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I Pendahuluan 

Saya telah mencoba menyerap sebagian besar, untuk tidak mengatakan seluruh, pendapat dan 

aspirasi mengenai industri rotan nasional dari berbagai sumber, baik sumber dari lembaga resmi, lem

baga ilmiah, koran, maupun sekedar pembicaraan di warung kopi. Yang saya maksud dengan industri 

rotan adalah proses produksi rotan dari yang paling hulu hingga yang paling hilir, bukan hanya man

ufakturer. Tentang aspirasi kita harus menghargainya, apapun bentuk aspirasi tersebut. Selanjutnya, 

saya mencerna argumen pendukung dari setiap aspirasi yang muncul. Dalam argumentasi ini saya me

nemukan banyak kesesatan dalam berpikir, termasuk dari pejabat negara baik yang di duduk eksekutif 

maupun legislatif. 

Kebangkrutan industri rotan nasional memang dapat dipandang sebagai sebuah ironi. 1 Betapa 

tidak, Indonesia sebagai penghasil rotan mentah utama dunia dengan andil hingga 80% harus kalah 

bersaing dari produsen yang bahan bakunya impor dari Indonesia dan akhirnya industri rotan Indone

sia gulung tikar. Disamping itu, rotan juga memberikan pendapatan tunai bagi sekitar empat hing

ga lima juta penduduk Indonesia (ITTO., 2007). Namun, fenomena ini bagi saya memberi kabar baik 

dan bahkan menggembirakan dan memberi harapan. Benar, kebangkrutan industri rotan Indonesia 

itu menggembirakan dan memberi harapan. Kebangkrutan itu memberikan petunjuk yang sangat kuat 

bahwa para pemain yang terlibat langsung dalam proses produksi rotan adalah rasional dan mampu 

berperilaku strategis. 

Kebangkrutan industri rotan Indonesia merupakan hasil dari respon rasional para pelaku bisnis 

rotan terhadap kebijakan pemerintah. Teori yang digunakan untuk memprediksi perilaku para pelaku 

bisnis industri rotan masih valid. Selama pelaku bisnis industri rotan masih rasional, maka membang

kitkan kembali industri rotan hanyalah masalah pelurusan pemikiran belaka. Ringkasnya, kebangkrut

an industri rotan Indonesia, jika memang ha! ini yang terjadi, merupakan hasil dari kebijakan yang 

diproduksi oleh pikiran yang cacat sejak awal. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemikiran ba

gaimana membangun industri rotan yang sehat. Untuk itu, tulisan ini akan disusun dengan alur seba

gai berikut. Setelah pengantar ini, seksi 2 menyajikan kebijakan ekspor rotan mentah dan setengah jadi. 

Seksi 3 membahas dampak kebijakan terhadap ekspor rotan asalan dan produk rotan jadi. Dibahas pula 

secara teoritis dalam seksi ini dampak kebijakan terhadap penyerapan tenaga kerja. Seksi 4 membahas 

bagaimana membangun kembali industri rotan yang sehat. Seksi 5 adalah penutup. 

• Disampaikan dalam Seminar Nasional Rotan Indonesia• Mengembalikan Kejayaan Surnber Daya <lan Ekonomi Rotan Indone
sia di Jakarta, 27 Juli 2010. 

t Fakultas Kehutanan !PB Bogor 
1 Perairan laut dan garis pantai milik Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Kekayaan ikannya luar biasa. Tetapi apa 

hasilnya? Kehidupan nelayan tergolong yang paling miskin. lkan sebagai penyedia protein terbaik yang mencerdaskan otak 
ternyata tidak menghasilkan bangsa yang cerdas juga. 
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2 Kronologi Kebijakan 

Kebijakan perdagangan rotan pada intinya berayun dari satu sisi ke sisi yang berlawanan dengan 

sedikit variasi. Ayunan ke satu sisi menguntungkan produsen rotan mentah dan merugikan industri 

pengolah sebagai konsumen rotan mentah, sementara ayunan yang lain merugikan produsen rotan 

mentah dan menguntungkan konsumennya. 

1. Tahun 1979 melalui SK Mendagkop No 492/KP/VI1179 tertanggal 23 Juli 1979, pemerintah melarang 

ekspor rotan bulat dalam bentuk asalan. 

2. Tahun 1986 terbit SK Menperdag No 274/KP/X/1986 tertanggal 7 Oktober 1986, yang isinya (juga) 

larangan ekspor segala bentuk rotan bulat dan setengah jadi. Dampak dari keputusan tersebut 

adalah tumbuhnya industri mebel di Pulau Jawa dari 10 menjadi 300 unit usaha. 

