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LATAR BELAKANG PENELITIAN 

 

Liberalisasi perdagangan telah membuat perusahaan dapat dengan mudah 

memasuki pasar global. Dalam pasar global kompetisi demikian ketat, dimana 

perusahaan dihadapkan pada permintaan yang demanding (Lembaga Administrasi 

Negara Republik Indonesia, 2008). Salah satu industri di Indonesia yang 

perkembangannya sangat dinamis di pasar global adalah apparel industry 

(clothing industry). 

Clothing industry memiliki entry barriers dan exit barriers yang rendah 

(Koh, 2013), sebab industri ini merupakan industri padat karya, yang 

membutuhkan investasi awal rendah serta penggunaan teknologi standar. Industri 

tipe ini cocok untuk negara berkembang karena ketersediaan tenaga kerja yang 

berlimpah, modal yang dibutuhkan relatif kecil, serta kurang tersedianya 

teknologi tinggi. Selain itu industri ini dapat memberikan kesempatan kerja untuk 

masyarakat yang berpendidikan rendah dan tidak terampil yang menjadi ciri 

Negara berkembang. Di sisi lain, clothing industry adalah industri yang mudah 
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bergerak dari satu negara ke negara lain, guna mencari tenaga kerja dengan upah 

murah. Seiring dengan penghapusan MFA pada awal tahun 2005, industri ini telah 

masuk ke dalam persaingan global dan basis produksi yang bergerak cepat dan 

global (www.ide.go.jp).  

Di dunia 43% produk apparel dikuasai oleh China (WTO, 2013). Di 

Indonesia, produk apparel memiliki sumbangan yang cukup berarti dalam 

perekonomian, pada tahun 2012 industri ini menyumbang devisa sebesar US$ 

7,18 atau 57,65% dari total ekspor TPT nasional (beritamoneter.com). Industi 

apparel di Indonesia dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi dalam 

menghadapi persaingan global. Di tingkat ASEAN, peran Indonesia sangat 

signifikan dimana Indonesia merupakan negara peng-ekspor produk apparel 

terbesar ke dua sekaligus negara dengan tingkat impor apparel terendah (Lihat 

Tabel 1 dan Tabel 2). 

Tabel 1. Clothing Exports of Selected Economies, 1990-2012 

 Value in Million Dollars 

 1990 2000 2010 2011 2012 

Cambodia  970 3041 3995 4294 

Indonesia 1646 4734 6820 8045 7524 

Malaysia 1315  2257 3880 4567 4563 

Myanmar 12 800 337 943 972 

Phillippines 1733 2536 1764 1402 1612 

Singapore 1588 1825 1069 1190 1335 

Thailand 2817 3759 4300 4561 4275 

Viet Nam  1821 10390 13149 14068 

Sumber : World Trade Organization International Trade Statistic 2013 
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Tabel 2. Clothing Imports of Selected Economies, 1990-2012 

 Value in Million Dollars 

 1990 2000 2010 2011 2012 

Indonesia 16 39 365 417 481 

Malaysia 76 148 408 690 856 

Singapore 920 1881 1960 2335 2389 

Thailand 29 131 482 613 726 

Viet Nam  450 451 529 603 

Sumber : World Trade Organization International Trade Statistic 2013 

 Isu hangat mengenai bisnis internasional kembali muncul ketika 

pemerintah Indonesia turut serta dalam perjanjian perdagangan bebas atau yang 

dikenal dengan free trade area (FTA). FTA adalah perjanjian diantara dua negara 

atau lebih yang membentuk wilayah perdagangan bebas dimana perdagangan 

barang atau jasa diantara mereka dapat melewati batas negara masing-masing 

tanpa dikenakan hambatan tarif atau hambatan non-tarif (Lindawati, 2012).  Pada 

tahun 2010 yang lalu, Indonesia dan negara ASEAN lainnya telah merealisasikan 

perjanjian kawasan perdagangan bebas dengan China, dan sebentar lagi Indonesia 

akan kembali dihadapkan akan realisasi pembentukan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) yang akan diberlakukan mulai 31 Desember 2015. 

 Sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, terdapat lima elemen inti 

yang mendasari MEA yaitu pergerakan bebas barang, pergerakan bebas jasa, 

pergerakan bebas investasi, pergerakan bebas modal dan pergerakan bebas pekerja 

terampil (Mantra, 2011). Kelima elemen inti dalam MEA dilengkapi lagi dengan 

dua komponen penting lainnya, yaitu penggabungan dua belas sektor yang terdiri 

dari produk berbasis pertanian, transpotasi udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, 

perikanan, pelayanan kesehatan, logistik, produk berbasis logam, tekstil, 
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pariwisata, dan produk berbasis kayu dan sektor pangan, pertanian dan kehutanan 

(Mantra, 2011). 

Dalam menghadapi pemberlakuan MEA industri apparel merupakan salah 

satu industri di Indonesia yang menjadi prioritas menteri perindustrian untuk 

dikembangkan, karena industri ini memiliki daya saing yang relatif lebih baik dari 

negara ASEAN lainnya (www.antaranews.com). Melihat hal tersebut, realisasi 

MEA akan membawa dampak pada industri di Indonesia, khususnya apparel 

karena dengan diberlakukannya MEA industri apparel di Indonesia akan 

menerima keuntungan seperti peningkatan volume perdagangan eksport ke negara 

ASEAN. Namun pemberlakuan MEA juga akan membawa tantangan kepada 

perusahaan apparel lokal yaitu kemungkinan membanjirnya produk asing dari 

negara ASEAN seperti yang telah terjadi dengan pemberlakuan CAFTA. 

Perusahaan apparel yang berdaya saing tinggi akan mampu bertahan dan terus 

berkembang. Namun untuk perusahaan apparel yang berdaya saing rendah akan 

terancam eksistensinya.  

Melihat latar belakang tersebut, perusahaan apparel skala besar kususnya 

PT. Jaya Abadi menjadi menarik untuk diteliti. Persoalan penelitian yang diangkat 

adalah: (1) Bagaimana kesiapan PT. Jaya Abadi dalam menghadapi pemberlakuan 

MEA ditinjau dari aspek daya saing? (2) Bagaimana PT. Jaya Abadi dalam 

memanfaatkan peluang dari pemberlakuan MEA? 

Penelitian ini mengambil kasus PT. Jaya Abadi (bukan nama sebenarnya), 

sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang apparel. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan PT. Jaya Abadi dalam menghadapi 

MEA dan untuk mengetahui bagaimana perusahaan memanfaatkan peluang dari 

pemberlakuan MEA. 
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KAJIAN PUSTAKA 

 

Konsep Integrasi Ekonomi 

 Winantyo et al. (2008) menyatakan terdapat beberapa definisi mengenai 

integrasi ekonomi, pertama menurut Holzman integrasi ekonomi adalah situasi 

dimana dua kawasan menjadi satu atau mempunyai suatu pasar yang ditandai 

harga barang dan faktor produksi yang sama di antara dua kawasan tersebut. 

Dalam definisi tersebut diasumsikan bahwa tidak ada hambatan dalam pergerakan 

barang, jasa dan faktor produksi di antara dua kawasan dan adanya lembaga-

lembaga yang memfasilitasi pergerakan tersebut (Winantyo et al. 2008). Kedua, 

Pelkman (2003) mendefinisikan integrasi ekonomi ditandai oleh penghapusan 

hambatan-hambatan ekonomi antara dua atau lebih ekonomi atau negara. 

Adapun 5  tahapan integrasi ekonomi menurut Salvatore (2007)  yaitu (1) 

Preferential Trade Arrangements, dibentuk oleh negara-negara yang sepakat 

menurunkan hambatan perdagangan di antara mereka, dan membedakannya 

dengan negara-negara yang bukan anggota. (2) Free Trade Area (FTA) yaitu 

kesepakatan dimana semua hambatan perdagangan tariff diantara Negara anggota 

dihilangkan sepenuhnya, namun masing-masing negara anggota masih berhak 

untuk menentukan sendiri apakah mereka mempertahankan atau menghilangkan 

hambatan perdagangan terhadap negara-negara non-anggota. (3) Customs Union 

mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua 

bentuk hambatan perdagangan di antara mereka, namun juga menyeragamkan 

kebijakan perdagangan terhadap Negara lain non-anggota. (4) Common Market 

adalah intergasi ekonomi dimana bukan hanya hambatan perdagangan barang dan 
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jasa saja yang dibebaskan, namun juga arus faktor produksi seperti tenaga kerja 

terampil dan modal. (5) Economic Union yaitu menyeragamkan kebijakan 

moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota di dalam suatu kawasan 

atau bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan.  

Pada tahun 2015 Indonesia akan dihadapkan pada integrasi ekonomi 

common market yang akan membawa ASEAN terhadap pembentukan Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan mentransformasikan ASEAN menjadi 

sebuah kawasan dimana barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan arus modal 

dapat bergerak dengan bebas (Mantra, 2011). Langkah-langkah menuju integrasi 

ekonomi Asia Tenggara ke dalam perekonomian global ditempuh melalui 

pendekatan yang koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal, termasuk 

negosiasi dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas dan kemitraan 

ekonomi strategis (Mantra, 2011). 

Implikasi MEA di Indonesia nantinya akan membawa peluang, tantangan 

dan ancaman terutama bagi para pelaku usaha dalam negeri. Peluang yang di 

maksud adalah peluang pasar yang lebih besar dibandingkan sewaktu 

perdagangan dunia masih terbelah-belah karena proteksi yang diterapkan di 

banyak negara terhadap produk-produk impor. Sedangkan tantangan bisa dalam 

berbagai aspek, misalnya, bagaimana bisa menjadi unggul di pasar dalam negeri, 

yakni mampu mengalahkan pesaing domestik lainnya maupun pesaing dari luar 

negeri (impor), bagaimana bisa unggul di pasar ekspor atau mampu menembus 

pasar di negara-negara lain, bagaimana usaha bisa berkembang pesat (misalnya 

skala usaha semakin besar), bagaimana penjualan atau output bisa tumbuh 

semakin pesat dan lain-lain. Jika tantangan-tantangan tersebut tidak bisa 
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dimanfaatkan atau dihadapi sebaik-baiknya, karena perusahaan bersangkutan 

menghadapi banyak kendala (misalnya, keterbatasan modal, teknologi dan SDM 

berkualitas tinggi), maka tantangan-tantangan yang ada bisa menjelma menjadi 

ancaman, yakni perusahaan terancam tergusur dari pasar, atau penurunan produksi 

(Tambunan, 2013). 

 

Apparel Industry 

Apparel industry merupakan salah satu industri ekspor terbesar dan tertua 

di dunia, dan merupakan salah satu industri yang pasarnya paling global karena 

produsen produk ini terbesar di seluruh dunia sebab sebagian besar negara 

memproduksi produk ini di pasar internasional (Gereffi & Frederick, 2010). 

Menurut Lien (2009) apparel industry merupakan industri yang berkaitan dengan 

industri tekstil pada bagian hulu dan industri pakaian merupakan hilir. 

Apparel industry merupakan pengolahan produk tekstil menjadi pakaian 

dimana didalamnya termasuk fashion design dan color trend setting sehingga 

menciptakan suatu apparel product yang dapat ditawarkan langsung kepada buyer 

di luar negeri. Produk yang dihasilkan di kategorikan dalam 2 jenis yang pertama 

adalah adi busana (haute couture) dimana bahan dan stylenya disesuaikan untuk 

saat khusus dan tidak dibuat secara mass production tetapi piece by piece, 

sedangkan yang kedua adalah pret-a-porte dimana styling dan bahannya 

disesuaikan dengan kebutuhan pakaian sehari-hari dan diproduksi dalam jumlah 

banyak (Gunawan, wawancara 14 Januari 2014). 
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Konsep Daya Saing 

 Dalam pasar global dengan tingkat persaingan yang tinggi, eksistensi 

perusahaan ditentukan oleh daya saing yang dimiliki oleh perusahaan. Daya saing 

adalah sebuah konsep yang membandingkan kemampuan dan kinerja suatu 

perusahaan, sub sector atau negara untuk menjual dan mensuplai barang dan jasa 

ke pasar yang dituju (Efendi, 2013). Daya saing dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk mempertahankan pangsa pasar (Rahmana, 2009). Daya saing 

merupakan ukuran dari keuntungan atau kerugian suatu negara dalam menjual 

produk di pasar internasional (stats.oecd.org). Jadi daya saing adalah kemampuan 

perusahaan untuk bersaing, menjual dan mensuplai barang atau jasa dalam rangka 

mempertahankan pangsa pasarnya yang dapat dinilai melalui pendapatan 

perusahaan. 

Dalam dua dekade terakhir, seiring dengan menglobalnya perekonomian 

dunia dan persaingan bebas, daya saing menjadi satu dari konsep-konsep kunci 

bagi perusahaan, negara dan wilayah untuk berhasil dalam partisipasinya di dalam 

globalisasi dan perdagangan bebas dunia (Arifin, 2013). 

 

Daya Saing Perusahaan 

Keunggulan bersaing (Porter, 1990) merupakan kunci untuk mencapai 

kinerja perusahaan, industri dan ekonomi yang superior. Untuk itu sebuah industri 

dianggap memiliki nilai daya saing ketika perusahaan mampu untuk 

menghasilkan, memasarkan dan menjual produk dan jasa yang mereka hasilkan 

(Efendi, 2013) selain itu, tingkat daya saing sebuah perusahaan tercerminkan dari 

tingkat daya saing dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut 

(Tambunan, 2013). 



 

9 
 
 

 

 

 

 

 

Dalam upaya untuk menciptakan daya saing, terdapat faktor-faktor yang 

mendorong daya saing perusahaan. Faktor penentu daya saing jangka panjang 

perusahaan terletak pada kemampuan sumber daya manusia perusahaan dalam 

memanfaatkan pengetahuan yang mereka kuasai untuk menghasilkan produk dan 

jasa yang berkualitas serta yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen 

(Harjanti, 2004). Wibowo (2010) menyebutkan terdapat 5 faktor kunci yang 

mempengaruhi peningkatan daya saing perusahaan yaitu: (1) kemampuan SDM, 

(2) kebijakan pemerintah, (3) kemampuan permodalan, (4) kemampuan 

manajemen produksi dan operasi, dan (5) kemampuan manajemen keuangan. 

Tambunan (2013) menyebutkan faktor utama penentu daya saing seperti yang 

terlihat pada Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Daya Saing dan Faktor-faktor Utama Penentu di Tingkat 

Perusahaan 
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Sumber : Tambunan (2013) 

Strategi untuk memenuhi atau pengadaan daya saing dari perusahaan tersebut 

ditentukan oleh banyak faktor, tujuh diantaranya adalah keahlian atau tingkat 

pendidikan pekerja, keahlian pengusaha, ketersediaan modal, sistem organisasi 

dan manajemen yang baik (sesuai kebutuhan bisnis), ketersediaan teknologi, 

ketersediaan informasi, dan ketersediaan input-input lainnya seperti bahan baku, 

ketujuh prasyarat tersebut menjadi suatu produk yang kompetitif.  

 

Strategi Perusahaan dalam Mempertahankan Daya Saing  

 Bagi perusahaan yang berdiri secara independen keunggulan kompetitif 

dapat tercipta saat perusahaan beroperasi lebih efisien atau memiliki kualitas yang 

lebih tinggi dibanding kompetitor dengan harapan pengembalian yang tinggi 

(Berdine, et al. 2008). Menurut Porter, strategi untuk bersaing di pasar dapat 

mengandalkan dua aspek yaitu competitive advantage dan competitive scope. 

