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a  b  s  t  r  a  k   
	  
Rotan merupakan jenis tanaman merambat yang tumbuh di hutan-hutan tropis dan terutama dimanfaatkan 
dalam industri mebel. Industri yang bernilai miliaran dolar ini melibatkan ratusan negara, namun bahan 
mentahnya diambil secara besar-besaran dari hutan-hutan. Indonesia merupakan penghasil rotan terbesar di 
dunia. Artikel ini menggunakan pendekatan rantai nilai untuk menguraikan implikasi-implikasi pada pasar, 
lingkungan dan sosial dari kebijakan Pemerintah Indonesia yang melarang ekspor rotan mentah atau setengah 
jadi, yang berlaku sejak 1 Januari 2012. Justifikasi dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah untuk 
mengurangi persaingan sehingga para produsen mebel domestik mendapat kesempatan yang lebih baik di 
pasar-pasar ekspor. Setahun setelah kebijakan diberlakukan, para aktor mendapatkan imbas yang berbeda-
beda berdasarkan posisi mereka di dalam rantai nilai dan jenis kegiatan mereka. Hanya pabrik-pabrik mebel 
terbesar dan menengah ke atas di Pulau Jawa yang mengalami peningkatan penjualan. Para aktor pemasok 
rotan yang berlokasi di dekat hutan di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra mengalami hal yang sebaliknya. 
Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelundupan rotan dari Indonesia malah mendapatkan manfaat langsung 
yang paling besar. Bila digabungkan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, 
kebijakan tersebut semakin membantu kepentingan-kepentingan kaum elit, yang dengan kekuasaan politiknya 
telah memungkinkan kebijakan tersebut dapat disahkan. Dalam jangka panjang, industri ini menghadapi 
risiko mati perlahan dan hutan-hutan berada dalam bahaya.    
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1. Pengantar 
	  

Indonesia memiliki sejarah panjang pemberlakuan dan penghapusan 
larangan-larangan ekspor rotan mentah dan setengah jadi1 serta produk-
produk sumber daya alam lainnya. Maksud dari larangan-larangan tersebut 
jelas agar pertambahan nilai terus berkembang di dalam negeri. Namun, 
terdapat sejumlah konsekuensi tak terduga  pada pasar-pasar internasional, 
yang malah berisiko mengacaukan tujuan-tujuan ditetapkannya kebijakan 
tersebut, dan membahayakan industri miliaran dolar ini, serta mata 
pencaharian ribuan buruh dan keluarga yang bergantung pada pendapatan dari 
sumber daya hutan. Perdebatan neoklasik mengenai larangan-larangan terkait 
sumber daya alam seringkali didasarkan pada bukti-bukti yang tidak sesuai 
dengan fakta dan tidak memperhitungkan konteks politik di mana pelarangan-
pelarangan perdagangan diberlakukan (Goodland and  Daly, 1996). Di dalam 
artikel ini, Penulis menganalisis bukti empiris di dalam rantai nilai yang 
menunjuk pada dampak-dampak larangan Pemerintah Indonesia tahun 2011 
untuk mengekspor rotan mentah dan setengah jadi (untuk selanjutnya akan 
disebut sebagai ‘larangan’).  

�   Tel.: + 62 811 882 1810. 
Alamat e-mail: roderick.myers99@alumni.imperial.ac.uk. 

1   Rotan mentah hanya diolah pada tingkat dasar dan masih memiliki kulit terluar 
serta masih dalam bentuk batang. Rotan setengah jadi telah diawetkan, dipoles, dan 
diluruskan menjadi bentuk tongkat, atau diolah menjadi potongan inti dan kulit rotan 
yang digunakan untuk anyaman rotan. Rotan yang telah dianyam namun tidak 
dipasangkan ke suatu produk jadi juga dianggap semi olahan (setengah jadi). 
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Pendekatan ini menghasilkan pemahaman baru menyangkut 

hubungan-hubungan pasar, sosial, dan politik di sekitar produksi rotan dan 
membuka wawasan mengenai dampak-dampak yang disebabkan oleh segala 
hubungan tersebut pada pasar-pasar, hutan-hutan, dan masyarakat. 

Penulis menggunakan rantai nilai dalam menjelaskan berbagai pendekatan 
untuk memahami proses-proses dari hubungan-hubungan dan tindakan-
tindakan inter dan intra-firma. Literatur yang membahas topik ini cukup 
beragam dan berbeda-beda, namun topik ini terus berkembang dari tahun 
1960-an dengan menggunakan istilah rantai komoditas, rantai komoditas 
global, rantai nilai, rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk 
menjelaskan hubungan-hubungan antar fase-fase produksi, yang masing-
masingnya memiliki fokus sendiri (Bair, 2005; Faße  et al., 2009). Kaplinsky 
and  Morris  (2001) mengkonsolidasi istilah-istilah tersebut dan menyamakan 
konsep dengan menjelaskan proses ini sebagai ‘serangkaian kegiatan lengkap 
yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa mulai dari 
konsepsi, sampai ke berbagai fase produksi (dengan melibatkan kombinasi 
transformasi fisik dan input dari berbagai jasa produsen), pengiriman sampai 
ke konsumen akhir, dan pembuangan akhir setelah pemakaian’ (hal. 4). Penulis 
menggunakan rantai nilai rotan sebagai sebuah kasus untuk memahami 
perpaduan dari para aktor yang terlibat dalam perdagangan rotan, mulai dari 
hutan hingga konsumsi akhir. Secara khusus, Penulis menjabarkan isu-isu 
akses dalam rantai nilai rotan yang berhubungan dengan larangan ekspor, yang 
membentuk sebuah untaian spesifik mengenai analisis akses (lihat  Ribot, 
1998,  2005). 

Pada tahun 2012, impor-impor global produk rotan hampir mencapai 
$745 juta (UNcomtrade, 2013). Indonesia mengendalikan lebih dari 90% 
pasokan global rotan komersil (Dransfield and Manokaran, 1993) dan sudah 
terkenal di kalangan pengusaha pabrik mebel karena memiliki batang-batang 
rotan bermutu terbaik di dunia. Penjualan batang rotan mewakili 5,5% dari 
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nilai seluruh produk-produk hutan di Indonesia, yang didominasi oleh kayu. 
Produk-produk hutan mewakili 0,067% produk domestik bruto (PDB) 
Indonesia pada tahun 2012 (Badan Pusat  Statistik Indonesia,  2013). Hampir 
43% dari seluruh impor mebel berasal dari Indonesia pada tahun 2012. 
Meskipun tidak terlihat besar dari segi ekonomi bila dilihat secara 
keseluruhan, sekitar empat hingga lima juta penduduk Indonesia 
berpenghasilan dari industri rotan (ITTO, 2007).   

Di dalam artikel ini, Penulis membahas dua industri yang secara mutualisme 
bergantung satu sama lain, walaupun pada umumnya berbeda, di dalam rantai nilai 
yang sama: bahan baku rotan (batang dan bahan anyaman) dan produk-produk 
rotan (mebel, keranjang dan tikar). Industri-industri ini menampilkan berbagai 
ukuran kerjasama dan juga konflik, yang sangat tergantung pada kebijakan 
perdagangan yang berlaku. Sebelum diberlakukannya larangan, para produsen 
bahan baku rotan Indonesia menjual sebagian besar produk mereka ke pasar-pasar 
ekspor. Dibandingkan dengan pasar-pasar domestik, pasar ekspor menawarkan 
harga yang lebih tinggi dengan volume yang lebih banyak, sehingga mengurangi 
biaya-biaya transaksi. Di Sulawesi Tengah, sebagai salah satu provinsi yang paling 
banyak memproduksi rotan, 80% penjualan rotan dilakukan ke pasar-pasar ekspor 
pada tahun 2011 (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
Provinsi Sulawesi Tengah,  2013). Sebelum larangan berlaku, bahan baku rotan 
diekspor dengan harga dua hingga tiga kali lipat lebih tinggi daripada harga jual di 
Indonesia. Hampir seluruh pabrik mebel yang melakukan ekspor berlokasi di Pulau 
Jawa sementara sebagai besar pasokan rotan berasal dari Kalimantan, Sulawesi, 
Sumatra dan pulau-pulau lain (Hirschberger, 2011). Beberapa spesies rotan, yang 
cocok untuk pembuatan keranjang, diolah dan diekspor dari Kalimantan. Lebih dari 
53.784 batang rotan dikirim antar pulau di Indonesia pada tahun 2012. Dari angka 
tersebut, sebesar 98% diperuntukkan bagi Pulau Jawa (SUCOFINDO, 2013). 

Rotan adalah tanaman merambat yang tumbuh di daerah tropis. Sembilan puluh 
persen rotan Indonesia dipanen dari hutan alam, sementara beberapa varietas 
berasal dari budidaya (Hirschberger, 2011). Rotan dipanen dengan tangan dan 
terutama dimanfaatkan dalam industri mebel, keranjang dan kerajinan. Rotan juga 
dimanfaatkan secara luas dan tradisional, antara lain untuk obat, makanan dan 
penggunaan komersil mulai dari bahan-bahan konstruksi sampai hula-hoop. 
Meskipun terdapat lebih dari 600 varietas rotan di dunia (Uhl and  Dransfield, 
1987), hanya enam jenis yang digunakan secara komersil: Calamus dienpenhorstii 
(Lambang), Calamus inops (Tohiti), Calamus manan (Manau), Calamus ornatus 
(Seuti, kesup, Jelayan, Buku dalam, Lambang, Sega Badak),  Calamus scipionum  
(Semambu, Tabu-tabu), dan  Calamus zellingerii (Batang, Air, Noko, Nuku, 
Pondos saisagan). Seluruh varietas tersebut dapat ditemukan di Indonesia. Sulawesi 
memiliki 24 varietas, enam di antaranya dikomersilkan; Kalimantan memiliki 
delapan, empat diantaranya dikomersilkan; Sumatra memiliki tujuh, tiga 
dikomersilkan; Jawa memiliki dua; dan Sumbawa memiliki satu varietas yang tidak 
digunakan (KPPU, 2010). Di Indonesia, perdagangan rotan didominasi oleh 
Calamus  caesius  dan  Calamus  tracbycoleus (keduanya disebut TSI yaitu 
Sega dan Irit) dari Kalimantan dan Sumatra (56%), C. zellingerii dari Sulawesi 
(29%) dan  C. dienpenhorstii dari  Sulawesi dan  Kalimantan (5%) 
(SUCOFINDO, 2013). TSI adalah rotan berdiameter kecil (6/16 mm) yang 
umum digunakan untuk keranjang dan anyaman dalam industri mebel. 
Lambang dan batang adalah rotan berdiameter lebih besar (masing-masingnya 
10/24 dan 14/48 mm) yang digunakan untuk tiang-tiang dan diolah untuk 
membuat anyaman (KPPU, 2010). 

Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri 
Perdagangan yang menjabarkan larangan yang telah disebutkan di atas (GoI, 
2011a). Negara-negara pengimpor dilarang untuk memasok rotan dari 
Indonesia. Artikel ini membahas akibat-akibat jangka pendek yang timbul di 
Indonesia dan di pasar-pasar internasional, dan pada akhirnya juga 
menguraikan apa imbas dari fluktuasi yang terjadi di pasar-pasar bagi 
perhutanan Indonesia dan masyarakat yang tinggal berbatasan dengan hutan. 
Pertama, Penulis menjelaskan kondisi-kondisi yang terjadi sebelum larangan 
diberlakukan. Kemudian, pembahasan berlanjut pada bagaimana para aktor 
rotan di Indonesia dipengaruhi oleh pemberlakuan larangan. Dan terakhir  
yaitu pembahasan kondisi di tingkat internasional.  

