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BAB I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia, diperkirakan
80%

bahan baku rotan

dihasilkan

oleh

di

Negara

negara Asia lainnya.

Daerah

seluruh

dunia

lain

seperti

penghasil

dihasilkan

oleh Indonesia,

Philippina, Vietnam dan

rotan

Indonesia

tersebar

sisanya
negara-

di

Pulau

Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua dengan potensi rotan
Indonesia sekitar 622.000 ton/Tahun.1
Sebelum tahun 1986, Indonesia merupakan pengekspor bahan baku rotan
terbesar di dunia, sedangkan industri pengolahan rotan nasional pada saat itu
belum berkembang. Sejak tahun 1986, yaitu dengan dikeluarkannya SK Menteri
Perdagangan No. 274/KP/X/1986 tentang larangan ekspor bahan baku rotan,
industri pengolahan rotan nasional mengalami perkembangan yang sangat pesat
yaitu meningkat dari hanya 20 perusahaan menjadi 300 perusahaan. Sementara
itu, industri pengolahan rotan di luar negeri (Taiwan dan Eropa) yang bahan
bakunya

mengandalkan

pasokan

dari

Indonesia

banyak

yang

mengalami

kebangkrutan dan mengalihkan usahanya ke Indonesia, khususnya di daerah
Cirebon.
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Dalam perkembangan selanjutnya ketika ekspor bahan baku rotan dibuka
kembali pada tahun 2005, yaitu dengan dikeluarkannya SK Menteri Perdagangan
No. 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan, industri pengolahan
rotan nasional perkembangannya mulai terhambat dan kegiatan usaha tersebut
menjadi lesu, sehingga berdampak pada terjadinya pengangguran, kredit macet,
berkurangnya perolehan devisa dan menurunnya kontribusi industri pengolahan
rotan nasional dalam pembentukan PDB. Sebaliknya di negara-negara pesaing
seperti China, Taiwan dan Italia industri pengolahan rotannya bangkit kembali dan
berkembang pesat
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. Pada tahun 2009, Departemen Perdagangan menerbitkan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Tataniaga Rotan. Regulasi tersebut pada intinya masih membatasi ekspor rotan
untuk jenis dan diameter tertentu, kewajiban memasok industri dalam negeri
sebelum ekspor serta adanya persyaratan bagi eksportir untuk dapat mengekspor
rotannya.
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Terlepas dari berbagai regulasi yang diterapkan Pemerintah, hingga saat ini
industri rotan Indonesia baik hulu dan hilir, masih mengalami penurunan kinerja
yang diakibatkan berbagai hal. Data Departemen Perdagangan menunjukkan
bahwa semenjak tahun 2004 hingga 2009, volume ekspor bahan baku rotan
mengalami penurunan. Apabila tahun 2004 volume ekspor rotan mencapai 33.970
ton maka pada tahun 2009 volumenya hanya 27.863,59 ton 4 . Dengan demikian
tercatat bahwa sejak tahun 2004 hingga 2009 terdapat penurunan ekspor bahan
baku rotan sebesar 18%.
Akan tetapi meskipun ekspor bahan baku rotan telah dibatasi dengan tujuan
untuk meningkatkan industri rotan dalam negeri, namun pada kenyataannya
ekspor meubel rotan juga tetap mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2005
ekspor meubele rotan mencapai 128 ribu ton dengan nilai 347 juta US$, maka
pada tahun 2009 turun menjadi 58 ribu ton dengan nilai 188 juta US$5. Demikian
juga halnya jumlah perusahaan rotan yang semakin sedikit, dimana per Desember
2009 sebanyak 220 perusahaan (43%) gulung tikar, 208 perusahaan (40%) dalam
kondisi buruk dan 136 perusahaan (17%) bertahan6.
Terkait dengan regulasi yang diterapkan Pemerintah serta kondisi yang
dihadapi industri, berbagai reaksi muncul dari stakeholder industri rotan. Industri
hulu menginginkan agar ekspor rotan tidak dibatasi, sehingga peluang pemasaran
mereka tetap terbuka lebar. Adapun industri hilir, menginginkan ekspor rotan
ditutup 100% sehingga kebutuhan bahan baku selalu terpenuhi dan industri
meubel rotan Indonesia dapat kembali merebut pasar internasional.
Dengan

adanya

permasalahan

tersebut,

KPPU

merasa

perlu

untuk

melakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui dampak kebijakan Pemerintah
dalam industri rotan serta keterkaitannya dengan persaingan usaha.
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BAB II. GAMBARAN INDUSTRI ROTAN INDONESIA

Untuk dapat memahami industri rotan dengan menyeluruh, maka perlu
adanya gambaran mengenai industri rotan Indonesia saat ini. Pada bagian ini akan
dijelaskan

mengenai

klasifikasi

rotan

berdasarkan

tingkat

pengolahannya,

perkembangan ekspor impor bahan baku rotan, perkembangan ekspor impor
meubel rotan serta perbandingan supply dan demand rotan dalam negeri.
2.1.

Klasifikasi Rotan
Berdasarkan tingkat pengolahannya, rotan dapat diklasifikasikan menjadi

beberapa kelompok sebagai berikut :
a. Rotan Mentah
Rotan yang diambil / ditebang dari hutan, masih basah dan mengandung air
getah rotan, warna hijau atau kekuning-kuningan (lapisan berklorofil),
belum digoreng dan belum dikeringkan.
b. Rotan Asalan
Rotan yang telah mengalami proses penggorengan, penjemuran, dan
pengeringan. Permukaan kulit berwarna coklat kekuning-kuningan, masih
kotor belum dicuci, bergetah-kering, permukaan kulit berlapisan silikat.
c. Rotan Natural Washed & Sulphured (W/S)
Rotan bulat natural yang masih berkulit, sudah mengalami proses pencucian
dengan belerang (sulphure), ruas/tulang sudah dicukur maupun tidak
dicukur (trimmed atau untrimmed), biasanya kedua ujungnya sudah
diratakan, sudah melalui sortasi ukuran diameter maupun kualitas.
d. Rotan Poles
Rotan bulat yang telah dihilangkan permukaan kulit bersilikatnya dengan
menggunakan mesin poles rotan, biasanya melalui 3 tahap amplas yang
berbeda.
1. Amplas (grit 30, 36, 40, atau 60) untuk menghilangkan permukaan
kulit silikatnya, disebut sebagai poles kasar.
2. Amplas (grit 80 atau 100) untuk membersihkan permukaan rotan
3. Amplas

(grit

120,

150,

180

atau

240)

untuk

menghaluskan

permukaan rotan, disebut sebagai poles halus.
Tingkat Rotan Poles Halus yang dibutuhkan oleh industri meubel dapat
dibedakan sebagai berikut :
1. Rattan Sanded-Polished
Dilakukan pengamplasan tiga tingkat seperti tersebut diatas, rotan
dipoles hanya menghilangkan permukaan kulit bersilikat termasuk
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kulit dibawah ruas rotan. Bentuk rotan maupun lekukan-lekukan
masih dipertahankan sesuai dengan ciri rotan, namun permukaan
sudah tidak berkulit.
2. Rattan Full-Polished
Rotan dipoles dengan meratakan semua ruas-ruas sehingga tidak
bergelombang diantara ruas dengan permukaan lainnya.
3. Rattan Autoround-Polished
Sebelum rotan dipoles, terlebih dahulu dikupas kulitnya untuk
diratakan diameternya dengan menggunakan Autoroud Rod Machine
(Mesin Serut), sehingga rotan tersebut mempunyai diameter yang
sama dari ujung ke ujung lainnya, lalu dipoles sampai halus. Rotan
ini meyerupai tongkat karena diameternya sama.
e. Hati Rotan
Merupakan isi/hatirotan tanpa berkulit dengan berbagai bentuk. Diproses
dengan mempergunakan mesin pembelah atau mesin kupas rotan (rattan
splitting machine). Bentuk hati rotan antara lain :
1. Round-Core, hati rotan berbentuk bulat dengan berbagai diameter
2. Square-core, hati rotan berbentuuk segi empat
3. Star core, hati rotan berbentuk bintang
4. Double oval core, hati rotan berbentuk lonjong
5. Flat oval core, hati rotan berbentuk tali rotan
6. Flat flat core, hati rotan berbentuk lempengan
7. Half round core, hati rotan berbentuk setengah lingkaran
8. Dll
Selain tersebut diatas juga terdapat skin core yang merupakan hati rotan
yang masih tersisa kulitnya, untuk kegunaan tertentu dalam industri
meubel/kerajinan rotan. Segala bentuk hati rotan dikemas dalam satu
bentuk dan ukuran dalam pengepakannya.
f.

Kulit Rotan
Merupakan lembaran rotan yang diperoleh dari hasil pembelahan rotan bulat
natural dan atau rotan bulat poles. Terdiri dari :
1. Kulit Rotan Tebal
Yaitu

kulit

rotan

(baik

natural

maupun

sanded)

yang

belum

ditipiskan, sehingga lebar dan ketebalan dari kulit rotan ini masih
belum merata ukurannya.
2. Kulit Rotan Tipis
Yaitu kulit rotan (baik natural maupun sanded) yang sudah ditrimmed dengan menggunakan rattan peel trimming machine (mesin
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penipis kulit rotan). Lebar dan ketebalan kulit rotan ini sudah
merata.
g. Serbuk Rotan
Merupakan sisa (waste) dari proses poles rotan. Dipergunakan sebagai
bahan baku dalam pembuatan obat nyamuk bakar maupun briket.

Klasifikasi rotan sebagaimana yang dijabarkan di atas, digambarkan dalam pohon
industri rotan sebagai berikut.

Grafik 2.1. Pohon Industri Rotan

Sumber : Asosiasi Petani Rotan Indonesia, APRI, 2010

2.2.

Jenis/Species Rotan Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan potensi rotan terbesar di dunia. Dari
600 species rotan yang ada di dunia, sekitar 350 species diantaranya terdapat di
hutan Indonesia yang tersebar di hampir seluruh pulau. Rotan yang terdapat di
setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai contoh, rotan
yang terdapat di Kalimantan adalah rotan budidaya yang berukuran kecil,
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sementara di Sulawesi dan Sumatera rotan yang dihasilkan sebagian besar adalah
rotan alam dengan ukuran yang relatif lebih besar.
Meskipun Indonesia kaya akan berbagai jenis rotan, namun tidak seluruh
rotan tersebut dapat dimanfaatkan. Menurut Yayasan Rotan Indonesia (YRI), dari
350 species rotan yang ada di Indonesia, baru 53 species yang memiliki nilai
komersial. Berikut ditampilkan data berbagai jenis rotan komersial Indonesia serta
penggunaannya di dalam negeri.
Tabel 2.1. Jenis Rotan Komersial dan Penggunaannya di Dalam Negeri7
JENIS ROTAN

DIAMETER

PENGGUNAAN DI DALAM NEGERI

PULAU SULAWESI
1. Batang

16/48 mm

- Hanya diameter 18/30mm dalam bentuk
poles

2. Manuk Putih

16/38 mm

(Noko)
3. Lambang

- Hanya diameter 18/30mm dalam bentuk
poles

10/24 mm

- Hanya diameter 2,5/15mm dalam bentuk
hati rotan

4. Tohiti

10/34 mm

- Pemakaian di dalam negeri terbatas

5. Manuk Merah

14/36 mm

- Pemakaian di dalam negeri terbatas

6. Umbulu

10/24 mm

- Pemakaian di dalam negeri terbatas

7. Pato

28/50 mm

- Tidak terpakai di dalam negeri

8. Paik

10/20 mm

- Tidak terpakai di dalam negeri

9. Tarumpu

16/32 mm

- Tidak terpakai di dalam negeri

10. Botol

14/38 mm

- Tidak terpakai di dalam negeri

11. Ubang

14/38 mm

- Tidak terpakai di dalam negeri

12. Barakcung

14/24 mm

- Tidak terpakai di dalam negeri

13. Lebanga

- Tidak terpakai di dalam negeri

14. Moli

14/24 mm

- Tidak terpakai di dalam negeri

15. Tanah (Ape)

10/20 mm

- Tidak terpakai di dalam negeri

16. Jemasin (Ronti)

6/16 mm

- Tidak terpakai (hanya bisa diproses menjadi
rotan W/S)