3. Tahun 1998 melalui SK No 440/MPP I KP /9/ 1998, pemerintah kembali membebaskan ekspor segala 

bentuk rotan bulat dan setengah jadi. 

4. Tahun 2004 Memperindag menerbitkan SK 355/MPP/Kep/5/2004 tertanggal 27 Mei 2004 yang 

isinya melakukan pelarangan ekspor rotan bulat dari hutan alam. Ekspor rotan yang berasal dari 

tanaman dimungkinkan. 

5. Tahun 2005 Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 yang 

membolehkan ekspor rotan asalan dan rotan setengah jadi. Meskipun selama perjalanannya 

mengalami beberapa kali revisi, peraturan ini dianggap oleh pelaku industri pengolahan rotan 

sebagai biang keladi kehancuran industri rotan. 

6. Tahun 2009, Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 ten

tang Ketentuan Ekspor Rotan pada 11Agustus2009 yang in tin ya memperketat ekspor rotan asalan 

dan setengah jadi. 

Sampai kapan kebijakan ayunan yang hanya cocok untuk mainan anak-anak ini akan terns diper

tahankan? Larangan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak membahayakan merupakan bentuk kebi

jakan yang paling tidak cerdas. 

3 Dampak Kebijakan 

Harga bahan baku yang lebih murah akan menyebabkan biaya produksi menjadi lebih murah 

sehingga produk akhir menjadi lebih kompetitif. Jalan pikiran seperti ini sangat logis dan valid. Tetapi 

membalik jalan pikiran ini menjadi "jika harga rotan mentah ditekan secara paksa melalui suatu ke

bijakan pemerintah, misalnya larangan ekspor rotan mentah, maka produk industri rotan akan lebih 

kompetitif" adalah bentuk jalan pikiran yang sesat. Hukum ekonomi mengajarkan bahwa jika harga 

jual lebih rendah maka kuantitas yang diproduksi lebih sedikit. Jika harga rotan mentah dipaksa tetap 

rendah, maka rotan mentah yang diproduksi akan rendah dan industri pengolahan akan kekurangan 

bahan baku. Inilah yang banyak dikeluhkan oleh pelaku industri pengolahan rotan. Perlu diingat bah

wa untuk menghasilkan rotan mentah juga diperlukan input dan teknologi. Jika hendak membuat harga 

rotan mentah yang lebih rendah maka proses produksi rotan mentah tersebut hams diperbaiki, bukan 

dengan cara memaksakan harga jual rotan mentah setelah diproduksi. 
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Perkiraan dampak kebijakan perdagangan rotan mentah dan setengah jadi terhadap produksi 

rotan mentah, penyerapan oleh industri pengolah, dan ekspor, dapat diperoleh dengan menggunakan 

model sederhana yang diperlihatkan pada Gambar 1. Diasumsikan bahwa demand rotan mentah do

mestik lebih kecil dibandingkan demand rotan mentah dari luar negeri. Ketika ada larangan ekspor 

rotan mentah dan setengah jadi, kurva suplai rotan mentah memotong kurva demand rotan mentah 

domestik sehingga menghasilkan suatu keseimbangan yang dicirikan oleh tingkat produksi rotan men

tah sebanyak qll dan harga keseimbangan p(qll) atau diringkas menjadi (qll,p(qll)). Seluruh hasil 

rotan mentah ini diserap oleh industri pengolahan. Jika penyerapan industri pengolahan terhadap 

rotan mentah adalah q2I • maka q21 = q11. 

p(qll) 

q22 qll 
q21 

Demand Rotan Mentah Luar Negeri 

Suplai 

"x 

Demand Rotan Mentah Dunia 

I 
Suplai 

"x 

Gambar 1: Dampak Pencabutan Larangan Ekspor Rotan Mentah dan Sete
ngah Jadi pada Produksi Rotan Mendah dan Daya Serap Industri 
Pengolahan Domestik 

Kebijakan pembukaan kran ekspor rotan mentah dan setengah jadi akan berdampak pada me

ningkatnya produksi rotan mentah menjadi q12 dan harga keseimbangan p(q12 ). Pada harga baru ini, 

industri pengolahan rotan domestik hanya menyerap sebanyak q22 , suatu penurunan dari sebelumnya 

yang sebesar q21 · Selisih produksi rotan mentah sebesar q12 - q 22 akan diekspor. Sampai disini industri 

pengolahan rotan domestik akan merasakan kelangkaan bahan baku. Berhubung volume rotan mentah 

yang diserap dan diolah oleh industri pengolahan rotan domestik menurun, maka dengan probabilitas 

yang tinggi ekspor barang jadi dari rotan akan mengalami penurunan. Penurunan ekspor produk rotan 

jadi ini mungkin masih diperparah dengan tekanan produk sejenis yang diproduksi di negara lain de

ngan bahan baku rotan mentah dari Indonesia. 

