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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Rotan (rattan) merupakan sebutan dari marga tanaman Calamus, 

Daemonorops dan Korthalsia, yang termasuk dalam jenis tanaman palem 

merambat. Tanaman rotan mempunyai bentuk menyerupai sulur-sulur yang 

memanjang (biasanya hingga ratusan meter). Sulur pada tanaman rotan itulah 

yang akhirnya banyak dimanfaatkan untuk diolah lebih lanjut menjadi berbagai 

macam produk kerajinan, yang paling umum biasanya untuk membuat furnitur.
1
 

Produk hasil olahan dari rotan banyak digemari karena sifatnya yang awet, ringan 

dan fleksibel. 

Rotan merupakan tanaman yang berasal dan banyak tumbuh di wilayah 

hutan-hutan tropis di Asia Tenggara, diantaranya Indonesia, Laos, Kamboja, 

Fillipina, Thailand dan Vietnam. Di Indonesia tanaman rotan banyak tersebar di 

wilayah Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi.  

 Rotan sebagai salah satu sumber hayati Indonesia, sebenarnya merupakan 

penghasil devisa yang cukup besar bagi negara. Indonesia merupakan negara 
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penghasil rotan terbesar di dunia, tercatat Indonesia dapat memenuhi sekitar 80% 

kebutuhan rotan dunia.
2
 

 Indonesia sendiri pada awalnya hanya melakukan ekspor berupa rotan 

mentah maupun dalam bentuk setengah jadi. Hal ini dikarenakan kondisi 

infrastruktur maupun industri dalam negeri saat itu tidak dapat menyerap serta 

belum memadainya teknologi untuk membuat finishing product dari hasil rotan 

tersebut. Sehingga hasil akhir dari produksi rotan yang berupa produk siap pakai 

lebih banyak dikerjakan oleh para pengrajin dari negara Eropa yang justru 

menggunakan bahan baku rotan dari Indonesia.  

 Kebangkitan industri rotan nasional mulai tampak pada pertengahan tahun 

1980an. Hal itu tidak terlepas karena didukung pula oleh peraturan pemerintah 

melalui SK Memperdag No. 274/KP/X/1986  mengenai larangan ekspor rotan 

mentah ataupun setengah jadi.
3
 Pada saat itulah di Indonesia, pertumbuhan 

industri rotan mulai menjamur, terutama di wilayah-wilayah sentra industri 

kerajinan rotan seperti misalnya di Cirebon yang dahulu pernah berjaya. 

Dikarenakan bahan baku rotan yang banyak tersedia dan hasilnya yang diproduksi 

sendiri didalam negeri, menyebabkan banyak pembeli produk-produk kerajinan 

rotan dari luar yang menyerbu pasar Indonesia. Bahkan tidak sedikit pula 

perusahaan asing yang ikut mendirikan pabriknya di Indonesia
4
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Dalam pemasaran produk kerajinannya, industri rotan di dalam negeri 

lebih banyak yang berorientasi ekspor dalam menjual produknya. Hal ini 

dikarenakan pada keadaan pasar di dalam negeri yang memang  kurang antusias 

dalam menerima hasil produksi kerajinan rotan dan adanya kenyataan bahwa 

keuntungan yang dihasilkan dari ekspor ke luar negeri memang jauh lebih besar. 

Salah satu tujuan utama ekspor produk kerajinan rotan Indonesia adalah 

negara-negara Uni Eropa. Bahkan menurut pernyataan yang dilansir oleh WWF 

tahun 2011 tercatat bahwa Indonesia mengekspor hampir dua-pertiga dari 

produksi furnitur rotannya ke sana.
5
 Beberapa negara di Eropa yang merupakan 

pasar potensial dan banyak menyerap produk-produk kerajinan rotan diantaranya 

adalah Jerman, Italia, Spanyol, Perancis dan Inggris. Tercatat pada tahun 2005 

nilai total konsumsi produk rotan Uni Eropa mencapai hngga 559 juta Euro.
6
 

Komoditas rotan mempunyai nilai bisnis yang tinggi. Pada tahun 2009 

perdagangan global rotan diestimasi hingga mencapai nilai US$2 milyar. Bisnis 

rotan sangat berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan 

meningkatkan pendapatan devisa suatu negara.
7
    

Dahulu industri rotan di tanah air memang sempat dimanjakan dengan 

tingginya permintaan ekspor dari negara-negara Uni Eropa, tetapi ternyata hal 
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tersebut sudah kurang dirasakan beberapa tahun belakangan ini dikarenakan 