Competitive advantage menekankan pada lower cost atau differentiation 

sedangkan competitive scope menekankan pada board target dan narrow target. 
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Dalam hal ini, terdapat tiga tipe keunggulan kompetitif yaitu cost leadership, 

differentiation dan focus strategy seperti yang terlihat pada Gambar 2.  

Gambar 2. Porter's Generic Strategies 

 

Sumber : Porter (1985) 

Cost leadership adalah kemampuan perusahaan untuk mendesign, memproduksi 

dan memasarkan produk yang sejenis dengan kompetitor dengan lebih efisien, 

dalam upaya perusahaan untuk menjadi pemimpin harga, perusahaan bisa 

memanfaatkan peningkatan skala ekonomi dalam perusahaan (economies of scale) 

yang merujuk pada keuntungan biaya rendah (Gozali, 2009). Differentiation 

adalah kemampuan perusahaan untuk menciptakan hal yang unik dan memiliki 

nilai kepada pembeli dalam wujud kualitas produk, fitur khusus atau service pasca 

pembelian. Strategi ini akan efektif diterapkan apabila kebutuhan dan preferensi 

(keanekaragaman) pembeli sangat beragam sehingga sulit untuk dapat dipenuhi 

oleh satu jenis produk tertentu. Dengan demikian strategi ini dapat dipilih apabila 

perusahaan mempunyai kemampuan unik untuk dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan yang menghendaki berbagai macam fitur produk (Purwanto, 

2005). Strategi cost focus dan differentiation focus adalah pilihan strategi dengan 

cara memusatkan pada wilayah pasar atau mencari porsi pasar atau kelompok 
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pelanggan tertentu untuk dilayani tetapi potensial untuk dikembangkan 

(Purwanto, 2005). 

Dalam pendekatan rantai nilai, daya saing suatu perusahaan di pasar global 

tidak hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk mengelola berbagai 

faktor internal perusahaan tetapi juga rantai nilai-nya. Rantai nilai adalah urutan 

kegiatan usaha dari penyediaan input spesifik untuk produk tertentu untuk 

diproduksi, ditransformasikan, dipasarkan, dan akhirnya dijual kepada konsumen 

(Springer-Heinze, 2007). Gambar 3 menunjukan elemen dasar dalam rantai nilai. 

Gambar 3. Elemen Dasar Rantai Nilai 

 

Sumber : Springer-Heinze (2007) 

Bagi suatu negara melakukan produksi apparel merupakan suatu batu 

loncatan dalam pembangunan nasional, dan sering disebut sebagai industri 

pembuka dalam suatu negara untuk melakukan ekspor karena biaya rendah yang 

diperlukan untuk memulai bisnis ini (Adhikari dan Weeratunge, 2006). 

Karakteristik apparel industry yang unik membuat perusahaan yang bergerak 

dalam bidang apparel perlu memiliki strategi khusus dalam upayanya 

menciptakan daya saing. Untuk itu perusahaan perlu melihat posisi perusahaan 

melalui rantai nilai pada industri apparel. Posisi perusahaan dalam rantai nilai 

akan mempengaruhi hasil akhir dari operasi perusahaan. Gambar 4 menunjukan 

serangkaian aktivitas dan pihak-pihak yang berperan dalam kelangsungan operasi 

perusahaan dalam rantai nilai industri apparel. Posisi perusahaan dalam rantai 

Specific Inputs Production Transformation Trade Final Sale

• Specific Consumer 
Market
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nilai yang berada di antara supplier dan buyer mengindikasikan bahwa hasil akhir 

dari produk yang dijual oleh perusahaan juga ditentukan oleh supplier dan buyer 

yang berkaitan dalam perusahaan. 

Gambar 4. Rantai Nilai Apparel 

 

Sumber : Martin (2013) 

Di pasar global, sering ditemui pasar dikuasai oleh beberapa pesaing 

global. Untuk bisa masuk ke pasar global salah satu cara yang bisa ditempuh 

adalah bersandar dengan global buyer yaitu dengan cara menjadi pemasok dari 

global buyer. Paling tidak ada dua keuntungan dengan menjadi bagian dari supply 

chain dari global buyer yaitu akses ke pasar di negara-negara maju dan peluang 

upgrading. 

Andadari (2008) menjelaskan dalam pendekatan Global Value Chain 

model (GCV) merujuk pada jaringan yang dibentuk oleh global buyer. GVC 

mengacu pada seluruh kegiatan yang terlibat dalam desain, produksi, dan 
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pemasaran yang menyebar di seluruh negara. GVC dibedakan menjadi producer 

driven dan buyer driven. Producer driven merupakan industri besar yang biasanya 

transnasional dan produsen mengatur koordinasi jaringan produksi, biasanya hal 

ini ditemukan di industri berteknologi tinggi seperti pesawat, mobil, komputer. 

Sedangkan buyer driven adalah industri yang buyer-nya merupakan pengecer, 

pemasar merek dan produsen merek yang jaringan produksinya biasanya berada di 

negara bagian ketiga yang membuat barang dengan spesifikasi pembeli asing. 

Dalam buyer driven produk yang dihasilkan biasanya merupakan produk padat 

karya seperti pakaian, alas kaki, mainan dan barang kerajinan. 

 Fakta bahwa apparel industry merupakan industri yang perkembangannya 

dipengaruhi oleh buyer driven membuat buyer memiliki peranan penting dalam 

peningkatan daya saing perusahaan. Suatu perusahaan dapat menjadi eksportir 

yang sukses bukan hanya karena hubungan perusahaan dengan pemasok namun 

juga karena hubungan perusahaan dengan buyer (Andadari, 2008). Hubungan 

yang baik antara perusahaan dengan global buyer akan membawa keuntungan 

bagi perusahaan tersendiri karena perusahaan dapat meningkatkan produktifitas 

dalam hal produksi dan produk. Global buyer memiliki peran penting karena 

mereka tidak hanya membeli produk, tetapi juga menyediakan berbagai jenis 

bantuan seperti kredit, pelatihan, saran desain, dan sebagainya (Andadari, 2008). 

Melalui kerjasama dan berbagai bantuan dari pembeli asing akan mempengaruhi 

perkembangan perusahaan dalam proses upgrade Gerrefi (Andadari, 2008). 

Konsep upgrade mengacu pada beberapa jenis pergeseran perusahaan atau 

kelompok perusahaan untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dalam 

global value chain (Roduner, 2004). Upgrade dalam suatu perusahaan dapat 

dibedakan menjadi empat kategori yaitu (Andadari, 2008): 
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a. Process upgrading yaitu peningkatan proses perubahan input menjadi 

output oleh perusahaan agar menjadi lebih efisien dengan melakukan re-

organisasi sistem produksi atau dengan penggunaan teknologi tinggi. 

b. Product upgrading adalah perusahaan berpindah pada lini produk yang 

lebih canggih. 

c. Functional upgrading adalah upgrade yang dilakukan pada saat 

perusahaan memperoleh fungsi baru sehingga mereka dapat meningkatkan 

keterampilan pada keseluruhan aktivitas bisnis.  

d. Inter-sectoral upgrading perusahaan menerapkan kompetensi yang 

diperoleh dalam fungsi tertentu untuk berpindah ke sektor baru. 

Secara umum sebagian besar global buyer di pasar senang apabila perusahaan 

meningkatkan efisiensi proses mereka (terutama "branded-buyers"), karena itu 

buyer cenderung untuk mempromosikan perusahaan. Dalam beberapa kasus 

global buyer memungkinkan perusahaan untuk melakukan upgrade inovasi 

produk. Selain itu buyer juga memungkinkan perusahaan melakukan functional 

upgrading, misalnya distribusi, branding dan pemasaran. Hal ini memungkinkan 

perusahaan untuk masuk dalam kompetensi inti (Kaplinsky dan Wamae, 2010). 

 Jenis upgrading pada functional upgrading yang dijalankan di negara Asia 

Timur seperti Taiwan, Korea dan Hongkong di gambarkan ada Gambar 5. 
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Gambar 5. Proses Sistem Produksi Internasional 

 

Sumber : Gereffi (1999) 

Assembly adalah bentuk subkontrak, dimana pabrik memproses pakaian dengan 

design dan input yang digunakan diatur oleh pemesan buyer juga menyediakan 

kebutuhan input. Kemampuan yang meningkat membuat perusahaan bergerak dari 

assembly ke OEM. Original equipment manufacturing (OEM) adalah tahapan 

dimana perusahaan memasok produk sesuai dengan desain yang ditentukan oleh 

pembeli, kemudian produk tersebut dijual di bawah nama merek pembeli. 

Kemampuan perusahaan yang meningkat memungkinkan perusahaan bergeser 

masuk ke fungsi yang memberi nilai tambah yang lebih tinggi dengan masuk ke 

fungsi desain dan/atau fungsi pemasaran/ disini perusahaan akan bergerak ke 

bentuk ODM dan/atau OBM. Original Design Manufacturing (ODM) merupakan 

model bisnis yang berfokus pada design, pada model ini pabrik melakukan design, 

pembelian kain, dan pemrosesan pakaian. Original brand name manufacturing 

(OBM) adalah upgrade keahlian perusahaan dari memproduksi OEM kemudian 

perusahaan melakukan proses design, produksi dan penjualan produk tersebut atas 

nama perusahaan. Berbeda dengan upgrading dalam proses dan produk, buyer 

akan mendukung perusahaan pemasok. Namun tidak dengan upgrading pada 

bidang functional karena hal ini terkait dengan kepentingan dari buyer. 

Assembly/CMT
Original Equipment 

Manufacturing (OEM)
Original Design 

Manufacturing (ODM)
Original Brand Name 
Manufacturing (OBM)
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 Salah satu perusahaan pakaian yang sukes dalam functional upgrading 

dengan melakukan pergeseran sistem produksi dari OEM ke OBM adalah Episode 

dan Giordano yang merupakan merek pakaian terkenal yang berasal dari Hong 

Kong, China (Gereffi & Memedovic, 2003).  

Pemberlakuan MEA menuntut perusahaan untuk mempersiapkan 

perusahaan dalam rangka meningkatkan daya saing yang mereka miliki agar 

mampu berkompetisi dengan negara ASEAN lainnya terutama dengan Vietnam 

yang merupakan negara pengekspor apparel terbesar di ASEAN. Selain 

memanfaatkan strategi cost leadership atau cost focus, functional upgrade dalam 

sistem produksi diharapkan dapat menambah nilai bagi perusahaan, namun untuk 

menunjang upgrade yang dilakukan oleh perusahaan, faktor-faktor dalam 

pendorong daya saing perlu untuk dimiliki oleh pengusaha apparel. 
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METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

dengan menganalisis objek penelitian PT. Jaya Abadi (bukan nama sebenarnya). 

PT. Jaya Abadi mengawali kiprahnya di dunia apparel dengan beroperasi 

menggunakan 150-an mesin dan memproduksi kemeja pria dewasa. Saat ini PT. 

Jaya Abadi beroperasi dengan 5000-an mesin di tiga lokasi factory yang berbeda 

yaitu 2 unit factory di Bogor dan 1 unit factory di Semarang. Jenis produk yang 

diproduksi oleh PT. Jaya Abadi adalah pakaian pria seperti dress shirt, casual 

shirt, blazer, casual pant, active wear, jacket dan cut and sewn knit, untuk produk 

pakaian wanita yang diproduksi seperti blouse, skirt, pant, dress, jacket, blazer, 

casual pant, active wear, dan cut dan sewn knit.  

Dalam rangka mendapatkan data yang diperlukan, penulis mewawancarai 

senior vice president marketing dan marketing manager PT. Jaya Abadi. Untuk 

memastikan kebenaran informasi, penulis melakukan triangulasi sumber yaitu 

dengan membandingkan atau mengecek ulang informasi yang diperoleh melalui 

sumber yang berbeda, untuk mengecek keakuratan data yang diperoleh. Terakhir, 

penulis membuat kesimpulan dari hasi penelitian. 
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HASIL PENELITIAN 

 

Profil Industri Apparel di Indonesia 

 Industri apparel Indonesia termasuk salah satu industri yang terbesar di 

Dunia (ILO dan IFC,  2013). Dari data WTO (2013) menunjukkan bahwa 

Indonesia di tahun 2012 menduduki peringkat ke 8 sebagai eksportir di bidang 

apparel. Tabel 3 menunjukan bahwa tiap tahunnya terjadi perubahan perusahaan 

yang bergerak dalam industri ini. Industri ini diharapkan untuk menjadi 

kontributor utama pada masa depan ekonomi Indonesia, dengan 

mempertimbangkan semua keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Indonesia 

dalam industri padat karya dan pasar domestik yang besar dalam mengakomodasi 

kebutuhan 240 juta orang (ILO dan IFC, 2013). 

Tabel 3. Jumlah Perusahaan Apparel di Indonesia 

Tahun 
Jumlah Perusahaan 

2000 - 2006 

Pertumbuhan 

2000 - 2006 Tahun 
Jumlah Perusahaan 

2006-2013 

Pertumbuhan 

2006-2013 

2000 2.258 - 2007 2.917 -12% 

2001 2.123 -6% 2008 2.604 -12% 

2002 2.028 -5% 2009 2.395 -9% 

2003 1.883 -8% 2010 2.242 -7% 

2004 1.908 1% 2011 2.222 -1% 

2005 1.922 1% 2012 2.248 1% 

2006 3.256 41% 2013* 2.353 4% 

Sumber : http://www.bps.go.id/ 

Catatan : *) Angka Sementara 
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Negara tujuan dari ekspor apparel Indonesia pada tahun 2013 (Lihat Tabel 

4) adalah Amerika Serikat yaitu sebesar 51,82%, yang kemudian diikuti Eropa 

Barat sebesar 17,16% dan Jepang 8,38%.  

Tabel 4. Negara Tujuan Ekspor Apparel Indonesia Tahun 2013 

Negara Nilai FOB Persentase 

Jepang  $    628.567,10  8,38 % 

Uni Emirat  $    161.817,90  2,16 % 

Amerika  $ 3.887.406,80  51,82 % 

Kanada  $    166.785,40  2,22 % 

Inggris  $    285.672,60  3,81 % 

Belanda  $    139.205,80  1,86 % 

Perancis  $    104.144,10  1,39 % 

Jerman  $    523.478,90  6,98 % 

Belgia  $    150.120,20  2,00 % 

Italia  $      84.746,40  1,13 % 

Lainnya  $ 1.370.145,30  18,26 % 

Total  $ 7.502.090,50             100 %  

Sumber : Badan Pusat Statistik (2014) 

Tabel 5 menunjukan nilai ekspor pakaian jadi bukan rajutan (kategori 62). 