17. Sabutang

8/16 mm

- Tidak terpakai (hanya bisa diproses menjadi
rotan W/S)

18. Anduru

6/16 mm

- Tidak terpakai (hanya bisa diproses menjadi
rotan W/S)

19. Putih (Paloe)

6/18 mm

- Tidak terpakai (hanya bisa diproses menjadi

7
Jenis/species rotan dalam Tabel 2.1. adalah rotan yang telah mempunyai nilai komersil (sudah
diperdagangkan/diekspor). Disamping itu masih terdapat puluhan jenis/species rotan lainnya yang belum
mempunyai nama serta belum diperdagangankan/dipopulerkan.
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JENIS ROTAN

DIAMETER

PENGGUNAAN DI DALAM NEGERI
rotan W/S)

20. Taimanuk

10/18 mm

- Tidak terpakai (hanya bisa diproses menjadi
rotan W/S)

21. Datu Merah

2/5 mm

- Tidak terpakai (hanya bisa diproses menjadi
rotan W/S)

22. Datu Putih

3/7 mm

- Tidak terpakai (hanya bisa diproses menjadi
rotan W/S)

23. Katak Merah

12/20 mm

- Tidak terpakai (hanya bisa diproses menjadi
rotan W/S)

24. Katak Putih

12/20 mm

- Tidak terpakai (hanya bisa diproses menjadi
rotan W/S)

PULAU KALIMANTAN
1. Sega (Kooboo)
2. Pulut Merah

6/16 mm
2/5 mm

- Pemakaian terbatas di dalam negeri
- Pemakaian terbatas (hanya dalam bentuk
W/S)

3. Sarang Buaya

- Pemakaian terbatas (hanya dalam bentuk
W/S)

4. Tunggal

18/42 mm

- Pemakaian terbatas di dalam negeri

5. Pulut Putih

3/6 mm

- Tidak dipakai (hanya dalam bentuk W/S)

6. Semambu

18/34 mm

- Tidak dipakai (hanya dalam bentuk W/S)

7. Jalayan

20/42 mm

- Tidak dipakai di dalam negeri

8. Batu

10/24 mm

- Tidak dipakai (hanya dalam bentuk W/S)

18/44 mm

- Pemakaian terbatas di dalam negeri

PULAU SUMATERA
1. Manao
2. Sega Loonti

- Pemakaian terbatas di dalam negeri

3. CL

- Pemakaian terbatas di dalam negeri

4. Tab-tabu

18/36 mm

- Tidak dipakai di dalam negeri

5. Mawi

16/28 mm

- Tidak dipakai di dalam negeri

6. Giok-giok

16/28 mm

- Tidak dipakai di dalam negeri

7. Lacak

- Tidak dipakai di dalam negeri

PULAU SUMBAWA
1. Pahit

15/30 mm

- Tidak dipakai di dalam negeri

1. Suti

20/34 mm

- Pemakaian terbatas di dalam negeri

2. Manis/Banyuwangi

18/34 mm

- Pemakaian terbatas di dalam negeri

PULAU JAWA

Sumber : Asosiasi Petani Rotan Indonesia (APRI), 2010
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Berdasarkan Tabel 2.1. tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan rotan
di dalam negeri hanya terbatas pada jenis/species rotan tertentu. Rotan yang
umumnya digunakan oleh industri meubel dan kerajinan dalam negeri adalah jenis
rotan Batang, Manuk Putih (Noko), dan Lambang. Penggunaan ketiga jenis rotan
tersebut pun masih terbatas dalam ukuran tertentu. Untuk jenis rotan Tohiti,
Manuk Merah, Sega, dll (rotan dengan kode “pemakaian terbatas di dalam negeri”),
permintaan

dan

penggunaannya

di

dalam

negeri

sangat

terbatas

pada

ukuran/diameter tertentu dan umumnya hanya bersifat insidentil, baik sebagai
pengganti rotan batang, manuk putih, dan lambang, ataupun sebagai bahan
tambahan/pelengkap. Berdasarkan data APRI, jenis-jenis rotan yang diolah oleh
anggota APRI untuk kebutuhan industri meubel dalam negeri adalah sebagai
berikut :
1. Batang, diameter 18/30 mm, asal Sulawesi
2. Manuk/Noko, diameter 18/30 mm, asal Sulawesi
3. Lambang, diameter 2/15 mm, asal; Sulawesi
4. Tohiti, diameter 12/24 mm, asal Sulawesi
5. Sega/Kooboo diameter 6/16 mm, asal kalimantan

Beberapa jenis rotan yang tidak dimanfaatkan di dalam negeri, karena
ukuran diameternya relatif kecil, tidak dapat diproses menjadi rotan setengah jadi
(rotan poles, hati dan kulit rotan) tetapi hanya dapat diproses menjadi rotan W/S.
Selain itu, karena sifat dan kegunaannya, maka beberapa jenis rotan tertentu
hanya dipergunakan dalam bentuk natural W/S. Untuk rotan tersebut, umumnya
akan kehilangan nilai komersialnya apabila diolah menjadi rotan setengah jadi.

2.3.

Potensi Persediaan Rotan Dalam Negeri dan Daerah Penyebarannya

Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, Indonesia merupakan
negara yang memiliki species rotan terbesar di dunia, dimana sekitar 58% species
rotan dunia berada di hutan Indonesia. Dengan banyaknya jumlah species
tersebut, Indonesia menjadi negara penghasil rotan terbesar di dunia, dimana 80%
bahan baku rotan dunia dihasilkan oleh Indonesia, sementara sisanya dihasilkan
oleh negara lain seperti Philippina, Vietnam dan negara-negara Asia lainnya.
Berdasarkan data perkembangan hasil invetarisasi hutan yang dilakukan
oleh Kementerian Kehutanan, luas areal hutan rotan untuk tahun 2008 mencapai
40.000 Ha dengan potensi 3.315 kg/Ha, atau setara dengan 132.612 ton. Jumlah
tersebut jauh berkurang dibandingkan dengan tahun 2005, dimana potensi rotan
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Indonesia mencapai 77.276 kg/Ha dengan luas areal hutan sebesar 202.000 Ha,
atau setara dengan 3,8 juta ton (Tabel 2.1). Dari data tersebut diketahui bahwa
daerah yang berpotensi menjadi sentra produsen rotan Indonesia adalah Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara,
Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua.

Tabel 2.2. Perkembangan Inventarisasi Rotan
No

Tahun

1

s/d Tahun 2002

2

Luas (Ha)

Potensi
(Kg/Ha)

1,081,600

4,654.58

2003

106,000

3,419.11

3

2004

58,500

1,182.06

4

2005

202,000

77,276.32

5

2006

308,651

2,401.94

6

2007

25,000

188.75

7

2008

40,000

3,315.30

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan,
2008

Berdasarkan data pada Tabel 2.2. diketahui bahwa luas areal hutan untuk
rotan jumlahnya semakin berkurang dari tahun ke tahun. Penyebab utama
penurunan jumlah luas area rotan adalah adanya alih fungsi lahan dari rotan ke
tanaman lain seperti kelapa sawit dan karet. Berdasarkan keterangan dari Yayasan
Rotan Indonesia, pilihan tersebut diambil petani berdasar pada pertimbangan
kemudahan

pemeliharaan,

ketahanan

produk,

dan

harga

jual

yang

cukup

menjanjikan. Bahkan di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur, rotan tidak lagi
menjadi prioritas dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur, kebijakan pelarangan ekspor rotan dan penurunan
permintaan produk hilir rotan menyebabkan harga rotan di tingkat petani turun
secara drastis, sehingga petani dan pengumpul rotan di Kalimantan Timur banyak
yang beralih ke perkebunan kelapa sawit dan usaha pertambangan.
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2.4.

Konsumsi Rotan Dalam Negeri

Sebagai negara yang memiliki sumber bahan baku rotan yang besar, jumlah
industri pengolahan rotan Indonesia cukup berkembang, baik industri produk rotan
setengah jadi, seperti rotan poles, rotan hati, dan kulit rotan, maupun industri produk
rotan jadi, seperti produk meubel dan kerajinan rotan. Berdasarkan data Yayasan
Rotan Indonesia, beberapa daerah yang menjadi sentra industri hilir rotan Indonesia
antara lain Jawa Barat (khususnya Cirebon), Jawa Timur (Surabaya, Sidoarjo dan
Gresik), Jawa Tengah (Jepara, Kudus, Semarang, dan Sukoharjo), dan Yogyakarta.
Sementara industri rotan setengah jadi tersebar di daerah penghasil rotan, seperti
Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, maupun daerah industri hilir rotan seperti Jawa
– Bali. Tabel berikut menunjukkan sentra industri rotan dan kapasitasnya.

Tabel 2.3. Jumlah Industri Rotan dan Daerah Penyebarannya

No

Lokasi

1.

Sumatera

2.

Kapasitas Terpasang

Jumlah
Perusahaan

Produk Setengah

Produk Jadi

Jadi (ton)

(ton)

50

43.906

34.049

Jawa – Bali

300

216.766

416.924

3.

Kalimantan

87

94.011

54.217

4.

Maluku

1

-

300

5.

Sulawesi

135

260.635

28.168

6.

NTB

8

4.220

-

581

619.538

533.658

TOTAL

Sumber : Yayasan Rotan Indonesia, 2010

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa industri rotan di Indonesia
tersebar di seluruh pulau, dengan konsentrasi terutama di Jawa dan Bali yang memiliki
perusahaan pengolah rotan terbesar yaitu 300 perusahaan, dengan kapasitas
terpasang produk setengah jadi sebesar 216.766 ton dan kapasitas terpasang untuk
produk jadi sebesar 416.924 ton. Sulawesi menduduki tempat kedua berdasarkan
jumlah perusahaan yaitu sebesar 135 perusahaan, namun berdasarkan kapasitas
terpasang untuk produk setengah jadi, Sulawesi memiliki jumlah yang lebih besar
dibanding Jawa – Bali yaitu sebesar 260.635 ton. Sedangkan untuk kapasitas
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terpasang produk jadinya, Sulawesi masih lebih kecil dibandingkan Jawa-Bali dan
Kalimantan, yaitu hanya sebesar 28.168 ton.
Data tersebut menunjukkan bahwa tiap-tiap daerah fokus kepada rantai
tertentu dalam pengolahan rotan. Jawa dan Bali lebih fokus kepada industri produk
jadi, sedangkan pulau yang lain lebih fokus kepada industri produk setengah jadi. Hal
tersebut menunjukkan bahwa rotan cenderung untuk diolah menjadi barang setengah
jadi terlebih dahulu di daerah penghasil (Kalimanatan, Sulawesi, Sumatera dan NTB)
sebelum dikirim ke Jawa dan Bali untuk diolah menjadi produk jadi.
Terkait dengan industri produk jadi rotan, Kementerian Perindustrian mencatat
bahwa pada tahun 2009, total kapasitas terpasang hanya sebesar 386.109 ton per
tahun. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan kapasitas terpasang di tahun 2005
yang mencapai 551.685 ton per tahun, atau dengan kata lain telah terjadi penurunan
kapasitas terpasang untuk produk jadi rotan sebesar 30% dalam waktu 4 tahun.
Penurunan kapasitas terpasang tersebut, diikuti dengan penurunan tingkat produksi
dan kebutuhan bahan baku yang digunakan. Secara lebih rinci, perkembangan jumlah
kapasitas terpasang dan realisasi produksi industri produk rotan jadi ditampilkan pada
Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4. Perkembangan Jumlah Kapasitas Terpasang, Produksi, dan Kebutuhan
Bahan Baku Industri Pengolahan Rotan
Tahun Kapasitas Produksi