Larangan-larangan ekspor rotan tidak hanya terjadi di Indonesia. Ekspor-
ekspor batang rotan dilarang dari Semenanjung Malaysia tahun 2006, Ghana 
tahun 2008 (Kim, 2010) dan Filipina tahun 1977  (Peluso, 1992). Pengalaman-
pengalaman tersebut, berikut dengan larangan-larangan ekspor yang terjadi di 
Indonesia, pada umumnya berujung pada meningkatnya nilai ekspor mebel 
(Sastry, 2001). Ketika kondisi ini dilaporkan ke data ekspor Indonesia, 
peningkatan nilai perabot digunakan sebagai justifikasi pemberlakuan 
larangan-larangan perdagangan oleh pemerintah (lihat Abdussalam, 11 

September 2012). Meski demikian, manfaat bagi Indonesia dari peningkatan 
nilai tersebut, kalaupun ada, melibatkan peralihan pembagian manfaat dari 
pulau-pulau penghasil rotan ke Jawa, yang sudah merupakan jantung industri 
dan pusat kegiatan ekonomi di Indonesia (Belcher, 2001). 

	  
2. Kondisi sebelum larangan 

	  
Indonesia mulai memberlakukan dan menghapus larangan-larangan 

perdagangan rotan sejak tahun 1979, ketika pemerintah pertama kali melarang 
ekspor rotan mentah (GoI, 1979) sebagai suatu langkah untuk 
mengembangkan industri produksi mebel. Pada tahun 1986, keputusan 
tersebut diperluas untuk memasukkan larangan rotan setengah jadi (ITTO-
MOF, 2008), yang kembali diperluas untuk memasukkan lebih banyak spesies 
dan produk pada tahun 1988, termasuk anyaman (ITTO-MOF, 2008). 
Larangan pada tahun 1988 berujung pada penurunan harga di tingkat kebun 
(forest gate price) untuk batang rotan sampai 30 hingga 50% (Godoy and  
Feaw, 1989). Kekuatan di balik larangan-larangan tersebut adalah Asosiasi 
Industri Permebelan, yang diketuai oleh Bob Hasan, yang merupakan salah 
seorang anggota elit politik-ekonomi. Larangan tersebut kemudian dikritik 
karena membela kepentingan kaum elit yang merugikan para pengumpul 
rotan di pulau-pulau terpencil (Dove, 1993). Larangan-larangan yang bersifat 
proteksionis dalam perdagangan cukup merajalela di Indonesia pada tahun 
1980-an, dan terutama disebabkan oleh terkonsentrasinya keuntungan di 
antara kaum-kaum elit (Bird and  Manning, 2003). Larangan-larangan 
perdagangan tersebut terus berlaku sampai tahun 1992 ketika Menteri 
Perdagangan membuka ekspor rotan serta mengenakan tarif pajak prohibitif 
pada ekspor rotan (GoI, 1992a,b). Sejumlah batasan diberlakukan pada tahun 
1998 untuk mengizinkan ekspor rotan setengah jadi sesuai kuota yang ditentukan 
(GoI, 1998). Hal ini bertepatan dengan berakhirnya Orde Baru, yaitu 
pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Suharto dari tahun 1965 sampai 
1998, yang berakhir sebagai hasil protes massa dan keruntuhan ekonomi yang 
diperparah oleh Krisis Ekonomi Asia (Bourchier and  Hadiz,  2003; van  
Zanden and  Marks,  2012). Perubahan-perubahan yang terjadi pada tahun 
1998 merupakan bagian kecil dari pelaksanaan penyelarasan tarif-tarif ekspor 
dan peraturan-peraturan ekspor Indonesia yang sifatnya lebih luas, yang 
mempengaruhi 34 komoditas (Kim, 2010). 

Penetapan kuota terus berlaku sampai tahun 2004, ketika sebuah larangan 
untuk ekspor spesies khusus mulai diberlakukan (GoI, 2004), kemudian 
disusul pada tahun 2005 saat penetapan kuota diberlakukan untuk lebih banyak 
lagi spesies rotan dan larangan-larangan untuk rotan setengah jadi dihapuskan 
(GoI, 2005). Pada tahun 2009, Menteri Perdagangan menetapkan larangan 
penuh untuk ekspor-ekspor rotan mentah dan setengah jadi dari Jawa (GoI, 
2009a) dan memberlakukan lebih banyak lagi larangan-larangan untuk ekspor 
rotan agar industri-industri domestik dapat diutamakan (GoI, 2009b). Larangan 
ini memposisikan pabrik-pabrik mebel Indonesia, yang hampir seluruhnya 
berada di Jawa, untuk memiliki akses yang lebih baik ke bahan baku rotan dan 
memaksa para eksportir batang rotan untuk mengekspor melalui rute-rute 
perdangangan selain Jawa, dari mana sejumlah besar rotan telah dikirimkan 
dengan biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya, pengamat industri memperkirakan 
bahwa lebih dari 90% bahan anyaman diolah di Jawa sebelum 2009. Karena 
para pengolah ini tidak dapat mengekspor, maka penjualan tidak cukup 
menguntungkan dan pada tahun 2013 hampir seluruh pengolah rotan gulung 
tikar, sehingga pabrik-pabrik mebel harus mengolah bahan anyaman mereka 
sendiri. 

Pada tahun 2011, larangan penuh untuk seluruh ekspor diberlakukan dan 
masih aktif hingga saat ini. Sampai tahun 2011, ekspor-ekspor bahan rotan 
berada pada titik tertinggi selama lebih dari 10 tahun dan Indonesia 
berkontribusi sebesar 60% dari ekspor-ekspor di seluruh dunia, di mana 
20% lainnya berasal dari Singapura, yang tidak memiliki rotan sendiri, 
namun turut memperdagangkan rotan yang sebagian besarnya berasal dari 
Indonesia dan Malaysia. Pabrik-pabrik yang berpusat di Cirebon dan 
Surabaya, mengkhawatirkan ketidaktersediaan bahan, terutama bahan yang 
bermutu tinggi, dan meningkatnya persaingan dari negara-negara lain yang 
menggunakan bahan rotan Indonesia. Selama lima tahun terakhir, pangsa 
pasar Indonesia naik-turun sementara ekspor-ekspor Cina dan Hongkong 
meningkat lebih dari 5% (dengan mengorbankan Vietnam dan Filipina).  

Kekhawatiran ini disuarakan paling lantang oleh Asosiasi Mebel dan 
Kerajinan Indonesia (AMKRI). AMKRI dibentuk pada tahun 2007 sebagai 
sebuah kelompok pecahan dari Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan 
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Indonesia.  
Hingga diberlakukannya larangan, pabrik-pabrik mebel dan Asosiasi 

Pengusaha Rotan Indonesia, yang mewakili perusahaan-perusahaan 
pengolahan bahan baku rotan yang mendapat keuntungan dari ekspor rotan 
juga masuk dalam keanggotaan ASMINDO. Oleh karena itu, terbentuklah 
dua perspektif yang sama beratnya mengenai apakah harus mendukung 
larangan tersebut atau tidak, yang menyebabkan timbulnya rasa waspada 
yang berlebihan dari perusahaan mebel terhadap isu ini. Banyak anggota 
ASMINDO dari pabrik-pabrik rotan, termasuk beberapa anggota yang 
duduk di posisi kepemimpinan,yang merasa tidak puas dengan sejumlah 
wacana dan keputusan yang diambil kemudian membentuk AMKRI. 
AMKRI memposisikan diri mendukung larangan dan menggunakan 
hubungan dekatnya dengan Kementerian Perdagangan untuk memastikan 
posisi mereka didengar, serupa dengan kondisi larangan tahun 1988. Banyak 
pimpinan AMKRI merupakan anggota partai-partai koalisi Partai Demokrat 
yang berkuasa.  

Sementara sejumlah anggota ASMINDO menarik keanggotaan mereka 
saat AMKRI dibentuk, sebagian besar masih menjadi anggota keduanya. 
Pada saat larangan dikeluarkan, penetapan kuota yang diperjuangkan oleh 
ASMINDO telah diberlakukan. ASMINDO terus menyokong konsep 
penetapan kuota ekspor daripada pemberlakuan larangan, hingga saat 
keputusan mengenai larangan dikeluarkan (EDJ, 2009 May 28;  Yulisman, 
2011  August 05).  AMKRI memperdebatkan bahwa penetapan kuota tidak 
efektif karena hanya membantu pabrik-pabrik asing sementara pabrik-pabrik 
Indonesia menderita kekurangan bahan baku rotan dan harus bersaing harga 
dengan perusahaan-perusahaan di negara-negara pengimpor. Mereka 
menyatakan bahwa hampir 50% dari pabrik mebel tutup pada tahun 2010 
(Yulisman, 2011  August 05). Informasi ini sulit diverifikasi karena catatan 
Kabupaten Cirebon1 menunjukkan eksistensi 1300 perusahaan rotan, namun 
pejabat berwenang mengatakan bahwa tidak ada proses pelaporan dari 
mereka yang sudah tutup atau tidak beroperasi lagi. Perkiraan paling akurat 
adalah terdapat sekitar 500 pabrik mebel rotan yang beroperasi di Kabupaten 
Cirebon.  

Justifikasi lain yang digunakan untuk mendukung larangan tersebut adalah 
adanya ancaman eksploitasi besar-besaran, namun, tidak ada bukti empiris 
bahwa hal ini terjadi di Indonesia secara keseluruhan. Seperti halnya sebagian 
besar produk hutan non-kayu lain, rotan dapat diambil secara berkelanjutan 
dari waktu ke waktu atau dimanfaatkan secara besar-besaran (Salafsky and 
Wollenberg, 2000). Di Indonesia, pengambilan rotan tidak mengancam 
kondisi lingkungan yang berkelanjutan apabila dikelola dengan baik (Siebert, 
2001,  2012). Jatah tebang tahunan (JTT) telah ditetapkan untuk masing-
masing spesies rotan di setiap provinsi (ITTO & Ministry of Forestry, 2007). 
Pada tahun 2001, JTT adalah sebanyak 52.739 ton (ITTO & Ministry of 
Forestry, 2007). Ekspor bahan rotan adalah sebanyak 22.254 ton, atau 42% 
dari total JTT. Penggunaan domestik akan meningkatkan permintaan rotan di 
beberapa wilayah dan juga permintaan akan spesies spesifik, khusus untuk TSI 
di Kalimantan, JTT provinsi ini sudah melebihi batas (ITTO & Ministry of 
Forestry, 2007). Tidak ada pembedaan pasar atau perdagangan antara rotan 
hasil budidaya atau rotan hasil panen hutan di Indonesia. Oleh sebab itu, rotan 
budidaya juga dimasukkan ke dalam JTT dan larangan-larangan ekspor rotan. 
Alasan utama menurunnya pasokan rotan secara permanen di Indonesia dan 
secara internasional adalah akibat penebangan dan kebakaran hutan serta 
beberapa kasus eksploitasi berlebihan, yang sebagian besarnya didokumentasi 
di Filipina (lihat  Conelly, 1985). 