Apabila dibandingkan dengan Desember 2013, nilai ekspor pakaian jadi bukan 

rajutan meningkat sebesar US$ 12 juta. 
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Tabel 5. Nilai Ekspor Apparel Indonesia 

Nilai FOB (juta US$) 

Januari 

2013 

Desember 

2013 

Januari 

2014 

Januari - Desember 

2013 

371,1 353 365 3.902,6 

Sumber : Berita Pusat Statistik (2014) 

USAID (2008) mengemukakan beberapa permasalahan pada industri 

apparel Indonesia seperti: (1) Teknologi, kurangnya perhatian atau kemampuan 

perusahaan untuk melakukan upgrade teknologi akan membawa permasalahan 

tersendiri karena, perusahaan perlu melakukan upgrade teknologi pada unit 

factory agar pabrik dapat menangani design yang lebih kompleks. Selain itu 

teknologi yang lebih baik akan membuat hasil produksi perusahaan secara massal 

akurat seperti sample yang telah dibuat. (2) Kualitas, kualitas dari produk apparel 

yang rendah akan membuat buyer melakukan penekanan harga, karena itu 

perusahaan apparel sebaiknya meningkatkan kualitas produk mereka, karena 

branded apparel companies berani untuk membayar hasil produksi apparel 

perusahaan dengan harga premium asalkan perusahaan menghasilkan barang 

berkualitas. (3) Manajemen, selama ini sebagian besar manajemen dalam 

perusahaan apparel di Indonesia dipegang oleh orang dengan background textile, 

hal ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri karena dengan tidak 

mempekerjakan orang yang memiliki background fashion, akan membuat buyer 

yang melakukan pengawasan produksi dan kualitas, akan kurang mempercayai 

hasil produksi dari perusahaan. (4) Ketepatan waktu, kurangnya komunikasi 

antara perusahaan apparel asal Indonesia dengan buyer dapat menimbulkan 

masalah, terlebih lagi dalam hal order. Untuk itu perusahaan perlu melakukan 
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komunikasi berkala dengan buyer apabila terjadi keterlambatan produksi. Banyak 

perusahaan apparel di Asia yang mengalami pembatalan atau denda 

keterlambatan dari pembeli, karena itu agen biasanya mencari perusahaan apparel 

yang memiliki tim manajemen yang kuat dan track record pengiriman yang baik. 

(5) Sourcing bahan baku, kurangnya kedekatan antara pengusaha apparel dengan 

supplier akan menimbulkan masalah kepercayaan dari buyer, karena apabila 

perusahaan memiliki sourcing bahan baku yang terpercaya akan meningkatkan 

kepercayaan buyer mengenai produksi apparel di Indonesia. Hal ini bisa berkaitan 

dengan hubungan yang baik dengan pemasok kain di Asia seperti India dan 

China. (6) Labour, selama ini masalah yang kerap terjadi dalam apparel di 

Indonesia adalah ketidakpatuhan perusahaan pada standar yang diterapkan buyer 

dan adanya skandal dari pihak internal perusahaan, padahal kedua hal tersebut 

berkaitan dengan keunggulan kompetitif perusahaan. (7) Apparel industry di 

Indonesia belum mempertimbangkan untuk mendirikan kantor di pasar negara 

tertentu sepeti Amerika Serikat dan Eropa, kantor tersebut akan berguna untuk 

menunjang pelayanan kepada buyer.  

Merujuk pada permasalaahan diatas, PT. Jaya Abadi yang merupakan 

salah satu perusahaan apparel di Indonesia diharapkan dapat melakukan 

perbaikan dalam perusahaan seperti yang dipaparkan diatas, agar daya saing  

perusahaan meningkat. Selain itu perbaikan tersebut dapat dimanfaatkan 

perusahaan sebagai strategi untuk menghadapi pemberlakuan Masyarakat 

Ekonomi ASEAN. 
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Profil Perusahaan 

 PT. Jaya Abadi merupakan perusahaan apparel yang berdiri sejak 1978. 

Berdirinya perusahaan ini merupakan salah satu motor dari kemunculan industri 

apparel skala besar di Indonesia. Pada saat itu pendiri PT. Jaya Abadi yang 

sebelumnya telah memiliki perusahaan tekstil melihat bahwa kedepannya industri 

ini akan berkembang. Perusahaan ini mulai melakukan ekspor sejak 1979. Di 

masa 1978-1979 perusahaan melakukan penyesuaian untuk memastikan proses 

produksi akan berjalan dengan baik, seperti melakukan set up organisasi, training 

penjahit, setelah dilakukan training maka pekerja akan dikelompokan berdasarkan 

kemampuan untuk kemudian mereka mulai melakukan trial pembuatan pakaian 

dengan membuat seragam untuk pekerja perusahaan, setelah keterampilan pekerja 

memadai, perusahaan kemudian membuat sample product untuk ditawarkan ke 

buyer. Di awal berdirinya, perusahaan mengalami kendala dalam hal tenaga kerja 

hal ini disebabkan karena tenaga kerja saat itu tidak terampil, sehingga perusahaan 

perlu melakukan pelatihan dan training kepada pekerja. Jenis produk yang 

diproduksi oleh perusahaan adalah apparel for export market. Perusahaan 

memilih jenis ini karena pada saat itu pasar lokal kurang menguntungkan 

perusahaan karena jumlah order yang kecil, hal ini menjadi berbeda saat 

perusahaan masuk ke pasar ekspor, karena jumlah order yang besar untuk satu 

style pakaian. Pada tahun 1978 diawal berdirinya perusahaan, jumlah tenaga kerja 

yang dimiliki oleh perusahaan sekitar 300-325 orang, kemudian di tahun 1990-an 

berkembang menjadi 2.400 orang. Seiring dengan perkembangan pesat yang 

dialami oleh PT. Jaya Abadi, kini di tahun 2014 perusahaan memiliki 12.800 

orang tenaga kerja yang tersebar di 16 unit factory dengan kapasitas produksi 1,75 
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sampai 2,25 juta potong perbulannya. Tabel 6 menunjukan perkembangan total 

produksi dan omset perusahaan dalam tiga tahun terakhir. 

Tabel 6. Produksi dan Omset PT. Jaya Abadi 

Tahun Total Produksi (Juta Potong) Omset (Juta US$) 

2011 29,5 245 

2012 29 240 

2013 30 250 

Sumber : PT. Jaya Abadi (2014) 

 

Pemasaran PT. Jaya Abadi 

 Pada awal berdirinya perusahaan, proses ekspor ke buyer dilakukan 

melalui agent. Perusahaan memilih melalui agent karena saat itu Indonesia belum 

berperan nyata dalam volume ekspor apparel sehingga belum menarik perhatian 

global buyer. Namun dengan dilakukannya ekspor melalui agent, perusahaan 

mengalami beberapa masalah seperti tergerusnya margin, lambatnya respon 

komunikasi karena komunikasi yang berjenjang, dan masalah intepretasi agent 

atas kemauan buyer ataupun terjadi manipulasi kesalahan agent yang kemudian 

dilaporkan kepada buyer sebagai kesalahan factory. Untuk mengatasi masalah 

yang disebabkan oleh agent dan dilaporkan sebagai kesalahan factory, perusahaan 

biasanya melakukan komunikasi secara langsung dengan buyer untuk mem-follow 

up dan mengklarifikasi masalah yang sebenarnya terjadi. 

Dengan semakin berkembangnya perusahaan, secara bertahap perusahaan 

mulai melakukan direct selling ke buyer sejak tahun 1980an. Buyer dari PT. Jaya 
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Abadi adalah branded name apparel seperti Jones Apparel Group sebagai flag 

carrier label dari Evan Picone Label dan Jones Jeans Label, store seperti Talbots 

asal USA dengan label Talbots, Marks & Spencer dengan label Marks & Spencer, 

Autograph, Blue Harbour dan lain-lain, maupun importer. Namun ada juga buyer 

yang hanya mau berbisnis lewat agent-agent yang telah ditunjuk dan tidak mau 

langsung berkomunikasi dengan factory. Buyer perusahaan yang sebagian besar 

adalah brand name apparel membuat perusahaan tidak lagi bermain dengan 

strategi low cost hal ini disebabkan karena buyer lebih menekankan pada kualitas 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan, karena itu saat ini perusahaan bermain 

pada lingkup diffrentiation strategy. 

 Selama ini, PT. Jaya Abadi mempromosikan produk  yang mereka miliki 

melalui website, company profile, e-cataloque, serta memajang sample new 

development untuk dipamerkan kepada buyer pada saat kunjungan maupun 

dikirimkan kepada buyer. 

Term of sale yang digunakan PT. Jaya Abadi diawal adalah FOB dengan 

sight LC, kemudian berubah menjadi FOB open account, sehingga sistem LC 

tidak lagi digunakan. Selanjutnya berkembang menjadi FOB open account 60 or 

90 days. Saat ini buyer cenderung menggunakan term of sale Delivered Duty Paid 

(DDP) yang berarti harga termasuk freight cost dari pelabuhan muat ke pelabuhan 

bongkar, pembayaran bea masuk di negara tujuan, customs clearance di negara 

tujuan dan juga inland transportation dari pelabuhan ke gudang buyer di negara 

tujuan. Bahkan DDP 60 atau 90 days. Perubahan pada term of sale akan 

mengikuti keadaan finansial dari buyer, hal ini terjadi karena buyer memerlukan 

dukungan modal dari perusahaan, hal ini mulai terjadi setelah krisis mortgage 
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yang terjadi di USA. Selama ini PT. Jaya Abadi mengikuti perkembangan term of 

sale yang disyaratkan oleh buyer untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan 

dengan buyer, selain itu kemampuan PT. Jaya Abadi mengikuti term of sale dari 

global buyer menunjukan bahwa perusahaan ini memiliki daya saing yang tinggi.  

Awal pasar ekspor yang dimiliki perusahaan adalah pasar Eropa Barat 

yaitu Jerman dan Amerika Serikat, dengan jumlah 12-15 buyer. Perusahaan tidak 

memiliki motif khusus saat memasuki pasar ini karena saat itu pihak ke 3 yang 

mencarikan buyer untuk perusahaan. Saat ini perusahaan melakukan 

pengembangan pasar baru dengan masuk ke pasar Jepang dan Australia. Selain itu 

perusahaan juga mengintensifkan pasar Eropa Barat seperti Inggris, Belanda, 

Prancis dan Rusia via Belanda dan Amerika Serikat. Ekspor Rusia via Belanda 

dilakukan perusahaan karena factory memproduksi untuk pasar Rusia namun 

pendistribusian dilakukan melalui perusahaan Belanda, hal ini disebabkan karena 

perbedaan kultur antara Rusia dan Indonesia, membuat perusahaan mengalami 

kesulitan komunikasi apabila melakukan kerjasama secara langsung. Saat ini 

jumlah buyer yang perusahaan layani mencapai 30-35 buyer peningkatan ini 

terjadi karena kualitas produksi yang dimiliki perusahaan.  

“ Bau semerbak menyebar kemana-mana. Saat kualitas produksi 

perusahaan bagus, buyer akan datang dengan sendirinya.” (Senior Vice President 

Marketing)  

Pada gambar 6 terlihat bahwa negara tujuan ekspor terbesar dari PT. Jaya 

Abadi adalah Amerika Serikat. Perusahaan telah melakukan ekspor ke pasar ini 

sejak 1980, pasar ini menjadi pasar yang potensial bagi PT. Jaya Abadi karena 

jumlah order per style-nya jauh lebih besar dari buyer Eropa, sehingga produksi 
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yang dilakukan perusahaan menjadi lebih mudah. Selain itu pasar Amerika 

Serikat menarik perusahaan karena pasar ini memiliki jumlah penduduk yang 

besar, disertai dengan daya beli masyarakat yang tinggi. Namun untuk memasuki 

pasar Amerika Serikat terdapat tantangan yang dihadapi perusahaan karena pasar 

Amerika Serikat yang merupakan pasar terbesar di dunia, membuat persaingan 

semakin ketat. Hal ini turut menyebabkan pemerintah Amerika Serikat 

menerapkan aturan ketat kepada eksportir.  

Gambar 6. Persentase Ekspor PT. Jaya Abadi Menurut Negara Tujuan 

Tahun 2013 

 

Sumber : PT. Jaya Abadi  

PT. Jaya Abadi memperoleh buyer dengan mencari informasi dan contact 

person melalui quality controller dari buyer, website, apparel magazine, dan 

fabric supplier. Dengan jalinan hubungan yang baik antara PT. Jaya Abadi 

dengan buyer, memungkinkan buyer untuk saling bertukar informasi mengenai 

perusahaan sehingga perusahaan mungkin mendapatkan buyer baru. Perusahaan 
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menekankan prinsip menjalin hubungan dengan buyer berdasarkan asas saling 

menghormati dan saling membantu. Saling menghormati berarti menghargai dan 

melaksanakan hal-hal yang sudah disepakati dengan benar termasuk didalamnya 

hal-hal yang bersifat teknis. Selanjutnya perusahaan menjalin komunikasi yang 

baik dan teratur ke buyer langsung seperti menjalin hubungan baik dengan 

petinggi di perusahaan buyer. 

Agar perusahaan tetap update dalam hal informasi pemasaran, PT. Jaya 

Abadi secara cermat mengikuti perkembangan dan keadaan pasar di negara-

negara tujuan ekspor seperti hasil penjualan retail dari brand-brand tersebut, 

selain itu informasi bisa didapatkan perusahaan melalui buyer secara langsung 

maupun dari fabric supplier untuk cross checking, karena itu menjaga 

keharmonisan networking menjadi penting, meskipun perusahaan bisa mengakses 

berita lewat internet. Informasi juga diperoleh perusahaan melalui media cetak 

yang berkaitan dengan dunia apparel, seperti Women’s Wear Daily (WWD) 

magazine.  

“Valid information dan market trend information sangat berperan dalam 

membuat strategi ke depan”                                                                                                                               

(Senior Vice President Marketing) 

Apabila kecenderungan penjualan di Amerika menunjukkan trend terus menurun 

dan hal ini dikonfirmasi oleh fabric supplier, perusahaan akan menggalakkan 

order dari buyer Eropa Barat dan negara lain, hal ini dilakukan demi kelancaran 

proses produksi. 

Keseluruhan produksi yang dilakukan PT. Jaya Abadi 100% untuk ekspor. 

Alasan utama perusahaan melakukan kegiatan 100% untuk ekspor, karena 
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perusahaan memperoleh kemudahan dengan menjadi private bonded zone, 

sehingga arus masuk dan keluar barang menjadi lancar, yang akan memberi rasa 

nyaman kepada buyer disertai penangguhan bea masuk untuk barang impor dan 

restitusi PPn untuk barang-barang yang dibeli didalam negeri. Kemudahan ini 

akan hilang bila dalam ijin yang diminta perusahaan juga melakukan penjualan 

lokal. Buyer perusahaan yang sebagian besar adalah brand name apparel tidak 

akan melakukan order kepada perusahaan apabila perusahaan memiliki pasar 

lokal, hal ini disebabkaan karena buyer khawatir perusahaan membuat produk 

imitasi seperti produk yang akan mereka pasarkan.  

Dari paparan diatas diketahui bahwa dengan melakukan produksi untuk 

pasar diluar ASEAN, membuat pemberlakuan MEA tidak akan mempengaruhi 

penjualan dari PT. Jaya Abadi karena pasar perusahaan berada di Eropa Barat, 

USA, Australia dan Jepang selain itu perusahaan merasa bahwa tidak ada 

ancaman dengan pemberlakuan MEA karena orientasi perusahaan 100% untuk 

ekspor diluar ASEAN. Selain itu, dengan peta pasar seperti ini, PT. Jaya Abadi 

tidak memiliki masalah dengan kesiapan perusahaan jika MEA diberlakukan. 

 

Sistem Produksi PT. Jaya Abadi 

Dalam hal produksi, pada awalnya buyer memberikan dukungan kepada 

PT. Jaya Abadi dalam bentuk pattern dan graded pattern. Namun saat ini, tidak 

ada lagi dukungan seperti diatas, sebaliknya factory harus bersedia membuat 

prototype sample buyer dengan harapan prototype tertentu menjadi order. 
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Gambar 7. Perkembangan Sistem Produksi PT. Jaya Abadi 

Bentuk kerja sama dengan buyer di awal, dilakukan dalam bentuk 

assembly dimana pabrik memproses pakaian dengan design dan input yang diatur 

oleh pemesan buyer juga menyediakan kebutuhan input. Setelah tahun 1990 

perusahaan hanya menggunakan sistem ini untuk fashion item hal ini disebabkan 

karena buyer menjaga kemungkinan duplikasi sebelum barang jadinya terpanjang 

di toko penjualan mereka, sehingga buyer mengatur dan men-develop fabricnya 

sendiri 

PT. Jaya Abadi mulai beralih ke sistem produksi Original Equipment 

Manufacturing (OEM) setelah tahun 1990, untuk basic item (seperti kemeja). 

