
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Sumber: Statistics Canada. 
 
Industri Pakaian Jadi Kanada 
 
Selama satu dekade terakhir, sektor manufaktur pakaian jadi Kanada telah mengalami perubahan 
signifikan terutama karena liberalisasi perdagangan dan restrukturisasi industri ritel (ISEDC 
2017). Semakin bertumbuh pangsa produksi yang dikerjakan oleh negara-negara dengan biaya 
tenaga kerja rendah, seperti RRT, Bangladesh, Kamboja, Vietnam, dan India.  
 
Produk domestik bruto (PDB) produsen pakaian jadi Kanada adalah C$ 1,1 miliar pada 2015, 
sebuah kontraksi dari 2011 ketika PDB sebesar $ 1,3 miliar (ISEDC 2017). Sejak penghapusan 
tarif impor pakaian jadi di negara-negara kurang berkembang pada 2003, industri dalam negeri 
Kanada telah mengalami penurunan (IBISWorld 2015, 2016). Kenaikan impor pada industri ini 
menggantikan permintaan barang-barang manufaktur dalam negeri karena barang impor jauh 
lebih murah akibat biaya tenaga kerja yang lebih rendah di negara-negara berkembang yang 
mengekspor produk tekstil. Di tingkat industri, impor pakaian jadi diperkirakan akan memenuhi 
88,7 persen permintaan domestik. Menurut data, untuk beberapa segmen yang lebih khusus, 
persentasenya bisa lebih tinggi. 
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Akan tetapi, tren ini akan sedikit diringankan oleh permintaan ekspor yang diharapkan untuk 
beberapa barang buatan Kanada yang dapat memberi dorongan pendapatan untuk industri. 
Misalnya, pada tahun 2020, ekspor di segmen pakaian perempuan/anak perempuan diperkirakan 
mencapai 80 persen dari pendapatan, sebagian besar didorong oleh penjualan merk Canada 
Goose, parka berisi bulu angsa (IBISWorld 2015). 
 
Pasar di industri manufaktur pakaian perempuan/anak perempuan (2015) tersegmentasi menjadi 
gaun (28,2 persen); pakaian dalam, pakaian santai, dan pakaian tidur (11,5 persen); blus dan 
kemeja (6,6 persen); serta celana, celana pendek, dan celana panjang longgar (4,1 persen) -
terhitung 50,4 persen dari semua pendapatan industri pakaian perempuan di pasar Kanada 
(IBISWorld 2015). Pasar dalam industri manufaktur pakaian jadi laki-laki/anak laki-laki 
tersegmentasi menjadi celana, celana panjang, celana panjang longgar, dan celana jins (14,7 
persen); kemeja dan sweater (11,4 persen); dan pakaian dalam dan pakaian tidur (1,2 persen) - 
mencatat 27,3 persen pendapatan industri pakaian jadi pria di pasar Kanada (IBISWorld 2016). 
 
Impor diharapkan dapat memenuhi 99 persen permintaan industri untuk pakaian perempuan/ 
anak perempuan (IBISWorld 2015) dan 96,8 persen permintaan pakaian laki-laki/anak laki-laki 
(IBISWorld 2016). Antara 2010 dan 2015, impor pakaian jadi perempuan ke Kanada telah 
meningkat rata-rata 4 persen per tahun mencapai C$4,5 miliar pada 2015 (IBISWorld 2015). 
Total nilai impor pakaian jadi perempuan/anak perempuan ke Kanada diperkirakan akan 
meningkat 2,1 persen per tahun menjadi $5,0 miliar pada tahun 2020. 
 
Sebagian besar pendapatan untuk industri manufaktur pakaian jadi pria dan anak laki-laki di 
Kanada berasal dari jas, mantel, dan mantel panjang, yang menghasilkan sekitar 42,7 persen 
pendapatan pada 2016 (IBISWorld 2016), sedangkan segmen pasar ini hanya 17,3 persen 
pendapatan pada industri manufaktur pakaian jadi perempuan/anak perempuan (IBISWorld 
2015). Karena mantel dan jaket memiliki harga ritel yang dianjurkan (price point) yang lebih 
tinggi dibandingkan sebagian besar pakaian lainnya, barang-barang tersebut merupakan belanja 
opsional untuk konsumen (IBISWorld 2016). Oleh karena itu, segmen manufaktur pakaian jadi 
ini juga lebih responsif terhadap perubahan harga dan besar nilai pengeluaran yang siap 
dibelanjakan konsumen.  
 
Peserta industri meliputi penjual pakaian jadi grosir, yang menjalankan fungsi wirausaha 
melibatkan produksi pakaian jadi seperti membeli bahan baku, pembuatan sampel, penyusunan 
bahan pakaian untuk diproduksi, dan pemasaran produk jadi (CIS 2016). Di Kanada, pedagang 
grosir meminimalkan risiko operator industri dengan membeli barang dalam jumlah besar dan 
memasok barang-barang industri ke peritel hilir, bertanggung jawab atas penyimpanan dan 
transportasi di seluruh negeri (IBISWorld 2016). Dalam beberapa tahun terakhir, kebanyakan 
produsen besar pakaian kelas bawah juga telah mampu mencapai skala ekonomi dan memangkas 
penjual grosir untuk menjual barang dagangan mereka dengan secara langsung menjual ke peritel 
melalui kontrak berskala besar. 
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Peraturan 
 
Industri pakaian dan tekstil di Kanada diatur berdasarkan Undang-Undang Keamanan Produk 
Konsumen Kanada (Canada Consumer Product Safety Act (CCPSA) dan Undang-Undang 
Produk yang Membahayakan (Hazardous Products Act (HPA)). Produk tekstil yang diproduksi, 
diimpor, diiklankan, atau dijual di Kanada wajib mematuhi CCPSA dan wajib memenuhi 
persyaratan sifat mudah terbakar (flammability) yang diatur dalam Peraturan Sifat Mudah 
Terbakar Tekstil (Textile Flammability Regulations). Metode Ujian untuk Sifat Mudah Terbakar 
Tekstil tersedia di Health Canada  (cps-spc@hc-sc.gc.ca). 
 
Perusahaan juga harus mematuhi inisiatif global seperti Inisiatif Kepatuhan Sosial Bisnis 
(Business Social Compliance Initiative), United Nations Global Compact Framework, dan Fair 
Factories Clearinghouse, yang semuanya bertujuan untuk menetapkan standar universal untuk 
kondisi pabrik dan ketenagakerjaan, serta kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan hidup 
dalam sektor pakaian jadi.  
 
Semua pakaian konsumen diberi label sesuai dengan Undang-Undang Kemasan dan Pelabelan 
Barang Konsumen (Consumer Packaging and Labelling Act). Lebih lanjutnya, terdapat Panduan 
Pemerintah Kanada untuk Undang-Undang Pelabelan Tekstil serta Peraturan Pelabelan dan 
Periklanan Tekstil (Government Guide to the Textile Labelling Act and the Textile Labelling and 
Advertising Regulations) memaparkan rincian untuk melabeli berbagai jenis kain dan pakaian. 
Untuk pakaian jadi DSST, Lampiran I Peraturan Pelabelan dan Periklanan Tekstil menetapkan 
bahwa label pakaian harus permanen, tahan terhadap 10 kali pencucian. Canadian Border 
Services Agency mengawasi sebagian besar pelabelan keterangan asal (country-of-origin), dan 
secara khusus memproses surat keterangan asal (SKA) yang terkait dengan barang tekstil dan 
pakaian jadi yang berasal dari negara paling tidak berkembang (certificates of origin related to 
textile and apparel goods originating in a least developed country) (CBSA 2015).  
 
Pertimbangan Ekspor: Konteks Indonesia 
 
Industri garmen di Indonesia amat luas, dengan kapasitas ekspor yang signifikan untuk pakaian 
jadi rajutan dan non-rajutan terbuat dari serat sintetis atau alami, jaket, celana dan celana 
panjang, kemeja, blus, pakaian dalam, mantel, garmen fesyen, dan aksesoris laki-laki, 
perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, dan anak-anak. Produk ini membidik negara tujuan 
utama ekspor tekstil seperti AS, Jepang, Jerman, Turki, Korea, RRT, Uni Emirat Arab, Inggris, 
Brasil, dan Malaysia. Industri garmen adalah salah satu kontributor terbesar neraca perdagangan 
Indonesia berkat perolehan ekspornya, menjadikan Indonesia pelaku penting dalam perindustrian 
garmen dunia (TPSA, tidak dipublikasikan). Menurut Kuncoro, prestasi ini mencerminkan 
tingginya tingkat daya saing industri pakaian Indonesia di dunia (Kuncoro 2013).2 Meskipun 
demikian, dari perspektif perdagangan secara murni, sektor garmen di Indonesia amat 
bergantung pada impor bahan seperti benang dan kain dari rayon, kapas, dan sutra (GBG 2015). 
 