Larangan ekspor rotan tidak bersifat unik. Sudah ada pelajaran yang dapat 
dipetik dari larangan ekspor kayu Indonesia dan pasar-pasar kayu. Serupa 
dengan rotan, Indonesia memiliki serangkaian kebijakan kukuh yang 
membatasi maupun mengizinkan perdagangan kayu. Demikian juga, 
keputusan-keputusan yang diambil sangat mengandung unsur politik dan 
kurang didukung oleh bukti empiris. Dari tahun 1980 hingga 1992, ekspor 
kayu dilarang dengan alasan untuk mendukung industri-industri pertambahan 
nilai; khususnya kertas dan kayu lapis. Dari tahun 1992 hingga 1998, ekspor-
ekspor kayu diizinkan dengan tarif-tarif yang sangat tinggi hingga mencapai 
200% (Resosudarmo and Yusuf, 2006). Krisis keuangan tahun 1998 ditandai 
dengan penurunan tajam dalam ekspor kertas dan kayu lapis serta berakhirnya 
monopoli Apkindo atas ekspor-ekspor kayu lapis (Setiono et al., 2006). 
Larangan ekspor kayu dihapuskan untuk menaikkan ekonomi, yang berujung 
pada peningkatan mantap di sektor tersebut. Ekspor-ekspor kayu meningkat di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Mayoritas pabrik mebel rotan berbasis di Kabupaten Cirebon 

Indonesia meskipun dengan adanya tarif tinggi dikarenakan larangan ekspor 
kayu di Cina bagian Barat Daya (Resosudarmo and Yusuf, 2006). Selama 
periode tersebut, kayu-kayu ilegal terus berdatangan dari Indonesia, hingga 
mencapai tiga kali lipat jumlah kayu yang dipanen secara legal, sehingga 
memicu larangan penuh kedua pada tahun 2001 (Resosudarmo  and Yusuf, 
2006).  Larangan kedua ini, seperti larangan tahun 1980, dimaksudkan untuk 
menaikkan produksi pertambahan nilai domestik.  

Saat kayu ilegal terus mengalir di dalam negeri dan untuk ekspor, 
produksi kayu total berkurang sekitar 40% (Prasetyo et al., 2012). Larangan 
kedua untuk ekspor-ekspor segala produk kayu kecuali kayu gelondongan 
hanya berdampak kecil, yaitu hanya 1,4% dari total pasar kayu saat itu, namun 
nilainya lebih dari $67,8 juta, yang mengisyaratkan bahwa larangan tersebut 
hanya berefek kecil terhadap industri-industri yang ingin didukung. Larangan 
pada tahun 2004 untuk ekspor kayu balok mengakibatkan matinya pasar 
tersebut, yang bernilai $26 juta per tahun pada saat itu (UNcomtrade, 2013). 

Dari tahun 2005 sampai 2008 terjadi pertumbuhan stabil dalam ekspor 
bubur kertas dan kertas hingga krisis keuangan Eropa dan AS menghantam, 
dan ekspor bubur kertas dan kertas merosot sampai 21% sedangkan kayu lapis 
sampai 33% (UNcomtrade, 2013). Kondisi pulih pada tahun berikutnya dan 
terus bertumbuh. Saat undang-undang diberlakukan untuk menangani 
penebangan ilegal pada tahun 2010 dan perizinan penebangan baru 
dikeluarkan pada tahun 2011, produksi kayu kembali menyusut, dikarenakan 
kurangnya bahan-bahan mentah sehingga membatasi produksi (Lubis, 2013  
April 23). Tekanan memuncak dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia 
untuk kembali membuka ekspor kayu karena harga-harga kayu 38% dari yang 
berlaku di kawasan tersebut (Lubis, 2013  April 23). 

Isu yang lebih besar disampaikan oleh Gellert ketika beliau menyatakan 
bahwa ‘keuntungan-keuntungan akan dilimpahkan kepada sekelompok kecil 
firma yang memiliki koneksi politik kuat’ (2005, hal. 1346). Setelah larangan 
ekspor kayu gelondongan berlaku, lima belas kelompok bisnis mengendalikan 
40% produksi (Barr, 1998). Peningkatan ekspor dalam jangka pendek 
memiliki dampak akhir negatif terhadap mata pencaharian dan pekerjaan-
pekerjaan yang berkonsentrasi pada pusat-pusat industri (Azis, 1992) serta 
pertumbuhan industri kayu lapis yang tidak dibatasi dan tingginya harga 
impor kayu di negara-negara lain memotivasi pembalakan liar dan 
penyelundupan (Obidzinski, 2005). Isu-isu terkait industri-industri rotan ini 
akan diperdalam pada bagian selanjutnya artikel ini. Tentunya pasar-pasar 
rotan dan kayu sangat berbeda dalam berbagai hal. Salah satunya, pengaruh 
perusahaan-perusahaan mebel atas larangan ekspor kayu tidak sebesar kayu 
lapis (pada awalnya) dan pengaruh yang semakin besar akhir-akhir ini 
terhadap bubur kertas dan kertas, yang lebih menjanjikan terkait industri-
industri yang menggunakan sumber daya kayu. Apabila dikombinasikan, 
ekspor-ekspor kayu lapis, bubur kertas dan kertas, kayu balok dan mebel kayu 
dari Indonesia mencapai nilai maksimum sebesar $9 miliar pada tahun 2011 
(UNcomtrade, 2013), dengan turut memperhitungkan sejumlah kerugian 
terkait sebuah moratorium mengenai perizinan penebangan pada tahun 2012. 
Pertumbuhan yang signifikan dalam industri-industri ini sebagiannya 
berhubungan dengan ketersediaan bahan baku berharga murah (Obidzinski, 
2005). Walaupun terjadi peningkatan produk-produk bernilai tambah, dalam 
jangka pendek penghasilan dari sektor tersebut masih diragukan bila 
dibandingkan dengan hilangnya kesempatan untuk mengekspor kayu  
(Lindsay, 1989) dan mungkin bisa menguntungkan untuk jangka panjang 
(Goodland and  Daly, 1996). Dibutuhkan sebuah analisis mengenai ekspor 
dan kebijakan perdagangan kayu untuk dapat memahami dengan lebih baik 
hubungan sebab-akibat antara larangan-larangan ekspor kayu dan 
perdagangan produk yang berasal dari kayu, namun sebelum dikeluarkannya 
larangan ekspor bahan rotan, telah banyak bermunculan argumen serupa 
mengenai pertambahan nilai. 

Kedua, kebijakan Orde Baru menggunakan berbagai larangan untuk 
mendorong para pemegang izin agar berinvestasi dalam produksi kayu lapis 
dan kegiatan-kegiatan hulu pada awal 1980-an (Barr, 2006). Perusahaan 
kayu asing menarik kegiatan-kegiatan mereka dari Indonesia dan perusahaan-
perusahaan kayu berskala lebih kecil menjual hak-hak mereka kepada 
perusahaan yang lebih besar. Efek dari kegiatan tersebut adalah konsentrasi 
lebih pada sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan hilir di tangan kaum-kaum 
elit (Barr, 2006). Rotan dipanen oleh penduduk desa yang tinggal di dekat 
hutan, dan di Kalimantan pada umumnya oleh para petani (Meijaard et al., 
2014). Hanya ada satu pengusaha mebel di Jawa dengan fasilitas-fasilitas 
pengolahan batang rotan di Sulawesi. Sebaliknya, bahan baku rotan dan 
industri rotan digambarkan sebagai dua kepentingan yang berbeda dan tidak 
ada tindakan dari pemerintah untuk mengintegrasikan kedua hal tersebut, 
meskipun banyak terdapat kemiripan dari segi hasilnya, sehingga mengarah 
kepada konsentrasi keuntungan bagi segelintir aktor. 
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Ketiga, terdapat perbedaan lingkungan yang cukup signifikan antara 
pengambilan rotan dan kayu. Meskipun terdapat wacana mengenai tingkatan 
panen berkelanjutan yang berhubungan dengan larangan-larangan kayu dan 
rotan, penebangan kayu jelas-jelas terjadi pada tingkatan yang tidak 
berkelanjutan sehingga mengarah pada dikeluarkannya kebijakan-kebijakan 
ekspor dan panen (Barr, 2001), sementara tidak demikian halnya dengan rotan. 
Selain itu, panen rotan, setidaknya dari hutan, tidak mengakibatkan kerusakan 
hutan dalam skala signifikan (Siebert, 2012) dan hal tersebut tentunya tidak 
diharapkan bagi masa depan rotan. 

Terakhir, harga-harga dan volume-volume pengiriman kayu 
dikendalikan secara saksama oleh pemerintah di sepanjang periode 
pemberlakuan larangan-larangan (Barr, 1998). Hal ini menempatkan 
sejumlah perusahaan untuk meraup keuntungan lebih daripada yang lain dan 
menunjukkan perlakuan istimewa terhadap beberapa industri dan 
perusahaan. Dalam kasus rotan, tidak ada pengendalian atau pengelolaan 
pasar sama sekali. Pada larangan-larangan terdahulu, pemerintah nasional 
menyediakan ‘stok penyangga’ untuk rotan, di mana penghilangan stok 
tersebut menjadi kritik bagi larangan terkini oleh beberapa pihak 
(Abdussalam, 11 September 2012; Yulisman, 05 Agustus  2011). 

Seluruh faktor tersebut menjadikan larangan rotan dan kayu cukup 
berbeda satu sama lain, namun sejumlah fitur pada skala yang lebih kecil 
cukup sebanding, terutama efek dari larangan-larangan tersebut yang 
menstimulasi perdagangan ilegal dan keuntungan bagi kaum-kaum elit.  

Campur tangan kaum elit dalam industri kayu tidak diragukan merupakan 
faktor pendorong yang memicu larangan ekspor rotan yang berlaku sekarang. 
Artikel ini juga menunjukkan bahwa satu tahun setelah larangan diberlakukan, 
industri rotan tidak mendapat manfaat-manfaat seperti pada industri-industri 
kayu. 

AMKRI dan Kementerian Perdagangan sama-sama menyadari bahwa 
larangan tersebut lebih menyangkut persaingan yang mencekik. Mereka telah 
memproyeksikan sebuah solusi sebab dan akibat sederhana di mana para 
pesaing akan dihalangi untuk mendapat pasokan, harga-harga bahan rotan 
akan turun, dan ketersediaan pasokan rotan akan naik secara signifikan, yang 
menyebabkan peningkatan ekspor-ekspor produk rotan. Akan tetapi, 
sebagaimana yang ditunjukkan oleh artikel ini, masalahnya lebih rumit 
daripada yang terlihat. 

	  
3. Metode-metode 

	  
Metode keseluruhan yang digunakan sebagai dasar artikel ini adalah analisis 

akses (Ribot, 1998,  2005). Pertama, proses ini terdiri dari identifikasi para aktor 
yang berada dalam rantai nilai, kedua, evaluasi pendapatan dan laba di setiap 
tingkatan rantai dan ketiga, evaluasi distribusi pendapatan dan laba di setiap 
kelompok dalam rantai nilai. Analisis ini mengarah kepada rangka struktur di 
mana para aktor dan akses akan dianalisis luar-dalam. Langkah terakhir adalah 
pemetaan mekanisme-mekanisme yang digunakan untuk membangun, 
memelihara dan mengendalikan akses menuju manfaat-manfaat. Artikel ini 
berfokus pada hasil-hasil yang didapat pada langkah terakhir tersebut, yang 
membahas bagaimana para aktor dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah 
Indonesia yang melarang ekspor rotan mentah dan setengah jadi. 