Kapasitas

terpasang
(Ton/th)

Utilisasi

(Ton/th)

%

Nilai

Kebutuhan

produksi bahan baku
(Rp. Juta)

(Ton)

2005

551.685

386.180

70.00 2.885.417

228.439

2006

551.585

372.761

67.57 3.181.654

222.148

2007

551.585

373.880

67.77 3.591.198

275.885

2008

441.268

227.437

51.54 3.191.198

136.463

2009

386.109

174.386

45.16 2.831.869

104.632

Sumber : Kementerian Perindustrian, 2010, diolah

Penurunan kapasitas terpasang sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.4.
disebabkan banyaknya pelaku usaha produk rotan jadi yang menutup usahanya.
Menurut Asosiasi Meubel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI), penutupan usaha hilir
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disebabkan kondisi pasar produk jadi rotan yang menurun sebagai akibat krisis global
di tahun 2008, sehingga jumlah permintaan produk rotan jadi di luar negeri
berkurang. Sebagaimana diketahui, 80% pasar produk meubel dan kerajinan rotan
Indonesia adalah luar negeri, seperti negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang.
Sehingga

penurunan

jumlah

permintaan

produk

rotan

di

luar

negeri

sangat

berpengaruh terhadap jumlah produksi dan utilisasi kapasitas industri rotan jadi
Indonesia.
Selain itu, menurut AMKRI kebijakan pemerintah yang melonggarkan kran
ekspor bahan baku rotan, dimana pemerintah memperbolehkan ekspor rotan untuk
jenis dan jumlah tertentu, menyebabkan beberapa pelaku usaha rotan jadi dalam
negeri (khususnya pelaku usaha rotan level menengah) menjadi kesulitan bersaing
dengan pesaing di luar negeri seperti Cina, Taiwan, dan Eropa. AMKRI mengklaim
dengan dibukanya kran ekspor bahan baku rotan, pesaing lebih mudah untuk
mendapatkan bahan baku rotan. Dengan biaya operasional industri rotan dalam negeri
yang tinggi, produk rotan Indonesia tidak dapat bersaing dengan produk rotan dari
negara lain, khususnya dalam hal harga. Hal ini yang kemudian dijadikan alasan
mengapa utilisasi kapasitas industri rotan jadi masih jauh di bawah total kapasitas
terpasangnya.
Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh KPPU di Cirebon,
pelaku usaha rotan menyatakan bahwa tidak pernah mengalami kesulitan dalam
memperoleh bahan baku rotan dari petani dan pedagang rotan di Sumatera,
Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah produksi
rotan jadi dalam negeri lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi pasar/permintaan
produk meubel dan kerajinan rotan di luar negeri, dan bukan karena kekurangan
bahan baku.
Jika membandingkan data total ketersediaan rotan dengan kebutuhan bahan
baku rotan untuk industri meubel dan kerajinan rotan dalam negeri, untuk periode
sebelum tahun 2007 jumlah supply bahan baku rotan di dalam negeri jauh di atas
kebutuhannya. Dengan kata lain terjadi ketidakseimbangan supply – demand rotan di
dalam negeri dimana industri hilir rotan di dalam negeri tidak mampu menyerap
seluruh supply rotan yang ada. Akan tetapi, setelah tahun 2007 justru menunjukkan
fenomena

yang

sebaliknya, dimana

jumlah

rotan

yang tersedia

lebih sedikit

dibandingkan dengan jumlah kebutuhan industri meubel dan kerajinan rotan.
Perbandingan antara jumlah persediaan rotan dengan kebutuhan rotan untuk industri
meubel dan kerajinan di dalam negeri ditampilkan pada Tabel 2.5. berikut.
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Tabel 2.5. Perbandingan Supply dan Demand Rotan Pada Industri Meubel
dan Kerajinan di Dalam Negeri

Tahun

Potensi Rotan1)

Kebutuhan Industri2)

(Supply)

(Demand)

2002

5,034,394

NA

2003

362,426

NA

2004

69,151

NA

2005

15,609,817

228,439

2006

741,361

222,148

2007

4,719

275,885

2008

132,612

136,463

2009

NA

104,632

Sumber : berbagai sumber, diolah
1)

Data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, 2008

2)

Data Kementerian Perindustrian, 2010

Data pada tabel di atas, diperoleh berdasarkan data yang diterbitkan oleh dua
Direktorat yaitu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk data supply rotan dan
data dari Kementrian Perindustrian untuk data mengenai demand bahan baku rotan
dalam negeri. Secara umum terlihat bahwa supply rotan lebih besar dibandingkan
dengan demand rotan dalam negeri.
Data dari Dirjend Planologi Kehutanan terkait dengan potensi supply rotan per
tahun di atas terlihat tidak stabil dari tahun ke tahun, dimana nilainya dapat tiba-tiba
melonjak untuk kemudian turun kembali dengan tajam. Sebagai contoh, data tahun
2005 menunjukkan bahwa supply rotan sebesar 15.609.817 ton atau naik sebesar
untuk kemudian turun dengan drastis lebih dari 200% menjadi 741.361 pada tahun
2006 dan pada tahun 2007 kembali turun drastis ke angka 4.719. Perubahan
kenaikan/penurunan

potensi

supply

yang

sangat

tajam

tersebut

tidak

dapat

dijelaskan. Dirjend Planologi Kehutanan sendiri mengakui bahwa saat ini rotan tidak
lagi ditangani oleh satu bagian khusus seperti sebelumnya dan digabung dengan hasil
hutan yang lain. Selain itu dengan adanya desentralisasi, Pemerintah Pusat cenderung
tidak memiliki data yang up to date karena penanganan tiap daerah dilakukan Pemda
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masing-masing. Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu penyebab ”keanehan”
data di atas.

2.5.

Perbandingan Harga Rata-Rata Rotan Setengah Jadi Dalam Negeri dan
Ekspor

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, rotan sebagai bahan baku, dapat diserap
industri dalam negeri dan dapat juga dieskpor untuk digunakan oleh industri
pengolahan luar negeri. Faktor utama yang menjadi pertimbangan petani rotan untuk
menentukan apakah dia akan menjual produknya ke dalam negeri atau ke luar negeri,
apabila tidak terdapat hambatan perdagangan, tentunya adalah harga. Adapun
perbandingan harga untuk rotan jenis poles dan hati rotan di pasar dalam negeri dan
luar negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Harga Rata-Rata Rotan Setengah Jadi Dalam Negeri & Ekspor
(harga dalam negeri franko pulau Jawa dan harga ekspor FOB per Kilogram)
Jenis
Rotan

Rotan
Poles

2008
Harga
Dalam
Negeri
Rp. 8.500

Hati
Rp. 12.000
Rotan
Rp. 9.000
2/4 mm
5/15 mm
Data : APRI, 2010

2009
Harga
Ekspor

Harga Dalam
Negeri

2010
Harga
Ekspor

Harga Dalam
Negeri

Harga
Ekspor

$ 1.20

Rp. 9.200

$ 1.35

Rp. 9.500

$1.45

$ 2.20
$ 1.70

Rp. 13.000
Rp. 10.000

$ 2.50
$ 1.85

Rp. 14.000
Rp. 10.000

$ 2.60
$ 2.20

Sesuai dengan Permendag 36/2009 secara umum rotan yang boleh diekspor
adalah rotan yang sudah diolah terlebih dahulu menjadi rotan setengah jadi (poles,
hati, dan kulit rotan) dan rotan Washed/Sulphured. Data APRI di atas menunjukkan
bahwa rotan poles sejatinya tidak berbeda jauh harga jualnya jika dibandingkan
dengan harga jual di luar negeri. Namun rotan dalam bentuk hati rotan harga jual
ekspornya mencapai dua kali lipat dibandingkan harga jual di dalam negeri. Hal ini
menandakan bahwa rotan dalam bentuk hati rotan lebih digemari di luar negeri.
Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum, harga
jual rotan untuk pasar ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual ke pasar
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dalam negeri. Tabpa pertimbangan lain, akan lebih menguntungkan bagi petani untuk
mengekspor rotannya, dibandingkan apabila menjual ke pasar dalam negeri.

2.6.

Perkembangan Ekspor Barang Jadi Rotan Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahan baku rotan
Indonesia banyak diolah menjadi produk jadi dalam bentuk meubel dan kerajinan
lainnya, yang selanjutnya diekspor ke luar negeri. Ekspor produk rotan ke luar negeri
didominasi oleh produk meubel atau meubel setiap tahunnya baik jika dihitung dalam
devisa maupun tonase. Ekspor produk rotan dikategorikan menjadi 3 jenis : rotan,
kerajinan rotan dan meubel rotan. Ketiga komoditi ekspor tersebut mengalami
pergerakan tidak menentu dan tidak terkait satu sama lain. Pada pos kerajinan
didominasi oleh anyaman rotan diikuti dengan produk tikar dan semacamnya.
Sedangkan pada pos meubel atau meubel banyak didominasi oleh produk kursi, meja,
dan tempat tidur. Adapun perkembangan ekspor kerajinan dan meubel rotan
Indonesia dari tahun 2004 sd 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Perkembangan Ekspor Kerajinan Rotan Indonesia
(Volume dan Nilai) Tahun 2004 sd 2009
Tahun

Volume (Ton)

Nilai (000 USD)

2004
14,650.70
33,037.16
2005
11,527.27
25,272.68
2006
9,449.26
22,554.05
2007
11,582.52
30,405.42
2008
7,048.68
21,621.92
2009
4,394.63
15,874.81
Sumber : Kementrian Perdagangan (diolah Dektanhut), 2010

Tabel 2.8. Perkembangan Ekspor Meubel Rotan Indonesia
(Volume dan Nilai) Tahun 2004 sd 2009
Tahun
Volume (Ton)
Nilai (000 USD)
2004
101,131.14
230,008.96
2005
95,254.87
222,486.44
2006
128,242.81
326,040.81
2007
128,612.20
353,194.69
2008
101,723.31
309,018.54
2009
72,278.98
219,024.07
Sumber : Kementrian Perdagangan (diolah Dektanhut), 2010
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Berdasarkan kedua tabel di atas, terlihat bahwa ekspor meubel rotan dari tahun
ke tahun lebih besar dibandingkan dengan ekspor kerajinan rotan baik dari sisi volume
maupun nilai. Untuk kedua jenis produk tersebut, terdapat kecenderungan yang sama
dalam hal volume dan nilai ekspornya dari tahun ke tahun untuk menurun.
Penurunan tersebut terutama terjadi semenjak tahun 2008 sd tahun 2009.
Untuk ekspor barang kerajinan rotan, apabila tahun 2007 ekspornya mencapai 11,582
ton dengan nilai 30,405,000 USD maka tahun 2008, ekspornya turun menjadi 7,048
dengan nilai 21,621,000 USD. Demikian juga halnya dengan ekspor meubel rotan,
dimana tahun 2007 volume ekspor mencapai 128,612 ton dengan nilai mencapai
353,194,000 USD. Maka pada tahun 2008, turun menjadi 101,723 ton dengan nilai
309,018,000 USD.
Penurunan ekspor yang cukup signifikan di tahun 2008 tersebut disebabkan
karena

krisis

global

yang

mendera

negara-negara

Amerika

dan

Eropa

yang

menyebabkan permintaan kerajinan dan meubel rotan dari daerah tersebut turun.
Secara grafis penurunan ekspor barang jadi rotan dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafi 2.2. Perkembangan Ekspor Meubel Rotan Nasional Tahun 2003 sd 2009

PERKEMBANGAN EKSPOR MEBEL ROTAN NASIONAL
TAHUN 2003-2009
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Sumber : Kementrian Perindustrian, 2010
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Pada tingkat pasar internasional, Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-4
eksportir meubel rotan, dengan pangsa pasar sebesar 7,68%. Hal tersebut tidak
mencerminkan kekayaan Indonesia yang sesungguhnya dimana Indonesia seharusnya
bisa mendapatkan posisi yang lebih baik mengingat bahwa Indonesia adalah penghasil
bahan baku terbesar di dunia. Hingga saat ini Indonesia masih tertinggal dibandingkan
China dan Italia yang menguasai pangsa pasar dunia sebesar 20,72% dan 17,71%.