Dalam sistem ini perusahaan melakukan produksi full package sehingga 

manajemen fabric dan seluruh aksesori dilakukan oleh PT. Jaya Abadi dengan 

approval dari buyer. Kemudian factory memberikan final quantity ke fabric 

supplier dan membuka LC dan fabric selanjutnya di shipment ke factory sehingga 

setelah fabric tiba, biasanya langsung masuk ke produksi dan di kapalkan. 

Sedangkan aksesori dibeli oleh factory dengan approval dari buyer. 

Sejak tahun 2001 perusahaan masuk ke tahap proses produksi Original 

Design Manufacturing (ODM) dimana perusahaan menawarkan design yang 
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dibuat oleh perusahaan ke buyer dan kemudian apabila buyer tertarik atau setuju 

maka buyer akan menggunakan style tersebut untuk diproduksi secara massal. PT. 

Jaya Abadi menyadari bahwa perusahaan perlu melakukan penyesuaian sistem 

produksi secara berkala. Sistem produksi yang tidak mau berubah ataupun 

menyesuaikan diri dengan perkembangan order, akan menjadi sistem produksi 

yang lamban dan tidak efisien yang akhirnya akan membawa kerugian bagi 

perusahaan. Selain itu dengan perkembangan sistem produksi akan memberikan 

nilai tambah kepada perusahaan karena perubahan sistem produksi hanya dapat 

dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk 

berkembang guna menciptakan produk yang berkualitas. 

Kemampuan perusahaan dalam hal upgrading sistem produksi akan 

menjadi kekuatan tersendiri bagi PT. Jaya Abadi, pada saat menghadapi 

pemberlakuan MEA. Dengan kemampuan perusahaan menciptakan design produk 

sendiri akan memudahkan perusahaan untuk masuk ke pasar ASEAN. Namun, hal 

ini menjadi sulit untuk dilakukan perusahaan karena, kerja sama perusahaan 

dengan global buyer tidak memungkinkan perusahaan untuk melakukan 

pemasaran untuk pasar lokal. 

 

Internal PT. Jaya Abadi 

Dalam rangka menghadapi MEA 2015, kemampuan pihak internal 

perusahaan merupakan hal penting, karena kapabilitas pihak internal akan 

berpengaruh pada daya saing produk yang dihasilkan perusahaan, agar mampu 

bersaing di pasar.  
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Gambar 8. Proses Bisnis PT. Jaya Abadi 

 

Proses bisnis PT. Jaya Abadi (Lihat Gambar 8) terbagi menjadi 2 kategori 

yaitu untuk regular customers dan buyer baru. Proses bisnis untuk regular 

customer, yang sudah memiliki kapasitas produksi untuk setiap musim. 

Perusahaan di setiap musim akan menerima style sketches dari buyer untuk di 

quote harganya. Selanjutnya akan ada negosiasi dan finalisasi harga serta delivery. 

Berdasarkan hal tersebut, perusahaan akan menerima order secara bertahap 

hingga mencapai volume yang telah disepakati. Order yang sudah final, mulai 

diproses dengan membuat counter sample di sample room dan di folow up oleh 

buyer untuk di check ke akuratannya, apabila buyer meminta dilakukan perbaikan, 

maka perusahaan membuat ulang counter sample dengan perbaikan sesuai dengan 

yang diminta buyer dan selanjutnya dikirim kembali ke buyer. Setelah counter 

sample di accept oleh buyer dan perusahaan telah menerima actual fabric dan 
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actual assesori, perusahaan akan membuat approval sample untuk dikirimkan 

kepada buyer. Setelah approval sample di approved oleh buyer, maka order 

masuk pada tahap execution production planning berdasarkan jadwal masuknya 

actual fabric dan actual assesori. Pada waktu yang sama dengan masuknya order 

ke dalam proses produksi, informasi akan diberikan kepada bagian yang 

berkaitan, seperti bagian keuangan, administrasi export dan marketing untuk 

diinfokan kepada buyer untuk melakukan penjadwalan kunjungan buyer quality 

controller ke factory. Apabila quality barang yang diproduksi telah diterima oleh 

buyer quality controller, maka proses ekspor dilaksanakan dengan booking 

container dan pembuatan dokumen ekspor. Selanjutnya order diekspor lewat 

moda transpotasi yang telah disepakati. Kemudian, original shipping documents 

disertai bill of lading maupun air way bill dikirimkan kepada buyer dan buyer 

akan mendapat pemberitahuan sebelum proses pengapalan terjadi. Untuk buyer 

baru, alokasi otomatis belum terjadi, maka buyer harus melewati proses price 

quotation, finalisasi harga dan delivery terlebih dahulu, kemudian setelah ada 

kesepakatan, dan order telah final maka proses sampling dilaksanakan seperti 

diatas.  

Manajemen dalam perusahaan dijalankan oleh profesional dan masing-

masing manajer saling berkontribusi satu dan lainnya salah satu contohnya adalah 

apabila terdapat permasalahan pada bidang yang dibawahi manajer produksi, 

maka manajer quality control akan memperbaiki masalah tersebut pada tahap 

awal, sehingga proses produksi dapat berjalan sesuai rencana. Selain itu dalam 

proses rekruitmen dalam perusahaan, tidak ada saudara atau ikatan keluarga yang 

boleh bekerja di PT. Jaya Abadi, perusahaan melihat dari latar belakang dan 
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ijazah dari orang-orang yang direkrut oleh perusahaan. Hal yang menunjukan 

bahwa manajemen dalam perusahaan ini baik adalah, hasil nyata berkembangnya 

perusahaan ini menjadi 16 unit factory.  

Dalam menjalankan proses bisnis komunikasi dari tiap departemen dalam 

perusahaan maupun factory merupakan hal penting, karena itu untuk 

memperlancar proses komunikasi, perusahaan melakukan investasi program 

khusus sehingga masing-masing departemen dapat memantau jalannya proses 

produksi.  

PT. Jaya Abadi menyadari dalam industri apparel, tenaga kerja terampil 

sangat diperlukan, karena itu perusahaan menerapkan aturan yang ketat mengenai 

tenaga kerja hal ini terlihat dari persyaratan rekruitmen tenaga kerja PT. Jaya 

Abadi diutamakan dari lulusan SMK kejuruan menjahit, sedangkan bagi tenaga 

kerja yang belum berpengalaman perlu mengikuti proses training sebelum mulai 

bekerja. Perusahaan berusaha untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan 

memperlakukan pekerja sebagai patner karena bila tingkat worker turn-over 

tinggi, memungkinkan training yang telah diberikan didalam perusahaan hanya 

mempersiapkan tenaga kerja bagi perusahaan pesaing. 

Supplier turut memegang peranan penting bagi perusahaan, karena itu 

perusahaan membuat daftar excellent supplier, untuk supplier dengan harga 

competitive, kualitas terjamin, delivery tepat waktu disertai kemudahan dalam 

bertransaksi, sehingga yang ada dalam daftar tersebut selalu mendapat prioritas 

untuk mendapatkan order and black listed supplier, untuk supplier yang tidak 

punya performa yang bagus, tidak menghormati kesepakatan, dan unreliable. PT. 
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Jaya Abadi menyadari bahwa kesalahan dalam memilih supplier dan kegagalan 

supplier, dapat menjadi masalah fatal bagi factory, terutama apabila supplier 

tersebut adalah hasil sourcing perusahaan karena seluruh biaya yang berkaitan 

dengan kegagalan ini akan mengakibatkan perusahaan kehilangan omset 

penjualan selain itu bila ada penalty perusahaanlah yang harus bertanggung 

jawab. Untuk memastikan ketersediaan bahan baku, disamping mengutamakan 

excellent supplier list, perusahaan membuat action flow chart yang di follow-up, 

di up-date dan dikendalikan secara ketat setiap hari.  

“Peran supplier sangat penting terutama untuk reliability-nya. Bila tidak 

reliable, masuk dalam black listed supplier. Bila reliable, price and delivery 

competitive plus cooperative, masuk ke excellent supplier list dan akan 

mendapatkan prioritas order.” (Marketing Manager) 

Sistem yang diterapkan PT. Jaya Abadi membuat perusahaan belum pernah 

mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku, disamping itu banyak 

supplier yang menawarkan bahan baku ke perusahaan. Selama ini, bahan baku 

diperoleh perusahaan dari dalam dan luar negeri seperti China, Taiwan, Thailand 

hal ini tergantung pada harga yang ditawarkan oleh pemasok dan spesifikasi 

bahan yang diminta oleh buyer. Masalah yang terkadang dialami perusahaan 

dalam hal pasokan adalah masalah dalam memenuhi minimum order quantity, 

karena bahan baku yang perusahaan dapat jumlahnya tidak banyak. Apabila hal 

ini terjadi, maka perusahaan akan melakukan komunikasi dengan buyer. Jika 

bahan tersebut bisa diganti, maka akan diganti dan dikombinasikan dengan order 

lain sehingga memenuhi minimum order quantity, namun apabila tidak dapat 

diganti, maka buyer harus membayar up charge (tambahan harga) untuk meng-

cover jumlah order yang harus dibeli.  
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PT. Jaya Abadi memisahkan bahan baku dalam dua kategori yaitu bahan 

baku utama yaitu kain, dan bahan baku penolong seperti interlining (kain keras), 

lining (kain voering), kancing, zipper (resleting), benang, embroidery, hang tag, 

price tag, plastic bag, dan lain-lain. Perusahaan memperoleh bahan baku melalui 

dua cara: (1) Nominasi oleh buyer, bila hal ini terjadi, maka perusahaan hanya 

mengikuti ke supplier yang sudah di tunjuk. Factory hanya akan memberikan 

quantity-nya dan kemudian melakukan pembelian. Nominasi oleh buyer 

dilakukan pada saat order berupa fashion item (pakaian wanita). (2) Apabila buyer 

tidak menominasi, maka factory melakukan sourcing bahan baku berdasarkan 

spesifikasi yang telah diberikan oleh buyer dan dari waktu ke waktu mengirimkan 

sample ke buyer untuk approval. Buyer tidak melakukan nominasi apabila 

pakaian yang diproduksi berupa basic item (kemeja pria). 

Dalam kaitannya dengan kemajuan internal perusahaan, PT. Jaya Abadi 

menyadari bahwa ketersediaan input lain akan mendorong perusahaan untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas karena itu perusahaan berusaha 

memperoleh input lain yang dapat mendukung proses produksi perusahaan 

dengan cara mengunjungi perusahaan kompetitor di manca negara seperti China 

dan Taiwan, namun hal ini hanya bisa dilakukan dengan bantuan buyer.  

“Kunjungan yang disertai dengan minat untuk belajar, akan memberi 

manfaat karena selalu ada satu dua cara yang dapat dicontoh dan diaplikasikan di 

perusahaan.” (Marketing Manager) 

Selain itu perusahaan mendapatkan input lain dengan mengunjungi pameran 

secara rutin, seperti JIAM Show di Jepang sehingga perusahaan dapat meng-
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update diri dengan perkembangan teknologi apparel industry yang terbaru. 

Exhibition seperti ini juga dilakukan setiap tahun di Eropa dan Amerika. 

Perkembangan teknologi informasi dimanfaatkan oleh PT. Jaya Abadi 

untuk mendukung kelancaran proses bisnis dan mendukung daya saing 

perusahaan ditunjukan dari adanya teleconference room, color scanning, 

programming untuk production planning, mesin berteknologi tinggi dan lain-lain. 

Selain itu perusahaan juga selalu melakukan update teknologi secara berkala yang 

dilakukan 2 tahun sekali.  

“Update teknologi yang dilakukan oleh perusahaan perlu mengikuti 

dengan perkembangan buyer, contohnya untuk pembuatan pattern  teknologi 

Computer-aided design atau Computer-aided manufacturing untuk buyer Eropa 

menggunakan merk Lectra sedangkan untuk buyer USA menggunakan merk 

Gerber. Untuk melakukan teleconfrence, buyer memberikan spesifikasi kamera 

dan equipment yang digunakan dengan tujuan agar warna yang dikirim mendekati 

aslinya. Buyer juga perlu tau program yang kita pakai untuk planning dan 

manufacturing processes. Kesiapan programe yang  ada pada kita, akan memberi 

keyakinan kepada buyer bahwa orders processing akan terkendali dengan baik.” 

(Senior Vice President Marketing) 

PT. Jaya Abadi merasa bahwa kondisi permodalan dan akses menuju 

permodalan bukan masalah bagi perusahaan. Namun dengan tingkat bunga 

pinjaman di Indonesia yang tinggi di ASEAN (lihat Tabel 7), menjadi kendala 

tersendiri dalam persaingan. Hal ini bekaitan dengan harga jual yang akan sedikit 

diatas harga perusahaan-perusahaan asal ASEAN lain yang  mendapat pinjaman 

modal dengan bunga yang kecil sehingga cost of money perusahaan menjadi lebih 

tinggi, apabila PT. Jaya Abadi tidak menaikkan harga jual sebagai kompensasi 

dari cost of money, maka margin perusahaan akan menyusut. Sedangkan saat ini, 

tidak ada lagi buyer yang mau membantu perusahaan dalam hal permodalan.  
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Tabel 7. ASEAN Leading Interest Rate, 2009-2013 

Country Name 2009 2010 2011 2012 2013 

Brunei Darussalam 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 

Malaysia 5.1 5.0 4.9 4.8  - 

Indonesia 14.5 13.3 12.4 11.8 11.7 

Thailand 6.0 5.9 6.9 7.1 7.0 

Singapore 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 

Vietnam 10.1 13.1 17.0 13.5 10.4 

Myanmar 17.0 17.0 16.3 13.0 13.0 

Philippines 8.6 7.7 6.7 5.7 5.8 

Sumber : data.worldbank.org 

Adanya pemberlakuan MEA, dimana akses permodalan dan perpindahan 

faktor produksi menjadi lebih mudah, pengusaha Indonesia diharapkan dapat 

memanfaatkan peluang ini untuk melakukan ekspansi produksi di negara ASEAN, 

namun PT. Jaya Abadi belum memiliki rencana untuk memanfaatkan peluang ini 

karena, dengan tingkat suku bunga di Indonesia yang cukup tinggi, membuat 

produksi didalam negeri akan lebih menguntungkan dari PT. Jaya Abadi. Selain 

itu, pemberlakuan MEA memungkinkan PT. Jaya Abadi untuk mendapatkan 

resource bahan baku dari ASEAN untuk mengatasi permasalahan production lead 

time yang selama ini terjadi karena bahan baku di import dari China. Namun 

perusahaan belum melirik negara ASEAN yang memungkinan untuk dijadikan 

target untuk supply bahan baku karena kapabilitas supplier China sudah terbukti 

berdasarkan pengalaman perusahaan selama ini dan spesifikasi bahan baku selama 

ini ditentukan oleh buyer sehingga sulit bagi perusahaan untuk memutuskan 

apabila keseluruhan bahan baku akan diambil dari negara ASEAN, namun 
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perusahaan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan sourcing dari supplier 

dari negara ASEAN  

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Kekuatan internal 

yang ada dari perusahaan sebagian besar menjawab permasalahan seperti yang 

dipaparkan oleh USAID diawal bab ini. Selain itu dengan kekuatan yang dimiliki 

oleh perusahaan membuat perusahaan tidak perlu melakukan persiapan secara 

khusus untuk pemberlakuan MEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

 Dari paparan di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
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1. Pemberlakuan MEA bukanlah masalah bagi PT. Jaya Abadi hal ini 

ditunjukan dari pasar PT. Jaya Abadi yang berada diluar ASEAN seperti 

Amerika, Eropa Barat, Australia dan Jepang tidak akan mempengarui 

penjualan dari PT. Jaya Abadi. Selain itu dengan melihat pada jumlah 

buyer 30-35 buyer dan sebagian besar merupakan branded name apparel 

yang memampukan perusahaan bermain pada focus diffrentiation strategy, 

serta kemampuan perusahaan untuk menjalin komunikasi yang baik 

dengan buyer dan kemampuan perusahaan mengikuti term of sale yang 

disyaratkan buyer, menunjukan bahwa perusahaan ini memiliki daya saing 

dalam hal pasar sehingga perusahaan tidak memiliki masalah dalam 

pemberlakuan MEA.  