Analisis ini menggunakan metode-metode campuran untuk menjabarkan 
kondisi-kondisi yang terjadi sebelum dan sesudah larangan. Berbagai wawancara 
pokok telah dilakukan di sepanjang rantai nilai, mulai dari hutan-hutan di 
Sulawesi Tengah, Indonesia, sampai ke toko-toko pengecer di Inggris. 
Wawancara-wawancara tersebut diseleksi berdasarkan hubungan-hubungan 
perdagangan menggunakan sampel-sampel pabrik-pabrik yang memiliki 
karakterisitik sesuai untuk menggambarkan industri bersangkutan secara lengkap. 
Para responden berasal dari desa-desa yang berbatasan dengan Taman Nasional 
Lore Lindu, di Sulawesi Tengah; Cirebon dan Surabaya di Jawa; Huang Qi, Cina; 
Kandy, Sri Langka, dan sejumlah lokasi di Inggris. Serangkaian wawancara 
tersebut melibatkan 132 keluarga, 49 perusahaan, enam asosiasi perdagangan, 
delapan departemen pemerintah dan delapan LSM. Sebuah survei online juga 
turut diadakan, yang mendapat respon dari perusahaan-perusahaan yang bergelut 
dengan bahan baku dan produk rotan. Empat ratus perusahaan berhasil diundang 
melalui email untuk merespon survei tersebut, yang dipilih melalui daftar 
keanggotaan di berbagai asosiasi dan dikumpulkan melalui pencarian-pencarian 
internet. Survei tersebut tersedia dalam Bahasa Inggris, Indonesia, dan Cina. 
Sebanyak 19 respon terhadap survei tersebut didapat, dengan 12 responden berasal 
dari bisnis mebel dan tujuh dari bisnis bahan baku rotan. Hasil-hasil survei 
tersebut bersifat indikatif namun tidak representatif, terutama karena 13 responden 

berasal dari Indonesia, dua dari Amerika Serikat dan masing-masing satu 
responden dari Vietnam, Filipina dan Malaysia. 

Penulis menggunakan data perdagangan secara ekstensif di dalam artikel ini. 
Data perdagangan diambil dari Kementerian Perdagangan Pemerintah Indonesia 
dan dari catatan-catatan perdagangan resmi yang dimasukkan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) dan United Nations Commercial Trade Statistics Database 
(UNcomtrade). Meskipun Penulis menyadari dan mengetahui adanya kekurangan 
dalam data perdagangan Internasional (Yeats, 2011), UNcomtrade adalah 
rangkaian data yang paling komprehensif untuk perdagangan rotan dan mebel 
rotan internasional. Seluruh data perdagangan di dalam artikel ini bersumber dari 
UNcomtrade kecuali dinyatakan berbeda. Penulis telah melakukan referensi silang 
data ekspor BPS dengan data UNcomtrade dan mendapati bahwa data tersebut 
konsisten. Untuk data ekspor Indonesia, digunakan data BPS yang lebih 
mengandung detail dan UNcomtrade untuk data perbandingan internasional dan 
impor. Meskipun UNcomtrade mengelompokkan produk-produk mebel bambu 
dan rotan menjadi satu, data BPS menunjukkan bahwa 99% hingga 100% produk 
Indonesia yang masuk dalam kategori ini adalah rotan (BPS, 2013). Penulis 
memisahkan rotan untuk analisis Indonesia dan secara saksama menggunakan 
kode-kode untuk produk yang mengandung bahan baku campuran untuk analisis 
internasional. Barang-barang yang diperdagangkan secara internasional diberikan 
kode menggunakan suatu set standar yang dikenal dengan nama Sistem 
Harmonisasi (HS), yang mengklasifikasikan barang, seperti mebel, berdasarkan 
bahan baku dan jenis. Di dalam analisis ini digunakan tiga koleksi produk. Yang 
pertama adalah bahan baku rotan, termasuk anyaman2 rotan (HS4601931) dan 
batang rotan (HS140120). Yang kedua adalah mebel rotan, yang terdiri dari kursi-
kursi bambu atau rotan (HS940151) dan mebel bambu atau rotan (HS940381). 
Yang ketiga adalah produk rotan jadi, yang termasuk mebel serta tikar rotan 
(HS460122) dan keranjang rotan (HS4601939). Kode HS direvisi setiap beberapa 
tahun dan Penulis telah menyesuaikan kode-kode lama dengan kode-kode tahun 
2007/2012. 

Nilai-nilai impor dan ekspor antara negara A dan B tidaklah sama. Perbedaan 
yang timbul adalah dalam hal prosedur valuasi/penilaian, pengaturan waktu, 
definisi dari klasifikasi-klasifikasi barang dan pelaporan penipuan   (Departemen 
Kehutanan, 2000; Muryawan, 2012). Penyebab terbesar perbedaan nilai dalam 
perdagangan adalah karena ekspor dilaporkan sebagai FOB (free on board—bebas 
biaya ke atas kapal) dan impor dilaporkan sebagai CIF (cost, insurance and 
freight—biaya, asuransi dan pengiriman) (Muryawan, 2012). Penulis 
menggunakan bobot untuk membandingkan produk-produk belum jadi dan 
menggunakan kurs USD 2013 untuk membandingkan produk-produk jadi. Bobot 
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai seberapa banyak bahan baku 
diambil dari hutan dalam bentuk bahan mentah dan menghindari terjadinya 
perbedaan pengukuran yang timbul saat membandingkan nilai FOB dan CIF. 
Bobot bukan merupakan satuan ukuran yang efektif untuk mebel, karena mebel 
bermutu tinggi biasanya lebih ringan di dalam kontainer/truk peti kemas daripada 
mebel bermutu rendah, sehingga dapat ditumpuk. USD disesuaikan dengan kurs 
tahun 2013 menggunakan Indeks Harga Konsumen dan ditandai dengan ‘$’. Data 
perdagangan internasional untuk tahun 2013 tidak tersedia pada saat publikasi. 
Oleh karena itu, analisis ini terbatas karena hanya menggunakan data satu tahun 
setelah larangan dikeluarkan. Analisis kualitatif digunakan untuk memperkuat 
argumen-argumen yang dijabarkan di dalam artikel ini, namun analisis lebih lanjut 
dibutuhkan untuk mengetahui tren-tren yang terbentuk setelah larangan berlaku. 

 	  
4. Efek larangan ekspor pada industri rotan dan produk rotan jadi di Indonesia  

 
4.1. Bahan Baku Rotan 

 
Efek dari larangan ekspor yang paling langsung terjadi, yaitu pada tanggal 1 
Januari 2012, saat dieliminasinya seluruh ekspor legal bahan baku rotan Indonesia. 
Berlawanan dengan harapan pembuat kebijakan, hanya sedikit perubahan 
signifikan yang terjadi terhadap harga bahan baku rotan di Indonesia. Pengalaman 
ini berbeda dari larangan tahun 1988 dan dari komoditas serupa lainnya, seperti 
kayu, di mana berkurangnya akses kepada permintaan berujung pada harga yang 
lebih rendah (Dudley,  2004; Sasaki,  2007). Meskipun terlihat adanya sedikit 
kenaikan harga pada tiga bulan pertama di tahun 2012, ketika pasokan menyusut 
dikarenakan keraguan para pemasok bahan terhadap pasar rotan, harga masih tetap 
stabil dan naik hanya berdasarkan inflasi. Terdapat perdebatan antar para 
pengusaha mebel mengenai tidak berhasilnya larangan dalam menurunkan harga. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Kulit dan inti yang digunakan dalam anyaman, yang merupakan fitur umum pada mebel rotan.	  
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Cerita yang paling dominan beredar adalah bahwa terdapat kelompok terpilih 
‘pemasok bahan baku rotan yang menimbun cadangan’, yang menolak untuk 
menjual persediaan mereka sebagai aksi protes untuk menyangkal bahwa 
pemberlakuan larangan memberikan efek positif terhadap pasar mebel. Akatn 
tetapi, ketika mendengar langsung dari para pemasok bahan baku rotan, dan 
mengamati fasilitas-fasilitas mereka, hal ini tidak terbukti. Tidak ada timbunan 
cadangan rotan di pulau-pulau terpencil, karena memang bukan keputusan bisnis 
yang bijaksana untuk membayar bahan baku yang tidak akan segera dijual cepat, 
terutama karena mutu elemen rotan dapat menurun dan dapat digerogoti berbagai 
hama. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang pemasok, ‘Mengapa saya mau 
membeli rotan bila tidak akan saya jual? Cuma akan dimakan serangga.’ Para 
pemasok bahan baku rotan menyalahkan kenaikan biaya transaksi yang disebabkan 
oleh pengurangan volume, penurunan efisiensi fasilitas-fasilitas pengolahan batang 
rotan, dan semakin spesifiknya permintaan akan spesies dan ukuran, sehingga 
terjadi peningkatan seleksi dan bahan yang dibuang. Spesifikasi yang diberikan 
antara lain pengurangan jumlah spesies dan permintaan diameter yang lebih tepat. 
Di Sulawesi Tengah, para pembeli membatasi pembelian rotan yang berdiameter 
lebih dari 30 mm. Para pemasok rotan merasa bahwa semakin spesifiknya 
permintaan ini dikarenakan para pengusaha mebel Indonesia biasa membeli bahan 
dengan kisaran ukuran dan spesies yang lebih sempit daripada pembeli 
internasional, yang menerima ‘segala spesies, segala ukuran.’ 

Industri mebel rotan difokuskan di Jawa meskipun bahan baku rotan berasal 
dari pulau-pulau lain, yang pada umumnya kaya akan sumber daya alam dan dari 
segi materi lebih miskin dibandingkan dengan Jawa. Total penjualan bahan baku 
rotan merosot dari 2.000 ton per bulan ke 700 sampai 800 ton dalam beberapa 
bulan pertama sejak diberlakukannya larangan (‘Usaha Rotan Bangkrut’, 2012 
April 07).  Di Sulawesi Tengah, hanya tujuh fasilitas pengolahan batang rotan 
yang tersisa pada tahun 2012 dari sebanyak 22 fasilitas sebelum larangan. Di 
Kalimantan Barat, hanya satu fasilitas yang bertahan dari 32 yang ada sebelum 
larangan. Menurut pengamat industri, pabrik-pabrik yang masih tersisa di 
Sulawesi Tengah beroperasi sekitar 40% dari tingkat produksi yang berlangsung 
sebelum larangan. Penutupan dan pengurangan ini berakibat pada hilangnya 600 
mata pencaharian di provinsi ini (“Usaha Rotan Bangkrut”, 2012 April 07). Para 
pendukung pemberlakuan larangan tersebut mengatakan bahwa kerugian ini 
diimbangi oleh keuntungan dalam pengolahan hilir di pabrik-pabrik, yang 
menyediakan potensi lebih banyak mata pencaharian daripada di tingkat hulu.  