Grafik 2.3. Pangsa Pasar Produsen Meubel Rotan Dunia

Sumber : Uncomtrad

Berdasarkan diskusi dengan Asosiasi Meubel dan Kerajinan Rotan Indonesia,
meubel rotan Indonesia masih kalah bersaing dibandingkan meubel rotan produksi
negara lain karena diakibatkan berbagai hal. Permasalahan tersebut antara lain adalah
:
a. Mahalnya biaya transportasi dan birokrasi di Indonesia yang menyebabkan
harga meubel rotan Indonesia cenderung lebih mahal dibanding pesaing
b. Subsidi Pemerintah China bagi industrinya serta efisiensi transportasi dan
birokrasi yang menyebabkan produk mereka lebih murah.
c. Masih kalahnya kemampuan desain produk rotan Indonesia dibandingkan
pesaing.
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2.7.

Perkembangan Impor Produk Rotan Indonesia

Berbeda halnya dengan ekspor, Indonesia hanya sedikit mengimpor komoditas
rotan. Impor rotan mentah hampir mendekati nol, sedangkan impor produk jadi rotan
berupa meubel dan kerajinan masih sangat rendah jika dibandingkan dengan nilai
ekspor ke luar negeri. Nilai impor sebesar ini menandakan bahwa pasar rotan impor di
dalam negeri sangatlah kecil dan seharusnya persaingan produk rotan dalam negeri
tidak terlampau ketat dengan asumsi terdapat permintaan produk rotan dalam negeri,
Namun kendala yang ada saat ini adalah kurangnya permintaan produk rotan dalam
negeri dan persaingan ketat di negara tujuan ekspor.
Perkembangan impor produk rotan Indonesia, ditunjukkan melalui tabel
berikut:
Tabel 2.9. Perkembangan Impor Kerajinan Rotan Indonesia
Tahun 2004 sd 2009
Tahun
Volume (Ton)
2004
17.69
2005
21.02
2006
95.4
2007
22
2008
24.41
2009
10.95
Sumber : Pusdata Kemendag, 2010

Nilai (000 USD)
27.57
33.77
129.49
46.26
95.45
51.34

Tabel 2.10. Perkembangan Impor Meubel Rotan Indonesia
Tahun 2004 sd 2009

Tahun
Volume (Ton)
2004
1,129.06
2005
1,818.80
2006
1625.44
2007
279.88
2008
528.03
2009
536.87
Sumber : Pusdata Kemendag, 2010

Nilai (000 USD)
1203.62
1,605.22
1,233.20
487.37
938.65
944.67

Kedua tabel di atas, menunjukkan bahwa baik dari sisi volume maupun nilai,
impor produk rotan Indonesia sangat kecil.
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2.8.

Tata Niaga Rotan di Indonesia

Sumber daya hasil hutan non kayu berupa rotan di Indonesia tidak tersebar
secara merata di seluruh wilayah nusantara. Mengingat rotan tumbuh memanjat
pohon, maka dapat dikatakan bahwa rotan dapat ditemukan di seluruh daerah yang
masih memiliki hutan.
Tabel 2.11. Persebaran dan Potensi Rotan di Indonesia Tahun 2006
No

Daerah

Potensi Produksi

Area Hutan (ha)

Rotan (ton)

1

Aceh

165,000

49,413

2

North Sumatera

230,000

49,168

3

Jambi

400,000

188,000

4

West Sumatera

429,000

64,470

5

Riau

345,000

2,466,388

6

Bengkulu

300,000

68,751

7

South Sumatera

341,000

31,680

8

lampung

251,000

24,598

9

Jawa

376,282

3,017

10

West Kalimantan

600,000

2,310,000

11

South Kalimantan

11,000

7,000

12

Central Kalimantan

64,527

16,132

13

East Kalimantan

4,256,000

5,149,081

14

South Sulawesi

789,568

1,542,095

15

Centra Sulawesi

3,572,663

2,381,701

16

North Sulawesi

78,900

52,590

17

Sout East Sulawesi

144,000

945,418

18

Maluku

657,000

275,000

19

Nusa Tenggara

67,000

57,000

20

Irian Jaya

850,000

1,530,000

Total
Sumber: National

10.918
Strategy

for Promoting

Sustainable

Rattan

Development

in

Indonesia, Rivay R Syam (2006)

Data tersebut menunjukkan bahwa rotan di Indonesia paling banyak ditemukan
di wilayah Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Berdasarkan potensi bahan baku rotan
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tersebut, maka Pemerintah menetapkan strategi pembangunan yang menetapkan
wilayah Sulawesi dan Kalimantan sebagai pusat pemasok bahan baku rotan untuk
industri dan ekspor rotan dalam bentuk mentah atau dikenal dengan nama rotan
asalan.

Sedangkan pulau Jawa dijadikan sebagai pusat kegiatan pengolahan dan

industri rotan.

Pusat industri terutama dapat dilihat di daerah Cirebon, Gresik,

Sidoarjo, dan Yogyakarta.
Berdasarkan

strategi

pembangunan

tersebut,

maka

sejak

dulu

pulau

Kalimantan dan Sulawesi dibangun sebagai wilayah pusat bahan baku yang kemudian
bahan baku tersebut diolah di Pulau Jawa sebagai sentra industri pengolahan rotan.
Jalur distribusi rotan di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Grafik 2.4. Jalur Disktribusi Rotan Indonesia

Sumber : Doni Tlaka . Tt. A Rattan Trade Model And Development In Itto, 2007.
Development Of Sustainable Rattan Production And Utilization Through Participation Of
Rattan Smallholders And Industry In Indonesia Po 108101 Rev. 3(1)

Setiap rotan yang berasal dari wilayah penghasil bahan baku (Sulawesi dan
Kalimantan) didistribusikan ke Pulau Jawa malalui pelabuhan di Surabaya.

Untuk

wilayah Sulawesi, para pengumpul rotan dari setiap provinsi mengirimkan barangnya
ke Surabaya secara langsung.

Sedangkan untuk wilayah Kalimantan, rotan hanya

dikirimkan ke Jawa dari Wilayah Kalimantan Selatan, sehingga rotan-rotan dari
provinsi lain di Kalimantan akan mengirimkan rotannya terlebih dahulu ke Kalimantan
Selatan. Rotan yang telah ada di Surabaya didistribusikan ke wilayah sentra industri
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pengolahan rotan di wilayah Jawa Timur yaitu Gresik dan Sidoarjo, wilayah Pulau Jawa
lainnya seperti Cirebon dan Majalengka untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, Semarang
dan Jepara untuk Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sukoharjo untuk Provinsi DIY.
Rotan merupakan hasil hutan non kayu karena rotan diambil dari hutan oleh
para petani rotan. Ada pula beberapa jenis rotan yang dibudidayakan oleh para petani
di Kalimantan dan Sulawesi, namun hanya sedikit. Menurut peneliti dari Universitas
Lambungmangkurat, terdapat lima jalur distribusi rotan yang ada di Indonesia dimulai
dari petani rotan, pengumpul rotan serta industri pengolahan rotan. Adapun kelima
jalur distribusi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Jalur distribusi tipe 1 yang diawali dengan petani rotan, kemudian rotan dijual
kepada pengumpul rotan di pedesaan, yang selanjutnya dijual kepada
pengumpul rotan di tingkat provinsi. Dari pengumpul rotan tersebut kemudian
rotan disebarluaskan kepada pengrajin rotan di wilayah lokal (daerah penghasil
bahan baku).
2. Jalur distribusi tipe 2, yaitu jalur distribusi rotan dengan konsumen akhir rotan
adalah industri pengolahan besar di Pulau Jawa. Rotan dari pengumpul tingkat
provinsi menjual rotannya langsung ke industri meubel besar di Pulau Jawa.
3. Jalur distribusi tipe-3, merupakan jalur distribusi rotan yang lebih panjang dari
jalur distribusi tipe 1 dan tipe 2.

Pada jalur distribusi tipe-3 ini, rotan dari

pengumpul di tingkat kabupaten tidak hanya dijual kepada distributor besar,
namun dijual juga kepada pedagang besar antar pulau. Selanjutnya, rotan dari
distributor besar akan dikirimkan kepada pedagang besar di Jawa dan setelah
itu rotan kembali dijual kepada industri meubel menengah.

Sedangkan

pedagang besar antar pulau kan menjual rotannya kepada pedagang di Jawa
dan selanjutnya rotan diolah oleh industri meubel menengah.
4. Jalur distribusi tipe-4

memiliki jalur yang

lebih panjang

dari

tipe-tipe

sebelumnya. Tipe ini menerangkan distribusi rotan di daerah sentra industri.
Rotan dari pedagang antar pulau masih melalui tahap-tahap distribusi lain
sebelum sampai pada industri kecil.

Tahapan distribusi tersebut antara lain

Pedagang besar serta pedagang menengah.
5. Jalur distribusi tipe-5 yang menerangkan distribusi rotan dari petani rotan
hingga industri mikro pengolah rotan.

Jalur distribusi tipe ini hampir sama

dengan tipe-4, namun sebelum sampai pada industri, masih melalui satu
tahapan yang lebih panjang dari tipe-4, yaitu pedagang kecil.
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Berdasarkan gambaran tipe-tipe jalur distribusi tersebut dapat dilihat bahwa industri
rotan mendapatkan supply rotan dari daerah asal dalam beberapa jalur.

Tipe jalur

distribusi yang digunakan oleh setiap industri berbeda-beda sesuai dengan ukuran
industri itu sendiri.

Misalnya untuk industri meubel besar, maka rotan diperoleh

dengan jalur distribusi tipe 2.

Sedangkan industri pengolah menengah dan kecil

mendapatkan rotan melalui pola distribusi tipe 3 hingga 5.

Grafik 2.5. Tipe-Tipe Jalur Distribusi Rotan Indonesia

Sumber : Sumber : Doni Tlaka . Tt.
A Rattan Trade Model And Development
In
Itto, 2007.
Development Of Sustainable Rattan Production And Utilization Through
Participation Of Rattan Smallholders And Industry In Indonesia Po 108101 Rev. 3(1)
Dari sisi pembentukan harga, perkembangan harga rotan setiap tahunnya
relatif tetap.

Berdasarkan data dari Universitas Lambungmangkurat tahun 1996,

harga rotan di tingkat petani rotan adalah sebesar Rp. 1.000 – Rp 1.500 per Kg.
Sedangkan harga rotan di tingkat pengumpul di Kabupaten adalah sebesar Rp. 3.000
– Rp. 3.500 per kg. Pada level berikutnya, harga rotan bervariasi dengan selisih
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kurang lebih Rp. 500 per Kg dari tingkatan sebelumnya.