Dampak lain yang sering disebutkan dengan kebijakan ekspor rontan adalah penyerapan tena

ga kerja. Penentang kebijakan pembukaan kran ekspor rotan mentah sering menggunakan argumen 

bahwa pembukaan kran ekspor akan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Sebagai konsekuensi dari 

berkurangnya bahan baku rotan mentah yang terserap oleh industri pengolahan, maka pengurangan 

tenaga kerja di industri pengolahan rotan memang tidak terelakkan. Tetapi peningkatan produksi rotan 

mentah akibat pembebasan ekspor rotan mentah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor 

produksi rotan mentah. Untuk analisis lebih jauh tentang dampak terhadap penyerapan tenaga kerja, 

kita akan menggunakan notasi yang disajikan pada Tabet I. 
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Tabel 1: Dampak Kebijakan Ekspor Rotan 

Variabel 
Kuantitas yang diproduksi 
Kuantitas yang terserap pengolah 
Harga keseimbangan 
Kuantitas tenaga kerja bahan baku 
Kuantitas tenaga kerja pengolah 

Kebijakan Rotan Mentah 
Tanpa Ekspor Dengan Ekspor 

q11 q12 

qz1 qzz 
p(q11) p(q12l 

L1(q11) L1(q12) 

L2(q21l L2(q22) 

4 

Karena q11 < q12. maka L1 (q11l < L1 (q12J. Perubahan penyerapan tenaga kerja untuk mempro

duksi rotanmentah adalahliL1 = L1 (q12l-L1 (q11). Karena q21 > q22· maka L2(q21l > L2(q22). Perubahan 

penyerapan tenaga kerja untuk mengolah rotan adalah liL2 = L 2(q22 J-L 2(q21 ). Perubahan penyerapan 

tenaga kerja total adalah liL = liL 1 + liL2. Karena liL1 > 0 dan liL2 < 0, maka 

{ 

< 0, jika liL1 < -liL2 

D.L= 

> 0, jika liL1 > -D.L2 

(1) 

Jadi, perubahan kebijakan menyebabkan penambahan tenaga kerja di sektor bahan baku, se

mentara menyebabkan penurunan tenaga kerja di sektor pengolahan. Bagaimana resultantenya? Saya 

tidak memiliki data untuk menjawab pertanyaan ini dengan pasti. Namun, berdasarkan karakteristik 

kedua sektor tersebut - sektor bahan baku lebih bersifat labor intensive ketimbang sektor pengolahan 

- saya memperkirakan penambahan penyerapan tenaga kerja di sektor bahan baku lebih tinggi ketim

bang penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pengolahan. 

Jika larangan ekspor mentah dan setengah jadi dicabut, maka harga bahan baku dalam negeri 

akan meningkat yang pada gilirannya akan berpengaruh pada menurunnya produksi rotan jadi. Suplai 

produk rotan jadi mengalami penurunan, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor, dengan akibat 

akan meningkatkan harga keseimbangan. Menurut Gunawan. (2002), peningkatkan harga ini dapat 

melampaui penurunan kuantitas yang terjual sehingga penerimaan menjadi meningkat. Lebih lanjut 

dikatakan bahwa pencabutan larangan ekspor menyebabkan total net surplusnya juga meningkat. 

Bagaimana realitasnya? Tabel 2 memperlihatkan ekspor rotan mentah (HS 140120) dan produk 

rotan jadi CHS 940150, HS 940190, HS 940380). Secara umum, kebijakan buka tutup kran ekspor Ie

bih berdampak pada ekspor rotan mentah ketimbang pada rotan dalam bentuk produk jadi. Penutup

an kran ekspor rotan asalan di tahun 1986 telah menyebabkan penurunan sangat drastis ekspor rotan 

asalan. Peningkatan ekspor rotan asalan kembali bangkit tahun 1998 setelah pemerintah membebaskan 

ekspor segala bentuk rotan bulat dan setengah jadi. Pelarangan ekspor rotan bulat dari hutan alam di 

pertengahan tahun 2004 berdampak menurunkan ekspor rotan mentah di tahun 2005. Ekspor rotan 

asal kembali meningkat di tahun 2006 setelah tahun sebelumnya pemerintah mengijinkan ekspor rotan 

asalan dan setengah jadi. 