Sementara kemunduran tersebut membawa dampak pada bisnis-bisnis di 
pulau-pulau terpencil, dampak yang lebih kuat dirasakan oleh para pengumpul 
rotan, yang pada umumnya adalah warga masyarakat yang tinggal di dekat hutan 
dengan akses jalan yang memprihatinkan dan opsi mata pencaharian yang tidak 
banyak. Kemunduran ini bagi para pengumpul rotan memberikan efek-efek yang 
bersifat merusak bagi mata pencaharian dan hutan untuk alasan yang cukup 
sederhana, yaitu apabila para pengumpul tidak bisa mendapatkan penghasilan dari 
rotan, mereka akan mencari sumber alternatif penghasilan lain. Meskipun 
pengumpulan rotan merupakan sumber penghasilan sekunder, sebanyak 78% 
keluarga di beberapa wilayah bergelut dalam pengumpulan rotan (Juhrbandt, 
2010). Rotan liar, seperti halnya produk-produk hutan non-kayu lainnya, menjadi 
alternatif penting dalam menabung untuk acara-acara khusus atau saat-saat genting 
(Belcher et al., 2005). Rotan merupakan salah satu dari sedikit produk yang dapat 
dikomersilkan tanpa merusak hutan (Juhrbandt, 2010). Alternatif pengganti rotan 
menyangkut konversi hutan ke perkebunan karet, kakao, dan minyak sawit. 
Wacana yang diutarakan oleh para pengumpul rotan di Sulawesi Tengah adalah 
bahwa rotan memainkan peranan yang semakin kecil dalam mata pencaharian 
mereka. Mereka bercita-cita untuk sebisa mungkin meningkatkan produksi kakao. 
Di wilayah-wilayah di mana rotan dibudidayakan, para produsen rotan termotivasi 
untuk beralih ke minyak sawit karena harganya yang menjanjikan keuntungan 
lebih tinggi per hektar (Belcher, 2001; Belcher  et al., 2004). 

Pada praktiknya, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang pengumpul rotan 
pada sebuah wawancara, ‘Hutan-hutan sudah semakin menjauh dari desa.’ Tentu 
saja, bukan hutan-hutan yang pindah; namun mereka yang tersingkir. Satu generasi 
terdahulu, sebelum kakao diperkenalkan ke desa-desa terpencil pada awal tahun 
1990-an, para pengumpul rotan di Sulawesi Tengah dapat pergi setiap hari ke 
hutan untuk mengumpulkan rotan. Sekarang bahkan mereka yang tinggal di dekat 
hutan  harus melakukan perjalanan setiap minggu ke hutan dan para pengumpul 
yang berasal dari desa lain harus tinggal di hutan sampai lebih dari enam minggu 
setiap kali akan mengumpulkan rotan. Bertambahnya jarak dan letaknya yang 
terkonsentrasi pada wilayah-wilayah hutan yang lebih sulit diakses mempengaruhi 
jumlah rotan yang dapat dikumpulkan (Widayati et al., 2010). 

Para pengumpul rotan tidak terlalu merasakan dampak dari fluktuasi harga 
pasaran rotan (Effendi et al., 2013). Dampak yang mereka rasakan adalah dari 

segi volume. Bukan hanya pesanan-pesanan pengumpulan yang berkurang, namun 
juga kontrak-kontrak pengumpulan dibuat berdasarkan persyaratan spesifik yang 
telah disebutkan di atas. Bertambahnya spesifikasi memaksa para pengumpul 
untuk menghabiskan lebih banyak waktu memilih rotan di hutan, yang berarti 
perjalanan lebih jauh ke dalam hutan dan mencakup area lebih luas, yang pada 
akhirnya mengurangi efisiensi. Hampir seluruh pengumpul rotan berhutang pada 
para pembeli rotan, yang mereka sebut dengan ‘bantuan.’ Pinjaman adalah bentuk 
tradisional perlindungan yang dianggap sangat penting oleh mereka untuk 
pengelolaan keuangan keluarga. Pinjaman tersebut bebas bunga dan dibayarkan 
kembali pada saat batang rotan dijual. Berkurangnya kontrak-kontrak penjualan 
berarti periode pelunasan yang lebih panjang dan risiko yang lebih besar bagi 
pembeli untuk memberikan pinjaman bagi para pengumpul. 

	  
4.2. Produk rotan jadi 

 
Sebelum larangan berlaku, pabrik-pabrik mebel mengungkapkan 

mustahilnya mengakses bahan baku rotan. Kesulitan ini tidak berubah semenjak 
larangan muncul. Pabrik-pabrik seringkali mengeluhkan kesulitan-kesulitan dan 
keterlambatan panjang yang terus terjadi. Pemasok besar bahan baku rotan dari 
Sulawesi Tengah, dari mana sebagian besar batang berasal, memiliki stok bahan 
baku beberapa ribu ton, dan pabrik-pabrik mebel yang cukup besar lebih memilih 
untuk mengambil langsung dari Sulawesi Tengah demi mendapatkan harga yang 
lebih murah. Pabrik-pabrik lebih kecil (mereka yang tidak dapat memesan dengan 
kontainer langsung dari pulau-pulau sumber) tidak memiliki pilihan selain 
membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi. 

Meskipun Kementerian Perdagangan menggembar-gemborkan peningkatan 
sebesar 25 persen dalam ekspor mebel rotan pada tahun 2012 dibandingkan 
dengan periode pertengahan tahun yang sama di tahun sebelumnya (Abdussalam, 
2012  September 11), angka-angka yang ada tidak membuktikan pernyataan 
mereka tersebut. Inkonsistensi pertama adalah bahwa angka yang dilaporkan oleh 
Kementerian Perdagangan di media berbeda dari data resmi, namun tampaknya 
sesuai dengan data milik Dinas Perdagangan Kabupaten Cirebon, yang 
menunjukkan peningkatan nilai sebesar 20%  dari perhitungan keseluruhan 
tahun 2011 sampai 2012 dengan mengambil statistik periode laporan tahunan3 
(Dinas Perdagangan Kabupaten Cirebon,  2012). Data ekspor resmi 
menunjukkan bahwa ekspor-ekspor mebel rotan menurun 25% dari $146,4 juta 
pada tahun 2011 menjadi $117,3 juta pada tahun 2012 (BPS, 2013). Sebuah 
tinjauan mengenai produk rotan jadi menunjukkan bahwa ekspor meningkat 
sebanyak 1% dari $162,5 juta menjadi $164,7 juta (BPS, 2013). Negara-negara 
pengimpor melaporkan penurunan mebel rotan Indonesia sebanyak 15% dari 
$243,7 juta pada tahun 2011 menjadi $206,8 juta pada tahun 2012 dan 13% untuk 
seluruh produk rotan jadi dari $338,6 juta menjadi $295,8 juta. 

Harga mebel rotan di Cirebon pasca-larangan tidak berubah dari harga rata-
rata per kontainer sejak 1999 sampai 2012. Selisih nilai terbesar per kontainer 
terjadi pada tahun 2010 dan 2011. Periode ini adalah saat Kementerian 
Perdagangan memperpanjang skema Eksportir Terdaftar Produk Industri 
Kehutanan (ETPIK) untuk rotan. Hanya perusahaan yang memiliki kapasitas 
administratif terbesar yang mampu memenuhi standar-standar dalam skema 
tersebut pada dua tahun pertama. Para pemilik pabrik mengatakan bahwa 
pengenalan ETPIK berdampak signifikan dalam mengalihkan lebih banyak bisnis 
kepada pabrik-pabrik yang lebih besar. Nilai per kontainer yang dikirimkan 
meningkat sebanyak 22% dan 40% pada tahun 2010 dan 2011, dari 2009 (Dinas 
Perdagangan Kabupaten  Cirebon, 2012), yang berarti bahwa mebel menengah 
ke atas yang lebih banyak dikirimkan pada tahun-tahun tersebut.  

Peningkatan penjualan yang dilaporkan di Kabupaten Cirebon, apabila akurat, 
dapat menjadi tanda meningkatnya konsentrasi produk-produk rotan dari Cirebon. 
Dari tahun 2009 sampai 2011, Cirebon berkontribusi 55% dari seluruh produksi 
mebel rotan Indonesia, yang mencapai 62% pada tahun 2011. Di tahun 2012, 
angka tersebut naik menjadi 73%. Hal ini berarti bahwa andil produksi dari pusat-
pusat yang lebih kecil mengalami penurunan. Data perdagangan menunjukkan 
bahwa penjualan keranjang yang paling mengalami peningkatan setelah 
diberlakukannya larangan, yaitu dari $11,3 juta menjadi 35,7 juta (BPS, 2013), 
berarti terjadi peningkatan sebesar 216 persen. Keranjang adalah salah satu dari 
sedikit produk rotan yang tidak hanya terpusat di Cirebon, melainkan juga 
diproduksi dan diekspor dari Kalimantan. Hal ini dapat disebabkan oleh naiknya 
popularitas di pasar, atau karena mebel adalah yang paling mendapat pukulan pada 
saat resesi (lihat McCall, 2011). Pasar keranjang maupun mebel bergantung pada 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Angka ini mengabaikan inflasi, namun tetap dicantumkan untuk menunjukkan rasa menerima walaupun 
ada keraguan  
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penjualan ke Jepang, Eropa dan Amerika Serikat sebagai klien terbesar mereka. 
Penjelasan ketiga untuk peningkatan penjualan keranjang adalah karena para 
pembuatnya cenderung memadukannya dengan bahan lain, hal ini cukup 
signifikan dan akan dibahas selanjutnya.  

Inkonsistensi kedua adalah dalam bagaimana mebel rotan itu sendiri 
didefinisikan. Pada saat yang bersamaan dengan pemberlakuan larangan ekspor, 
sebuah proses verifikasi baru diberlakukan untuk menginspeksi dan melaporkan 
ekspor-ekspor mebel rotan (GoI, 2011b). Surat keputusan tersebut menguraikan 
sebuah proses yang berujung pada penyerahan kontrak inspeksi kepada 
SUCOFINDO, sebuah perusahaan milik-negara yang ditugaskan untuk 
memverifikasi berbagai bahan-bahan baku yang diperdagangkan. Kesimpang-
siuran timbul menyangkut barang yang terbuat dari perpaduan berbagai bahan 
baku, seperti halnya produk mebel dan keranjang. Untuk kursi-kursi, cukup umum 
bahan bakunya terdiri dari rangka-rangka kayu dan anyaman rotan. Hingga 31 
Desember 2011, sebuah produk akan diklasifikasikan sebagai rotan apabila 
komposisi rotannya melampaui 50%. Di bawah verifikasi SUCOFINDO, segala 
produk yang mengandung rotan, tidak peduli seberapa sedikit jumlahnya, akan 
diklasifikasikan sebagai rotan. Beberapa pengamat industri menceritakan sejumlah 
kejadian di mana vas-vas keramik yang terdapat untaian rotan membungkus 
bagian lehernya juga dilaporkan sebagai rotan. Pada contoh yang lebih spesifik, 
ruas/sambungan mebel dari bambu pada umumnya diikat oleh rotan, namun 
sebagian besar bahan bakunya adalah bambu. Dari tahun 2011 sampai 2012, 
ekspor-ekspor mebel kamar tidur dan ruang makan meningkat sebesar 78% 
sementara bambu turun 66% (BPS, 2013). Perubahan dalam hal definisi ini 
mendistorsi/mengaburkan dampak larangan terhadap ekspor. Ekspor-ekspor 
produk rotan jadi sudah pasti jauh lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh 
angka eskpor yang ada. Sejumlah pabrik lebih besar di Jawa melaporkan 
peningkatan penjualan pada tahun sebelumnya. Namun lebih banyak yang 
bangkrut atau hampir tidak sanggup menutup biaya-biaya.  