Sehingga harga rotan

tertinggi adalah sebesar Rp. 7.000 – Rp. 7.500 per Kg yang terbentuk di tingkat
pengrajin mikro. Marjin keuntungan terbesar dari distribusi

rotan diperoleh petani

rotan yaitu sekitar 29% - 38% dari seluruh keuntungan dalam rantai distribusi.
Kemudian industri rotan baik industri besar maupun industri kecil mendapatkan sekitar
36% marjin keuntungan.
Tabel 2.12. Margin Keuntungan di Tiap Mata Rantai Pemasaran Rotan

Apabila dilihat lebih jauh mengenai distribusi rotan di daerah asal, maka
pedagang rotan yang mendapatkan marjin keuntungan terbesar adalah pedagang
rotan lokal yang menjual produk asalan serta setengah jadi dalam bentuk wash and
sulphurized rattan (WS). Marjin yang diperoleh adalah sekitar Rp. 250.000 hingga Rp.
350.000 per ton. Hal tersebut menunjukkan bahwa rotan mentah yang diolah menjadi
rotan WS, memang memberikan tambahan nilai yang besar bagi produk serta
meningkatkan harga rotan tersebut. Berikut ini diperlihatkan skema keuntungan yang
diperoleh setiap pelaku usaha dalam distribusi rotan di di daerah asal.
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Grafik 2.6. Margin Mata Rantai Distribusi Rotan Indonesia

Sumber : Yayasan Rotan Indonesia, 2010
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BAB III. PERKEMBANGAN REGULASI TATA NIAGA ROTAN INDONESIA

Rotan merupakan salah satu komoditas hasil hutan non kayu unggulan
Indonesia. Dari 600 spesies rotan dunia, sekitar 350 spesiesnya berada di Indonesia8.
Dengan kata lain, Indonesia menguasai 58% spesies rotan dunia dan menjadi negara
yang memiliki populasi rotan alam terbesar di dunia.
Meskipun Indonesia kaya akan sumber bahan baku rotan, namun tidak seluruh
spesies rotan Indonesia dapat dimanfaatkan oleh industri rotan dalam negeri.
Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI), dari 350 spesies rotan
yang dihasilkan hutan Indonesia, hanya 7 – 8 spesies yang dipergunakan oleh industri
rotan dalam negeri. Ketidakseimbangan antara supply dan demand rotan di dalam
negeri inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya perdagangan internasional untuk
komoditas rotan Indonesia.
Dalam

perjalanannya,

perdagangan

internasional

rotan

tidak

selamanya

berjalan mulus. Sejak 25 tahun terakhir, kebijakan perdagangan rotan yang diambil
Pemerintah terkesan buka-tutup keran ekspor. Permasalahannya pun klasik yaitu
adanya tarik menarik kepentingan antara petani rotan dengan industri meubel dan
kerajinan rotan. Dengan dibukanya keran eskpor, petani rotan akan diuntungkan
sementara

pengusaha

meubel rotan justru merasa

dirugikan.

Sebaliknya

bila

pemerintah melarang ekspor demi kepentingan industri meubel dan kerajinan rotan,
petani rotan justru merasa dikorbankan. Kebijakan yang sering berubah tersebut
mengindikasikan bahwa Pemerintah masih belum mampu membuat suatu kebijakan
perdagangan yang mampu mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder rotan
Indonesia.
Secara lebih jelas, berikut diuraikan perjalanan kebijakan perdagangan rotan
berdasarkan kecenderungan arah kebijakan per periodesasi waktu tertentu:
1. Periode sebelum tahun 1979
Pada periode sebelum tahun 1979, Pemerintah belum menetapkan sistem tata
niaga perdagangan bagi komoditas rotan. Sehingga perdagangan luar negeri rotan
masih dilakukan dengan bebas.
2. Periode tahun 1979 – 1992
Periode ini disebut sebagai periode proteksi bagi industri rotan Indonesia. Dimulai
pada

8

tahun

1979,

pemerintah

memberlakukan

larangan

ekspor

rotan

Yayasan Rotan Indonesia,2010
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mentah/asalan melalui SK Menteri Pedagangan dan Koperasi No. 492/KP/VII/79
tanggal 23 Juli 1979. Rotan yang diperbolehkan untuk diekspor adalah rotan
dalam bentuk Washed and Sulphured (W/S) dan rotan setengah jadi (rotan poles,
hati rotan, dan kulit rotan).

Peraturan tersebut ditambah dengan pelarangan ekspor rotan mentah yang sudah
diasap dan dicuci pada tahun 1986 melalui SK Menteri Perdagangan No.
274/Kp/XI/86, serta pelarangan ekspor rotan setengah jadi (dalam bentuk iratan
atau hati) pada tahun 1988 melalui SK Menteri Perdagangan No. 190/Kpts/VI/88
dan larangan ekspor rotan anyaman (webbing) No. 274/Kpts/VI/88.

Meski dilarang secara tegas dalam Surat Keputusan Menteri, namun keanehan
terjadi dengan adanya Surat dari Menteri yang sama, yaitu Surat Menteri
Perdagangan RI No. 110/M/III/89 tertanggal 25 Maret 1989, yang menunjuk salah
satu perusahaan swasta, yaitu PT. Sari Permindo, sebagai pelaksana tunggal
ekspor rotan setengah jadi, dengan alasan untuk keperluan kemanusiaan dan
sosial budaya. Dengan kata lain, semua perusahaan dilarang mengekspor rotan
setengah jadi dan rotan mentah, kecuali PT. Sari Permindo Murni. Dalam surat
berikutnya tertanggal 10 Juli 1990 bernomor 248/M/VII/89 disebutkan bahwa
kuota yang diberikan pada PT. Sari Permindo Murni adalah sebesar 1.092.487,50
kg.

Khusus untuk rotan olahan berbentuk Lampit, Menteri Perdagangan mengeluarkan
SK No. 410/Kp/XII/88 yang memperbolehkan ekspor lampit, tetapi dengan sistem
kuota. Ekspor hanya boleh dilakukan oleh Eksportir Terdaftar Lampit Rotan (ELTR)
yang diakui Menteri Perdagangan.

3. Periode tahun 1992 – 1996
Pada tahun 1992, Menteri Perdagangan mengeluarkan SK No. 179/Kp/VI/92 yang
berisi pencabutan terhadap SK Menteri Perdagangan sebelumnya, yaitu No.
274/Kp/XI/86 tentang larangan ekspor kelompok rotan bahan mentah dan
kelompok rotan setengah jadi. Dalam SK No 179/Kp/VI/92 tersebut dinyatakan
bahwa rotan yang tergolong dalam kelompok rotan bahan mentah, kelompok rotan
barang setengah jadi dan kelompok rotan barang adalah bebas untuk diekspor. SK
tersebut tidak mengubah ketentuan atas ekspor Lampit yang diatur dalam SK No.
410/Kp/XII/88. SK yang ditandatangani tanggal 8 Juni 1992 ini menyebutkan
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secara eksplisit tentang pajak ekspor untuk rotan bahan mentah dan rotan bahan
setengah jadi, yaitu sebesar US$ 15/kg untuk ekspor rotan mentah dan US$ 10/kg
untuk ekspor rotan setengah jadi (Widyaningrum dan Mulyoutami, 2003).

Meski terkesan membebaskan, tetapi peralihan dari larangan ekspor ke pajak
ekspor sebenarnya tetap bertendensi untuk menghambat ekspor rotan keluar
negeri dan menjamin pasokan bahan baku rotan dalam negeri. Pajak sebesar US$
15/kg untuk ekspor rotan mentah dan US$ 10/kg untuk ekspor rotan setengah jadi
adalah sangat tinggi, karena harga rata-rata rotan mentah Indonesia di negara
konsumen utama pada saat itu hanya sebesar US$ 2,1/kg. Sedangkan harga rotan
untuk rotan setengah jadi hanya sebesar US$ 3,1/kg.

4. Periode tahun 1996 – 2004
Pada tahun 1996, pemerintah mulai melonggarkan keran ekspor dan pajak ekspor
pun secara perlahan diturunkan. Melalui SK No 666/KMK/017/1996 ketentuan
pajak ekspor sebesar US$ 10/kg yang ditetapkan dalam SK 534/KMK/012/1992
dihapus. Hal ini diperkuat dengan Letter of Intent antara pemerintah Indonesia dan
IMF pada tahun 1998, yang salah satu poin kesepakatannya adalah menghapus
larangan-larangan ekspor kecuali untuk alasan keamanan dan kesehatan (butir 38)
dan mengganti pajak ekspor dengan resources rent taxes, dengan besaran
maksimal sebesar 10% pada akhir Desember 2000 (Paket perundingan IMFIndonesia tahap III). Oleh sebab itu, periode 1996 – 2004 dikenal sebagai periode
kebebasan ekspor rotan Indonesia.

5. Periode tahun 2004 – saat ini
Pada tahun 2004, setelah berakhirnya LoI dengan IMF, pemerintah meninjau
kembali kebijakan perdagangan rotan, dan pada tahun 2004 Pemerintah kembali
mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor rotan. Mekanisme pembatasan
ekspor yang digunakan adalah dengan cara membagi rotan ke dalam beberapa
kelompok berdasarkan jenisnya, kemudian Pemerintah menetapkan kebijakan
ekspor yang berbeda untuk setiap jenis rotan tersebut. Masing-masing kebijakan
perdagangan rotan yang dikeluarkan Pemerintah pada periode 2004 – saat ini
akan dijabarkan secara rinci sebagai berikut.
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a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 355/MPP/Kep/5/2004
Pada bulan Mei 2004, Pemerintah menetapkan SK No. 355/MPP/Kep/5/2004
tertanggal 27 Mei 2004. Melalui kebijakan tersebut, beberapa jenis rotan,
khususnya rotan alam, kembali dilarang untuk diekspor. Sedangkan rotan
budidaya diperbolehkan untuk diekspor dengan jumlah tertentu yang ditetapkan
oleh pemerintah (sistem kuota). Secara rinci, pengaturan yang terdapat dalam SK
No 355/MPP/Kep/5/2004 adalah sebagai berikut :
Pasal 1
(2) Rotan yang berasal dari hutan alam, meliputi jenis-jenis rotan manau, rotan
batang, rotan lambang, rotan pulut, rotan tohiti, rotan semamu dan jenis
rotan lainnya dalam bentuk mentah, dirunti, digosok atau tidak, dicuci,
diasap atau dibelerang, dilarang untuk diekspor.
(3) Rotan yang berasal dari tanaman budidaya, meliputi jenis rotan taman/sega
dan rotan irit, dengan diameter 4 s/d 16 mm yang dirunti, digosok atau
tidak, dicuci, diasap atau dibelerang, dan rotan bulat yang dipoles halus,
termasuk rotan setengah jadi dalam bentuk kulit rotan dan hati rotan
dapat untuk diekspor.
Pasal 2
(1) Jumlah dan jenis rotan yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (3) harus disesuaikan dengan persediaan bahan baku rotan
dalam negeri dan tidak mengancam kelestarian sumber daya hutan dan
lingkungan hidup.
(2) Jumlah dan jenis rotan yang dapat diekspor ditetapkan oleh
Direktur

Jenderal

Perindustrian

Perdagangan

dan

Perdagangan

Luar

Negeri

setelah

Departemen

mempertimbangkan

rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sentra penghasil
rotan.
Jika diperhatikan lebih lanjut, terdapat perbedaan pengaturan sistem kuota antara
SK

No.

355/MPP/Kep/5/2004

dengan

peraturan

sebelumnya

(SK

No

440/MPP/Kep/9/1998). Dalam SK No 440/MPP/Kep/9/1998, penentuan jumlah
kuota ekspor rotan hanya memperhatikan aspek kelestarian sumber daya hutan
dan lingkungan hidup, sementara dalam SK No. 355/MPP/Kep/5/2004 aspek
ketersediaan (availability) bahan baku rotan untuk industri dalam negeri sudah
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mulai diperhatikan oleh Pemerintah. Sehingga persediaan bahan baku rotan dan
kebutuhan industri rotan dalam negeri menjadi salah satu faktor penentuan jumlah
rotan yang dapat diekspor.