Aspek paling relevan dari industri pakaian jadi untuk Indonesia ialah pembukaan lapangan kerja. 
Produksi garmen mempekerjakan sekitar 1,1 juta orang (GBG 2014), dan kebanyakan pekerja 

                                                 
2 Menurut Kuncoro (2013), industri tekstil dan pakaian jadi telah berkembang terutama karena pakaian.  

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-1.68/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/H-3/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2016-194/index.html
mailto:cps-spc@hc-sc.gc.ca
http://www.fta-intl.org/sites/default/files/final_infokit_bsci_producers.pdf
http://supply-chain.unglobalcompact.org/
http://www.fairfactories.org/Home/FFC-Members
http://www.fairfactories.org/Home/FFC-Members
http://www.laws.justice.gc.ca/eng/acts/C-38/index.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01249.html#Objectives
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01249.html#Objectives
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/b255-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/b255-eng.html
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adalah perempuan muda (Mather 2004; Kuncoro 2013). Dari perspektif sejarah, selama periode 
1990-2003, garmen menjadikan kontribusi sektoral terbesar untuk ekspor di Indonesia (Kuncoro 
2013). Tekstil dan produk tekstil (disingkat sebagai industri TPT pada sumber-sumber Indonesia) 
mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2003, tetapi industri ini telah berhasil 
memulihkan volume dan nilai ekspor sejak tahun 2004. Pemulihan ini terus berlanjut, dengan 
peringkat World Trade Organization, Indonesia di antara 10 pemasok tekstil dan pakaian teratas 
di dunia pada tahun 2011, menyumbang 1,8 persen terhadap permintaan tekstil dan pakaian 
global dan 1,1 persen permintaan UE.  
 
Lokasi 
 
Distribusi geografis industri tekstil dan garmen hampir 90 persen terpusat di Jawa, dan lebih dari 
50 persen terkonsentrasi di Jawa Barat (Kuncoro 2013, Tabel Angka 6). Terdapat sedikit 
desentralisasi dibanding 10 tahun sebelumnya ketika hampir 95 persen industri tekstil Indonesia 
berlokasi di Jawa. Konsentrasi tertinggi ditemukan di Jawa Barat, diikuti Jawa Tengah dan 
Jakarta.  
 
Tabel 1, disusun oleh Kuncoro dengan menggunakan data Biro Pusat Statistik (2002, 2008), 
menunjukkan klaster industri TPT di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Yogyakarta, dan Banten pada 2001-2007. Jawa Barat memiliki konsentrasi tertinggi untuk 
lapangan kerja, nilai tambah, dan jumlah perusahaan terbesar. 
 
Tabel 1 
Klaster Industri TPT di Indonesia 

Provinsi Pekerjaan  
(% of total) 

Nilai tambah 
(% total) 

Jumlah perusahaan 
(% total) 

 2001 2007 2001 2007 2001 2007 
DKI Jakarta 22,8 20,2 24,4 25,9 28,6 25,5 
Jawa Barat 39,5 42,5 36,8 35,7 23,5 25,1 
Jawa Tengah 16,2 16,7 15,9 9,7 17,2 27,8 
DIY 0,9 2,0 0,7 1,6 1,6 1,1 
Banten 9,4 8,8 11,5 21,3 3,5 3,4 
Total lima provinsi 88,8 90,3 89,3 94,2 74,4 82,9 
Lainnya 11,2 9,7 10,7 5,8 25,6 17,1 
Jabodetabek 49,5 46,0 53,0 65,0 39,8 34,7 
Indonesia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sumber: Kuncoro 2013. 
 
Lokasi terpenting untuk industri TPT meliputi Jakarta (dan juga mencakup kawasan metropolitan 
Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Sukabumi) dan kawasan metropolitan Bandung dan sekitarnya, 
koridor Semarang-Ungaran, serta Pekalongan (Kuncoro 2013). Di kompleks-kompleks industri 
Jawa Barat, Jakarta, dan Banten terutama terdiri dari usaha-usaha menengah sampai usaha besar, 
sementara UKM lebih umum berada di kawasan seperti Yogyakarta dan Bali. Akan tetapi, sektor 
ekspor didominasi oleh produsen besar; UKM tidak signifikan proporsinya (Tambunan n.d.). 
Selain itu, produksi batik dapat ditemukan di Solo, Yogyakarta, Bandung, Cirebon, Pekalongan, 
Surakarta, Banjarnegara, Madura, dan Jakarta (Fibre2Fashion 2014). 
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Karakteristik Sektor Umum 
 
Menurut data 2010, setidaknya ada 2.869 perusahaan di industri TPT Indonesia yang 
menyumbang investasi sebesar Rp150,5 triliun (Kuncoro 2013). (Lihat Tabel 2.) Jumlah 
perusahaan di industri TPT meningkat sekitar 8 persen antara 2005 dan 2010. Dalam periode 
yang sama, investasi meningkat sebesar 13,7 persen dan jumlah pekerja meningkat sebesar 19,0 
persen. 
 
Tabel 2 
Sekilas tentang Sektor TPT Indonesia 

Deskripsi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Perusahaan (jumlah) 2.656 2.699 2.726 2.818 2.853 2.869 
Nilai investasi (Rp 
miliar) 132.381 135.648 137.906 142.068 146.170 150.525 

Jumlah pekerja (nomor) 1.176.773 1.191.326 1.234.250 1.289.400 1.337.497 1.399.856 
Sumber: Kuncoro 2013. 
  
Sektor ini ciri-cirinya adalah terdiri dari segelintir produsen besar yang terintegrasi penuh, lebih 
dari 800 usaha menengah, ditambah sejumlah perusahaan kecil (EKONID 2001). UKM telah 
bertumbuh lebih dari 50 persen antara tahun 2005 dan 2011 (Kuncoro 2013).  
 
Kinerja Ekspor 
 
Indonesia memiliki peringkat 11 di antara eksportir garmen HS Chapter 62 (pakaian tenunan), 
dengan nilai US$4,0 miliar pada 2015, mewakili sekitar 1,8 persen ekspor global. Untuk Chapter 
61 (pakaian rajutan), Indonesia di peringkat 15 di antara eksportir global, dengan US$3,3 miliar 
atau setara dengan 1,5 persen dari total perdagangan dunia. Selama 20 tahun terakhir, total 
ekspor tekstil dan garmen Indonesia, yang mencakup beberapa chapter produk lain, terus 
meningkat, (Kuncoro 2013) mencapai $12,6 miliar (peringkat 12) pada 2012 (TPSA, tidak 
dipublikasikan; Textile World Asia 2013).  
 
Menurut laporan International Labour Organisation (ILO) 2014 mengenai dampak penghapusan 
Perjanjian Multi-Serat (Multi-Fibre Agreement), telah terjadi lebih banyak perubahan pada nilai 
tambah industri garmen3 ketimbang produksi tekstil. Untuk yang terakhir, peringkat di antara 15 
negara penghasil tekstil utama dunia sedikit berubah dari 2005 sampai dengan 2013 terkait 
dengan total nilai tambah. Akan tetapi, pangsa pasar global dalam nilai tambah pakaian berubah 
secara substansial pada periode yang sama, dengan pertumbuhan Indonesia lebih dari 100 persen. 
Negara lain yang memetik keuntungan dari penghapusan sistem kuota Perjanjian Multi-Serat 
adalah RRT (dengan tingkat pertumbuhan 66 persen), Brasil, dan India. Pada periode yang sama, 
kebalikannya dialami AS, Jepang, Korea, dan produsen utama dari Eropa mengalami penurunan 
pangsa nilai tambah lebih dari 30 persen. Penurunan paling akut, 63 persen, terdapat di Inggris 
(ILO 2014). 
 
                                                 
3 “Nilai tambah  bruto (gross value added) adalah nilai keluaran dikurangi nilai konsumsi antara (intermediate 
consumption), ini adalah cara mengukur kontribusi pada PDB yang dihasilkan oleh masing-masing produsen, 
industri atau sektor; nilai tambah bruto adalah sumber pendapatan utama dari SNA dihasilkan dan disalurkan ke 
distribusi utama akun pendapatan.” https://unstats.un.org/unsd/snaama/glossresults.asp?gID=51.  

https://unstats.un.org/unsd/snaama/glossresults.asp?gID=51
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Kekuatan dan keberhasilan Indonesia di pasar ekspor internasional dihasilkan dari peningkatan 
kualitas, termasuk produksi kain lokalnya. Kain Indonesia populer di kalangan perancang 
busana. Selain itu, tekstil memainkan peran penting dalam budaya Indonesia. (Lihat kotak 
"Tekstil dalam Budaya Indonesia.")  
 
Tekstil dalam Budaya Indonesia 
 
Batik adalah kain tradisional Indonesia yang berasal dari abad ke-17. Pola yang rumit ditulis 
tangan, kebanyakan oleh perempuan, menggunakan malam dan canting, kemudian secara 
bertahap dicelupkan pada pewarna alami. Diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya, batik 
di Indonesia juga mewakili status sosial dan tradisi daerah (Rulistia 2015). 
 
Terdapat lebih dari 1.800 motif klasik di Yogyakarta dan Solo, dan lebih dari 1.000 di Jawa 
Timur. Batik klasik paling rumit yang ditulis tangan hanya bisa ditemukan di daerah Yogyakarta 
dan Surakarta di Jawa Tengah.1 Motif dan warna, dibentuk oleh pengaruh budaya, 
mengidentifikasi kota/wilayah produksi. Sebagai pakaian tradisional, batik yang berbeda 
(terutama dalam bentuk sarung atau kemeja) akan dikenakan untuk berbagai keperluan. Kain 
batik tidak hanya digunakan untuk pakaian, tapi juga untuk taplak meja, bed cover, dasi pria, 
dekorasi, mainan lembut, tas tangan, dan sepatu. Pada Indonesia yang modern, batik tulis 
berkualitas tinggi masih diproduksi oleh perajin di toko-toko kecil. 
 