2. Pada dasarnya PT. Jaya Abadi tidak memiliki masalah mengenai kesiapan 

dengan akan diberlakukannya MEA hal ini terlihat dari tingginya daya 

saing sumber daya internal perusahaan, seperti sumber daya manusia yang 

ditunjukan dari ketatnya seleksi rekruitmen tenaga kerja agar hasil 

produksi PT. Jaya Abadi berkualitas. Kemudian, perusahaan terus 

melakukan update teknologi yang handal, yang terlihat dari kemampuan 

perusahaan untuk mengikuti perkembangan teknologi sesuai dengan 

permintaan buyer, selain itu perusahaan memiliki kapasitas produksi yang 

besar dan diversifikasi produk yang luas sehingga buyer dapat melakukan 

one stop shopping pada PT. Jaya Abadi. Kemampuan internal lainnya 

adalah  perusahaan memiliki excellent supplier sehingga proses produksi 

dapat berjalan dengan baik, disisi lain PT. Jaya Abadi memiliki 

kemampuan untuk mendapatkan input lain yang berguna bagi 

perkembangan perusahaan dan dengan mudahnya akses permodalan yang 
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dimiliki oleh perusahaan menunjukan bahwa kekuatan internal PT. Jaya 

Abadi membuat perusahaan siap menghadapi pemberlakuan MEA. 

3. Kedekatan PT. Jaya Abadi dengan supplier yang ada, kapabilitas supplier 

China sudah terbukti berdasarkan pengalaman PT. Jaya Abadi selama ini 

dan spesifikasi bahan baku yang ditentukan oleh buyer membuat 

perusahaan kesulitan untuk memutuskan apabila keseluruhan bahan baku 

akan diambil dari negara ASEAN, namun permasalahan production lead 

time yang selama ini dihadapi oleh perusahaan tidak menutup 

kemungkinan perusahaan melakukan sourcing bahan baku dari negara 

ASEAN sebagai keuntungan bagi perusahaan dari pemberlakuan MEA. 

4. Pemberlakuan MEA tidak membuat PT. Jaya Abadi hendak beroperasi di 

negara ASEAN lainnya, hal ini disebabkan karena perusahaan telah 

memiliki keunggulan di Indonesia seperti banyaknya fixed asset PT. Jaya 

Abadi di Indonesia yang sulit untuk dipindahkan ke negasa ASEAN 

lainnya. Akses permodalan yang telah perusahaan miliki di Indonesia 

melalui jalinan kerjasama yang baik antara PT. Jaya Abadi dan bank 

membuat perusahaan enggan untuk berpindah ke negara ASEAN lainnya 

meskipun tingkat bunga pinjaman negara ASEAN lainnya lebih rendah. 

Selain itu perusahaan telah memiliki tenaga pekerja terampil yang 

membawa keuntungan bagi perusahaan. 

Implikasi Teori 

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi perusahaan apparel di 

Indonesia khususnya pada skala besar seperti PT. Jaya Abadi bukanlah masalah 

karena industri ini tergolong skala besar yang telah memiliki kapabilitas dan 
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kemampuan untuk merespon perubahaan yang ada. Hal ini menjadi berbeda 

apabila dibandingkan dengan kemampuan apparel industry skala kecil dan 

menengah. 

 

Implikasi Terapan 

 Beberapa hal yang dapat dijadikan masukan dan perhatian oleh PT. Jaya 

Abadi dalam memanfaatkan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN antara 

lain: 

Pertama, selama ini PT. Jaya Abadi mengalami permasalahan production 

lead time yang disebabkan karena bahan baku yang digunakan perusahaan dikirim 

dari China, untuk mengatasi permasalahan tersebut sebaiknya perusahaan mencari 

supplier bahan baku terpercaya yang berasal dari ASEAN. 

Kedua, dengan pemberlakuan MEA, PT. Jaya Abadi memiliki peluang 

memperoleh modal dari negara ASEAN dengan bunga yang lebih rendah dari 

Indonesia, agar cost of money perusahaan menjadi lebih rendah sehingga harga 

produk yang dimiliki perusahaan tidak lebih tinggi dari perusahaan pesaing. 

 

Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang 

Peneliti menyadari berbagai keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan. 

Untuk itu diajukan beberapa saran perbaikan dan juga saran bagi penelitian 

mendatang. 
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Pertama, peneliti hanya meneliti perusahaan apparel yang pemasarannya 

di luar ASEAN. Hasil penelitian mungkin akan berbeda  jika penelitian 

mendatang melakukan peneltian pada perusahaan apparel dengan fokus 

pemasaran di ASEAN.  

Kedua, peneliti hanya melakukan wawancara kepada dua orang informan 

dalam bidang marketing dari PT. Jaya Abadi. Sehingga metode penelitian 

menggunakan triangulasi sumber menjadi tidak sempurna. Hasil penelitian 

mungkin akan lebih akurat apabila wawancara dilakukan kepada beberapa bidang 

di PT. Jaya Abadi oleh karena informasi yang diterima peneliti akan lebih banyak. 
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LAMPIRAN 

 

Jawaban Wawancara Penelitian Narasumber 1 

Perusahaan Apparel dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(Studi Kasus Pada PT. Jaya Abadi) 

 

Narasumber 

1. Jenis kelamin : Laki-laki 

2. Umur : 66 

3. Pendidikan: Ingeniur Hogere Technische School voor de Confectie 

Industrie - Amsterdam 

4. Posisi dalam perusahaan: Senior Vice President Marketing 

5. Lama bergabung dengan perusahaan ini : 20 tahun 

6. Hubungan responden dengan pengusaha: Profesional 

 

Profil Usaha 

1. Tahun berdiri : 1978 

2. Apa bentuk usaha perusahaan : 

 Diawal kemunculannya : PT 

 Bentuk usaha saat ini : PT 

3. Jenis produk utama yang di produksi oleh perusahaan ini: 

 Dulu : (1990) Apparel for export market. 

 Sekarang : Apparel for export market. 

4. Jumlah tenaga kerja:  



 

50 
 
 

 

 

 

 

 

 Dulu : 1979 sekitar 300-350 orang, 1990 sekitar 2,400 orang. 

 Sekarang : 12,800 orang 

 Penyebab terjadinya perubahan :  Perusahaan telah berkembang 

pesat dari 5 unit factory menjadi 16 unit factory. 

5. Pasar perusahaan: 

 Dulu : Export ke Eropa Barat dan USA. 

 Sekarang : Export ke Eropa Barat, USA, Australia dan Jepang. 

 Penyebab terjadinya perubahan : Pengembangan pasar baru dan 

mengintensifkan pasar di Eropa Barat maupun di USA. 

 

Data Perusahaan & Perkembangannya: 

1. Proses bisnis dalam perusahaan: 

 Untuk regular customers, biasanya sudah dilakukan kesepakatan 

untuk besaran volume order setiap musim.Untuk ini, di setiap 

musim kita akan menerima banyak sekali style sketches untuk di 

quote harganya. Selanjutnya akan ada negosiasi harga dan finalisasi 

harga dan delivery. Berdasarkan ini, kita selanjutnya akan 

menerima orders secara bertahap hingga mencapai volume 

disekitar kesepakatan. Orders yang sudah final, selanjutnya mulai 

diproses dengan membuat counter sample di sample room dan 

selanjutnya di kirim ke buyer setelah selesai dan di check ke 

akuratannya. Bilamana ada komentar dari buyer untuk perbaikan, 

maka harus di buat ulang counter sample dengan perbaikan sesuai 

dengan komentar dari buyer dan selanjutnya di kirim lagi ke buyer. 



 

51 
 
 

 

 

 

 

 

Bilamana counter sample sudah di accept oleh buyer, maka setelah 

kita menerima actual fabric dan actual assesori dibuat lagi approval 

sample untuk dikirimkan ke buyer lagi. Bila approval sample ini 

sudah di approved oleh buyer, maka order ini bisa di masukkan ke 

dalam execution production planning berdasarkan jadwal 

masuknya actual fabric dan actual asesori. Selanjutnya order ini 

masuk ke dalam proses produksi dan pada saat yang sama 

informasi di berikan kepada bagian yang berkaitan, seperti 

administrasi export, marketing untuk di infokan ke buyer untuk 

jadwal kunjungan buyer quality controller ke factory dan juga ke 

bagian keuangan. Bilamana quality barang yang di produksi sudah 

di terima oleh buyer quality controller, maka proses ekspor di 

laksanakan dengan booking container dan pembuatan dokumen 

export. Selanjutnya order tersebut di ekspor lewat moda yang di 

sepakati. Selanjutnya original shipping documents disertai Bill of 

Lading ataupun Air Way Bill di kirimkan ke buyer. Tentunya buyer 

juga sudah di notify sebelum proses pengapalan terjadi. 

 Untuk buyer baru, alokasi otomatis belum terjadi. Proses price 

quotation, kemudian finalisasi harga dan delivery terlebih dahulu, 

kemudian setelah ada kesepakatan, order menjadi final dan proses 

sampling di laksanakan seperti diatas. 

2. Omset penjualan & perkembangannya dalam 3 tahun terakhir: 

 2013 – US$ 250 juta 

 2012 – US$ 240 juta  
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 2011 – US$ 245 juta. 

3. Jumlah produksi dan perkembangan dalam 3 tahun terakhir: 

 2013 – 29,5 juta potong 

 2012 – 29 juta potong 

 2011 – 30 juta potong 

4. Jumlah, jenis dan asal buyer : 

 Tahun 1990 :  sekitar 12 – 15 buyer dari Eropa Barat, USA. 

 Sekarang sekitar 30 – 35 buyer dari Eropa Barat, USA, Australia, 

Jepang. 

 Penyebab terjadinya perubahan : Peningkatan junlah buyer 

disebabkan karena kapasitas produksinya juga meningkat 

drastis. Buyer baru dan pasar baru, perlu terus di kembangkan, 

untuk peningkatan kualitas produksi, peningkatan harga jual 

dan untuk mendapatkan produk yang lebih sesuai bagi 

produksi. 

5. Cara perusahaan memperoleh buyer: 

Perusahaan yang mempunyai reputasi baik di pasar, di samping mencari 

buyer, juga di cari buyer. Bau semerbak menyebar kemana-mana. Saat 

kualitas produksi perusahaan bagus, buyer akan datang dengan sendirinya. 

Selain itu, biasanya buyer mendapat informasi dari para quality 

controlernya. Quality controller dari satu buyer biasa bertukar informasi 

dengan quality controller dari buyer lain. Komunikasi getok-tular ini 

sangat efektif dan cukup akurat untuk mendapatkan informasi mengenai 

factory maupun mengenai buyer. Selanjutnya mencari buyer baru bisa juga 
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melalui website, tapi harus dengan kehati-hatian yang tinggi. Namun cara 

mendapat buyer baru dengan referensi  dari exsisting buyer ataupun 

referensi dari fabric supplier tentang ke buyer siapa saja mereka menjual 

fabric, lebih memberi rasa nyaman. Bilamana kerja sama kita dengan 

semua pihak, buyer, quality controller, fabric supplier, accessories 

suppliers bahkan shipping company sekalipun berjalan dengan baik 

sehingga tercipta net working yang baik, sesungguhnya merupakan salah 

satu tehnik pemasaran yang handal namun sering di lewatkan orang. 

Reputasi yang prima dan referensi yang bagus, pastinya memberikan 

banyak kemudahan karena banyak mengurangi kecurigaan.  

Kita menjalin hubungan dengan buyer berdasarkan asas saling 

menghormati dan saling membantu sebagai teman bisnis. Saling 

menghormati berarti menghargai dan melaksanakan hal-hal yang sudah 

disepakati dengan benar termasuk di dalamnya hal-hal yang bersifat 

teknis. Saling membantu karena kita kenal ada waktunya buyer’s market, 

dimana jumlah order lebih kecil dari pada kapasitas tersedia pada 

umumnya. Bilamana hubungan kita baik dengan buyer, maka tentu buyer 

akan memberikan prioritas kepada kita. Demikian pula pada saat terjadi 

producer’s market, dimana jumlah order lebih besar dari pada kapasitas 

pada umumnya, kita juga memberikan prioritas kepada regular buyer kita 

terlebih dahulu.  

Selanjutnya menjalin komunikasi yang baik dan teratur ke buyer langsung 

perlu di pelihara, demikian juga penting untuk menjalin hubungan baik 

dengan petinggi di perusahaan buyer. 

6. Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan buyer: 
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 Sejak awal berdiri sampai setelah tahun 1990 sudah assembly 

system dilakukan hanya pada fashion item.  

 Bentuk kerja sama dengan buyer dalam bentuk OEM. Untuk basic 

item, biasanya full package, dari fabric hingga seluruh asesori di 

lakukan oleh factory dengan approval dari buyer. Sedangkan untuk 

fashion item, untuk menjaga ‘duplikasi’ sebelum barang jadinya 

terpanjang di toko penjualan mereka, biasanya buyer mengatur dan 

mendevelope fabricnya sendiri. Kemudian factory hanya 

memberikan final quantity ke fabric supplier dan membuka LC dan 

fabric selanjutnya di shipment ke factory. Segera setelah tiba, 

biasanya langsung masuk ke dalam produksi dan di kapalkan. 

Asesori di beli oleh factory sendiri dengan approval dari buyer. 

 Sejak tahun 2001 perusahaan sudah sampai ke tahap ODM dimana 

perusahaan menawarkan design yang dimiliki perusahaan ke buyer 

dan kemudian apabila buyer tertarik atau setuju maka buyer akan 

menggunakan style tersebut untuk di produksi. 

7. Tipe buyer yang dilayani oleh perusahaan: 

Pada awalnya, sebagian besar order diterima lewat pihak ke-3. Secara 

bertahap, di lakukan direct selling ke buyer. Buyer disini bisa berarti 

Branded Name Apparel buyer, Store buyer maupun Importer. Namun ada 

juga buyer yang hanya mau berbisnis lewat agent-agent yang telah di 

tunjuk dan tidak mau langsung berkomunikasi dengan factory.  

8. Term of condition dari perusahaan ke buyer: 

Term of sale pada umumnya adalah FOB. Pada awalnya FOB dengan sight 

LC. Kemudian ini berubah menjadi FOB open account, dimana tidak ada 
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lagi LC. Selanjutnya berkembang menjadi FOB open account 60 or 90 

days. Bahkan untuk sementara buyer mereka telah mematok term of sale 

DDP (Delivered Duty Paid) yang berarti harga termasuk di dalamnya 

freight cost dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar, pembayaran bea 

masuk di negara tujuan, customs clearance di negara tujuan dan juga 

inland transportation dari pelabuhan bongkar ke gudang buyer di negara 

tujuan. Bahkan DDP 60 atau 90 days. Kecenderungan ini akan 

mempersulit perusahaan skala kecil dengan keuangan terbatas dan daya 

jangkau pada masalah-masalah yang harus di tangani di negara tujuan. 