Dalam SK No 355/MPP/Kep/5/2004 pun mulai diperkenalkan ketentuan verifikasi
atau penelusuran teknis ekspor rotan oleh surveyor independen yang ditetapkan
oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya, melalui SK Menteri
Perindustrian dan Perdagangan No 359/MPP/Kep/5/2004, pemerintah menunjuk PT
Sucofindo sebagai satu-satunya pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis
ekspor rotan.

b. Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/6/2005
Pada tahun 2005, pemerintah memperbaharui kebijakan perdagangan rotan
dengan menetapkan Permendag No 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan
Ekspor Rotan tanggal 30 Juni 2005. Dalam peraturan tersebut, rotan yang dapat
dieskpor adalah :
1. Rotan asalan dari jenis Taman/Sega dan Irit, dengan diameter 4 s/d 16 mm;
dan
2. Rotan setengah jadi dari jenis rotan apapun (tidak diatur mengenai rotan
hutan alam dan rotan budidaya).
Dengan demikian, berdasarkan peraturan tersebut, rotan yang berasal dari hutan
alam diperbolehkan untuk disekpor, namun harus dalam bentuk rotan setengah
jadi. Pengaturan rinci ekspor rotan sebagaimana yang diatur dalam Permendag No
12/M-DAG/PER/6/2005 adalah sebagai berikut :
Pasal 1
(1) Rotan Asalan yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah rotan dalam
bentuk asalan, dirunti atau tidak, dicuci atau tidak, diasap/dibelerang atau
tidak.
(2) Rotan Setengah Jadi adalah rotan yang telah diolah menjadi rotan poles
halus, hati rotan dan kulit rotan.
Pasal 2
(1) Rotan Asalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk jenis
rotan Taman/Sega (Calamus caesius) dan Irit (Calamus trachycoleus),
dengan diameter 4 s/d 16 mm, dapat diekspor dalam jumlah tertentu.
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(2) Rotan Asalan selain dari jenis yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
dilarang untuk diekspor.
(3) Rotan Setengah Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dapat
diekspor dalam jumlah tertentu.
Sesuai dengan ketentuan pasal 2 di atas, rotan yang diperbolehkan untuk diekspor
akan dibatasi jumlahnya (sistem kuota). Pemerintah akan menetapkan kuota
ekspor setiap tahunnya dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku rotan
untuk industri dalam negeri dan kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan
hidup.
Pasal 3
(2) Jumlah Rotan Asalan dan Rotan Setengah Jadi yang dapat diekspor
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) setiap tahunnya
ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan mempertimbangkan masukan
dari instansi / lembaga terkait.
(3) Besarnya volume Rotan Asalan dan Rotan Setengah Jadi sebagaimana
dimaksud Pasal 3 ayat (2) untuk periode 1 Juli 2005 – 30 Juni 2006 adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini (Tabel 3.1).
Tabel 3.1. Jumlah Kuota Ekspor Rotan berdasarkan Permendag
No 12/M-DAG/PER/6/2005
No.

Jenis Rotan / Produk Rotan

Jumlah (ton)

1.

Rotan asalan jenis taman/sega dan irit

25.000

2.

Rotan setengah jadi dalam bentuk kulit dan hati rotan
yang diolah dari jenis taman/sega dan irit

16.000

3.

Rotan setengah jadi dalam bentuk rotan poles, hati dan
kulit rotan yang diolah bukan dari jenis rotan taman/sega
dan irit

36.000

Sumber : Permendag No. 12/M-DAG/PER/6/2005

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat 2 Permendag No 12/MDAG/PER/6/2005, jumlah kuota ekspor rotan akan ditetapkan setiap tahun oleh
Menteri

Perdagangan.

Oleh

sebab

itu,

pemerintah

melakukan

perubahan

Permendag No 12/M-DAG/PER/6/2005 setiap tahunnya, dengan menetapkan
beberapa peraturan berikut :
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(1)

Permendag No 29/M-DAG/PER/7/2007, yang mengatur jumlah kuota ekspor
rotan periode Juni 2007 – Juli 2008;

(2)

Permendag No 28/M-DAG/PER/7/2008, yang mengatur jumlah kuota ekspor
rotan periode Juli 2008 – Juni 2009; dan

(3)

Permendag No 33/M-DAG/PER/7/2009, yang mengatur jumlah kuota ekspor
rotan periode Juli 2009 – Juni 2010.

Meskipun kuota ekspor ditetapkan setiap tahun, namun besarannya tidak berbeda
dengan yang ditetapkan dalam Permendag No 12/M-DAG/PER/6/2005 (Lihat Tabel
3.1).

c. Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/8/2009
Pada akhir 2009, Pemerintah kembali melakukan revisi kebijakan perdagangan
rotan

dengan

menetapkan

Peraturan

Menteri

Perdagangan

No

36/M-

DAG/PER/8/2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan pada tanggal 11 Agustus 2009.
Dalam peraturan tersebut, pemerintah kembali melarang ekspor rotan asalan dari
jenis rotan apapun, seperti yang pernah ditetapkan pada tahun 1979 dalam SK
Menteri Perdagangan dan Koperasi No 492/KP/VII/79.
Pasal 2
(1) Rotan yang dapat diekspor dengan jenis dan jumlah tertentu meliputi:
a)

Rotan W/S dari jenis rotan Taman/Sega (Calamus caesius) dan Irit
(Calamus trachycoleus) dengan diameter 4 mm sampai dengan 16
mm; dan

b)

Rotan Setengah Jadi dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit, dan Rotan
Setengah Jadi bukan dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit dalam
bentuk poles halus, kulit dan hati.

(2) Rotan yang dilarang diekspor meliputi:
a)

Rotan Asalan;

b)

Rotan W/S dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit yang diameternya
dibawah 4 mm dan diatas 16 mm; dan

c)

Rotan W/S bukan dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit.

Dari pihak petani rotan, ketentuan tersebut dinilai menyebabkan sebagian spesies
rotan di Indonesia menjadi kehilangan nilai, karena banyak jenis rotan non
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Taman/Sega dan Irit (TSI) dengan ukuran diameter yang sama atau lebih kecil
tidak dapat diproses menjadi rotan poles/hati dan kulit rotan, melainkan hanya
dapat diolah menjadi rotan W/S. Selain itu, banyak spesies rotan non TSI yang
hanya bernilai jual tinggi apabila diproses menjadi rotan W/S. Dengan ketentuan
dalam Pasal tersebut, rotan non TSI W/S tidak diijinkan untuk diekspor. Padahal
menurut keterangan APRI, rotan tersebut hampir tidak/jarang terpakai oleh
industri meubel dan kerajinan rotan di dalam negeri.

Untuk rotan yang diperbolehkan ekspor, Pemerintah tetap memberlakukan sistem
kuota ekspor. Jumlah rotan yang diperbolehkan ekspor ditentukan dengan
memperhatikan kelestarian tanaman rotan, produksi rotan nasional dan kebutuhan
bahan baku industri rotan dalam negeri.

Tidak seperti kebijakan sebelumnya, Permendag No 36/M-DAG/PER/8/2009 mulai
memperhatikan bukti pasok industri dalam negeri sebagai pertimbangan dalam
menentukan jumlah rotan yang dapat diekspor. Khusus untuk rotan bukan dari
jenis taman/sega dan irit, jumlah rotan yang dapat diekspor oleh setiap ETR
sangat tergantung dari realisasi pasokan rotan masing-masing eksportir tersebut
ke industri meubel dan kerajinan rotan dalam negeri, yang dibuktikan dengan
dokumen bukti pasok. Dokumen tersebut dikeluarkan oleh perusahaan meubel dan
kerajinan rotan dalam negeri yang merupakan konsumen bahan baku rotan.
Peraturan rinci mengenai jumlah rotan yang dapat diekspor sebagaimana diatur
dalam Permendag No 36/M-DAG/PER/8/2009 adalah sebagai berikut.
Pasal 3
(2) Jenis dan jumlah rotan yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk

Rotan

W/S

dan

Rotan

Setengah

Jadi

dari

jenis

rotan

Taman/Sega dan Irit sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) ton per
tahun; dan
b. Untuk Rotan Setengah Jadi bukan dari jenis rotan Taman/Sega
dan Irit ditetapkan dalam jumlah persentase tertentu dari realisasi
bukti pasok oleh Eksportir Terdaftar Rotan (ETR) selama periode 3
(tiga) bulan sebelumnya.
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(3) Besarnya jumlah persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapat pertimbangan dari
TME9.
Realisasi bukti pasok rotan ke industri dalam negeri menjadi salah satu syarat bagi
eksportir untuk mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Direktur Ekspor
Produk Pertanian dan Kehutanan. Persyaratan untuk memperoleh SPE berdasarkan
Permendag No 36/M-DAG/PER/8/2009 adalah sebagai berikut.
Pasal 5
(3) Persetujuan ekspor untuk rotan setengah jadi bukan dari jenis Taman/Sega
dan Irit dapat diberikan dengan mempertimbangkan :
a. bukti pasok oleh ETR kepada industri di dalam negeri, terhadap
jenis rotan yang terserap di dalam negeri.
b. rekomendasi

dari

Direktur

Jenderal

Bina

Produksi

Kehutanan

Departemen Kehutanan, terhadap jenis rotan yang tidak terserap
di dalam negeri.
(4) Permohonan untuk memperoleh SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini
Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Departemen Perdagangan
dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. Untuk rotan W/S dan Setengah Jadi dari jenis Taman/Sega dan Irit:
1. fotokopi ETR;
2. bukti stok rotan dan kapasitas produksi bagi ETR yang belum
pernah memperoleh SPE; dan
3. bukti realisasi ekspor selama periode 3 (tiga) bulan sebelumnya
bagi yang telah memperoleh SPE.

9

TME adalah Tim Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekspor Rotan yaitu tim yang ditetapkan Menteri
Perdagangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan
ekspor rotan dengan susunan keanggotaan terdiri dari wakil instansi
dan asosiasi terkait serta lembaga surveyor independen.
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b. Untuk rotan Setengah Jadi bukan dari jenis Taman/Sega dan Irit :
1. fotokopi ETR;
2. bukti pasok bahan baku rotan kepada Industri barang jadi rotan
dalam negeri selama periode 3 (tiga) bulan sebelumnya, dalam
hal jenis rotan yang akan diekspor terserap oleh industri
dalam negeri;
3. surat

rekomendasi

dari

Direktur

Jenderal

Bina

Produksi

Kehutanan Departemen Kehutanan, dalam hal jenis rotan yang
akan diekspor tidak terserap oleh industri dalam negeri;
(7) Penerbitan SPE untuk rotan W/S dan Setengah Jadi dari jenis Taman/Sega
dan Irit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan dengan
mempertimbangkan jumlah ETR dan/atau realisasi ekspor.

Menurut APRI, kewajiban pasok yang dikenakan kepada produsen rotan dinilai
semakin merugikan produsen rotan di dalam negeri. Penyebabnya adalah
pemakaian bahan baku rotan alam di dalam negeri semakin menurun karena
industri meubel dan kerajinan rotan mulai banyak beralih ke rotan sintetis.
Kebijakan wajib pasok tersebut dinilai berat sebelah, karena tidak disertai
kewajiban beli atas rotan alam yang seharusnya dikenakan kepada industri meubel
dan kerajinan di dalam negeri. Sehingga produsen rotan alam tidak mengalami
kerugian.

Hal lain yang diatur dalam Permendag No 36/M-DAG/PER/8/2009 adalah mengenai
wilayah domisili eksportir terdaftar rotan (ETR). Dalam Pasal 4 ayat 2 Permendag
tersebut disebutkan bahwa ijin ETR hanya diberikan kepada perusahaan yang
berdomisili di daerah penghasil rotan.
Pasal 4
(2) Pengakuan sebagai ETR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada perusahaan yang berdomisili di daerah penghasil rotan.
Pasal 5
Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB) atas pelaksanaan ekspor rotan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Pabean
di pelabuhan muat daerah penghasil rotan.
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Berikut adalah resume dari Permendag No. 36 Tahun 2009 tersebut.
Tabel 3.2. Tata Niaga Rotan dalam Permendag No. 36 Tahun 2009
Aturan

Rotan Jenis Taman / Sega dan Irit

Asalan

Ketentuan
Ekspor

Dilarang

W/S

1/2 jadi

Dapat diekspor

Dapat diekspor

Diameter:4-16
mm

(Kulit dan Hati
Rotan)

Ketentuan
lain

35.000 ton

20%

Asalan

Dilarang

W/S

Dilarang

1/2 jadi

Dapat diekspor
Berdasarkan wajib
pasok kepada
industri didalam
negeri dan rek.
Dephut.