Harga mungkin cukup tinggi untuk potongan yang rumit dan satu potong memerlukan waktu 
hingga enam bulan untuk diproduksi seorang perempuan.2 Ada juga price point yang lebih 
moderat, karena batik telah berhasil menjadi bagian dari fesyen sehari-hari di Indonesia dan di 
dunia internasional. Saat ini, sebagian besar tekstil batik cap dicetak oleh mesin dengan pewarna 
kimia. Tekstil ini diproduksi di pabrik-pabrik, yang sebagian besar didominasi oleh operator laki-
laki (sementara perempuan mendominasi pabrik pembuatan garmen). 
 
Contoh kerajinan dan warisan tradisional Indonesia adalah tekstil tenunan tangan. Tekstil ini 
diproduksi di seluruh kepulauan Indonesia, kebanyakan oleh UKM dan usaha mikro. Beberapa 
pengrajin menggunakan pewarna alami, dan kemudian kain tersebut dikenal sebagai tekstil tenun 
tangan ramah lingkungan (HWET). Belum lama, industri kecil ini mendapat dorongan dari 
SWITCH-Asia's Project for Handwoven Eco-textiles. Proyek ini mendukung bisnis milik 
perempuan untuk meningkatkan kapasitas teknis, manajemen, dan bisnis mereka dan 
memperkenalkan materi dan proses ramah lingkungan baru. Mengenai tata kelola, proyek ini 
memiliki model yang menjalin hubungan langsung antara koperasi produsen dan eksportir 
(World Bank Group 2015). 
 
Catatan kaki: 
1. Banyak motif yang rumit dan sakral, seperti yang dikenakan sultan, diciptakan setelah 

pengrajin menyelesaikan proses ritual puasanya sebagai cara untuk meraih kualitas tertinggi 
(wawancara dengan Nita Kenzo, pemilik Galeri Mustokoweni, Yogyakarta). 

2. Berdasarkan lima sampai enam jam kerja per hari untuk kain yang sama. 
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Peluang Pertumbuhan di Kanada 
 
Banyak produsen Kanada telah mengalihdayakan operasi manufaktur mereka untuk 
memanfaatkan biaya upah lebih rendah dan menghindari bea yang wajib dibayar perusahaan 
pakaian jadi Kanada ketika mengimpor bahan baku. Dalam banyak kasus, produsen yang 
berbasis di negara-negara di Asia Tenggara dapat mengimpor kain bebas bea dari negara-negara 
seperti RRT, dan memproduksi pakaian jadi untuk diekspor ke Kanada bebas bea. Meski 
demikian, produsen berbasis di Kanada menggunakan kain yang sama akan mengalami posisi 
kurang menguntungkan karena biaya produksi dalam negeri lebih tinggi, dan juga tarif bahan 
baku yang lebih tinggi.  
 
Penetrasi impor diperkirakan akan terus melanjutkan lintasannya (trajectory) ke atas, dan volume 
perdagangan antara Asia Timur dan Kanada diantisipasi akan semakin meningkat. Peluang 
pertumbuhan untuk Indonesia juga timbul dari dinamika yang berubah, misalnya, pergeseran 
manufaktur pakaian luar negeri dari RRT ke negara-negara dengan biaya lebih rendah, yang 
mungkin juga mendapat keuntungan dari akses preferensial ke negara-negara seperti Kanada. 
Memang, sebagian besar pelaku utama di pasar impor Kanada di segmen ini, khususnya yang 
telah berkembang pesat seperti Kamboja dan Bangladesh, mendapatkan keuntungan dari akses 
preferensial. 
 
Pelaku pasar bisa menjajaki peluang pertumbuhan dengan memanfaatkan harga kapas dunia, 
yang diperkirakan akan terus turun. Harga kapas yang lebih rendah dapat menghasilkan margin 
keuntungan yang lebih tinggi bagi produsen. 
 
Tekstil teknis telah menjadi penyumbang penting demi kemajuan produk pakaian jadi baru, 
seperti produk fungsional yang diproduksi untuk perlindungan atau keselamatan di pasar militer, 
pertahanan, dan keamanan.  
 
Dari perspektif pertumbuhan, ada dua tren penting untuk pakaian jadi: pertumbuhan peritel 
daring (online) dan e-dagang, dan meningkatnya penggunaan dan potensi teknologi, termasuk 
teknologi D2C (langsung ke konsumen) seperti pemindaian tubuh 3D, yang memindai dan 
mengimpor ukuran tubuh model ke dalam program desain yang merampingkan proses produksi 
serta menurunkan biaya keseluruhan (IBISWorld 2016).  
 
Prospek pertumbuhan di pasar Kanada lebih baik pada margin dan kualitas akhir yang lebih 
tinggi dari pasar pakaian jadi. 
 
Rantai Nilai 
 
Seluruh industri tekstil dan garmen Indonesia memiliki rantai nilai yang kompleks; hal ini 
terintegrasi secara vertikal dan terbagi menjadi sub-industri hulu, menengah, serta hilir. (Lihat 
Tabel 3 dan Gambar 1.) Sub-industri hulu menghasilkan serat-alami (kapas), sintetis (akrilik, 
poliester), dan semi sintetis (rayon). Sub-industri ini terdiri dari produsen bahan input untuk 
produksi non-tenun, pemintalan, dan industri tenun. Sub-industri hulu bersifat padat modal dan 
teknologi, bukan padat karya. Sub-industri menengah meliputi (pemintalan) benang dan tenun. 
Proses tenun bervariasi, tergantung pada dua jenis alat tenun dasar: dioperasikan oleh tangan 
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(alat tenun bukan mesin-ATBM) atau alat tenun otomatis (dioperasikan oleh mesin). Teknologi 
ATBM terutama dimanfaatkan oleh perusahaan kecil. Keluaran industri TPT menengah diproses 
oleh produsen garmen dan poliester (industri hilir). 
 
Tabel 3 
Rantai Nilai Sektor TPT Indonesia 

Struktur 
industri Sektor Karakteristik industri 

Hulu  - serat alami 
- Serat buatan 

- Industri padat modal dan berskala besar 
- industri yang sepenuhnya otomatis  
- Sejumlah besar perusahaan berskala kecil dengan 

keluaran (output) besar 
- penyerapan energi sangat tinggi 
- Produk: serat alami dan sintetis 

Menengah - pemintalan 
- tenun 
- rajut 
- pencelupan/percetakan/ 

penggarapan akhir 
(finishing) 

- Modal sedang dan investasi yang intensif 
- teknologi modern dan pertumbuhan yang berkelanjutan 
- Tenaga kerja lebih besar dari pada industri hulu 
- penyerapan energi tinggi 
- produk: benang, kain meteran (tenunan dan rajutan), 

dan kain jadi 
Hilir  - garmen 

- produk tekstil/rumah 
tangga lainnya 

- padat karya dan kebanyakan perempuan 
- Berkembangnya teknologi dan antara padat modal dan 

padat karya 
- Fleksibilitas tinggi dengan berbagai konsumen produk 

akhir 
- produk: pakaian, seprai, gorden, selimut, jok mobil, 

tenda, karpet, dll. 
Sumber: Kuncoro 2013. 
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Gambar 1 
Rantai Pasok Industri Tekstil dan Pakaian 

Sumber: ILO (2014). 
 
Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Industri Pakaian Jadi  
 
Kementerian Perindustrian memiliki dua lembaga utama untuk mendukung pengembangan 
seluruh industri Indonesia: Balai Besar (Balai) dan Balai Riset dan Standarisasi (Baristand). 
Tujuan kedua lembaga tersebut adalah untuk menyediakan berbagai sektor industri dengan 
layanan para ahli untuk meningkatkan kualitas produk dan komoditas mereka, memastikan 
kepatuhan terhadap standar internasional dan nasional. Balai Besar Tekstil, atau Textile Research 
Institute, didirikan oleh Belanda pada 1922 di Bandung, yang pernah menjadi ibukota tekstil 
negara tersebut. Di antara kewajibannya, Balai bertanggung jawab atas penelitian mengenai 
bahan, proses, pengendalian pencemaran, penyediaan layanan penyuluhan teknologi (pengujian 
dan pengendalian mutu), dan pelatihan (misalnya, penggunaan mesin, pencelupan warna, dll.). 
Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia mengalokasikan Rp1 triliun 
pada 2012 untuk mendukung proses ekspor UKM (Sari 2015). Selanjutnya, Pemerintah 
Indonesia telah memberikan keringanan pajak untuk industri-industri furnitur, tekstil, dan produk 
tekstil serta mainan padat karya untuk mendukung sektor-sektor ini (APIDKI 2013). Pada 
akhirnya, kota-kota besar di Jawa Barat telah menerapkan kebijakan khusus untuk meningkatkan 
teknologi dan berencana untuk menyediakan insentif bagi pertumbuhan industri (TPSA, tidak 
dipublikasikan). 
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Ketenagakerjaan pada Sektor Pakaian Jadi 
 
Pada 2012, industri tekstil dan garmen mempekerjakan 1,35 persen dari 110,8 juta pekerja 
Indonesia, setara dengan 9,7 persen dari seluruh pekerja di sektor manufaktur (GBG 2013). Jawa 
Barat, kota Sukabumi, dengan banyak pekerja terampil, merupakan wilayah utama alokasi 
penanaman modal asing untuk garmen (Kementerian Perdagangan 2011; TPSA, tidak 
diterbitkan).  
 