permintaan ekspor dari wilayah Uni Eropa justru cenderung terus mengalami 

penurunan. Banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab hal tersebut, yang secara 

garis besar tidak terlepas dari 2 (dua) permasalahan mendasar, yakni terkait 

kebijakan pemerintah Indonesia sendiri mengenai tata niaga rotan dan persaingan 

produksi dari negara-negara lain yang saat ini semakin ketat.  

Pada tahun 2005 pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri 

Perdagangan (Permendag) No. 12 tahun 2005 kembali mengizinkan ekspor rotan 

terutama yang masih berupa bahan mentah. Hal ini pada akhirnya menyebabkan 

industri rotan dalam negeri mengalami kelangkaan bahan baku dan harganya pun 

semakin tinggi.  Padahal kenaikan harga bahan baku tersebut pada kenyataannya 

tidak berbanding lurus dengan dengan harga jual produk kerajinan rotan itu 

sendiri yang pada kenyataannya cenderung merosot.
8
 

Dikarenakan mudahnya proses ekspor bahan baku rotan, maka negara-

negara lain dapat dengan mudahnya membeli bahan baku rotan dari Indonesia. 

Salah satunya yang kemudian menjadi kompetitor terberat adalah dari Cina. 

Bahkan hingga saat ini Cina merupakan negara pengimpor rotan mentah terbesar, 

pada tahun 2008 tercatat sekitar 60% produksi rotan asalan dunia diserap oleh 

Cina.
9
  Dengan kemampuan ekonominya yang kuat Cina dapat mengimpor bahan 

baku rotan dari Indonesia dalam jumlah banyak lalu kemudian memproduksi dan 

menjual produk hasil kerajinan rotannya dengan harga lebih murah. 
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Dapat dikatakan sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 merupakan masa 

kelam bagi industri produk rotan di Indonesia. Ratusan industri di dalam negeri 

terpaksa harus gulung tikar dikarenakan mahal dan sulitnya mendapatkan bahan 

baku, serta ketidakmampuan dalam bersaing dengan hasil produksi dari negara 

lain. 

Menghadapi persaingan dan ketidakberpihakan kebijakan pemerintah saat 

ini pada perkembangan industri rotan membuat para pengusaha rotan di tanah air 

harus berupaya mencari strategi  untuk tetap dapat bertahan dan terus memasarkan 

produk-produknya ke luar negeri, terutama ke negara-negara Uni Eropa. 

Bagi industri rotan Indonesia, Uni Eropa merupakan pasar ekspor yang 

terbesar bagi hasil produk kerajinan rotan, selanjutnya diikuti oleh Jepang dan 

Amerika Serikat.
10

 Karena itu pasar Uni Eropa dinilai sangat potensial dan vital 

perannya bagi industri produk jadi rotan di tanah air. 

 Berdasarkan hal diatas maka penelitian ini mengangkat topik mengenai 

faktor apa saja yang menyebabkan terus menurunnya ekspor produk kerajinan 

rotan Indonesia ke Uni Eropa. Dari hasil pemikiran tersebut maka penulisan 

skripsi ini mengambil judul, “Faktor-Faktor Penyebab Menurunnya Ekspor 

Produk Hasil Kerajinan Rotan Indonesia Ke Uni Eropa Periode 2005 - 2009”.  
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I.2. Perumusan Masalah 

 Faktor-faktor yang menjadi penyebab menurunnya ekspor produk hasil 

kerajinan rotan Indonesia ke Uni Eropa secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 

(dua) permasalahan, yakni Permasalahan Internal dan Permasalahan Eksternal. 

 Permasalahan Internal termasuk di dalamnya terkait dengan faktor-faktor 

penyebab yang ada di dalam negeri. Sementara itu Permasalahan Eksternal di 

dalamnya terkait dengan faktor-faktor penyebab dari luar. 

 Di dalam era globalisasi yang mendorong maraknya kegiatan perdagangan 

bebas dewasa ini sebenarnya sudah menjadi indikator bagi industri rotan di tanah 

air agar suka ataupun tidak mulai berbenah diri dan siap melakukan perubahan. 