Kombinasi antara perubahan definisi produk-produk rotan jadi dan perbedaan 
antara data impor dan ekspor mengarah kepada pembengkakan angka-angka ekspor 
mebel rotan. Distorsi ini menyebabkan kesulitan dalam menilai dampak-dampak 
larangan, namun data impor tampaknya lebih dapat dipercaya, yang menunjukkan 
kemerosotan dalam penjualan di Indonesia.  

Pabrik-pabrik mebel rotan memiliki sudut pandang berbeda-beda mengenai 
sejauh mana larangan telah mempengaruhi penjualan. Sebagian besar pabrik 
menyalahkan penurunan ekonomi di Eropa, Jepang dan Amerika selama beberapa 
tahun belakangan. Terdapat beberapa insiden di mana sejumlah pabrik mendapat 
gelombang kecil pembeli yang biasanya mengambil dari Filipina misalnya, namun 
kasus seperti itu jarang terjadi. Memang, sejumlah pabrik mebel rotan 
mengisyaratkan kecilnya efek larangan sejauh ini. Pabrik-pabrik yang memproduksi 
mebel rotan kelas menengah hingga kelas atas melaporkan peningkatan penjualan, 
namun data perdagangan menunjukkan bahwa produsen-produsen mebel lain 
mengalami hal sebaliknya. Hanya sedikit pabrik di Kabupaten Cirebon yang 
memproduksi mebel bermutu tinggi, sementara sebagian besarnya mengekspor 
produk bermutu sedang yang menawarkan desain kurang inovatif. Pabrik-pabrik 
besar yang menghasilkan mebel bermutu sedang juga mendapat manfaat dari 
larangan ini. Pabrik-pabrik tersebut sudah memiliki hubungan pasar yang kuat dan 
luas dan penjualan mereka dilakukan langsung kepada pengecer-pengecer di pasar-
pasar yang berkembang dengan baik. Seorang pengecer mebel global tidak hanya 
memindahkan hampir seluruh pabrik mebel rotannya ke Indonesia selama tahun 
2005 sampai 2012, namun juga telah mendiversifikasi penawaran-penawaran 
mebelnya untuk memasukkan produk-produk berdaya-saing yang bersumber dari 
luar Indonesia.  

Sementara sebagian besar perhatian untuk industri mebel rotan Indonesia 
terpusat di Jawa, larangan dikeluarkan dibarengi janji pengembangan industri-
industri mebel di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra. Sebelum diberlakukannya 
larangan, Kementerian Perdagangan mengumumkan sebuah program sebesar Rp 20 
triliun ($1,745 miliar) untuk membuat kontrak produksi mebel untuk sekolah-
sekolah negeri dengan produsen-produsen mebel rotan di kawasan-kawasan 
penghasil rotan (Silalahi, 2011). Program ini belum juga terwujud. Di Palu, Sulawesi 
Tengah, pemerintah telah  menemui sejumlah pengusaha pabrik untuk 
mempersiapkan penawaran kontrak-kontrak tersebut, namun mereka diberikan 
batasan harga yang tidak memberikan keuntungan. Para pengusaha pabrik mebel di 
wilayah-wilayah penghasil rotan bergerak dalam skala industri rumahan. 
Produksinya bermutu rendah dan dijual secara lokal. Meskipun beberapa kontrak 
sudah dikeluarkan bagi sejumlah produsen Cirebon di bawah skema tersebut, namun 
anggaran penuh belum termaterialisasi.  

Selain prospek untuk mendapat kontrak yang menguntungkan dengan 
pemerintah, para produsen mebel di pulau-pulau penghasil rotan cukup terasing dari 

kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perdagangan internasional. Biaya bahan 
baku di wilayah-wilayah penghasil rotan 10% lebih tinggi daripada di Jawa. Para 
pemasok bahan baku rotan mengungkapkan kecilnya volume dan meningkatnya 
selektivitas di pasar-pasar lokal untuk rotan.  

Secara keseluruhan, manfaat diberlakukannya larangan terhadap pabrik-pabrik 
mebel Indonesia belum terlihat. Impor-impor rotan dari Indonesia menurun hingga 
13% dari tahun 2011 sampai 2012, sementara pasar-pasar mebel kayu hanya turun 
6%. Perbandingan ini mengesampingkan variabel Krisis Keuangan Eropa sampai 
batas tertentu dan menunjukkan bahwa wacana seputar efek larangan dalam pasar-
pasar impor yang terhambat dikarenakan krisis keuangan tersebut hanya sebagian 
alasan penjualan yang terus menurun. Krisis ini juga dipengaruhi oleh ekspor kayu, 
namun tidak sebesar rotan. Secara keseluruhan, penjualan kayu dua kali lipat lebih 
baik daripada rotan di pasar mebel global meskipun dengan diberlakukannya 
larangan. Pangsa pasar Indonesia untuk produk-produk rotan turun sebesar 2% 
setelah larangan berlaku. 

 
5. Efek larangan ekspor terhadap industri rotan Internasional dan produk rotan 
jadi 
	  
5.1. Bahan baku rotan 

 
Sebelum larangan diberlakukan, lebih dari 87% ekspor rotan mentah dan 

setengah jadi ditujukan untuk Cina dan Hongkong. Dari 36.128 ton yang diimpor 
oleh Cina dan Hongkong pada tahun 2011, sebanyak 92% digunakan secara 
domestik. Cina dengan mantap meningkatkan rasio impor ke ekspor sejak tahun 
1996. Antara tahun 1996 dan 1999, Cina telah mengekspor antara 74 sampai 89% 
dari seluruh batang rotan yang diimpornya. Cina juga telah mengembangkan 
produksi rotannya sendiri, yang meningkat selama periode tersebut namun masih 
belum mampu memenuhi permintaan pasar (Li  et  al., 2007). Pada tahun 2012, 
ekspor batang rotan dari Cina turun menjadi 60% dari angka pada tahun 2011, 
namun ekspor-ekspor memang secara signifikan mengalami penurunan sejak 
tahun 2000. Ekspor Cina memuncak pada tahun 2005, pada saat Indonesia 
memberlakukan kuota ekspor, yaitu titik di mana tingkat konsumsi domestik Cina 
meningkat dari 57 menjadi 76%. Impor rotan Cina dan Hongkong menurun stabil 
sejak tahun 2003 dari 76.450 ton hingga tahun 2012 menjadi 19.882 ton. Satu-
satunya peningkatan volume impor selama periode tersebut adalah pada tahun 
2010 dan 2011 di mana angka impor memuncak menjadi 36.128 ton. Peningkatan 
ini (16% dari 2009) sesuai dengan apa yang dimaksud oleh para aktor rotan 
Indonesia sebagai penimbunan cadangan yang mengarah pada pemberlakuan 
larangan. Sejak diberlakukannya batasan perdagangan dan larangan ekspor Jawa 
tahun 2009 untuk rotan mentah dan setengah jadi, para pengamat industri sudah 
memperkirakan bahwa larangan penuh bisa dimaterialisasi.  

Pasca-larangan, Cina terus mencatatkan adanya bahan baku rotan impor dari 
Indonesia. Lebih dari 12.000 ton telah diimpor pada tahun 2012. Meskipun impor 
Cina dari Indonesia secara signifikan berkurang dari 33.000 ton pada tahun 2011, 
jumlah tersebut masih tergolong signifikan, yaitu mewakili 62% dari seluruh 
impor batang rotan dari Indonesia. Pada tahun 2011, rotan yang dilaporkan telah 
diekspor oleh Indonesia ke Cina kira-kira sama dengan yang dilaporkan oleh Cina 
telah diimpor dari Indonesia. Jelas bahwa rotan Indonesia dapat terus keluar-
masuk Cina meskipun dengan adanya larangan, namun bagaimana dengan negara-
negara pengimpor lainnya?  

Singapura mengimpor hampir 70% batang rotan mereka dari Indonesia dan 
27% dari Malaysia sebelum larangan berlaku. Pada tahun 2012, angka tersebut 
hampir berbalik, yaitu 65% dari Malaysia dan 33% dari Indonesia. Malaysia 
melaporkan sebanyak 90 ton yang diimpor dari Indonesia pada tahun 2012, yaitu 
mewakili 9% dari angka impornya. Sumber dominan batang rotan untuk Malaysia 
berasal dari Filipina, yaitu sebanyak 860 ton, atau 83% dari seluruh impor pada 
tahun 2012. Impor-impor Malaysia dari Filipina sedikit berubah sejak 2011 di 
mana Malaysia mengimpor 190 ton dari Indonesia dan 1365 ton dari Filipina, 
yaitu masing-masing 12 dan 86% dari total impor batang rotan. Secara 
keseluruhan, ekspor batang rotan Malaysia meningkat 78% sejak larangan 
berlaku, sementara impor turun jadi 34%. Penjelasan atas perubahan persentase ini 
yaitu bahwa produksi domestik Malaysia mengalami peningkatan tajam. Akan 
tetapi, hal tersebut tidak memungkinkan karena persediaan rotan Malaysia terus 
menurun selama beberapa dekade terakhir, seperti halnya Filipina dan Thailand   
(Sastry, 2001). Oleh karena itu, penjelasan lain yang lebih masuk akal adalah 
bahwa rotan-rotan tidak terdaftar telah diselundupkan ke Malaysia.  

Larangan ini telah mendorong perdagangan rotan bawah tanah. Analisis ini 
juga menyatakan apa yang telah diasumsikan oleh berbagai pihak (lihat 
Hirschberger, 2011), bahwa banyak rotan yang diekspor dari Malaysia dan 
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Singapura bersumber dari Indonesia, melampaui angka-angka yang ditunjukkan 
oleh data perdagangan.  

Pada tahun 2012, seluruh negara melaporkan 14.785 ton batang rotan yang 
diimpor dari Indonesia, dibandingkan dengan 39.005 ton pada tahun sebelumnya. 
Di seluruh dunia, sebanyak 33.345 ton dilaporkan telah diimpor dari seluruh 
negara pada tahun 2012, yaitu 39% lebih rendah daripada 54.487 di tahun 
sebelumnya, dan 40% lebih rendah daripada 55.355 di tahun 2010. Penurunan 
impor di seluruh dunia dan Indonesia antara tahun 2011 dan 2012 adalah masing-
masing 21.395 dan 24.220, jadi meskipun dengan perkiraan konservatif semacam 
ini, hanya sedikit sumber internasional lain di luar sana untuk dapat mengimbangi 
produksi dari Indonesia, dan batang rotan Indonesia masih mendominasi impor-
impor dunia, yang meliputi 44% dari impor-impor global terdaftar.  