Secara global, upah rata-rata riil telah meningkat sejak 2011; namun, seperti yang ditunjukkan 
oleh Laporan Pembangunan Industri UNIDO 2013, upah di industri tekstil dan pakaian lebih 
rendah dari rata-rata. Menurut laporan ini, upah rata-rata di sektor pakaian 35 persen lebih 
rendah daripada upah rata-rata di seluruh industri manufaktur, dan sektor tekstil perbedaannya 24 
persen lebih rendah (dikutip di ILO 2014, 23). 
 
Banyak negara produsen tekstil dan garmen terbesar di dunia - seperti Indonesia, Vietnam, India, 
Kamboja, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka - membayar upah minimum terendah (ILO 2014). 
(Lihat Bagan 7.) 
 
Bagan 7 
Upah Minimum Bulanan di Industri Pakaian per 1 Januari 2015 
(US$) 

 
Sumber: ILO 2015. 
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Pertimbangan Gender dalam Produksi Tekstil 
 
Perundang-undangan, Kebijakan, dan Kerangka Regulasi 
 
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan (CEDAW). Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi International Labour 
Organization (ILO) No. 111, yang mendorong negara-negara untuk mengembangkan langkah 
untuk menyediakan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam pendidikan dan 
pelatihan kejuruan serta memungkinkan perempuan untuk memasuki dan menjadi maju dalam 
berbagai jenis pekerjaan dan profesi yang lebih luas, serta di tingkat senior (Haspels dan lain-lain 
2011).4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga melarang diskriminasi atas 
dasar jenis kelamin. 
 
Pada 2000, sebuah keputusan presiden mewajibkan lembaga pemerintah untuk 
mengarusutamakan gender ke dalam kerja mereka sebagai upaya menghapus diskriminasi gender 
(UN Women 2017). Selain itu, pada 2005, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
mengeluarkan serangkaian pilihan mengenai kesempatan kerja yang setara (kesempatan 
kerja)/EEO), yang diadopsi oleh serikat pekerja dan organisasi pengusaha. Gender juga 
merupakan tema lintas sektoral dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-
2014 (UN Women 2017).  
 
Perempuan di Sektor Ini 
 
Sekitar 52 persen pekerja tetap industri garmen adalah perempuan (IFC 2015). Bagian hulu dan 
hilir industri ini bersifat padat modal dan semi padat modal. Pekerjaan penuh waktu di industri 
garmen hilir didominasi oleh perempuan lajang dan muda. Pekerjaan ini merupakan arus 
pendapatan baru bagi perempuan dan kesempatan untuk meningkatkan kemandirian, 
pemberdayaan, dan promosi (36 persen posisi manajemen puncak ditempati oleh perempuan) 
(IFC 2015). Namun, perlu dipahami bahwa sebagian besar pekerjaan di hilir merupakan 
pekerjaan tidak terampil dan padat karya dengan keamanan terbatas (Kuncoro 2013). Pekerjaan 
di hilir juga mencakup kontrak kerja jangka pendek yang jumlahnya signifikan, yang sebagian 
besar dikerjakan oleh perempuan berusia di atas 30 tahun. Pengusaha mengatakan bahwa mereka 
lebih memilih perempuan karena "perhatian pada detil" dan kemauan mereka untuk bekerja 
secara fleksibel. Pengumuman rekrutmen biasanya menjadikan perempuan sebagai persyaratan 
pekerjaan (Muna dan Farid 2015). 
 
Di Indonesia, upah dan kondisi kerja di industri tekstil dan pakaian kerja sama atau lebih baik 
daripada rata-rata dalam perekonomian, dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa 
keterbukaan perdagangan yang lebih baik berkorelasi positif dengan kemajuan hak ekonomi 
perempuan. 
 
Industri garmen dikenal sebagai industri yang mempekerjakan sejumlah besar pekerja rumahan, 
87 persen di antaranya perempuan, yang mengerjakan pakaian dengan basis kerja per potong 
(ILO 2014). 
                                                 
4 Sebuah satuan tugas tripartit yang dibentuk oleh departemen tersebut pada awalnya berfokus pada diskriminasi 
gender, walaupun panduan tersebut mencakup masalah yang lebih luas.  
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Mengenai perempuan sebagai pemilik UKM, produksi garmen adalah bisnis dengan rintangan 
rendah (low entry-barrier) dan lazim bagi perempuan untuk memulai usaha mikro/kecil, usaha 
rumahan, dan usaha internet di industri ini (Sadiana 2014; Tambunan 2012). Usaha rumahan 
berbasis perempuan memungkinkan fleksibilitas untuk mendamaikan pekerjaan dan keluarga, 
yang sering disukai oleh perempuan (Novianti 2012). 
 
Di bagian selatan Jawa Tengah, sebuah klaster batik yang mencakup enam kabupaten telah 
dibentuk untuk mengatasi tantangan yang berkaitan dengan akses pasar dan material. Di sisi 
produksi, mereka berbagi tenaga untuk pencelupan dan pencucian kain. Pendekatan klaster ini 
telah menyebabkan peningkatan produktivitas. Sebuah studi pada klaster ini merekomendasikan 
klaster untuk menjadi koperasi agar dapat mengumpulkan dana dan sumber daya secara efektif 
dan mengorganisasi asosiasi industri batik untuk Jawa Tengah bagian selatan (Setyorini, Pinasti, 
dan Rokhayati 2013). Contoh kerja sama lainnya adalah Solo dengan klaster gotong royong yang 
telah meningkatkan pemasaran (Maryam 2015).  
 
UKM perempuan mendominasi pasar ceruk (bernilai tinggi) yang berkembang. Pasar-pasar 
tersebut termasuk garmen yang dirancang, batik tulis, busana Islami (Hijab), dan fashion ramah 
lingkungan dan etis (Ethical Fashion Forum).5  
 
Peraturan Lingkungan 
 
Dasar hukum peraturan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat dan bahwa 
lembaga ekonomi nasional harus menegakkan prinsip-prinsip keberlanjutan, mempertimbangkan 
lingkungan dalam perspektif. Peraturan lingkungan umum mengacu pada undang-undang yang 
berlaku untuk semua sektor, yang paling penting adalah Undang-Undang No. 32/2009 tentang 
pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Undang-undang ini menetapkan prinsip dasar 
pembangunan berkelanjutan lingkungan, termasuk perencanaan lingkungan, pemanfaatan 
sumber daya alam, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan (restorasi), pengawasan, dan 
pengendalian lingkungan, serta penegakan hukum. Ada berbagai perangkat pengelolaan 
lingkungan, seperti penilaian lingkungan strategis untuk kebijakan dan program, analisis eko-
regional, dan anggaran lingkungan. Analisis dampak lingkungan (AMDAL) adalah instrumen 
utama untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat inisiatif baru. Kegiatan fisik atau bisnis 
yang cenderung berdampak besar terhadap lingkungan wajib melaksanakan proses AMDAL. 
Tergantung sejauh mana dampak lingkungan proyek, perusahaan dapat diminta untuk 
mengeluarkan penilaian dampak lingkungan, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), 
dan/atau laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan 
(UKL/UPL). 
 
  

                                                 
5 Lihat juga SOURCE—platform Ethical Fashion Forum untuk industri fesyen dan tekstil yang bertujuan untuk 
mempromosikan industri berkelanjutan. Lihat www.ethicalfashionforum.com  
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Kerangka Kesukarelaan oleh Sektor 
 
Tenaga Kerja 
 
Setelah runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh, sorotan dunia berfokus pada industri garmen. 
Ukurannya yang amat besar dan strategi sumber (sourcing) dalam rantai pasok (dengan efek 
terhadap kondisi ketenagakerjaan) menyebabkan satu laporan penelitian berkesimpulan: 
Business as Usual Bukan Pilihan (Labowitz dan Baumann-Pauly 2014). 
 
Di tingkat internasional, terdapat standar produksi yang bertanggung jawab yang dipromosikan 
perusahaan global yang memperoleh sumber dari penyedia lokal (yaitu, BSCI Code of Conduct, 
Ethical Trading Initiative, Apparel Industry Partnership, dan WRAP6). Etika fesyen berfokus 
pada bahan yang berkelanjutan, upah adil, dan produksi yang aman. Standar ISO9001 dan 
produksi berkelanjutan telah menarik brand global. Ethical Trading Initiative Base Code (ITC 
2011) yang diikuti oleh 68 perusahaan di 140 negara, termasuk Indonesia, mencakup penerapan 
standar minimum ketenagakerjaan dalam usaha, produksi, dan sourcing (pekerjaan dipilih secara 
bebas, perjanjian kerja bersama dihormati, kondisi kerja aman, non-diskriminasi diterapkan, 
upah dibayar, pekerja anak dan kerja paksa tidak dipraktikkan, upaya kesehatan dan keselamatan 
kerja dilaksanakan). Better Work program dari International Labour Organization di Indonesia 
memberikan pelatihan keterampilan dan sumber daya untuk pengusaha dalam penerapan standar 
ketenagakerjaan (Better Work 2014). 
 