9. Dukungan yang diberikan oleh buyer: 

Pada awalnya buyer tertentu masih memberikan dukungan dalam bentuk 

memberikan pattern dan graded pattern. Namun saat ini, tidak ada lagi 

dukungan seperti diatas. Bahkan sebaliknya factory harus bersedia 

membuat proto type sample buyer dengan harapan bilamana proto type 

tertentu berhasil menjadi order, maka order akan di alokasikan ke factory 

pembuat proto type tersebut. Namun bilaman hanya ada 1 – 2 style proto 

type saja, bisa-bisa ordernya di alokasikan ke factory lain yang lebih 

banyak proto typenya yang emnjadi order, demi efisiensi beaya. 

10. Tahun pertama perusahaan melakukan ekspor: 

1979 pertama kali ekspor. 

11. Bentuk ekspor perusahaan diawal berdirinya perusahaan:  

Pada awal berdirinya perusahaan sales term FOB dilakukan lebih banyak 

melalui pihak ke-3 dan hanya ada 1 yang direct ke buyer yang sudah aktif 

mencari factory di Indonesia. 
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 Perusahaan memilih bentuk ekspor tersebut karena pada saat itu 

memang tidak banyak pilihan yang tersedia dan pihak ke-3 masih 

sangat banyak dan aktif sekali. Sedangkan Indonesia belum 

berperan nyata dalam volume ekspor apparel sehingga belum di 

lirik oleh buyer pada umumnya. 

 Masalah utama waktu bekerja melalui pihak ke-3 adalah 

tergerusnya margin. Masalah lain yaitu lambatnya respon karena 

komunikasi yang berjenjang. Tidak jarang pula masalah yang tidak 

perlu timbul karena salah interpretasi pihak ke-3 atas kemauan 

buyer ataupun terjadi manipulasi kesalahan pihak ke-3 dilaporkan 

ke buyer sebagai kesalahan factory. Bilamana terjadi masalah 

seperti itu petinggi perusahaan akan berkomunikasi dengan pihak 

buyer secara langsung. 

12. Persentase produk yang di ekspor perusahaan dari total penjualan 

sekarang: 

Keseluruhan produksi 100% untuk ekspor. Alasan utama bilamana 

perusahaan melakukan kegiatan 100% untuk ekspor, maka bisa 

memperoleh kemudahan dengan menjadi privat bonded zone, sehingga 

arus masuk dan keluar barang menjadi lancar, yang member rasa nyaman 

kepada buyer yang disertai penangguhan bea masuk untuk barang impor 

dan restitusi PPn untuk barang-barang yang di beli di dalam negeri. 

Kemudahan ini akan hilang bila dalam ijin yang diminta perusahaan juga 

melakukan sebagian penjualan lokal. 
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Persaingan 

1. Jumlah perusahaan sejenis di Indonesia, di ASEAN:  

Jumlah perusahaan sejenis baik di Indonesia maupun di ASEAN tidak 

relevan untuk dibicarakan sebab persaingan tetap di butuhkan agar kita 

selalu terdorong untuk maju. Tanpa persaingan, perusahaan akan menjadi 

lambat, inefisien dan akan tertinggal maupun di tinggalkan oleh buyer. 

Kondisi factory perusahaan sangat teratur, bersih dan modern sangat 

berbeda dengan perusahaan sejenis di Indonesia pada umumnya. 

 

Rantai Pasok 

1. Jenis bahan baku apa saja yang digunakan perusahaan: 

 Bahan baku utama : fabric (kain). 

 Bahan baku penolong : interlining (kain keras); lining (kain voering); 

kancing; zipper (ritsleting); benang; embroidery; hang tag; price tag; 

plastic bag; karton dll.  

2. Cara perusahaan memperoleh bahan baku maupun supplier: 

Bahan baku utama ataupun penolong, bisa di nominasi oleh buyer. Bila hal 

ini terjadi, maka kita hanya mengikuti ke supplier yang sudah di tunjuk. 

Factory hanya akan memberikan quantitynya dan kemudian membelinya. 

Bilamana buyer tidak menominasi, maka factory dapat sourcing sendiri 

berdasarkan specification yang telah di berikan oleh buyer dan dari waktu 

ke waktu mebgirimkan sample ke buyer untuk approval. Bahan baku tidak 

sulit untuk diperoleh, sebab kita sudah mempunyai bank data disamping 

banyak pemasok yang menawarkan barangnya kepada kita. Bilamana bisa 
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di peroleh di dalam negeri, kita membeli di dalam negeri asalkan harganya 

competitive. Bila tidak, kita bisa membeli dari luar negeri. 

3. Apakah selama ini perusahaan mengalami kesulitan bahan baku?  

Kesulitan mendapatkan bahan baku, tidak di jumpai. Kesulitan memenuhi 

minimum order quantity bisa terjadi, bila item yang kita cari jumlahnya 

tidak banyak.Bilamana hal ini terjadi, maka kita perlu segera 

mengkomunikasikannya kepada buyer, Bilaman item tersebut bisa dig 

anti, maka diganti dan di kombinasikan dengan order lain sehingga 

memenuhi minimum order quantity. Bilamana tidak dapat dig anti, maka 

buyer harus membayar up charge (tambahan harga) untuk mengcover 

jumlah order yang harus di beli tanpa harus di pakai pada saat yang sama. 

4. Peran supplier bagi perusahaan: 

Supplier jelas sangat penting bagi perusahaan. Karenanya kita perlu 

membuat daftar Excellent Supplier, untuk supplier dengan harga 

competitive, kualitas terjamin, delivery tepat waktu disertai kemudahan 

dalam bertransaksi, sehingga yang ada dalam daftar ini selalu mendapat 

prioritas untuk mendapatkan order and Black Listed Supplier, untuk 

supplier yang tidak punya performa yang bagus, kesepakatan tidak di 

hormati, terlalu banyak alasan2, un-reliable. 

Kesalahan dalam memilih supplier dan kegagalan supplier, bisa menjadi 

bencana fatal bagi factory, terutama bilamana supplier tersebut adalah 

hasil sourcing sendiri sehingga seluruh biaya yang berkaitan dengan 

kegagalan ini plus kehilangan omset penjualan serta bilamana ada penalty, 

menjadi tanggungan factory. Bahkan keterlambatan pengiriman dari salah 

satu pemasok, bisa berakibat pengiriman dengan pesawat udara baik dari 



 

59 
 
 

 

 

 

 

 

pemasok maupun barang jadinya oleh factory. Bilamana masalah inferior 

quality, bisa-bisa buyer lari dari kita.  

5. Cara perusahaan menjaga ketersediaan bahan baku: 

Untuk memastikan bahan baku lengkap tersedia pada waktunya, 

disamping mengutamakan Excellent Supplier list, maka perlu di buat 

action flow chart yang harus di follow-up dan di up-date setiap hari dan di 

kendalikan secara ketat setiap hari. Di titik ini, terjadi banyak pressure dan 

harus memberikan pressure juga baik kepada supplier, production, sample 

room, purchasing bahkan ke buyer sekalipun sehingga jadwal action plan 

terpenuhi. Buyer perlu memberikan comment secepat setelah mendapatkan 

sample assesori maupun sample garment. 

6. Saluran distibusi yang perusahaan gunakan: 

Perusahaan tidak menggunakan saluran distribusi, sebab seluruh produksi 

untuk ekspor yang umumnya term of salesnya FOB, sehingga segera 

setelah barang berada diatas kapal dan shipping documents di kirim  ke 

buyer, selesailah tanggung-jawab kita. 

7. Cara buyer melakukan distribusi produk ke pembeli akhir: 

Pada umumnya buyer sudah melakukan presales untuk order yang 

diberikan ke perusahaan.Sehingga setelah barang jadi di terima di gudang 

dan kuality audit dilakukan, barang-barang pun di kirim ke toko-toko 

sesuai dengan pesanan. Untuk replenishment program biasanya buyer juga 

mempunyai inventory di gudangnya.  

 

Daya Saing Perusahaan  
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1. Jika dibandingkan perusahaan-perusahaan lain di ASEAN bagaimana anda 

menilai produk anda?  

(1) Jauh lebih baik   (4) Lebih rendah 

(2) Lebih baik    (5) Jauh lebih rendah 

(3) Setara 

 Alasan : Lebih baik, customers kami berjalan bersama belasan 

tahun. 

2. Dalam hal apa saja produk perusahaan unggul dibanding perusahaan lain 

sejenis di ASEAN? 

Keunggulan dalam quality, komunikasi, delivery dan kemudahan dalam 

berbisnis dengan kami. Di era sekarang quality, delivery and price are 

given by the buyer and the current market. Karenanya medan persaingan 

telah mulai bergeser kea rah hal-hal berikut : 

 Kemudahan. 

Kemudahan dalam berbisnis dengan perusahaan. Kemudahan yang kita 

tawarkan adalah komunikasi yang handal dan one stop shopping 

company. Dalam perusahaan kami membangun factory dalam unit-

unit. Tiap unit factory berkapasitas dikisaran 350 – 500 mesin. Dengan 

16 unit factory yang memproduksi berbagai macam jenis apparel, kita 

menawarkan kemudahan kepada customer. Dengan berbicara dan 

berkomunikasi dengan satu orang, berbagai macam item apparel bisa 

diselesaikan dengan mudah dan cepat, tanpa harus berpindah ke 

factory lain dan berkomunikasi dengan begitu banyak orang. 

Contoh : Dalam fashion wanita, dalam satu program bisa terdapat 

berbagai macam jenis apparel seperti blouse, tank-top, skirt, pant, 
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dress maupun jacket. Kami bisa memproduksi kesemua item tersebut 

di beberapa unit factory kami. Kemampuan ini, memberikan banyak 

kemudahan bagi buyer dan sangat mengurangi kompleksitas masalah 

bilamana satu program di produksi di lebih dari satu perusahaan yang 

berbeda. Kompleksitas masalah yang sangat mungkin terjadi adalah 

bila satu perusahaan on time dan yang lain delayed, pada hal untuk 

satu program kesemua item harus berada di store pada waktu yang 

bersamaan, sehingga memberikan berbagai macam kombinasi pilihan 

kepada para pembeli di toko. Ketidaksamaan delivery juga bisa 

berakibat inefisiensi dalam freight cost. Untuk kemudahan dan 

efisiensi yang kita tawarkan, pada umumnya buyer tidak 

mempermasalahkan benar bila harga kami US$ 0.10 – 0.15 per piece 

lebih mahal. 

 Finansial support terselubung. 

Sejak krisis mortgage di USA yang lalu, makin banyak perusahaan di 

USA yang mencantumkan pembayaran open account 60 -90 days. 

Krisis juga berakibat banyak perusahaan di USA yang ingin 

merampingkan organisasinya. Salah satu cara yang mereka tempuh 

adalah merubah term of sales mereka menjadi DDP – 60-90 days open 

account. DDP adalah Delivered Duty Paid. 

3. Dalam hal apa produk perusahaan anda ketinggalan dibanding perusahaan 

lain sejenis di ASEAN?  

Kita tidak ada ketertinggalan dengan perusahaan sejenis di ASEAM. 

Masalah laten di negara kita adalah factory maunya order yang jumlahnya 

besar, harga bagus dan menerima kualitas yang di berikan oleh factory. 
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4. Dalam kaitannya dengan persaingan penjualan, Negara ASEAN yang yang 

menjadi pesaing apparel terberat: 

Pesaing terberat kita adalah China dan Vietnam. China memproduksi 

hamper segala jenis fabric dan asesori dengan harga competitive. 

Bilamana fabric dan asesori yang di gunakan berasal dari China, maka 

dengan memproduksi apparelnya di China, banya waktu yang bisa di 

hemat. Artinya production lead time menjadi lebih pendek, di bandingkan 

bilamana fabric harus di kapalkan dulu ke Jakarta, kemudian harus 

menunggu proses customs clearance dll, tentunya memerlukan waktu yang 

lebih panjang. 

Belum lagi bilamana mendadak ada order tambahan, tentu masalahnya 

akan jauh lebih sederhana bilamana produksi apparelnya berada di China 

dari pada di Indonesia. 

Jarak geografi Vietnam yang jauh lebih dekat dengan China di bandingkan 

dengan Indonesia, tentunya memberikan advantages tersendiri. Disamping 

waktu pelayaran dari China maupun Vietnam ke Amerika yang lebih 

pendek dibandingkan dari Jakarta via Singapore ataupun Johor Bahru. 

Akibatnya freight cost juga lebih murah disertai waktu yang lebih cepat. 

5. Apakah kondisi tenaga kerja yang perusahaan anda miliki akan 

mendukung daya saing perusahaan dengan pemberlakuan MEA? 

Dalam industri apparel, keterampilan tenaga kerja sangat di perlukan. 

Untuk mereka yang belum berpengalaman bahkan perlu mengikuti proses 

training sebelum bisa mulai bekerja. Karenanya bilamana tingkat worker 

turn-over nya tinggi, maka bisa-bisa training yang di berikan di dalam 

perusahaan hanya mempersiapkan tenaga kerja bagi perusahaan sejenis 
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yang lain. Karena itu menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan 

memperlakukan pekerja sebagai partner adalah penting. 

6. Kondisi permodalan perusahaan: 

Kondisi permodalan dan akses menuju permodalan bukan masalah bagi 

perusahaan. Namun tingkat bunga di Indonesia yang tertinggi di ASEAN, 

menjadi kendala tersendiri di dalam persaingan. Dewasa ini, rasanya tidak 

ada lagi buyer yang mau membantu perusahaan dalam permodalan. 

7. Informasi yang dibutuhkan agar perusahaan mampu bersaing di pasar: 

Mengikuti secara cermat perkembangan dan keadaan pasar di negara-

negara tujuan ekspor adalah suatu keharusan dan perlu selalu di cermati. 

Di Amerika juga ada media cetak yang berkaitan dengan dunia apparel 

diantaranya WWD yang kita perlu berlangganan walaupun mahal demi 

untuk mengikuti macam-macam kejadian di dunia apparel di USA. Kita 

juga bisa mendapat informasi ataupun cross checking suatu berita dari para 

fabric supplier maupun dari buyer langsung. Karenanya menjaga 

keharmonisan net working kita menjadi penting, walau kita pun bisa 

mengakses berita lewat internet. 

Valid information dan market trend information sangat berperan dalam 

membuat strategi ke depan. Contoh, bilamana kecenderungan penjualan di 

Amerika menunjukkan trend terus menurun dan inipun di konfirmasikan 

oleh para fabric supplier, maka upaya kita untuk menggalakkan orders dari 

Eropa barat dan negara lain perlu di gencarkan, demi kelancaran proses 

produksi.  

8. Teknologi dalam perusahaan: 
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Teknologi informasi seperti teleconference room, color scanning yang 

akurat,  programming untuk production planning dan programming yang 

lain perlu di lihat dari waktu ke waktu. Up date teknologi di lakukan 

secara berkala demikian pula menggunakan mesin yang lebih up to date 

dari waktu ke waktu. Jangka waktu Update teknologi 2 tahun sekali, 

mengikuti dengan pameran yang diselenggarakan di Jepang. Selain itu 

penyesuaian teknologi mengikuti buyer contohnya untuk pembuatan 

pattern teknologi Computer-aided design atau Computer-aided 

manufacturing untuk buyer Eropa menggunakan merk Lectra sedangkan 

untuk buyer USA menggunakan merk Gerber. Untuk melakukan 

teleconfrence, buyer memberikan spesifikasi kamera dan equipment yang 

digunakan dengan tujuan agar warna yang dikirim mendekati aslinya. 