Quota/thn
Bea Keluar

Rotan bukan dari Jenis Taman /Sega
dan Irit

15%

15 %

HPE

Ditetapkan tiap
bulan

Ditetapkan tiap
bulan

Ditetapkan tiap
bulan

Syarat
Eksportir

Eksportir
Terdaftar Rotan
(ETR) diberikan
kepada
perusahaan yg
berdomisil di
daerah
penghasil rotan

Eksportir
Terdaftar Rotan
(ETR) diberikan
kepada
perusahaan yg
berdomisil di
daerah
penghasil rotan

Eksportir Terdaftar
Rotan (ETR)
diberikan kepada
perusahaan yg
berdomisil di
daerah penghasil
rotan

Persetujuan
Dirjen Daglu

Persetujuan
Dirjen Daglu

Persetujuan Dirjen
Daglu

LS-Surveyor
independen

LS-Surveyor
independen

LS-Surveyor
independen

PEB
disampaikan
kepada Kantor
Pabean di
pelabuhan
muat.

PEB
disampaikan
kepada Kantor
Pabean di
pelabuhan
muat.

PEB disampaikan
kepada Kantor
Pabean di
pelabuhan muat.

Pelaksanaan
Ekspor

Sumber : Permendag No. 36 Tahun 2009

Khusus untuk jumlah rotan non taman/sega dan irit yang dapat diekspor, diatur
lebih lanjut melalui Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No.
01/DAGLU/KEP/1/2010. Dalam Keputusan tersebut, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 :
Jenis dan jumlah rotan yang dapat diekspor untuk Rotan Setengah Jadi Bukan
dari Jenis Taman/Sega dan Irit ditetapkan dalam jumlah persentase tertentu
dari realisasi bukti pasok oleh ETR selama periode 3 (tiga) bulan sebelumnya.
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Pasal 2 :
Besarnya persentase Rotan Setengah Jadi Bukan Dari Jenis Taman/Sega dan Irit
yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah sebesar 50%
(lima puluh persen) dari realisasi bukti pasok rotan kepada industri dalam
negeri.

Dari sudut pandang Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan,
pengaturan wilayah domisili ETR bertujuan untuk mendorong industri pengolahan
rotan dan peningkatan nilai tambah rotan bagi daerah penghasil. Dari hasil
pemetaan jalur distribusi rotan (Grafik 2.4.) diketahui bahwa jenis usaha rotan
yang berkembang di daerah penghasil rotan terbatas sebagai petani, pengumpul
rotan mentah, industri primer rotan (penggorengan), dan sedikit industri setengah
jadi (W/S dan poles). Sehingga pendapatan yang diperoleh daerah penghasil dari
usaha rotan pun masih relatif sedikit. Dengan dipindahkannya wilayah domisili
ETR pada daerah penghasil rotan, diharapkan akan menjamin petani atau
pengumpul rotan memperoleh nilai tambah yang optimal dari hasil sumber daya
alam daerah mereka sendiri.

Meskipun demikian, dari sisi implementasi nampaknya kebijakan tersebut akan
sulit untuk direalisasikan. Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa sebagian
besar pelaku usaha di daerah penghasil merupakan pelaku usaha berskala kecil
dan menengah (UKM). Dengan skala usaha tersebut, pelaku usaha di daerah
penghasil mengalami keterbatasan modal dan akses pasar untuk menjadi ETR.
Selain itu, jangka waktu Permendag yang relatif singkat, yaitu hanya 2 tahun,
dinilai tidak memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk berinvestasi karena
untuk mendapatkan ijin ETR saja memerlukan waktu 1 tahun10. Dengan demikian,
pelaku usaha tidak berani berinvestasi menjadi ETR di daerah penghasil.

10

Berdasarkan keterangan pengusaha rotan di Kalimantan Timur
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BAB IV. ANALISA PERSAINGAN USAHA

4.1. Pembatasan Ekspor Rotan

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Permendag No. 36 Tahun 2009 bersifat
membatasi ekspor rotan ke luar negeri. Pembatasan ekspor tersebut dilakukan dalam
bentuk adanya kuota ekspor sebesar 35.000 ton/tahun untuk jenis taman sega dan irit
serta untuk rotan setengah jadi bukan dari jenis rotan taman/sega dan irit ditetapkan
dalam jumlah persentase tertentu dari realisasi bukti pasok oleh ETR selama periode 3
(tiga) bulan sebelumnya (Tabel 3.2).
Aturan dalam Permendag No. 39 Tahun 2009 ini tidak menutup 100% ekspor
rotan ke luar negeri. Apabila dibandingkan dengan regulasi rotan yang diterapkan
sebelumnya, terutama regulasi yang diterapkan pada periode 1979 – 1992 yang
menutup 100% ekspor rotan, maka peraturan dalam Permendag ini sifatnya lebih
moderat. Hal tersebut ditunjukkan melalui pemberian kuota ekspor sebagaimana
disebutkan sebelumnya, serta adanya kesempatan ekspor bagi rotan yang tidak
terserap dalam negeri sebagaimana diatur pada pasal 5 Permendag No. 36/2009
sebagai berikut :

Pasal 5
(1) Ekspor Rotan hanya dapat dilakukan oleh ETR setelah mendapat Persetujuan
Ekspor dari Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian
dan Kehutanan.
(2) Persetujuan jenis dan jumlah rotan yang dapat diekspor, diberikan kepada ETR
setiap triwulan dalam bentuk Surat Persetujuan Ekspor (SPE) oleh Direktur
Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
Departemen Perdagangan.
(3) Persetujuan ekspor untuk rotan setengah jadi bukan dari jenis Taman/Sega
dan Irit dapat diberikan dengan mempertimbangkan :
a. bukti pasok oleh ETR kepada industri di dalam negeri, terhadap jenis
rotan yang terserap di dalam negeri.
b. rekomendasi

dari

Direktur

Jenderal

Bina

Produksi

Kehutanan

Departemen Kehutanan, terhadap jenis rotan yang tidak terserap di
dalam negeri.
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Berdasarkan diskusi dengan Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hutan, diketahui bahwa untuk dapat melakukan ekspor rotan yang tidak terserap
dalam negeri ini, pelaku usaha harus melalui beberapa tahap. Pertama, pelaku usaha
harus mengajukan usulan kepada Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hutan. Selanjutnya Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan akan
menyampaikan surat kepada asosiasi terkait untuk dapat mengetahui apakah rotan
yang dimaksud dipergunakan atau tidak bagi industri dalam negeri. Apabila tidak
terdapat tanggapan dari asosiasi selama jangka waktu tertentu atau apabila asosiasi
menyatakan bahwa jenis rotan tersebut tidak dipergunakan dalam negeri, maka
Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan akan menerbitkan rekomendasi
agar rotan tersebut dapat diekspor.
Adanya pembatasan ekspor rotan sebagaimana telah disinggung di atas, dapat
dimengerti.

mengingat

bahwa

Pemerintah

memiliki

kewajiban

untuk

mempertimbangkan dan memperhatikan kedua industri yaitu industri hulu dan industri
hilir rotan. Pembatasan ekspor melalui kuota dan daerah yang dapat mengekspor,
merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah terhadap industri hilir rotan dimana
Pemerintah ingin memastikan bahwa industri hilir rotan dapat memperoleh supply
yang cukup sebelum rotan bahan baku di ekspor. Di sisi lain Pemerintah tetap
mengizinkan ekspor bahan baku rotan meskipun dibatasi, dimana hal tersebut
menunjukkan keberpihakan Pemerintah terhadap industri hulu.
Meskipun pada dasarnya Permendag No. 36 tahun 2009 ini lebih moderat
dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, namun masih terdapat beberapa hal yang
menghambat apabila dipandang dari sisi kesempatan untuk mengakses pasar yang
lebih baik. Pertama terkait dengan penerapan persentase rotan yang dapat diekspor.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II. Gambaran Industri, seiring dengan
turunnya ekspor barang jadi rotan Indonesia ke luar negeri, maka kebutuhan bahan
bakupun semakin turun. Adanya aturan bahwa ekspor rotan untuk jenis taman/sega
dan irit dapat ekspor sejumlah 35.000 ton, terlepas penurunan serapan dalam negeri,
dapat melahirkan excess supply rotan bahan baku karena kelebihan produksi rotan
tersebut

juga

tidak

dapat

diekspor.