Lingkungan 
 
Istilah yang berkelanjutan atau "bertanggung jawab terhadap lingkungan," ketika diterapkan pada 
produk tekstil, harus berarti dampak lingkungan minimal dari seluruh siklus hidup - mulai dari 
produksi serat sampai manufaktur, penggunaan, pemeliharaan, dan pembuangan (Chen and 
Burns 2006). Upaya membuat industri lebih ramah lingkungan menghasilkan beberapa 
peningkatan, meski masih dianggap awal. Berbeda dengan industri makanan - permintaan 
produk hijau lebih merupakan hasil tekanan konsumen - produsen dan pengecer yang menjadi 
pendorong utama tekstil berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran konsumen (Komisi Eropa, 
2013). 
 
Produksi Serat Berkelanjutan 
 
Serat yang lebih hijau termasuk kapas organik, poliester yang terbuat dari bahan daur ulang, dan 
serat selulosa yang diregenerasi terbuat dari sumber daya terbarukan yang tumbuh cepat 
(misalnya serat bambu, rami, atau serat jagung yang berlimpah). Kapas organik, yang ditanam 
tanpa menggunakan pestisida atau bahan kimia beracun lainnya, kini diproduksi di 20 negara, 

                                                 
6 Lihat www.wrapcompliance.org/en/12-principles. WRAP memiliki 12 prinsip yang berakar pada semangat 
konvensi International Labour Organization. Hal ini termasuk 1) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan tempat 
kerja; 2) larangan terhadap kerja paksa; 3) larangan terhadap buruh anak; 4) larangan pelecehan  atau kekerasan; 5) 
kompensasi dan tunjangan; 6) jam kerja sesuai perundang-undangan di negara tersebut; 7) larangan diskriminasi; 8) 
ketentuan lingkungan kerja yang aman dan sehat; 9) kebebasan berkumpul dan perjanjian kerja bersama; 10) 
kepatuhan terhadap peraturan, regulasi, dan standar; 11) kepatuhan bea cukai; dan 12) pemeliharaan prosedur 
keamanan untuk mencegah kargo tanpa manifesto untuk pengiriman dari tempat tertentu (outbound shipments).; 

http://www.wrapcompliance.org/en/12-principles
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dipimpin oleh India. Meski pangsa pasar global masih kecil (0,7 persen), permintaan selama 
beberapa tahun terakhir telah meningkat. Pertumbuhan diperkirakan akan tetap kuat karena 
produk kapas organik mulai mengisi gerai dan pengecer fesyen utama AS dan Eropa. Serat 
sintetis juga diproduksi dari kain poliester daur ulang dan dari botol yang terbuat dari polietilen 
tereftalat (PET). Poliester daur ulang mengisi sebagian besar serat daur ulang di industri ini. 
Namun pangsa pasar fesyen hijau masih kecil, diperkirakan 2 persen dari keseluruhan industri 
(Nasser 2013). Hambatan ekspansi mencakup tingginya harga produk organik, keengganan 
produsen dan konsumen untuk menggunakan bahan daur ulang, dan infrastruktur yang lemah 
untuk daur ulang kain dan tempat pembuangan limbah (Chen dan Burns 2006).  
 
Manufaktur Berkelanjutan 
 
Dalam pembuatan tekstil, teknologi dan material baru sedang dikembangkan dan digunakan 
untuk mengurangi dampak lingkungan. Mesin generasi baru lebih hemat energi dan air. Zat 
ramah lingkungan lainnya dapat dimanfaatkan pada setiap tahap proses pembuatannya. Sebagai 
contoh, penggunaan enzim organik dalam penghilangan kanji (desizing) kapas dan pemasakan 
(scouring) kain adalah alternatif yang jauh lebih ramah lingkungan daripada sodium hidroksida 
(Chen dan Burns 2006). Pewarna alami (biasanya berasal dari tumbuhan) bisa menggantikan 
pewarna sintetis. Teknologi baru pencelupan tanpa air juga sedang dikembangkan, walaupun 
masih mahal dan hanya untuk serat tertentu (kebanyakan poliester). Serat berbasis pulp kayu 
yang berasal dari pohon kayu putih (yakni, Tencel) dapat diproduksi dengan menggunakan 
bahan kimia yang tidak terlalu beracun, dan proses loop tertutup - dimana pelarut didaur ulang - 
juga dapat digunakan. Meski demikian, teknologi hijau baru ini masih mahal, yang berarti tekstil 
berkelanjutan masih perlu bertahun-tahun untuk menjadi praktik arus utama. 
 
Pelabelan Lingkungan Sukarela 
 
Kinerja lingkungan tekstil dikomunikasikan ke konsumen melalui beberapa sistem eko-label 
yang berbeda. Yang terkemuka termasuk the Global Organic Textile Standard (GOTS), Fair 
Trade, Cradle to Cradle, EU Ecolabel, Nordic Ecolabel, dan Sustainable Textile Production 
(STeP) oleh Oeko Tex.7  Mayoritas eko-label ini bersifat sukarela, kecuali Organic Label, yang 
diatur secara ketat di banyak negara. Skema sertifikasi yang berbeda mungkin berfokus pada 
kinerja lingkungan (dan terkadang sosial) pada fase yang berbeda, misalnya, bahan baku, 
manufaktur, pembuangan, atau kombinasi. Beberapa sertifikasi tekstil yang paling umum 
ditemukan di Kanada adalah GOTS (yang menggabungkan standar perdagangan organik dan 
adil), bluesign, Cradle to Cradle, EU Ecolabel, dan Oeko-Tex. 
 
Tekstil Berkelanjutan di Indonesia 
 
Pemerintah telah meluncurkan Program Restrukturisasi Tekstil untuk membantu industri dengan 
modal pembiayaan yang diperlukan untuk mendapatkan peralatan baru. Sejak 2000, Kementerian 
Lingkungan Hidup Indonesia juga telah menetapkan penolakukuran (benchmarking) eko-label 
untuk berbagai industri, termasuk tekstil, dengan harapan industri dapat mematuhi dan 
mengelola sendiri praktik eko-label. 
 
                                                 
7 Untuk daftar lebih lengkap, mohon kunjungi www.ecotextilelabels.com/.  

http://www.ecotextilelabels.com/
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Ada beberapa tanda bahwa tekstil berkelanjutan mulai ada di Indonesia. Sejumlah kecil produsen 
garmen Indonesia telah menghasilkan serat poliester dari produk daur ulang. Sejumlah 
perusahaan besar di Indonesia juga telah memperoleh sertifikasi tekstil berkelanjutan (mis., 
GOTS, Oeko-Tex) untuk proses manufaktur mereka. Beberapa industri rumahan yang 
menggunakan serat dan pewarna yang lebih ramah lingkungan (mis., kapas organik, modal, 
pewarna alami) bermunculan di Bali (Greenspeak 2010). 
 
Sertifikasi di Kanada 
 
Menurut Trade Facilitation Office (TFO) Kanada, ada sejumlah sertifikasi relevan untuk impor 
pakaian jadi ke Kanada. Banyak pembeli menganggap isu hak-hak buruh sama pentingnya 
dengan isu lingkungan; Hal ini dapat mempengaruhi keputusan sourcing (TFO 2014). Brands 
memandang peran pemerintah di negara-negara produsen tekstil adalah memperbaiki standar dan 
memastikan penegakan hukum. Dalam hal pakaian yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, 
tren di Kanada termasuk dan melampaui kapas organik. Misalnya, pakaian yang terbuat dari kain 
daur ulang telah menjadi populer, begitu juga pakaian jadi yang diproduksi oleh perusahaan yang 
bertanggung jawab secara korporat. 
 
Lampiran A memberikan gambaran umum tentang semua standar yang dapat diterapkan pada 
pakaian jadi Indonesia yang ditujukan ke Kanada sesuai dengan Standards Map8 International 
Trade Center. 
 
Kesimpulan 
 
Industri garmen Indonesia sangat luas dan memiliki kapasitas ekspor yang signifikan untuk 
pakaian jadi rajutan dan tenunan. Produk-produk ini masuk ke tujuan ekspor utama tekstil seperti 
AS, Jepang, Jerman, Turki, Korea, RRT, Uni Emirat Arab, Inggris, Brasil, dan Malaysia. Industri 
garmen merupakan salah satu kontributor terbesar neraca perdagangan Indonesia berkat 
keuntungan ekspor, menjadikannya pemain penting dalam industri ini di seluruh dunia. Industri 
ini juga salah satu penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. 
 
Peluang pertumbuhan ada di pasar Kanada untuk eksportir pakaian jadi DSST Indonesia. Posisi 
Indonesia di pasar impor Kanada untuk pakaian jadi DSST relatif lebih baik dari posisi globalnya 
untuk pasar yang sama. Indonesia menduduki daftar 10 besar eksportir ke Kanada namun tidak 
untuk ekspor global pada segmen pakaian jadi DSST. 
 