 Dalam perumusan masalah dari penelitian ini kemudian dibuat suatu 

Pertanyaan Penelitian guna menganalisis dan menjawab permasalahan penelitian 

yang ada.  

Pertanyaan Penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang menyebabkan 

menurunnya ekspor produk hasil kerajinan rotan Indonesia ke Uni Eropa?  

2) Upaya dan Strategi apa yang diambil dalam mengatasinya?  
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I. 3.  Tujuan Penelitian 

1) Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan penyebab 

permasalahan baik internal dan eksternal terkait dengan menurunnya 

ekspor produk hasil kerajinan rotan Indonesia ke Uni Eropa periode 2005-

2009.  

2) Strategi serta upaya yang dilaksanakan dalam mengatasinya juga akan 

dibahas dalam penelitian ini.  

 

I. 4.  Kegunaan Penelitian 

 1. Kegunaan Akademis 

 Penelitian ini diharapkan akan semakin memperkaya khazanah penelitian 

pada disiplin ilmu Hubungan Internasional. Serta untuk lebih membuka 

dan melengkapi lagi penelitian yang pernah ada, terutama terkait dengan 

topik mengenai faktor penyebab turunnya ekspor produk kerajinan rotan 

ke Uni Eropa, sehingga dapat dijadikan sumber referensi atau 

dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. 

 

 2. Kegunaan Praktis 

 Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan 

sumbangan terhadap pemerintah, khususnya Departemen Perdagangan 
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sebagai salah satu referensi mengenai faktor-faktor penyebab turunnya 

ekspor produk hasil kerajinan rotan Indonesia ke Uni Eropa. Sehingga dari 

hal tersebut sekiranya dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dalam 

menyusun peraturan dan kebijakan yang lebih baik lagi, terutama bagi 

peningkatan ekspor produk kerajinan rotan Indonesia. 

 

 3. Kegunaan Sosial 

 Kegunaan sosial dari penelitian ini adalah untuk dapat memberi informasi 

kepada masyarakat mengenai berbagai faktor-faktor penyebab baik 

internal maupun eksternal yang menyebabkan menurunnya ekspor produk 

kerajinan rotan Indonesia ke Uni Eropa selama periode 2005-2009 serta 

upaya dan langkah apa yang telah diambil dalam mengatasinya. 
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I.4. Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dimana bab-bab tersebut 

merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. 

Setiap bagian dari bab-bab dalam skripsi ini disusun secara urut dari awal hingga 

akhir untuk memudahkan pemahaman akan isi dari skripsi ini. Berikut adalah bab-

bab tersebut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab I merupakan bab pendahuluan, menceritakan mengenai Latar 

belakang yang akan menjelaskan secara garis besar permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan mencari Rumusan masalah yang 

bertujuan untuk mencari pertanyaan penelitian sesuai dengan topik yang dibahas. 

Setelah itu diambil suatu Tujuan dan Kegunaan dari penelitian yang dilakukan, 

dan terakhir dibuat suatu Sistematika penulisan untuk memudahkan urutan 

penulisan. 

 

BAB II KERANGKA BERPIKIR 

 Bab II merupakan kerangka berpikir, yang fungsinya untuk membahas 

mengenai teori dan konsep yang digunakan didalam penelitian ini. Di mana teori 

dan konsep yang dijelaskan akan membentuk suatu rangkaian yang saling 

bersambungan sesuai dengan topik penelitian yang dibahas. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab III berisi mengenai metodologi penelitian yang berisikan metode yang 

akan digunakan dalam pengumpulan data, jenis data yang digunakan dalam 

penelitian, sumber data dan teknik analisa data. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab IV akan membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan 

pembahasan permasalahan yang didasarkan pada hasil-hasil penelitian yang 

diperoleh. Bab ini diawali dengan menguraikan hasil penelitian dan kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap upaya yang telah dilakukan 

dalam menyelesaikan masalah. 

 

BAB V PENUTUP 

 Bab V merupakan bab terakhir, yang berisi mengenai kesimpulan dari 

pembahasan penelitian yang dilakukan di bab IV. Kesimpulan menjelaskan 

mengenai jawaban dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian. 