Buyer juga perlu tau program yang kita pakai untuk planning dan 

manufacturing processes. Kesiapan programe yang  ada pada kita, akan 

memberi keyakinan kepada buyer bahwa orders processing akan terkendali 

dengan baik. 

9. Input lain untuk mendukung proses produksi perusahaan: 

Input lain untuk mendukung proses produksi perusahaan adalah dengan 

mengunjungi perusahaan competitor di manca negara. Hal ini hanya bisa 

di mungkinkan dengan bantuan buyer. Kemudian dengan mengunjungi 

pameran di Jepang maupun Eropa. 

10. Dalam menghadapi persaingan dengan negara berkembang seperti 

Vietnam, bagaimana perusahaan berupaya untuk meningkatkan daya 

saing? 
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Daya saing letak geografis tidak mungkin bisa di perbaiki, karenanya kita 

harus tetap menjaga agar kemudahan yang kita tawarkan tetap 

memberikan kemudahan yang sesungguhnya, menjaga rasa nyaman buyer 

dan delivery yang bisa diandalkan. 

 

Pengetahuan Rencana Pemberlakuan MEA 2015 

Jika MEA diberlakukan: 

1. Gambaran penjualan perusahaan: 

(1) Jauh lebih tinggi   (4) Lebih rendah 

(2) Lebih tinggi    (5) Jauh lebih rendah 

(3) Setara 

 Alasan : Bilamana MEA di berlakukan, rasanya tidak akan 

mempengaruhi penjualan kita, sebab pasar perusahaan berada 

di Eropa Barat, USA, Australia dan Jepang. 

2. Peluang yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan: 

Memang ada peluang baru untuk ekspor ke negara-negara ASEAN, 

namum masih perlu di jajaki lebih lanjut untuk volume bisnis dan 

harganya. 

3. Ancaman yang dihadapi oleh perusahaan: 

Karena orientasi perusahaan 100% untuk ekspor, masuknya produk 

apparel dari negara ASEAN lain ke Indonesia bukanlah ancaman. Bahkan 

sudah menjadi kenyataan di pasar kita saat ini mengalirnya produk apparel 

dari China yang competitive di pasar lokal.  
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4. Apakah masih menguntungkan untuk melayani pasar yang sekarang? 

Benar, masih menguntungkan untuk melayani pasar sekarang. 

5. Apakah anda berencana untuk mengubah sasaran pasar yang anda layani?  

Mengubah sasaran pasar yang masih bagus dan menguntungkan bukan 

tindakan yang bijaksana. Namun perusahaan harus selalu mengembangkan 

sasaran baru dan memang masih banyak sasaran baru yang perlu disasar, 

seperti apparel retailer kelas menengah ke bawah baik di Eropa barat 

maupun di USA. Perusahaan-perusahaan ini tidak cukup besar dan kuat 

untuk membuat design sendiri maupun membayar quality controller 

staffnya berkelana ke negara-negara Asia. Namun perusahaan-perusahaan 

ini jelas mempunyai jumlah order yang signifikan. Inilah yang perlu di 

garap selanjutnya. 

6. Apakah masih menguntungkan untuk tetap beroperasi di Indonesia?  

Tentu pasti tetap menguntungkan beroperasi di Indonesia. Orang-orang 

asing saja membuka pabrik apparel di Indonesia, tentunya untuk 

mendapatkan keuntungan yang cukup. Yang utama adalah bagaimana 

pengelolaannya. Bagaimana mencari win-win solusi secara jujur dan 

bukan hanya menunjukkan kesalahan pihak lain.Di masing-masing negara 

pasti akan ada kendalanya sendiri. Meneriaki masalah tidak akan 

menyelesaikan masalah. 

7. Apakah anda berencana untuk memindahkan tempat berproduksi ke 

negara lain?  

Tidak. Masing-masing negara pasti ada kendala dan masalahnya sendiri-

sendiri. 
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8. Dengan diberlakukannya MEA 2015 nanti dimana arus biaya barang 

menjadi murah, apakah perusahaan sudah memiliki target negara ASEAN 

mana yang akan dijadikan target dalam hal supply bahan baku?  

Saat ini kita masih mengandalkan China karena sudah terbukti 

berdasarkan pengalaman selama ini, namun membuka mata dan telinga 

untuk sourcing dari supplier yang handal dari negara ASEAN lain perlu 

tetap dilakukan. 

 

Pertanyaan Mengenai Perusahaan Kedepannya 

1. Jumlah pabrik dan kapasitas produksi: 

Saat ini ada 16 unit factory dengan kapasitas di kisaran 1.75 – 2 .25 juta 

potong per bulan. 

2. Apakah perusahaan memiliki rencana untuk membangun pabrik 

tambahan?  

Kapasitas yang ada dirasa cukup dan bilamana ada order yang lebih, maka 

sub contracting adalah solusi. 

3. Apakah perusahaan memiliki rencana untuk melakukan ekspansi ke negara 

lain? 

Tidak memiliki rencana untuk ekspansi ke negara lain. Sub contracting 

sudah memberikan flexibility yang kita perlukan, sehingga kemudahan 

yang di tawarkan ‘one stop shopping’ tetap terkendali. 

4. Apakah perusahaan memiliki keinginan untuk melakukan ekspansi atau 

merger dengan perusahaan lain?  
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Rencana merger dengan perusahaan lain sejenis rasanya tidak diperlukan, 

sebab perusahaan sudah mampu memproduksi berbagai jenis apparel 

sendiri. 

5. Apakah perusahaan memiliki rencana untuk melakukan perubahan strategi 

marketing kedepannya?  

Strategi marketing yang masih memberi keuntungan tidak perlu di rubah. 

Namun penyesuaian (fine tuning) disana-sini tetap perlu di lakukan dari 

waktu ke waktu. Begitu pula perlunya menyasar sasaran baru, harus segera 

dilaksanakan. Tanpa adanya fine tuning dari waktu ke waktu dan upaya 

untuk selalu mencari sasaran baru, akan membuat perusahaan tersadar 

setelah berada di dalam suatu masalah yang besar. Secara berkala sistem 

produksi juga perlu di sesuaikan dengan perkembangan kondisi nyata 

pemasaran. Sistem produksi yang tidak mau berubah ataupun 

menyesuaikan diri dengan perkembangan order, akan menjadi system 

produksi yang lamban dan tidak efisien yang pada akhirnya akan 

menggerogoti hari depan perusahaan. 

6. Apa tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan? 

Tujuan jangka pendek perusahaan tetap menjaga dan mempertahankan 

eksistensi competitiveness perusahaan. Untuk jangka panjang, membuka 

offices di negara-negara tujuan ekspor.  

 

Pertanyaan Tambahan   

1. Jenis produk apparel yang di produksi : 
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 Mens : Dress shirt, Casual shirt, Blazer, Casual Pant, Active wear, 

Jacket, cut & sewn knit 

 Ladies : Blouse, Skirt, Pant, Dress, Jacket, Blazer, Casual Pant, Active 

wear, cut & sewn knit 

2. Cara perusahaan mempromosikan produk: 

Cara perusahaan mempromosikan produk yaitu dengan membuka website, 

membuat company profile yang menawan, membuat e-cataloque serta 

memajang sample new development untuk di pamerkan ke buyer pada 

waktu kunjungan ataupun di kirimkan ke buyer. 

3. Cara perusahaan untuk memenangkan persaingan: 

Cara memenangkan persaingan yaitu dengan menciptakan dan menjaga 

kemudahan yang di berikan kepada buyer di sertai dengan rasa nyaman 

dan aman. Menerima system pembayaran open account bahkan yang 90 

hari sekalipun, bilamana bisa di lakukan. 

4. Masalah apa yang dihadapi perusahaan yang dapat menggeser daya saing 

perusahaan: 

Dari sisi internal, hal-hal yang dapat menggeser daya saing perusahaan 

yaitu bilamana perusahaan tidak lagi mampu bersaing dalam term of sales 

yang di sodorkan buyer, seperti Delivered, Duty Paid @ 90 days open 

account. Term of sales ini berkembang dari waktu ke waktu. Tingginya 

bunga di Indonesia pastinya menggerus daya saing perusahaan ataupun 

margin perusahaan. 

Dari sisi eksternal, sikap politik pemerintah ataupun rasa nyaman dan 

aman bagi kehadiran orang asing di Indonesia. Adanya Travel advisory ke 
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Indonesia membuat Quality Controler mempunyai alasan untuk menolak 

datang ke Indonesia. 

5. Hal yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan termasuk dari segi 

politik, ekonomi, sosial, dan teknologi: 

Kerusuhan seperti pada tahun 1998 jangan lagi terulang. Ketakutan buyer 

untuk kepastian delivery dan keamanan merchandisenya, akan memaksa 

buyer untuk mengalihkan ke negara lain. Sekali ini terjadi dan disana 

buyer juga merasa nyaman, maka mustahil buyer itu akan kembali lagi ke 

perusahaan kita. 

Sentimen Jepang beberapa tahun yang lalu di China dan ketegangan 

perbatasan antara Jepang dan China, membuat banyak perusahaan Jepang 

mencari sourcing alternative ke Indonesia, walaupun freight cost dari 

Indonesia ke jepang lebih mahal. 

Demikian pula dengan kejadian di Thailand, memaksa buyer mencari 

alternative sourcing baru tanpa mengambil resiko apapun. 

 

Peran Pemerintah 

1. Peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu perusahaan 

dalam meningkatkan daya saing perusahaan di ASEAN: 

Bila pemerintah bisa membawa tingkat bunga pinjaman di Indonesia 

menjadi setara dengan negara-negara asean lain disamping harga listrik 

industry yang kompetitve serta handal, tentu akan membantu daya saing 

perusahaan-perusahaan Indonesia. Juga perbaikan infra struktur menuju 
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pelabuhan dan di pelabuhan yang perlu terus di tingkatkan disertai beaya2 

setara dengan di negara2 Asean lain, tentu akan membantu. 

 

Krtik dan Saran Perusahaan terkait dengan akan diberlakukannya MEA 

2015 

 Kritik kepada pemerintah: 

Jangan membiarkan perusahaan2 Indonesia menanggung beban bunga 

yang lebih tinggi dari pada rekan-rekannya di negara-negara Asean. 

 Saran kepada pemerintah: 

Membantu perusahaan apparel dalam meremajakan mesin, sehingga bisa 

ber produksi dengan equipment yang lebih memadai untuk mendapatkan 

kualitas yang lebih bagus. 

 

 

Jawaban Wawancara Penelitian Narasumber 2 

Perusahaan Apparel dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(Studi Kasus Pada PT. Jaya Abadi) 

 

Narasumber 

1. Jenis kelamin: Perempuan 

2. Umur: 43 tahun 

3. Pendidikan: S1 Ekonomi Management Universitas Indonesia 
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4. Posisi dalam perusahaan: Marketing Manager 

5. Lama bergabung dengan perusahaan ini: 14 tahun 

6. Hubungan responden dengan pengusaha: Profesional 

 

Profil Usaha 

1. Tahun berdiri: 1978 

2. Bentuk usaha perusahaan: 

 Diawal : PT 

 Bentuk usaha saat ini : PT 

3. Jenis produk utama yang di produksi oleh perusahaan ini: 

 Dulu : Apparel 

 Sekarang : Apparel 

4. Jumlah tenaga kerja: 

 Dulu : (2001) 6.500 orang 

 Sekarang : 12.500 orang 

 Penyebab terjadinya perubahan : Ada peningkatan kapasitas 

pabrik, semakin berkembangnya perusahaan sehingga buyer juga 

semakin banyak, membuat tenaga kerja yang dibutuhkan juga 

semakin meningkat, 

5. Pasar perusahaan: 

 Dulu : Ekspor ke USA dan Eropa (Inggris, Jerman) 

 Sekarang :Ekspor ke Asia: Jepang, Australia, USA dan Eropa.: 

Inggris, Belanda, Jerman dan Prancis 
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 Penyebab terjadinya perubahan : Ada pasar baru yang bisa 

dibidik oleh perusahaan. 

 

Data Perusahaan & Perkembangannya: 

1. Proses bisnis perusahaan: 

Proses bisnis dari awal masuk order hingga shipment : Price quotation – 

price and delivery finalization – sampling processes up to approval – 

purchasing fabric and trims along with the approval from buyer – 

production – preparing export documents – shipment.  

2. Omset penjualan dan perkembangannya dalam 3 tahun terakhir.  

2011 – US$ 245 juta, 2012 – US$ 240 juta dan 2013 – US$ 250 juta,  

3. Jumlah produksi perusahaan 3 tahun terakhir 

2011 – 30 juta potong, 2012 – 29 juta potong, dan 2013 – 29,5 juta potong 

4. Jumlah, jenis dan asal buyer : 

 Dulu : tidak mengetahui pasti tapi dibawah 20 buyer 

 Sekarang : 30 – 35 dari USA, Australia, Jepang dan Eropa Barat 

 Jika terjadi perubahan, mengapa? Adanya penambahan 

kapasitas perusahaan membuat perusahaan dapat menerima 

pesanan dari buyer menjadi lebih banyak.   

5. Cara perusahaan mencari buyer: 

 Cara mencari buyer dengan:  

o Mencari informasi dan contact person melalui Quality 

Controler dari buyer yang ada;  

o Website 

o Apparel magazine  
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o Fabric- fabric supplier.  

 Hubungan dengan buyer di jalin dalam profesionalitas dan 

memenuhi komitmen. Bila ada kendala tak terduga, segera di 

informasikan ke buyer, sehingga mereka tahu pasti 

permasalahannya dan bisa mengantisipasi keadaan, hubungan yang 

baik dengan buyer akan memungkinkan buyer untuk saling 

bertukar informasi sehingga memungkinkan perusahaan 

mendapatkan buyer baru karena perukaran informasi tsb. 

6. Bentuk kerjasama seperti yang dilakukan dengan buyer: 

Kerja sama dalam bentuk term of sales FOB dan bentuk OEM (design dan 

specification semua dari buyer, kita hanya proses cutting, jahit, finishing 

dan packing) namun sejak tahun 2002/2003 perusahaan mulai 

menawarkan design (ODM) yang dimiliki kepada buyer untuk kemudian 

di produksi secara masal dengan nama besar buyer. 

7. Tipe buyer yang dilayani oleh perusahaan: 

Mayoritas Brand Name Apparel, namun diawal kemunculan perusahaan, 

perusahaan mendapatkan order melalui agent yang barangnya langsung 

dikirim kepada buyer. 

8. Term of condition dari penjualan ke buyer: 

FOB 

9. Dukungan yang diberikan oleh buyer:  

Hanya pemberian order, selama ini buyer tidak pernah memberikan 

dukungan kepada perusahaan. 

10. Tahun berapa pertama kali perusahaan melakukan ekspor: 

Sejak awal berdirinya perusahaan 
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11. Bentuk ekspor perusahaan diawal berdirinya perusahaan:  

Diawal masih menggunakan agen atau pihak ketiga karena pemain dalam 

bidang apparel saat itu Indonesia belum banyak. 

