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ekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah 
satu industri yang sangat penting bagi Indonesia, 
industri tersebut merupakan penyumbang devisa 
terbesar bagi negara disamping minyak dan gas 

bumi (Migas). 
 
Dipasar Amerika, Eropa dan Jepang, industri tekstil 
Indonesia dan produk tekstil lainnya telah memiliki 
posisi yang sangat baik dengan pangsa pasar antara 
lima sampai enam persen dari total nilai ekspor dunia, 
walaupun saat ini persaingan produk tekstil dunia 
sangat ketat. 
 
Walaupun industri tekstil dan produk tekstil didalam 
negeri banyak menghadapi masalah diantaranya adalah 
maraknya produk impor ilegal terutama dari China, 
berlakunya pasar bebas Asean-China ditambah dengan  
mesin-mesin tekstil yang sudah tua yang mengganggu 
kinerja industri tekstil dalam negeri, namun ditahun 
tahun 2010 pasar tekstil dan produk tekstil lainnya 
mulai bergairah, setelah lesu akibat krisis di tahun 
2008. 
 
Menurut pengamatan CDMI, ekspor tekstil dan produk 
tekstil dari tahun 2000  sampai tahun 2009 meningkat 
11,59%, atau rata rata naik 3,4% pertahun, pada 
tahun 2009 nilai ekspor tekstil mencapai  US$ 9,3 
milyar, pada tahun 2010 ekspor tekstil  diperkirakan 
mencapai US$ 10,5 milyar, diharapkan pada tahun 
2011 akan lebih bergairah lagi, karena tahun ini para 

produsen sudah menyiapkan belanja mesin dan 
investasi baru. 
 
Melihat perkembangan tersebut, PT CDMI tertarik untuk 
menginvestigasi dan mengumpulkan data tentang profil 
perusahaan tekstil dan produk tekstil di Indonesia, 
sehingga sukses menerbitkan buku berjudul 
”Indonesian TEXTILE & TEXTILE PRODUCTS 
Manufacturers, 2011”, buku ini memuat kurang lebih 
1,000 perusahaan pertekstilan yang masih beroperasi 
secara lengkap, seperti alamat kantor dan pabrik, 
tanggal berdiri perusahaan, mulai operasi, tenaga kerja, 
permodalan dan pemegang saham serta manajemen 
perusahaan. Buku ini sangat penting untuk calon 
investor yang akan memasuki bisnis ini, juga berguna 
untuk para pengambil keputusan di perbankan, 
asuransi, supplier dan lain-lain. 
 
Buku ini dapat dipesan langsung kebagian pemasaran 
Ibu Tina melalui nomor telepon (021) 3193 0108-
0109 atau melalui Fax di nomor (021) 3193 0102 dan 
melalui email : marketing@cdmione.com,  dengan 
harga US$ 300 per eksemplar. 
 
Demikian penawaran kami, atas perhatian dan 
kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. 
 
Hormat Kami, 
 
 
Muslim M. Amin 
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“Indonesian TEXTILE & TEXTILE PRODUCTS Manufacturers, 2011”

 Posisi  :   

………… eksemplar

 

 

 Tanggal  :        /         /

 Tanda Tangan   :    

: 

: 

: 

: 

 Harga :  US$ 300

 Check/Bank Draft Kirimkan Invoice 

: 

: 

Nama (Mr/Mrs/Ms) 

Nama Perusahaan 

E‐mail 

Mohon Kirimkan 

Alamat 

Telepon/Fax 

Berikan tanda 

Catatan : Luar negeri ditambah ongkos kirim 