Sebagai akibat dari penurunan volume ekspor rotan dan kenaikan biaya-biaya 
transaksi yang disebabkan oleh kesulitan dalam mendapatkan rotan di pasaran, 
harga pun mengalami kenaikan.   
Ilustrasi. 1 menampilkan harga yang dilaporkan oleh para pengimpor dari Indonesia, 
Cina dan Hongkong, Singapura, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Cina dan 
Hongkong mendapat harga tertinggi, kecuali di tahun 2010 saat kuota ekspor 
Indonesia diberlakukan. Tahun berikutnya, Cina dan Hongkong mengimpor 
sejumlah volume besar rotan Indonesia, gerakan yang diyakini oleh para pemasok 
Indonesia sebagai persiapan untuk pemberlakuan larangan yang akan datang, dan 
mencapai kenaikan 15 persen dari tahun sebelumnya dan sepertiga lebih tinggi 
daripada tahun 2009. Pada tahun 2012, harga rotan	  melonjak sejauh 84% sementara 
harga rotan dari Singapura merosot 21%. Hal ini dapat dijelaskan dengan 
mengamati arus-arus perdagangan yang terjadi. Setelah larangan ditetapkan, 
Singapura mengubah jumlah impor rotan dari Indonesia dari 3.163 ton pada tahun 
2011 (69% impor) menjadi 1.502 ton pada tahun 2012 (33% impor), namun tetap 
menjaga tingkat impor total sebesar 1%. Di sisi lain, Cina terus mendatangkan 
mayoritas rotannya dari Indonesia. Saat jumlah impor dari Indonesia turun sebanyak 
20.809 ton, jumlah impor dari semua negara mengalami penurunan sebanyak 
15.926 ton, yang berarti bahwa sumber-sumber lain hanya dapat menutup sebanyak 
4.883 ton dari Indonesia.  

Pada tahun 2004, Malaysia mendatangkan 96% batang rotannya dari Indonesia. 
Saat diberlakukannya pembatasan perdagangan, rasio tersebut turun menjadi 68% 
pada tahun 2006. Pada tahun 2007, Malaysia mendatangkan 72% rotannya dari 
Filipina. Rasio ini meningkat menjadi 83% pada tahun 2012. Hal ini menjelaskan 
mengapa harga rotan Malaysia pada umumnya berbasis biaya yang lebih serupa 
dengan Vietnam dan Filipina daripada Indonesia, Cina dan Singapura, yang sangat 
mengandalkan spesies rotan Indonesia yang bernilai tinggi. Rotan Indonesia yang 
dikirim ke Malaysia sebagian besarnya adalah sega, yang memiliki harga lebih 
rendah dibandingkan manau atau batang. Rata-rata, rotan Filipina dan Vietnam 
diperdagangkan masing-masingnya 52% dan 45% lebih rendah daripada harga 
dagang Cina dan 30 dan 19% lebih rendah daripada batang rotan Indonesia.  
 

Meskipun ekspor-ekspor bahan baku rotan dari Indonesia dinyatakan ilegal, 
tidak ada perjanjian internasional yang melarang mitra-mitra dagang untuk 
mengimpor produk-produk yang masuk larangan ekspor (Korinek and  Jeonghoi, 
2010) kecuali produk tersebut masuk daftar khusus, seperti Konvensi Perdagangan 
Internasional untuk Spesies yang Terancam Punah dan Skema Sertifikasi Proses 
Kimberley untuk sertifikasi berlian guna mencegah perdagangan berlian-berlian 
konflik. Selain itu juga tidak ada kewajiban di pihak pemasok rotan untuk 
memverifikasi tujuan penjualan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang 
pemasok dari Indonesia, ‘Kami tidak perlu menanyakan kemana rotan dibawa. 
Apabila seorang pembeli datang dengan uang tunai, maka kita jual. Kami tidak 
menanyakan lebih jauh.’ Tentu saja, ada yang bertanya lebih jauh. Sejumlah oknum 
memang melakukan transaksi dan mengirimkan batang rotan keluar Indonesia. 
Perantara-perantara yang terlibat dalam transaksi-transaksi ini memiliki koneksi 
yang baik dan cukup dipersiapkan untuk memastikan agar pengiriman dapat 
diloloskan. Salah satu importir Asia untuk bahan baku rotan dari Indonesia 
mengatakan, ‘Saya mau saja memberitahu bagaimana cara saya mendapatkannya, 
tetapi isteri saya tidak mengizinkan.’ 

Terdapat beberapa insiden yang diberitakan di surat kabar mengenai sejumlah 
kontainer yang disita oleh petugas pabean (lihat “Customs Foils Attempts”, 19 
September 2013 ; Davidson, 16 Januari 2013; Fadi, 26  Februari 2013), namun bila 
melihat data perdagangan yang ada, penyitaan tersebut tidak sebanding dengan 
total perdagangan ilegal yang terjadi. Pemerintah Indonesia mengetahui bahwa 
penyelundupan batang rotan terus terjadi (Iskandar,  30 Oktober 2012), seperti 
halnya Pemerintah Filipina yang juga melarang ekspor rotan mentah (Baquero, 
2013 June 28). Larangan-larangan produk seperti ini juga menuai hasil-hasil 
serupa di tempat lain, seperti Kasmir di Mongolia  (Arulpragasam et al., 2004) dan 
kayu kelas-satu di Mozambique, yang menyebabkan sebanyak 48% kayu 
diselundupkan keluar negara tersebut (EIA, 2013). 

Selama periode larangan pada tahun 1986 untuk rotan setengah jadi, 
terdapat juga sejumlah laporan penyelundupan rotan (Peluso, 1992; Siebert, 
2012). Penyelundupan dilakukan dalam bentuk pengiriman gelap, kontainer yang 
diberi label berbeda, dan rotan yang dianyam longgar berbentuk keranjang, namun 
akan diurai di tempat tujuan (Whiting, 29  April 1990). Negara-negara lain seperti 
Malaysia, Thailand dan Filipina, juga melarang ekspor batang rotan pada beberapa 
tahun belakangan, dan juga terdapat indikasi peningkatan penyelundupan (Sastry, 
2001). Penyelundupan merupakan sebuah gejala berupa tekanan-tekanan lebih 
besar yang muncul saat perubahan terhadap pasar berpengaruh negatif terhadap 
aktor-aktor terkait (Peluso, 1992). 

Ada dua tipe aktor yang terlibat dalam penyelundupan batang rotan. Konon 
beberapa pihak adalah aktor sama yang dulunya melakukan perdagangan legal. 
Mereka terus melakukan bisnis sama yang mereka jalankan sebelum larangan 
berlaku, namun dengan biaya-biaya dan risiko-risiko tambahan. Mereka 
mengirimkan volume-volume besar dengan kontainer dan akan memalsukan  
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Ilustrasi. 1. Harga impor batang rotan tahun 2004 sampai 2012 berdasarkan negara sumber (USD per kg). 
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dokumen-dokumen ekspor dan kemungkinan membayar uang-uang sogokan 
dalam jumlah besar kepada petugas-petugas pabean dan polisi laut di Indonesia. 
Pengiriman terus dilakukan ke tujuan-tujuan yang sama dengan sebelum larangan 
berlaku; sebagian besarnya ke Cina dan Singapura, kemudian diekspor kembali ke 
Cina. Tipe lainnya adalah sekelompok aktor yang beroperasi sepenuhnya di bawah 
radar. Mereka adalah para aktor yang terlibat dalam perdagangan volume-volume 
yang lebih kecil  melalui kapal-kapal tidak terdaftar, yang seringkali disamarkan 
sebagai kapal-kapal nelayan.  

Uang mereka ditujukan pada pelabuhan-pelabuhan kecil berbasis 
komoditas dan biasanya kepada para petugas di negara-negara tujuan. Karena 
kapal mereka tidak bisa melakukan perjalanan jauh, para pembeli rotan ini 
biasanya adalah Singapura dan Malaysia. Defisitnya perdagangan ke Malaysia 
berarti bahwa volume-volume signifikan bahan baku rotan yang tiba di 
Malaysia tidak didaftarkan sebagai rotan impor. Para pengamat industri di 
Sulawesi menginformasikan bahwa sebagian besar penyelundupan dilakukan 
dari Kalimantan. Mereka mengatakan bahwa rute-rute perdagangan dengan 
truk ke Kuching, Entikong dan Bau menjadikan TSI mudah dikirim, namun 
juga terdapat bukti adanya kapal-kapal yang berangkat dari Sulawesi dan 
Sumatra.  

Malaysia,  Singapura dan Filipina dapat ditempuh hanya dengan beberapa 
jam menggunakan kapal. The Furniture Industries Foundation di Filipina 
menyatakan bahwa ada hubungan antara stabilitas maupun kenaikan harga rotan 
pasca-larangan dengan penyelundupan (Baquero, 2013  June 28). Para pemilik 
pabrik mebel yang cukup besar dapat melakukan perjalanan langsung ke pulau-
pulau penghasil rotan seperti Sumatra, di mana rotan manau bermutu tinggi 
bersumber. Mereka telah berulang kali melakukan perjalanan ke Sumatra namun 
masih kesulitan memperoleh rotan. ‘Saya bisa melihat rotan tersedia di sana. 
Semuanya ada di sana, menumpuk. Namun tidak ada yang mau menjualnya 
kepada saya,’ kata salah seorang pemilik pabrik, yang mengasumsikan adanya 
pengaturan-pengaturan lebih menguntungkan yang tengah dilakukan di tempat 
lain. Sementara harga rotan domestik seharusnya turun karena pemberlakuan 
larangan, sebagaimana yang secara konservatif ditunjukkan oleh data-data 
perdagangan, terdapat sejumlah transaksi yang dilakukan dengan harga lebih 
tinggi daripada perdagangan domestik, untuk menjaga harga pasar. Di Cina, 
sejumlah rotan diterima dalam kondisi basah setelah larangan berlaku, yang 
berarti bahwa rotan tersebut tidak melalui proses pengeringan selama beberapa 
hari, sehingga bobotnya berlipat daripada rotan kering atau yang telah 

diawetkan. Hal ini juga menandakan sejumlah batang rotan tidak melewati 
proses pengolahan di Indonesia.  
 
 

5.2. Produk-produk rotan jadi 
 

Larangan ekspor ini telah membawa dampak serius bagi para produsen 
produk jadi di negara-negara lain. Mereka terpaksa harus mengambil bahan 
baku dari negara-negara penghasil rotan lain seperti Myanmar, Vietnam, 
Kamboja dan Filipina, memodifikasi desain-desain agar hanya membutuhkan 
lebih sedikit rotan Indonesia, dan membeli bahan baku rotan yang lebih mahal. 
Di Cina, para produsen menanggapi kenaikan biaya ini dengan mengubah 
desain-desain agar menggunakan lebih banyak kayu dan lebih sedikit rotan. 