12. Persentase produk yang di ekspor perusahaan dari total penjualan: 

Keseluruhan produksi untuk diekspor, karena kita mendapatkan 

penangguhan bea masuk bahan baku untuk di re-ekspor dalam bentuk 

pakaian jadi, restitusi PPn bila bahan baku yang di beli dari pasar lokal dan 

di ekspor dalam bentuk pakaian jadi dan kecepatan pelayanan ke 

pabeanan. 

Persaingan 

1. Jumlah perusahaan sejenis di Indonesia di ASEAN: 

Tidak punya data untuk jumlah perusahaan sejenis, karena kondisi 

perekonomian yang semakin sulit membuat banyak pemain dalam bidang 

ini tutup maupun beroperasi namun tidak maksimal. Kondisi perusahaan 

dibanding dengan perusahaan lain lebih baik karena, perusahaan kami 

memiliki manajemen yang baik sehingga kondisi pabrik teratur, dan rapi, 

bila dibandingkan dengan pabrik dari negara lain yang berdiri di Indonesia 

kondisi pabrik kami lebih baik. 

 

Rantai Pasok 

1. Jenis bahan baku yang digunakan perusahaan:  

Jenis bahan baku: Main fabric, interlining, mesh, embroidery, button, 

zipper, Velcro, stopper, elastic band, draw cord, hangtag, price tag, bar 

code tag, poly bag, carton dan lain-lain.  
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2. Cara perusahaan memperoleh supplier atau bahan baku: 

Mencari supplier bahan baku bukan kendala baik di dalam negeri maupun 

manca negara. Utamanya price and delivery competitive plus reliable. 

Namun sebagian besar bahan baku diperoleh dari buyer atau pabrik yang 

sudah ditunjuk oleh buyer. 

3. Apakah selama ini perusahaan mengalami kesulitan bahan baku?  

Tidak ada kesulitan bahan baku karena buyer yang lebih mendominasi 

dalam hal pengurusahn bahan baku. 

4. Peran pemasok bagi perusahaan: 

Sangat penting terutama untuk reliablelity-nya. Bila tidak reliable, masuk 

dalam Black Listed Supplier. Bila reliable, price and delivery competitive 

plus cooperative, masuk ke Excellent Supplier List dan akan mendapatkan 

prioritas order. Kegagalan pemasok mengirimkan barang sesuai dengan 

standard specification yang diminta dalam waktu delivery yang telah di 

sepakati, bisa merusak reputasi perusahaan dan perusahaan bisa 

kehilangan buyer, karena buyer menilai perusahaan tidak professional. 

5. Cara perusahaan menjaga ketersediaan bahan baku: 

Dalam dunia apparel untuk ekspor, tidak mungkin bisa menumpuk bahan 

baku in advance, sebab walau style-nya mungkin sama, tapi style 

numbernya bisa berubah, size and color assortmentnya berbeda. Sehingga 

bahan baku baru bisa di order, bilamana sudah ada finalisasi dari order 

tersebut. Selanjutnya dengan follow-up ketat dan flow-chart system, kita 

dapat memonitor perkembangan bahan baku on daily basis. 

6. Saluran distibusi yang perusahaan gunakan: 
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Perusahaan tidak menggunakan saluran distribusi apapun karena 100% 

ekspor on FOB term langsung ke buyer. 

7. Cara buyer melakukan distribusi produk ke pembeli akhir:  

Setelah mendapatkan barang dari pabrik, buyer akan mendistribusikan 

kepada store tapi ada juga yang disimpan di gudang untuk persediaan. 

 

Daya Saing Perusahaan  

1. Jika dibandingkan perusahaan-perusahaan lain di ASEAN bagaimana anda 

menilai produk anda?  

(4) Jauh lebih baik   (4) Lebih rendah 

(5) Lebih baik    (5) Jauh lebih rendah 

(6) Setara 

 Alasan : Lebih baik, quality, price and delivery are given 

points. Dimanapun brand name ini di produksi, syarat quality 

yang harus di penuhi sama, demi untuk uniformitas 

merchandise di store. 

2. Dalam hal apa saja produk perusahaan anda unggul di banding perusahaan 

lain sejenis di ASEAN?  

Keunggulan perusahaan di bandingkan dengan perusahaan sejenis yaitu 

bahwa perusahaan tergabung dalam satu group besar dengan 16 unit 

factory dalam 1 atap management, sehingga bilamana ada order yang salah 

1 atau lebih jenisnya tidak dapat di produksi sendiri dapat di transfer ke 

unit factory dalam group. Hal ini memberikan kemudahan kepada buyer. 
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3. Dalam hal apa produk perusahaan anda ketinggalan dibanding perusahaan 

lain sejenis di ASEAN?  

Tidak tertinggal karena perusahaan selalu meng- up-grade equipment dari 

waktu ke waktu, selain itu perusahaan juga mengikuti perkembangan TI 

menyesuaikan dengan buyer. 

4. Dalam kaitannya dengan persaingan penjualan, Negara ASEAN yang 

menjadi pesaing apparel terberat: 

Rasanya Vietnam menjadi pesaing terberat karena menurut beberapa buyer 

letak geografi Vietnam yang dekat China dan voyage dari Vietnam ke 

USA lebih pendek dari pada dari Jakarta via Singapore ke USA, maka 

production lead time bisa menjadi lebih pendek dibandingkan dengan dari 

Indonesia. Tentunya ada extra cost saving disini dibandingkan dari 

Indonesia. 

5. Kondisi tenaga kerja:  

Pasti mendukung karena perushaan mengikuti peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

6. Koondisi permodalan perusahaan: 

Kondisi permodalan dan akses ke permodalan tidak menjadi kendala bagi 

perusahaan. Buyer tidak membantu permodalan perusahaan. 

7. Informasi yang dibutuhkan agar perusahaan mampu bersaing di pasar: 

Informasi mengenai kondisi dan perkembangan penjualan di pasar negara 

tujuan, bagaimana hasil penjualan retail dari brand-brand tersebut. 

Informasi bisa di dapatkan dari buyer langsung maupun dari fabric 

supplier untuk cross checking. Selain mengikuti situasi pasar di negara 

tujuan melalui apparel magazine. 
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8. Teknologi dalam perusuahaan:  

Teknologi informasi dan teknologi yang memungkin pengiriman warna 

lewat internet yang makin akurat, akan sangat membantu proses approval 

warna. Lewat skype bisa langsung berdialog tatap muka dengan buyer 

secara gratis. Up-date teknologi dilakukan dari waktu ke waktu ataupun 

atas permintaan buyer untuk mensinkronkan komunikasi.  

9. Input lain untuk mendukung proses produksi perusahaan: 

Input lain untuk mendukung proses produksi perusahaan yaitu dengan 

mengunjungi pameran secara rutin, seperti JIAM Show di jepang sehingga 

perusahaan dapat meng-up date diri dengan perkembangan teknologi 

industry apparel yang terbaru. Exhibition seperti ini juga dilakukan setiap 

tahun di Eropa dan Amerika. Selain itu dengan melakukan kunjungan 

yang disertai dengan minat untuk belajar, akan sangat memberi manfaat 

karena selalu ada satu dua cara yang dapat di contoh dan di aplikasikan di 

rumah, bila kita mau jujur bersikap pula. 

10. Dalam menghadapi persaingan dengan negara berkembang seperti 

Vietnam, bagaimana perusahaan berupaya untuk meningkatkan daya 

saing?  

Letak geografi Vietnam dan Indonesia tidak bisa kita rubah. Kita mencoba 

menyainginya dengan menawarkan kemudahan dalam berbisnis dengan 

perusahaan karena dalam satu group ada 16 unit factory yang 

memproduksi berbagai macam item apparel, tentu akan memberikan 

kemudahan bagi buyer. 
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Pengetahuan Rencana Pemberlakuan MEA 2015 

Jika MEA diberlakukan: 

1. Gambaran penjualan perusahaan: 

(1) Jauh lebih tinggi   (4) Lebih rendah 

(2) Lebih tinggi   (5) Jauh lebih rendah 

(3) Setara 

 Alasan : Setara, karena orientasi perusahaan 100% untuk 

ekspor ke USA, Jepang dan Australia & Eropa (diluar 

ASEAN). 

2. Peluang yang dimanfaatkan oleh perusahaan: 

Peluang pasar ke negara-negara ASEAN memang terbuka, namun kita 

perlu jajaki lebih lanjut tentang volume bisnis dan harga-nya. 

3. Ancaman yang bisa dihadapi oleh perusahaan: 

Karena pasar perusahaan adalah 100% ekspor ke negara USA dan Eropa, 

maka masuknya apparel dari negara-negara ASEAN tidak akan 

berpengaruh. Selama sekian tahun pasar domestic kita juga sudah di 

banjiri oleh produk-produk garment dari China yang competitive. Jadi, 

terbukti bukan ancaman.  

4. Apakah masih menguntungkan untuk melayani pasar yang sekarang?  

Jelas masih menguntungkan, bila tidak menguntungkan lagi pastinya 

sudah di tinggalkan. 

5. Apakah anda berencana untuk mengubah sasaran pasar yang anda layani? 

Tidak berencana mengubah sasaran pasar. Tapi mengembangkan sasaran 

baru dan melakukan adjustment terhadap sasasran pasar sekarang harus 
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selalu di lakukan karena kondisi pasar yang sangat dinamis dan begitu 

banyaknya variable yang mempengaruhinya. 

6. Apakah masih menguntungkan untuk tetap beroperasi di Indonesia?  

Jelas masih menguntungkan sebab kita sangat faham bagaimana harus 

‘bermain’ di negara sendiri. 

7. Apakah berencana untuk memindahkan tempat berproduksi ke negara 

lain?  

Tidak berencana. Di tiap negara pasti ada masalah, kendala dan 

keuntungannya masing-masing.selain itu apabila berpindah produksi ke 

Negara lain, perusahaan perlu melakukan penyesuaian sehingga 

memerlukan waktu yang tidak sedikit. 

8. Dengan diberlakukannya MEA 2015 nanti dimana arus biaya barang 

menjadi murah, apakah perusahaan sudah memiliki target negara ASEAN 

mana yang akan dijadikan target dalam hal supply bahan baku?  

Untuk mengganti supplier bahan baku perlu kajian yang cermat disamping 

harus mengalami terlebih dulu bahwa supplier baru memang lebih baik 

dari yang lama. Kecuali bila memang supplier yang sekarang memang 

bermasalah dalam komunikasi, kualitas dan ataupun delivery. Hanya 

sekedar pertimbangan harga yang sedikit lebih murah tidak cukup untuk 

merubah supplier. Untuk sekedar mencoba atau pengembangan saja. 

Reliablelity dan kehandalan supplier sangat penting bagi perusahaan, dari 

pada asal usul negara, dekat jauhnya jarak. Kegagalan supplier, bisa 

berakibat fatal bagi perusahaan. 
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Pertanyaan Mengenai Perusahaan Kedepannya 

1. Jumlah pabrik dan total produksi : 

Dengan kapasitas produksi 1,5-2 juta potong perbulan di 16 unit factory 

2. Apakah perusahaan memiliki rencana untuk membangun pabrik 

tambahan?  

Kapasitas sudah memadai, tidak perlu membangun factory baru. 

Subcontracting memberikan flexibility yang di perlukan perusahaan. 

3. Apakah perusahaan memiliki rencana untuk melakukan ekspansi ke negara 

lain? 

Perusahaan tidak mempunyai rencana untuk ekspansi ke negara lain. 

4. Apakah perusahaan memiliki keinginan untuk melakukan ekspansi atau 

merger dengan perusahaan lain?  

Tidak ada rencana untuk ekspansi maupun merger. Kapasitas group sudah 

memadai dan sudah bisa memproduksi berbagai jenis apparel sendiri. 

5. Apakah perusahaan memiliki rencana untuk melakukan perubahan strategi 

marketing kedepannya?  

Perubahan strategi marketing di saat masih memberikan keuntungan 

tentunya tidak di lakukan, tetapi adjustment disana-sini selalu dilakukan 

karena kedaan pasar sendiri yang dinamis. 

6. Apa tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan?  

Tujuan jangka pendek mempertahankan agar perusahaan tetap 

competitive. Tujuan jangka panjang untuk menjadi priority supplier ke 

buyer-buyer  besar. 
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Pertanyaan Tambahan   

1. Jenis produk apparel yang di produksi : 

Untuk perempuan memperoduksi blazer, skirt, cut & sewn knit, jacket, 

pant, dress, casual pant, blouse, active wear. Untuk laki-laki casual shirt, 

dress shirt, cut & sewn kni, casual pant, active wear, jacket, blazer. 

2. Cara perusahaan mempromosikan produk: 

Promosi produk dengan membuat merchandise/produk sample dan e-

cataloque yang di kirimkan ke buyer setiap season. 

3. Cara perusahaan untuk memenangkan persaingan: 

Cara memenangkan persaingan dengan mempertahankan utntuk tetap 

memberikan kemudahan kepada buyer, reliable, penuhi komitmen, 

delivery on time dan selalu informative kepada buyer. Karena buyer kami 

adalah brand name apparel maka low cost tidak digunakan. 

4. Masalah yang dihadapi perusahaan yang dapat menggeser daya saing 

perusahaan: 

Internal : Keterlambatan delivery, komitmen tidak terpenuhi dengan baik, 

komunikasi yang buruk dan respon yang lambat dan tidak tepat.  

Eksternal : Inferior quality of purchased material that being used, 

unrealiable supplier being used. 

5. Hal yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan termasuk dari segi 

politik, ekonomi, sosial, dant teknologi?  

Kerusuhan social seperti pada tahun 1998 akan menghancurkan 

perusahaan dan lapangan kerja. Kejadian seperti ini hanya akan memaksa 

buyer untuk mencari alternative factory di negara lain diluar rencananya 
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sendiri. Bila kemudian buyer juga merasa nyaman dan confidence disana, 

maka jangan harap buyer akan kembali ke Indonesia. 

Situasi politik di Thailand, memaksa buyer mencari alternative lain di 

negara lain. 

Ketidak harmonisan hubungan antara China dan Jepang yang sudah 

berkembang beberapa waktu, membuat makin banyak buyer Jepang dating 

mencari kemungkinan baru di Indonesia. 

 

 

Peran Pemerintah 

1. Peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu 

perusahaan dalam meningkatkan daya saing perusahaan di ASEAN: 

 Menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga buyer asing tidak 

punya kendala untuk datang ke Indonesia. 

 Membuat tingkat suku bungan dan tariff listrik di Indonesia 

setara dengan negara-negara lain di ASEAN. 

 Mengatur agar beaya-beaya di pelabuhan-pelabuhan di 

Indonesia tidak lebih mahal dari negara-negara ASEAN 

lainnya. 

 Membangun infrastruktur ke dan di pelabuhan yang handal 

sehingga terjamin kelancarannya. 

 Menjaga dan mempertahankan prosedur kepabeanan yang 

lancer dan cepat. 
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Krtik dan Saran Perusahaan terkait dengan akan diberlakukannya MEA 

2015 

1. Saran ditujukan kepada Pemerintah : 

 Membantu pengusaha  industry apparel di Indonesia yang padat 

karya dalam peremajaan mesin-mesin dan peralatan pendukung 

produksi dengan bunga rendah demi untuk meningkatkan dan 

melindungi kemampuan daya saing industry padat karya di 

Indonesia. 

 Membangun rusunawa di sekitar kompleks industry sehingga 

jarak ke tempat kerja dekat. 

 Paling tidak pemerintah berkewajiban untuk memperingatkan 

bahwa kenaikan upah setiap tahun tanpa disertai peningkatan 

produktivitas akan menggerus daya saing perusahaan. Upah 

tinggi disertai out-put tinggi, merupakan win-win solusi 

sebenarnya. 
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