  

                                                 
8 Standard Map ITC, www.standardsmap.org/identify. 

http://www.standardsmap.org/identify
http://www.standardsmap.org/identify


27 
 

Referensi 
 
APIDKI (Asosiasi Pertekstilan Indonesia Api Dki Jaya/Indonesia Textile Association). 2013. 
Industri Padat Karya Dapat Keringanan Pajak. http://apidki-jakarta.weebly.com/berita/industri-
padat-karya-dapat-keringanan-pajak (diakses pada 22 Januari 2017). 
 
Better Work Indonesia. 2014. Better Work Indonesia: Garment Industry 4th Compliance 
Synthesis Report. Jenewa, Swiss: International Labour Organization (ILO). 
http://betterwork.org/indonesia/?p=5889 (diakses pada 13 Januari 2017). 
 
CBSA (Canada Border Services Agency). 2015. B255— Certificates of Origin—Textile and 
Apparel Goods Originating in a Least Developed Country. www.cbsa-
asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/b255-eng.html (diakses pada 22 Januari 2017). 
 
Chen, Hsiou-Lien, dan Leslie Davis Burns. 2006. “Environmental Analysis of Textile Products.” 
Clothing and Textile Research Journal 24, no. 3: 248–61. 
www.researchgate.net/publication/247782661_Environmental_Analysis_of_Textile_Products 
(diakses pada 23 Januari 2017). 
 
CIS (Canadian Industry Statistics). 2016. Women’s, Girls’ and Infants’ Cut and Sew Clothing 
Manufacturing—31524. www.ic.gc.ca/app/scr/app/cis/summary-sommaire/31524 (diakses pada 
22 Januari 2017).  
 
EKONID (The German-Indonesian Chamber of Industry and Commerce). 2001. Pilot Project 
Strengthening Environmental Capability in Developing Countries (ETC). Jerman: GTZ.  
European Commission. 2013. Sustainability of Textiles. Issue Paper No. 11, Brussels: Retail 
Forum for Sustainability. 
http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/pdf/issue_paper_textiles.pdf (diakses pada 29 
Januari 2017). 
 
Fibre2Fashion. 2014. Indonesian Batik Exports Grow Manifold in Last Five Years. 
www.fibre2fashion.com/news/announcement/newsdetails.aspx?news_id=167996 (diakses pada 
25 Januari 2017). 
 
GBG (Global Business Guide Indonesia). 2013. Indonesia’s Garment and Apparel Sector. 
www.gbgindonesia.com/en/manufacturing/article/2012/indonesia_s_garment_and_apparel_secto
r.php (diakses pada 16 Januari 2017). 
 
—. 2014. Indonesia’s Textile and Clothing Industry. 
www.gbgindonesia.com/en/manufacturing/article/2014/indonesia_s_textile_and_clothing_indust
ry.php (diakses pada 13 Februari 2017). 
 
—. 2015. Indonesia’s Textile Industry—Testing Times Upstream. 
www.gbgindonesia.com/en/manufacturing/article/2015/indonesia_s_textile_industry_testing_tim
es_upstream_11119.php (diakses pada 16 Januari 2017). 

http://apidki-jakarta.weebly.com/berita/industri-padat-karya-dapat-keringanan-pajak
http://apidki-jakarta.weebly.com/berita/industri-padat-karya-dapat-keringanan-pajak
http://betterwork.org/indonesia/?p=5889
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/b255-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/b255-eng.html
http://www.researchgate.net/publication/247782661_Environmental_Analysis_of_Textile_Products
https://www.ic.gc.ca/app/scr/app/cis/summary-sommaire/31524
http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/pdf/issue_paper_textiles.pdf
http://www.fibre2fashion.com/news/announcement/newsdetails.aspx?news_id=167996
http://www.gbgindonesia.com/en/manufacturing/article/2012/indonesia_s_garment_and_apparel_sector.php
http://www.gbgindonesia.com/en/manufacturing/article/2012/indonesia_s_garment_and_apparel_sector.php
http://www.gbgindonesia.com/en/manufacturing/article/2014/indonesia_s_textile_and_clothing_industry.php
http://www.gbgindonesia.com/en/manufacturing/article/2014/indonesia_s_textile_and_clothing_industry.php
http://www.gbgindonesia.com/en/manufacturing/article/2015/indonesia_s_textile_industry_testing_times_upstream_11119.php
http://www.gbgindonesia.com/en/manufacturing/article/2015/indonesia_s_textile_industry_testing_times_upstream_11119.php


28 
 

Greenspeak [pseud.]. 2010. “Eco Textiles—Threads to Watch.” Bali Advertiser, 
http://baliadvertiser.biz/textiles-3/ (diakses pada 2 Februari 2017). 
 
Haspels, Nelien, Tim de Meyer, and Marja Paavilainen. 2011. Equality and Non-discrimination 
at Work in East and South-East Asia. Bangkok, Thailand: International Labour Organization. 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@sro-
bangkok/documents/publication/wcms_178415.pdf (diakses pada 2 Maret 2017). 
 
IBISWorld. 2015. Women’s and Girls’ Apparel Manufacturing in Canada: Market Research 
Report. N.p.: IBISWorld. 
 
—. 2016. Industry Performance in Men’s and Boys’ Apparel Manufacturing in Canada: Market 
Research Report. N.p.: IBISWorld. 
 
IFC (International Finance Corporation). 2015. Enterprise Survey—Indonesia. 
http://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/gender Diakses pada 22 January 2017. 
 
ILO (International Labour Organization). 2014. Wages and Working Hours in the Textile, 
Clothing, Leather and Footwear Industries. Issue paper, Geneva, Switzerland: ILO. 
www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_300463/lang--en/index.htm (diakses pada 1 
Februari 2017).  
 
—. 2015. Strong Exports and Job Growth in Asia’s Garment and Footwear Sector. Geneva: 
ILO. www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/WCMS_419798/lang--en/index.htm (diakses 
pada 30 Januari 2017). 
 
ISEDC (Innovation, Science and Economic Development Canada). 2017. Apparel Industry 
Profile. www.ic.gc.ca/eic/site/026.nsf/eng/h_00070.html (diakses pada 1 Februari 2017). 
 
ITC (International Trade Centre). 2011. Ethical Trading Initiative—ETI. Geneva, Switzerland: 
ITC. www.intracen.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=58613 (diakses pada 6 Januari 
2017). 
 
Kuncoro, Mudrajad. 2013. “Indonesia’s Textile and Its Products Industry: Recent Development 
and Challenges.” The Business and Management Review, 4 no. 2: 126–39. 
 
Labowitz, Sarah, and Dorothée Baumann-Pauly. 2014. Business as Usual Is Not an Option: 
Supply Chains and Sourcing After Rana Plaza. New York: NYU Stern School of Business 
Center for Business and Human Rights. 
 
Maryam, Siti. 2015. “Gotong Royong Marketing Formulation to Improve Batik in 
Kampoengbatik Laweyan.” Journal of Business & Economic Policy 2, no. 3: 69–74. 
 
Mather, Celia. 2004. Garment Industry Supply Chains: A Resource for Worker Education and 
Solidarity. Manchester, Inggris: Women Working Worldwide.  
 

http://baliadvertiser.biz/textiles-3/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@sro-bangkok/documents/publication/wcms_178415.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@sro-bangkok/documents/publication/wcms_178415.pdf
http://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/gender
http://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_300463/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/WCMS_419798/lang--en/index.htm
https://www.ic.gc.ca/eic/site/026.nsf/eng/h_00070.html
http://www.intracen.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=58613


29 
 

Ministry of Trade. 2011. Recent Review of Trade in Indonesia.” Jakarta: Ministry of Trade, 
2011. 
 
Muna, Naufa, and Miftah Farid. 2015. Analysis on Enhancing Indonesian Exports to the 
Canadian Market. Jakarta: Canada–Indonesia Private Sector Assistance Project. 
 
Nasser, Haya El. 2013. “What’s in Style: Eco-Friendly, Green Fashion.” USA Today. 
www.usatoday.com/story/money/business/2013/04/28/the-rise-of-green-fashion/1996773/ 
(diakses pada 3 Februari 2017). 
 
Novianti, Diah. 2012. Analisis Faktor Motivasi Wirausahawan Wanita dan Hubungannya 
dengan Pertumbuhan Usaha: Studi Kasus Pada UMKM Batik di Solo. Jakarta, Indonesia: 
Universitas Indonesia. http://lib.ui.ac.id/detail?id=20314107&lokasi=lokal (diakses pada 25  
Januari 2017). 
 
Rulistia, Novia D. 2015. “The Rise and Fall of Indonesian Batik.” Jakarta Post. October 3. 
www.thejakartapost.com/news/2015/10/03/the-rise-fall-indonesian-
batik.html#sthash.SuqVMft5.dpuf (diakses pada 25 Januari 2017). 
 
Sadiana, Netty. 2014. Bisnis Rumahan Yang Mudah, Bagaimana Cara Menemukannya? [Easy 
home business, how to find it?]. www.bisniskecil.org/2014/10/bisnis-rumahan-yang-mudah-
bagaimana.html (diakses pada 25 January 2017). 
 
Sari, Novita Intan. 2015. Pemerintah siapkan Rp 1 T biayai UKM berorientasi ekspor. [The 
government prepared Rp 1 T finance for export-oriented SMEs]. 
www.merdeka.com/uang/pemerintah-siapkan-rp-1-t-biayai-ukm-berorientasi-ekspor.html 
(diakses pada 25 January 2017). 
 