Demikian

juga

halnya

untuk

rotan

non

Taman/Sega dan Irit yang hanya dapat diekspor sejumlah 50% dari realisasi bukti
pasok dari supplier rotan kepada industri dalam negeri, akan berdampak pada jumlah
rotan non sega dan irit yang dapat diekspor semakin mengecil seiring dengan
penurunan permintaan pasokan dalam negeri. Akibatnya nilai ekonomis rotan dapat
terbuang.
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Perbandingan harga rotan dalam negeri dan harga rotan ekspor, menunjukkan
bahwa harga ekspor rotan lebih tinggi dibandingkan harga jual dalam negeri. Untuk
itu, adanya pembatasan ekspor sebagaimana dijelaskan di atas, tentu saja akan lebih
merugikan bagi petani dan eksportir rotan, karena selain mereka harus menjual di
pasar yang harganya lebih rendah, pasokan untuk pasar ekspor dibatasi.
Insentif bagi petani rotan untuk terus berusaha dalam industri ini sangat
penting. Tanpa harga yang menguntungkan maka petani rotan akan lebih memilih
untuk berusaha di bidang lain seperti pertambangan ataupun komoditi lain. Akibatnya,
pasokan rotan akan semakin menurun dari tahun ke tahun karena peralihan
penggunaan lahan, yang juga berdampak terhadap kelestarian lingkungan hutan.
Keberpihakan terhadap industri dalam negeri tentu saja sangat penting untuk
dilakukan. Untuk dapat tetap memenuhi pasokan dalam negeri, namun tidak
menyebabkan industri hulu mati maka perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah untuk
menentukan angka kuota dan prosentase ekspor rotan, dengan berdasarkan data yang
akurat dan harmonis dengan kebutuhan bahan baku rotan dalam negeri sehingga baik
industri hulu dan hilir dapat berkembang bersama. Apabila memang kebutuhan rotan
dalam negeri menurun maka Pemerintah seharusnya dapat mempertimbangkan untuk
memanfaatkan excess supply rotan selain di pasar dalam negeri, sehingga nilai
ekonominya tidak hilang. Namun sayangnya data yang akurat dan up to date akan
sulit untuk diperoleh, karena data terkait rotan terdapat di beberapa instansi serta
otonomi daerah yang menyebabkan data rotan tidak lagi terpusat. Bahkan unit yang
dulunya mendata industri rotan secara khusus di Direktorat Bina Pengolahan dan Hasil
Hutan, saat ini telah dihapus dan digabungkan dengan Unit Hasil Hutan Non Kayu.
Adanya opsi untuk tetap melakukan ekspor rotan bahan baku, yaitu bagi rotan
yang tidak terserap dalam negeri, merupakan solusi bagi petani/supplier rotan untuk
tetap memiliki akses terhadap pasar dengan harga yang lebih baik. Apalagi mengingat
bahwa ada begitu banyak spesies rotan Indonesia yang belum dimanfaatkan secara
komersil dalam negeri maka seharusnya peluang ini dapat dimanfaatkan dengan baik
oleh petani/suplier rotan. Namun pada prakteknya aturan ini masih menghadapi
ganjalan. Keterangan dari Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
menunjukkan bahwa hingga pertengahan tahun 2010 hanya ada 1 pelaku usaha yang
mengajukan permohonan ekspor untuk rotan yang tidak terserap dalam negeri. Hal ini
menunjukkan bahwa informasi mengenai peluang untuk mengekspor rotan yang tidak
terserap tersebut, tidak tersebar dengan baik diantara petani/eksportir rotan. Selain
itu, proses yang cukup lama yang diperlukan agar Direktur Bina Pengolahan dan
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Pemasaran Hasil Hutan dapat menerbitkan rekomendasi, dapat menjadi penghambat
dalam proses ekspor tersebut.
Terkait dengan industri hilir rotan sendiri, permasalahan yang dihadapinya,
sebagaimana dijelaskan oleh Asosiasi Meubel dan Kerajinan Indonesia meliputi banyak
hal yang kompleks. Permasalahan yang dihadapi tersebut antara lain adalah tidak
efisiennya transportasi untuk ekspor di Indonesia, subsidi dari Negara lain kepada
industri meubel dan kerajinannya yang menyebabkan harganya jauh lebih murah
dibandingkan meubel dan kerajinan Indonesia, desain meubel dan kerajinan Indonesia
yang masih kalah dengan desain luar negeri, minat konsumen dalam negeri yang
rendah terhadap meubel dan kerajinan rotan dll. Oleh sebab itu, pengembangan
industri hilir rotan haruslah dilakukan dari sisi kepastian pasokan, peningkatan sarana
dan prasarana serta peningkatan faktor-faktor pemasaran secara bersama-sama dan
kontinyu, dan tidak dapat dilakukan dari satu sisi saja.
4.2. Larangan Ekspor Bukan dari Daerah Penghasil Rotan
Permendag No. 36 Tahun 2009 juga mengatur bahwa eskpor rotan hanya
dapat dilakukan oleh ekportir terdaftar yang berdomisili di daerah penghasil. Dengan
demikian, ekspor rotan tidak dapat dilakukan di luar daerah penghasil rotan. Aturan
tersebut memiliki tujuan untuk memajukan industri rotan di daerah penghasil, dengan
harapan bahwa larangan ekspor kecuali dari daerah penhasil akan mendorong lahirnya
industri pengolahan bahan baku dan industri meubel rotan di daerah penghasil.
Rotan Indonesia yang mampu menyumbang perdagangan rotan dunia sebesar
80-85% umumnya tumbuh di daerah luar Jawa seperti Aceh, Kalimantan, Sumatra
dan Sulawesi. Daerah-daerah tersebut juga menjadi pemasok 90% kebutuhan rotan
dalam negeri. Pembangunan ekonomi daerah non Jawa yang tertinggal di bandingkan
di Jawa membawa dampak ekonomi khususnya ekonomi dengan basis bahan baku.
Karena itu meski daerah-daerah tersebut memiliki kekayaan alam yang berlimpah
termasuk rotan namun dukungan infrastruktur untuk sarana transportasi sangat
minim. Akibatnya kegiatan usaha yang berasal dari daerah-daerah penghasil bahan
baku, sangat tergantung dengan daerah ke Jawa dalam hal ini ke Jakarta, Semarang
dan Surabaya yang memiliki sarana dan prasarana lebih lengkap dan mendukung.
Sebagai akibat dari sarana transportasi yang lebih baik tersebut, lebih mudah
dan lebih murah untuk melakukan ekspor dari Jawa daripada dari daerah lain,
termasuk untuk industri rotan. Bahkan biaya transportasi dari daerah penghasil rotan
ke pelabuhan di Jawa lebih murah dibandingkan dengan biaya tranpsortasi dari daerah
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penghasil ke pelabuhan di Pulau tersebut. Akibatnya ketergantungan angkutan untuk
transportasi barang atau jasa daerah penghasil rotan sangat tinggi.
Seiring dengan berkembangnya industri meubel rotan dari Pulau Jawa serta
berkembangnya ekspor rotan melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa, maka
industri pengolahan rotan setengah jadi juga berkembang di wilayah tersebut.
Kebutuhan ini tumbuh karena industri meubel tidak mampu melakukan sendiri
kegiatan membuat bahan baku. Sebagai akibat larangan ekspor rotan selain dari
daerah penghasil, pada akhirnya memukul industri bahan baku rotan setengah jadi
yang telah berkembang di Pulau Jawa.
Berdasarkan uraian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa masalah
larangan ekspor rotan selain dari daerah penghasil lagi-lagi merupakan pilihan antara
wilayah dan industri apa yang akan dikembangkan. Terkait industri rotan, saat ini
Pemerintah memilih kebijakan untuk mengembangkan industri bahan baku di wilayah
penhasil. Meskpun saat ini pilihan tersebut relative tidak efisien mengingat sarana
prasarana transportasi dan ekspor di luar Jawa yang tidak seefisien jika dibandingkan
dengan yang tersedia di Pulau Jawa.
Namun

apakah

kebijakan

tersebut

memiliki

potensi

melanggar

prinsip

persaingan usaha yang sehat maka yang penting untuk diperhatikan adalah apakah
kebijakan tersebut memberikan manfaat hanya kepada satu pelaku usaha saja dan
apakah kebijakan tersebut menyerahkan kewenangan Pemerintah kepada swasta.
Berdasarkan kedua kriteria tersbeut, kebijakan larangan ekspor selain dari wilayah
asal ini tidak memiliki kriteria tersebut. Larangan ekspor selain dari wilayah asal ini
diberlakukan untuk seluruh pelaku usaha tanpa kecuali serta dalam pelaksanaan dan
pengawasannya sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah.
Namun, ada satu hal yang perlu dicermati terkait kebijakan tersebut. Kebijakan
ini tidak menyebutkan secara pasti, berapa produksi minimal rotan sehingga suatu
daerah dapat disebut daerah penghasil. Tanpa adanya aturan yang pasti ini, maka
wilayah seperti Jawa Timur yang saat ini sedang mengembangkan rotan budidaya
tidak memiliki kepastian hingga kapan dapat kembali melakukan ekspor dari
wilayahnya.

4.3. Bukti Pasok

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, untuk dapat ekspor ke luar negeri maka
salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi adalah adanya bukti pasok oleh ETR
kepada industri di dalam negeri, terhadap jenis rotan yang terserap di dalam negeri
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(pasal 3 dan pasal 5). Terkait dengan kebijakan tersebut, terdapat hal yang perlu
dicermati dari sisi persaingan usaha, yaitu apakah bukti pasok tersebut digunakan
produsen meubel rotan sebagai alat untuk meng-abuse petani/eksportir rotan.
Bukti

pasok

eksporti/petani

dikeluarkan

telah

oleh

memenuhi

produsen

kebutuhan

meubel

dalam

sebagai

negeri

bukti

sebelum

dia

bahwa
dapat

melakukan ekspor. Bukti pasok yang dikeluarkan oleh sesama pelaku usaha
(perusahaan meubel rotan) secara teori dapat memberikan daya tawar yang lebih kuat
bagi

perusahaan

meubel

rotan,

sehingga

perusahaan

meubel

rotan

dapat

menggunakan daya tawarnya tersebut untuk mendikte eksportir/petani. Sebagai
contoh dari perilaku tersebut misalnya untuk menentukan harga rotan yang lebih
murah, menunda pembayaran dll.
Pada kenyataannya berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, sejauh
ini industri meubel rotan tidak pernah melakukan hal tersebut. Hal ini juga dipengaruhi
fakta bahwa Pemerintah tidak menyerahkan 100% permasalahan bukti pasok ini
kepada swasta dimana Pemerintah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
Ekspor Rotan (TME) yang bertugas mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran yang
terjadi di lapangan.
Meskipun sejauh ini, abuse industri meubel rotan terhadap supplier/petani
rotan melalui sarana bukti pasok ini tidak terjadi, namun demikian sangat penting bagi
Pemerintah untuk mengambil kembali kewenangannya dalam menerbitkan bukti
pasok. Pemberian kewenangan yang seharusnya dipegang oleh Pemerintah kepada
swasta sebagaimana dalam permasalahan bukti pasok ini sangat mudah untuk
bersinggungan dan melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Kewenangan
tersebut akan memberikan bargaining position yang lebih tinggi bagi pelaku usaha
tertentu dibanding pelaku usaha lain, yang akan sangat mudah digunakan untuk
meng-abuse pelaku usaha yang lebih lemah. Selain itu, penerbitan bukti pasok oleh
pelaku usaha akan mempersulit Pemerintah dalam melakukan koordinasi terkait
dengan jumlah pasokan yang telah dilakukan oleh petani rotan.
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BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan
1. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam industri
rotan, dimana diperkirakan 80% bahan baku rotan dunia dihasilkan oleh
Indonesia. Selain itu Indonesia juga memiliki jumlah spesies rotan yang
besar, dimana dari 600 spesies yang ada di dunia, 350 spesies diantaranya
hidup di hutan Indonesia.
2. Saat ini, baik industri hulu maupun hilar rotan Indonesia sedang mengalami
kemunduran. Ekspor rotan sebagai bahan baku semenjak tahun 2004 sd
2009 telah mengalami penurunan sebesar 14%. Sedangkan ekspor meubel
rotan Indonesia semenjak tahun 2005 sd 2009 mengalami penurunan sebesar
45%.
3. Beberapa hal dalam Permendag No. 36 Tahun 2009 yang terkait dengan
persaingan usaha terutama dalam hal akses pasar adalah sbb :
o

Pertama, dengan pembatasan ekspor rotan sebagaimana dijelaskan di
atas. Pembatasan ekspor rotan dapat menghilangkan potensi nilai
ekonomi yang dapat diperoleh dari ekspor rotan. Hilangnya nilai
ekonomi yang dapat diperoleh dari rotan sebagai bahan baku tersebut
diperburuk oleh daya serap industri pengolahan rotan dalam negeri yang
semakin kecil dari tahun ke tahun.

o

Kedua, adanya kewenangan pemberian lisensi yang diberikan kepada
pelaku usaha seperti bukti pasok. Hal ini berpotensi menimbulkan abuse
of dominant position kepada pelaku usaha lain. Karena pemberian
lisensi

seharusnya

merupakan

kewenangan

dari

Pemerintah

sepenuhnya.
o

Ketiga, Permendag No. 36 Tahun 2009 belum menjelaskan batasan
jumlah produksi minimal suatu daerah untuk dapat disebut sebagai
daerah penghasil rotan. Tidak adanya batasan minilai produksi tersebut
menyebabkan aturan ini berpotensi menghambat daerah penghasil rotan
baru untuk dapat melakukan ekspor dari wilayahnya.

o

Keempat, meskipun rotan yang tidak dapat terserap oleh industri dalam
negeri dapat diekspor dengan rekomendasi dari Dirjen Bina Produksi
Kehutanan Departemen Kehutanan, namun pada kenyataannya hingga
pertengahan 2010 permintaan rekomendasi tersebut hanya diajukan
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oleh 1 pelaku usaha 11 . Hal ini menunjukkan bahwa informasi terkait
dengan peluang ekspor rotan yang tidak terserap dalam negeri belum
tersosialisasikan dengan baik di kalangan eksportir rotan. Terlebih lagi
tahapan proses rekomendasi cukup lama sehingga dapat menyebabkan
inefisiensi dalam proses ekspor rotan

5.2. Rekomendasi
Terkait dengan kondisi di atas, maka KPPU menyarankan kepada Pemerintah
beberapa hal sebagai berikut :
1. Menentukan kuota ekspor rotan yang mengacu pada potensi lestari
rotan, kemampuan memasok industri hulu rotan dan daya serap
industri pengolahan rotan dalam negeri dengan menggunakan data
yang terpusat dan diperbarui secara berkala.
2. Menetapkan batas produksi agar suatu daerah dapat dikategorikan
sebagai wilayah penghasil rotan sehingga dapat memberi peluang
ekspor bagi wilayah penghasil rotan lainnya.
3. Mengembalikan

kewenangan

penerbitan

bukti

pasok

kepada

Pemerintah untuk mencegah terjadinya praktek abuse of dominant
position dan mempermudah pengawasan dari Pemerintah.
4. Meningkatkan sosialisasi tentang kesempatan ekspor bagi rotan yang
tidak terserap dalam negeri, sehingga pasar tersebut dapat terbuka
bagi petani dan eksportir rotan.

11

Data Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, 2010
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