Cina adalah negara yang paling sering disebut saat berdiskusi dengan 
pengolah-pengolah rotan Indonesia dan pabrik-pabrik produk jadi sejenis. 
Larangan ini hanya berpengaruh kecil pada ekspor-ekspor produk rotan jadi 
Cina dan Hongkong, namun menunjukkan peningkatan satu persen pada total 
pangsa pasar antara tahun 2011 dan 2012, yang mencapai 32% dari pasar 
global. Huang Qi adalah pusat mebel rotan terbesar di Cina. Para produsen di 
sana memiliki pabrik-pabrik bergaya serupa dengan yang terdapat di Indonesia, 
dan beroperasi dalam skala yang hampir sama, sehingga sulit untuk 
membedakannya kecuali dari segi model-model mebelnya. Menurut para 
pengusaha pabrik di Cina, hal ini karena kurang dari 10% pembuatan mebel 
rotan adalah untuk ekspor. Pada tahun 2005, keseluruhan ekspor mebel Cina 
meliputi sepertiga pasar-pasar produksi (Cao and Hansen, 2006). Cukup 
beralasan bahwa selama krisis keuangan Eropa dan AS, ekspor-ekspor 
menyusut bila dibandingkan dengan produksi untuk pasar-pasar domestik Cina, 
terutama karena tanggapan atas kebijakan Cina antara lain yaitu memberikan 
stimulus untuk mendukung produksi dan pasar-pasar domestik (OECD, 2010). 
Pasar-pasar Eropa dan AS dipenuhi 57% produk bambu dan rotan jadi yang 
diekspor dari Cina dan Hongkong pada tahun 2012. Data impor untuk mebel 
yang bersumber dari Cina, Indonesia dan Filipina yang ditunjukkan pada 
Ilustrasi 2, memperlihatkan bahwa terjadi penurunan ekspor mebel rotan dan 
bambu pada tahun 2009, yang bertepatan dengan krisis keuangan Eropa dan 
AS, dan bahwa ekspor-ekspor Filipina dan Cina relatif stabil sejak itu, 
sementara impor-impor dari Indonesia terus mengalami kemerosotan, bahkan 
setelah larangan diberlakukan. 
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Ilustrasi 2. Impor mebel dan kursi rotan dan bambu yang bersumber dari produsen-produsen besar mebel rotan 2007–2012 (USD '000). 
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Sebagai importir mebel rotan, Cina dan Hongkong dengan stabil 

meningkatkan impor mereka sejak 2009, namun impor-impor dari Indonesia 
menurun sebesar 18% pada tahun 2012 dari 2011, sementara keseluruhan 
impor masih tidak berubah. Meski demikian, pasar Cina meliputi kurang dari 
1% dari total impor mebel dan kursi rotan dan bambu di seluruh dunia.  

Data impor global menunjukkan terus menurunnya perdagangan produk 
rotan jadi sejak tahun 2007, di mana keanjlokan terbesar yaitu sebesar 30% 
pada tahun 2009, tahun terjadinya krisis keuangan AS dan Eropa. 
Perdagangan-perdagangan dunia menurun sebanyak 9% dari tahun 2011 
sampai 2012 dan merosot 7% dari 2010 sampai 2011. Mengingat bahwa 
impor-impor dari Indonesia menyusut 13%, maka dapat dikatakan bahwa 
larangan berujung pada hasil yang berlawanan dari yang diharapkan dalam 
hal keinginan menarik penjualan dari kompetitor. Sementara mebel 
berkontribusi sebesar 76% pada pasar tahun 2007, pada tahun 2012 angka 
tersebut bergeser menjadi 65%, dengan penurunan terbesar masih tercatat 
pada tahun 2009. Meskipun larangan ini berpengaruh kecil pada pasar 
global yang sejauh ini memang tengah mengalami penurunan, namun 
kelihatannya tidak memungkinkan untuk mendukung pemulihan pasar. 
Pangsa pasar untuk produk-produk jadi tetap tidak berubah baik sebelum 
maupun sesudah larangan berlaku. Untuk mebel, pangsa pasar Cina dan 
Filipina naik 1%. Untuk keranjang dan tikar, Vietnam dan lainnya naik 2%, 
Filipina 1%, dan Cina dan Hongkong turun 1%. 

Di sepanjang rantai nilai,  para pengecer yang membeli dari Indonesia 
mendapati bahwa terjadi kenaikan harga, beberapa sampai 75% dalam 
beberapa tahun terakhir. Pemasok-pemasok mereka menggunakan kenaikan 
biaya rotan sebagai alasan, meskipun biaya-biaya domestik tidak berubah. 
Karena harga bahan baku mengalami kenaikan secara global, harga produk-
produk rotan bisa kembali naik. Menurut para pelaku industri, harga mebel 
rotan sudah naik dua kali lipat dari periode 2011 sampai 2013. Para 
produsen menyalahkan kenaikan biaya-biaya bahan baku dan produksi rotan 
sebagai kontributor utama naiknya pengeluaran.   

 
6. Kesimpulan 

	  
Data yang tersedia untuk analisis hanya data perdagangan selama satu 

tahun pasca-larangan, sehingga kemungkinan sudah terjadi perubahan pada 
angka perdagangan Indonesia setelah periode tersebut. Para produsen mebel 
rotan di Indonesia merasa bahwa manfaat-manfaat larangan akan terealisasi 
dan bahwa Indonesia dan dunia perlu beradaptasi terhadap perubahan 
kondisi-kondisi pasar. Menurut sebuah survei pasar online, sebanyak 79% 
perusahaan rotan merasa optimis akan masa depan industri rotan. 

Ekspor bahan baku rotan dari Indonesia merosot setelah 
diberlakukannya larangan, namun bukan menghilang. Seberapa jauh 
kemerosotannya tidak cukup jelas dikarenakan banyaknya mekanisme-
mekanisme tidak terdokumentasi yang diterapkan saat pengiriman bahan 
baku secara ilegal keluar dari Indonesia. Hal ini kemungkinan adalah 
penyebab gagalnya penerapan larangan dalam menurunkan harga karena 
rotan masih dapat dijual kepada mereka yang mau mengekspor. Seperti 
halnya larangan-larangan ekspor kayu, larangan ekspor bahan baku rotan 
telah mendorong perdagangan sumber-sumber daya alam mentah dan 
setengah jadi ke transaksi bawah tanah.  

Kepada siapa keuntungan-keuntungan mengalir merupakan masalah lain 
yang terus terjadi sejak diberlakukannya larangan-larangan perdagangan di 
masa lampau. Meskipun dikeluarkannya larangan diperlengkapi dengan 
wacana terkait peningkatan kapasitas pulau-pulau penghasil rotan, namun 
hampir tidak ada satupun kegiatan yang terwujud sejauh ini, begitu pula 
anggaran untuk kegiatan tersebut tidak pernah terealisasi penuh. Para 
pengumpul rotan terkena dampak negatif dengan menurunnya pesanan-
pesanan, sehingga mereka sangat termotivasi untuk mencari opsi-opsi mata 
pencaharian lain, yang sebagian besarnya melibatkan berbagai kegiatan 
berkebun yang dapat membawa dampak bagi hutan. Para pengolah rotan di 
Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera mampu beroperasi pada kecepatan 
melampaui konsumsi domestik, namun masih di bawah dari ketika larangan 
belum berlaku. Kombinasi antara penutupan fasilitas-fasilitas pengolahan dan 
menurunnya kegiatan operasional, selain juga kenaikan biaya-biaya 
operasional mempengaruhi keadaan finansial para pengolah bahan baku rotan, 
juga pekerjaan-pekerjaan di fasilitas-fasilitas mereka. 

Dengan kenaikan harga bahan baku rotan yang signifikan setelah larangan 
berlaku, para produsen produk jadi mengalami penurunan volume dan laba 
penjualan. Para pemanen rotan di hutan mengalami penurunan volume, 
meskipun tidak terjadi perubahan harga. Para pengolah batang rotan secara 
berbondong-bondong menutup pabrik-pabrik dan usaha-usaha mereka setelah 
larangan berlaku. Para pengecer sebisa mungkin terus menjaga agar harga tetap 
rendah dan dengan susah payah bertahan hidup dengan margin kecil dan 
menekankan agar para pemasok mebel lainnya melakukan hal yang sama. 
Setahun setelah larangan diberlakukan, satu-satunya aktor yang mungkin 
mendapatkan manfaat dari larangan tersebut hanyalah mereka yang terlibat 
dalam perdagangan batang rotan ilegal, meski mereka pun harus mengeluarkan 
biaya-biaya tambahan dibandingkan dengan ekspor legal. Secara keseluruhan, 
terdapat kecenderungan larangan ini menguntungkan pabrik-pabrik elit dan 
para pedagang yang memiliki koneksi baik, yang akibatnya merugikan pabrik-
pabrik kecil, para produsen batang rotan, dan para pengumpul rotan. Akibat 
dari pemberlakuan larangan ini menyerupai akibat yang muncul dari 
pemberlakuan larangan ekspor kayu Indonesia dan pengalaman-pengalaman 
negara-negara lain dengan produk-produk sumber daya alam mereka. Namun 
tidak seperti pada larangan ekspor kayu, pemberlakuan larangan rotan tidak ada 
hubungannya dengan wacana perlindungan hutan. Sebaliknya, larangan-
larangan tersebut malah dapat membahayakan hutan.  

Dengan semakin bertambahnya produk-produk berdaya saing yang 
diadopsi oleh pasar, semakin sedikit rotan dicari, maka keberadaan rotan 
semakin tidak dibutuhkan di hutan. Apabila kebijakan-kebijakan yang 
dikeluarkan menyebabkan kenaikan biaya-biaya transaksi karena munculnya 
kebutuhan untuk berganti pemasok, maka para pembeli cenderung akan 
mencari produk-produk lain yang lebih stabil, yang kemudian akan 
mengurangi permintaan rotan secara menyeluruh, dan menurunkan nilai dari 
hutan-hutan di mana rotan tumbuh, sehingga pada akhirnya orang akan 
menggunakan lahan tersebut untuk kegiatan-kegiatan lain yang dapat 
memberikan penghasilan.  

Kebijakan-kebijakan perdagangan proteksionis, seperti larangan untuk 
ekspor rotan mentah dan setengah jadi, bisa efektif dalam mengembangkan 
pertambahan nilai di dalam suatu negara apabila dibarengi dengan sistem-
sistem tepat untuk melengkapi penegakkan hukum dan menutup kesulitan yang 
harus dialami oleh aktor-aktor yang dirugikan. Selain itu, kebijakan-kebijakan 
tersebut tidak seharusnya mengganggu arus permintaan produk jadi karena 
sulit didapat atau karena harga naik, yang berpotensi menurunkan permintaan. 
Tanpa mekanisme-mekanisme tersebut, larangan ekspor rotan Indonesia hanya 
berfungsi melipatgandakan keuntungan bagi kaum elit yang mengoperasikan 
pabrik-pabrik terbesar dan bermutu paling baik, serta semakin memberi jarak 
antara mereka yang mampu dan tidak mampu untuk mengambil manfaat dari 
rotan. Pada akhirnya, jarak ini akan berujung pada penipisan rotan sampai 
tahap tidak dapat dijangkau, tidak dapat diakses, dan industri rotan mengalami 
kehancuran dari dalam. Untuk kasus di Indonesia, dibutuhkan peningkatan 
upaya pemantauan, pemberantasan korupsi dan pendukungan langsung kepada 
masyarakat penghasil rotan dan pasar-pasar untuk memastikan agar tidak 
hanya mata pencaharian dan hutan-hutan yang dilestarikan, melainkan juga 
untuk menjaga agar industri itu sendiri tidak mengalami keruntuhan. 
Perubahan-perubahan terhadap kebijakan-kebijakan perdagangan yang ada 
sekarang sangat dibutuhkan untuk memastikan agar mata pencaharian 
masyarakat pedesaan dilindungi, sebagaimana juga hutan-hutan tempat mereka 
mendapat manfaat dari industri rotan. 
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