Setyornini, Christina, Margani Pinasti, and Hijroh Rokhayati. 2013. “Strengthening the Internal 
Factors of Batik Cluster SMEs in Indonesia: A Case of Six Districts in South-Central Java. 
International Journanl of Business, Humanities and Technology 3 no. 1: 21–28. 
www.ijbhtnet.com/journals/Vol_3_No_1_January_2013/4.pdf (diakses pada 19 Januari 2017). 
 
Tambunan, Tulus. 2012. “Women’s Entrepreneurship in Indonesia: Determinants, Motivations 
and Constraints.” Working paper for the Eighth Annual Asia Pacific Economic Conference. 
Diselenggarakan di Nanyang Technological University, Singapura, 28-29 Juni 2012. 
 
Tambunan, Tulus. n.d. Development and Some Constraints of SME in Indonesia. Jakarta, 
Indonesia: Universitas Trisakti.  
 
Textile Exchange. 2015. Organic Cotton Market Report 2014. 
http://textileexchange.org/upload/TE_2014_Organic_Cotton_Market_Report.pdf (diakses pada 
20 November 2015, laman dihapus). 
 

http://www.usatoday.com/story/money/business/2013/04/28/the-rise-of-green-fashion/1996773/
http://lib.ui.ac.id/detail?id=20314107&lokasi=lokal%20
http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/03/the-rise-fall-indonesian-batik.html#sthash.SuqVMft5.dpuf
http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/03/the-rise-fall-indonesian-batik.html#sthash.SuqVMft5.dpuf
http://www.bisniskecil.org/2014/10/bisnis-rumahan-yang-mudah-bagaimana.html
http://www.bisniskecil.org/2014/10/bisnis-rumahan-yang-mudah-bagaimana.html
http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-siapkan-rp-1-t-biayai-ukm-berorientasi-ekspor.html
http://www.ijbhtnet.com/journals/Vol_3_No_1_January_2013/4.pdf
http://textileexchange.org/upload/TE_2014_Organic_Cotton_Market_Report.pdf


30 
 

Textile World Asia. 2013. “Indonesia: Driving Ahead.” December 18, 2013. 
http://textileworldasia.com/textile-world-asia/country-profiles/2013/12/indonesia-driving-ahead/ 
(diakses pada 22 Januari 2017). 
 
TFOC (Trade Facilitation Office of Canada). 2013. Apparel and Textiles. Ottawa, Kanada: TFO.  
 
TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private Sector Assistance). Naskah tidak diterbitkan. 
Textiles and Garments. Jakarta, Indonesia: The Conference Board of Canada, 2016.  
 
UN Women. 2017. Indonesia. http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/indonesia (diakses 
pada 22 Januari). 
 
World Bank Group. 2015. Enterprise Surveys—Indonesia (2009). 
www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2015/indonesia#gender--sector (diakses pada 
2 Maret 2017). 
 
  

http://textileworldasia.com/textile-world-asia/country-profiles/2013/12/indonesia-driving-ahead/
http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/indonesia
http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2015/indonesia#gender--sector


31 
 

Lampiran A: Standar untuk Ekspor Tekstil Indonesia ke Kanada 
 

Tabel 1 
Daftar Lengkap Standar untuk Tekstil dari Indonesia ke Kanada [Judul tabel] 
Standar Deskripsi dan Cakupan 
Standar Deskripsi dan Ruang Lingkup 
BSCI (Business 
Social 
Compliance 
Initiative Code of 
Conduct) 

Prakarsa Kepatuhan Sosial Bisnis (Business Compliance Initiative/BSCI) adalah inisiatif 
berbasis bisnis untuk mendukung pengecer, importir, dan brand yang berkomitmen untuk 
memperbaiki kondisi kerja dalam rantai pasokan internasional mereka. Visi BSCI adalah 
dunia dengan perdagangan bebas dan rantai pasok global yang berkelanjutan, pabrik dan 
peternakan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan nasional dan juga konvensi ILO yang 
melindungi hak-hak pekerja. BSCI menyatukan ratusan perusahaan dengan satu kode etik 
umum dan mendukung mereka dalam usaha mereka untuk membangun rantai pasok etis 
dengan menyediakan sistem yang berorientasi pada pembangunan, berlaku untuk semua 
sektor dan semua negara sourcing. 

EcoVadis EcoVadis berupaya memperbaiki praktik lingkungan dan sosial perusahaan dengan 
memanfaatkan pengaruh rantai pasok global. EcoVadis beroperasi sebagai platform 
kolaborasi yang memberikan peringkat keberlanjutan pemasok. EcoVadis memiliki 
metodologi untuk analisis CSR yang mencakup 21 kriteria di empat tema - lingkungan, 
praktik perburuhan yang adil, etika/praktik bisnis yang adil, dan rantai pasok. EcoVadis 
menawarkan pelatihan dan konsultasi, dan bertujuan untuk menemukan solusi bagi buyer 
dan penyedia.  

Ethical Trading 
Initiative (ETI) 

ETI adalah aliansi perusahaan, serikat pekerja, dan LSM yang mempromosikan 
penghormatan terhadap hak-hak pekerja di seluruh dunia. Peraturan ETI didasarkan pada 
konvensi International Labour Organization, dan bertujuan untuk mendukung anggota dalam 
membangun strategi perdagangan etis dalam rantai pasok mereka sendiri. 

Fair for Life Fair for Life bertujuan untuk memastikan hubungan yang adil dan positif antara produsen 
dan koperasi atau perusahaan kontraktor mereka, antara pekerja dan atasan mereka, dan 
antara seller dan buyer di pasar dunia dan memastikan kinerja standar secara bersamaan. 
Inisiatif ini menawarkan dua skema sertifikasi - Program Sertifikasi Fair for Life Social & 
Fair Trade dan Sertifikasi Social Responsibility. Fair for Life menawarkan inspeksi dan 
sertifikasi pihak ketiga yang netral terhadap brand dalam produksi awal, manufaktur, dan 
perdagangan. Fair for Life menggabungkan standar perdagangan sosial dan adil yang ketat 
dengan kemampuan beradaptasi dengan kondisi setempat. Sistem ini dirancang untuk 
komoditas makanan dan non-makanan (seperti kosmetik, tekstil, atau layanan wisata). 

Fairtrade 
International 

Fairtrade International adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba independen. Dengan 
organisasi anggotanya, Fairtrade International mewakili sistem perdagangan adil terbesar 
dan paling diakui dunia. Organisasi ini mengkoordinasi pelabelan perdagangan yang adil di 
tingkat internasional dan berbasis di Bonn, Jerman.  

FLA Workplace 
Code of Conduct 

FLA adalah upaya kolaborasi universitas, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan 
bertanggung jawab sosial yang berdedikasi melindungi hak-hak pekerja di seluruh dunia. 
Pedoman Perilaku Tempat Kerja FLA mendefinisikan standar ketenagakerjaan yang 
bertujuan untuk mencapai kondisi kerja yang layak dan manusiawi. Standar Kode Etik 
didasarkan pada standar International Labour Organization dan praktik perburuhan baik 
yang diterima secara internasional. FLA juga telah menciptakan proses pemantauan, 
remediasi, dan verifikasi independen untuk mematuhi Pedoman ini. 

Global Organic 
Textile Standard 
(GOTS) 

Standar Tekstil Organik Global (GOTS) dikembangkan melalui kolaborasi dengan penentu 
standar terkemuka. Mereka bertujuan untuk menentukan persyaratan yang diakui di seluruh 
dunia dan memastikan status organik dari tekstil, mulai dari pemanenan bahan baku melalui 
manufaktur yang bertanggung jawab lingkungan dan sosial sampai ke pelabelan, untuk 
memberikan jaminan yang kredibel kepada konsumen. Sejak diperkenalkan pada 2006, 
GOTS telah menunjukkan kelayakan praktisnya. Didukung oleh pertumbuhan konsumsi 
serat organik dan permintaan yang luar biasa untuk kriteria pengolahan terpadu industri dan 
sektor ritel, telah mendapat pengakuan luas, memungkinkan pemroses dan produsen 
memasok tekstil organik mereka dengan satu sertifikasi yang diterima di semua pasar utama. 

http://www.bsci-intl.org/
http://www.bsci-intl.org/
http://www.bsci-intl.org/
http://www.bsci-intl.org/
http://www.bsci-intl.org/
http://www.ecovadis.com/
http://www.ethicaltrade.org/about-eti
http://www.ethicaltrade.org/about-eti
http://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=home
http://www.fairtrade.net/
http://www.fairtrade.net/
http://www.fairlabor.org/our-work/code-of-conduct
http://www.fairlabor.org/our-work/code-of-conduct
http://www.global-standard.org/
http://www.global-standard.org/
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Dengan diperkenalkannya logo dan sistem pelabelan, GOTS sudah terlihat tidak hanya di 
rak-rak toko-toko tekstil alami, namun pengecer skala besar dan juga dealer brand. Ini 
adalah pencapaian penting dalam pengakuan konsumen dan pengakuan kuat akan konsep 
jaminan kualitas GOTS yang dapat diandalkan. 

ILO 
(International 
Labour 
Organization) 
Standards 

Sejak 1919, ILO, sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah memelihara dan 
mengembangkan sistem standar ketenagakerjaan internasional yang bertujuan untuk 
mempromosikan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan 
yang layak dan produktif, dalam kondisi bebas, setara, aman, dan bermartabat. Standar 
perburuhan internasional adalah instrumen hukum yang disusun oleh konstituen ILO 
(pemerintah, pengusaha, dan pekerja dari 185 negara anggota) yang menetapkan prinsip dan 
hak mendasar di tempat kerja. Bentuk Standar-standar tersebut adalah konvensi, perjanjian 
internasional yang mengikat secara hukum yang dapat diratifikasi oleh negara anggota, atau 
rekomendasi, yang merupakan pedoman yang tidak mengikat. Dalam banyak kasus, sebuah 
konvensi menetapkan prinsip dasar yang harus diterapkan oleh negara-negara yang 
meratifikasi, sementara rekomendasi terkait melengkapi konvensi tersebut dengan 
memberikan panduan yang lebih rinci mengenai penerapannya.  

Naturland Naturland adalah lembaga swadaya masyarakat nirlaba independen yang mempromosikan 
pertanian organik dengan tanggung jawab sosial dan kemitraan yang adil pada tingkat 
regional, nasional dan global. Lembaga ini mendukung kemitraan bisnis jangka panjang dan 
adil dan mereka juga banyak berkecimpung dalam proyek dengan petani skala kecil. 
Naturland adalah asosiasi petani organik dengan petani sebagai anggota, delegasi, dan 
direktur, dan lembaga penetapan standar dan sertifikasi dengan labelnya sendiri. Naturland 
dijalankan dengan prinsip demokrasi akar rumput. Pengaturan standar dan sertifikasi telah 
menjadi area kerja perintis, dengan standar baru dikembangkan di luar pertanian organik, 
seperti tanggung jawab sosial, akuakultur organik, kehutanan organik, kemitraan adil Utara-
Selatan, atau perikanan tangkap berkelanjutan. Selain kantornya di Jerman, Naturland 
bekerja dengan perwakilan jejaring di Mesir, Ekuador, India, Peru, Bolivia, Tanzania, dan di 
Amerika Serikat. Saat ini lebih dari 40.000 petani mengelola area seluas kurang lebih 
250.000 hektar sesuai dengan standar Naturland. 

Oeko-Tex 100 Asosiasi Oeko-Tex Internasional didirikan pada tahun 1992 dan terdiri dari 16 lembaga 
penelitian dan uji tekstil di Eropa dan Jepang dengan lebih dari 60 kantor lokal di seluruh 
dunia. Standar OekoTex untuk berbagai produk tekstil yang memastikan bahwa bahan kimia 
yang digunakan selama proses produksi tidak mengancam atau berbahaya bagi kesehatan 
manusia. Ruang lingkup persyaratan ekologi manusia didasarkan pada penggunaan yang 
dimaksudkan untuk tekstil. Pada prinsipnya, semakin intensif tekstil bersentuhan dengan 
kulit, semakin ketat nilai batas yang harus dipenuhi.  

Sedex Global  Sedex adalah organisasi keanggotaan nirlaba yang berdedikasi untuk mendorong perbaikan 
praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab dalam rantai pasok global. Sedex didirikan 
oleh sekelompok peritel Inggris pada 2004 dengan dua tujuan utama: meringankan beban 
penyedia yang menghadapi banyak audit, kuesioner, dan sertifikasi, dan mendorong 
perbaikan dalam kinerja etis rantai pasok global. Sebagai platform kolaborasi terbesar untuk 
berbagi data rantai pasok etis, Sedex adalah solusi manajemen rantai pasok yang efektif, 
membantu perusahaan mengurangi risiko, melindungi reputasi perusahaan, dan memperbaiki 
praktik rantai pasok. Sedex juga memiliki panduan praktik terbaik.  

Social 
Accountability 
International 
(SAI)—SA8000 

Social Accountability International adalah lembaga swadaya masyakarat nirlaba yang 
mempromosikan hak asasi manusia pekerja melalui pengembangan standar sukarela, yang 
diberi nama SA8000. Unsur-unsur normatif utama berasal dari standar ILO dan mencakup 
isu-isu seperti kesehatan dan keselamatan kerja, hak untuk melakukan perjanjian kerja 
bersama, dan jam kerja. 

Verified Carbon 
Standard—VCS 

VCS adalah sistem jaminan kualitas yang komprehensif untuk kredit karbon yang 
dikeluarkan di pasar sukarela. Proyek menggunakan persyaratan Verified Carbon Standard 
(Standar Karbon Terverifikasi) untuk memastikan pengurangan karbon mereka memenuhi 
standar kualitas yang diterima dan diverifikasi secara independen, memiliki penomoran 
unik, dan terdaftar secara transparan di database pusat.  

http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
http://www.naturland.de/en/
https://www.oeko-tex.com/en/business/certifications_and_services/ots_100/ots_100_start.xhtml
http://www.sedexglobal.com/
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1689
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1689
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1689
http://www.v-c-s.org/
http://www.v-c-s.org/
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WFTO Guarantee 
System 

World Fair Trade Organization (WFTO) adalah jaringan global organisasi yang mewakili 
rantai pasok perdagangan yang adil. WFTO adalah sarana bagi pihak yang terlibat dalam 
perdagangan adil: produsen, pemasar, eksportir, importir, pedagang grosir, dan peritel yang 
menunjukkan komitmen 100 persen terhadap perdagangan adil. Tujuan WFTO adalah 
memungkinkan produsen kecil memperbaiki mata pencaharian dan masyarakat mereka 
melalui perdagangan adil yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan memberikan akses 
pasar melalui kebijakan, advokasi, kampanye, pemasaran, dan pemantauan.  

Workplace 
Conditions 
Assessment 
(WCA) 

Pada 2010, badan audit dan sertifikasi rantai pasok CSR terbesar, Intertek, menetapkan 
untuk menantang norma dalam penjadwalan, pelacakan, pelaksanaan, dan pelaporan audit 
tanggung jawab sosial. Berakar pada 20 tahun pengalaman dalam audit rantai pasok untuk 
kinerja CSR, Workplace Conditions Assessment (Penilaian Kondisi Tempat Kerja, WCA) 
adalah platform komunitas berbasis perangkat lunak dan data yang memungkinkan 
pengumpulan data otomatis yang mengarah ke hasil audit terukur berbasis rating. Auditor 
diberi format audit yang efisien dan efisien berdasarkan teknologi eAudit terkemuka 
Intertek, dan pengguna brand/peritel WCA memiliki akses ke perangkat data mining yang 
tak ternilai yang dapat membantu menetapkan metrik kinerja yang dapat dijadikan tolak 
ukur terhadap rata-rata industri global, industri, dan negara. WCA menangani hal-hal berikut 
ini: tenaga kerja (pekerja anak/buruh paksa, diskriminasi, disiplin, pelecehan/kekerasan, 
kebebasan berserikat, kontrak kerja); upah dan jam kerja (upah dan tunjangan, jam kerja); 
kesehatan dan keselamatan kerja (fasilitas kerja umum, kesiapsiagaan darurat, kecelakaan 
kerja, keselamatan mesin, bahaya keselamatan, bahan kimia dan bahan berbahaya, asrama 
dan kantin); sistem manajemen (dokumentasi dan catatan, umpan balik dan partisipasi 
pekerja, audit dan proses tindakan korektif); dan lingkungan (kepatuhan hukum, sistem 
pengelolaan lingkungan, limbah dan emisi udara). 

Worldwide 
Responsible 
Accredited 
Production 
(WRAP) 

WRAP adalah tim pakar kepatuhan sosial global yang independen, obyektif, dan nirlaba 
yang berdedikasi mempromosikan manufaktur yang aman, sah, manusiawi, dan etis di 
seluruh dunia melalui sertifikasi dan pendidikan. Program Sertifikasi WRAP didasarkan 
pada 12 Prinsip yang berfokus pada kepatuhan terhadap undang-undang setempat, peraturan 
tempat kerja, hak pekerja yang universal, lingkungan, kepatuhan pabean, dan keamanan. 
WRAP juga merupakan organisasi pelatihan terakreditasi International Register of Certified 
Auditor (IRCA) dan menjalankan kursus pelatihan dan seminar terkait untuk sistem sosial 
dan auditor internal di seluruh dunia. 

Catatan: Tidak termasuk standar yang diidentifikasi untuk negara lain, seperti British Classic 
Consortium Global Standards atau Program Pertanian Organik A.S. misalnya. Beberapa 
informasi diambil langsung dari situs web StandardMap. 

 
Sumber: Standard Map ITC. 
 

http://wfto.com/standard-and-guarantee-system/guarantee-system
http://wfto.com/standard-and-guarantee-system/guarantee-system
http://www.intertek.com/business-assurance/supplier-management/workplace-conditions/
http://www.intertek.com/business-assurance/supplier-management/workplace-conditions/
http://www.intertek.com/business-assurance/supplier-management/workplace-conditions/
http://www.wrapcompliance.org/
http://www.wrapcompliance.org/
http://www.wrapcompliance.org/
http://www.wrapcompliance.org/
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