Data ekspor rotan produk jadi tidak memperlihatkan gejolak yang berarti, kecuali adanya penu

runan yang sangat drastis pada tahun 1998 yang segera pulih kembali di tahun berikutnya. Apakah 

data ekspor rotan produk jadi yang tersaji pada Tabel 2 belum menangkap kondisi industri rotan yang 

sesungguhnya? Bahkan sejak dikeluarkan peraturan Mendag Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005, ekspor 

produk rotan kategori HS 940190 dan HS 940380 mengalami peningkatan baik dalam volume maupun 

dalam nilainya. 
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Tabel 2: Ekspor Produk Rotan dari Indonesia 

Rotan Mentah HS 940150 HS 940190 HS940380 
Tahun Vol(KgJ Nilai (US$) Vol(Kgl Nilai (US$) Vol (Kg) Nilai (US$) Vol(Kg) Nilai (US$) 

1990 1.747.443 3.042.721 34.713.176 109.989.792 7.198.343 9.397.368 25.605.640 75.339.160 
1991 196.017 446.688 43.203.804 137.895.248 5.446.219 8.728.991 27.649.490 90.453.904 
1992 53.230 121.083 41.938.936 127.180.648 8.644.343 12.304.192 35.902.652 115.654.912 
1993 20.372 69.920 45.804.504 156.086.480 9.975.111 18.362.204 45.570.376 131.719.344 
1994 4.979 15.795 47.140.568 159.504.176 13.168.768 18.789.140 46.896.468 143.132.048 
1995 2.516 10.209 50.817.232 176.249.584 13.563.076 20.106.408 42.248.220 135.025.776 
1996 1.273 4.176 45.767.540 173.774.176 15.676.854 21.693.856 38.992.496 123.757.008 
1997 26.897 50.288 29.534.564 101.653.160 9.532.036 15.023.554 30.714.876 64.781.516 
1998 489.428 781.381 10.041.921 30.544.324 6.712.695 7.310.057 10.420.444 21.120.824 
1999 4.210.009 3.438.543 66.762.885 180.606.734 15.299.141 20.181.774 43.999.316 88.414.210 
2000 14.680.430 9.117.684 68.227.248 187.616.900 15.971.844 21.881.591 49.585.439 96.141.283 
2001 22.125.450 12.864.919 67.013.376 172.915.488 10.539.067 18.398.540 53.552.508 86.166.448 
2002 22.253.818 13.303.572 76.340.399 182. 760.438 12.457.336 19.471.020 64.412.367 94.498.726 
2003 32.724.502 20.566.115 83.866.782 200.466.142 8.803.626 18.438.646 53.023.894 89.508.771 
2004 33.970.022 22.128.374 80.420.658 205.668.889 7.185.183 18.755.545 65.802.984 132.799.223 
2005 18.249.257 14.871.104 72.399.457 191.008.268 5.725.111 17.600.299 71.817.324 176.113.883 
2006 21.613.739 18.786.010 69.796.988 190.443.956 3.464.907 13.678.239 70.447.864 164. 759.387 
2007 28.634.079 24.107.899 76.585.888 222.387 .659 4.144.803 25.770.7'.>6 97.583.867 183.567.301 
2008 30.947.193 27.948.348 53.682.160 170.226.441 5.756.501 41.118.383 117 .568.642 220.952.397 
2009 27.863.593 26.901.677 40.122.413 126.252.638 6.223.417 40.540.000 115.632.328 228.346.574 
Sumber: UNcomtrade http://uncomtrade.un.org 

Di sentra industri rotan di Cirebon, dampak kebijakan pembebasan ekspor rotan asalan dan se

tengah jadi juga tidak terlihat dengan jelas. Dalam hal produksi, ada penurunan di tahun 2005 yang 

berlanjut hingga tahun 2006. Tetapi dalam periode yang jumlah unit industri pengolah mengalami pe

ningkatan. Tabel 3 memperlihatkan dua kecenderungan tersebut. Artinya, produksi rata-rata per peng

olah terjadi penurunan. Hal ini tidak harus dimaknai sebagai sesuatu yang buruk, karena kemungkinan 

lain juga masih sangat terbuka, misalnya bergesernya skala industri pengolah rotan dari skala besar 

yang lebih capital intensive menjadi skala lebih kecil yang lebih labor intensive. Situasi seperti ini lebih 

sesuai dengan demokrasi ekonomi dan untuk menghadapi tingkat pengangguran yang masih tinggi. 

Namun, untuk membuat kesimpulan yang sahih diperlukan informasi yang lebih banyak yang belum 

tersedia saat ini. 

Tabel 3: Produksi dan Jumlah Industri Pengolah Rotan di Cirebon 

Produksi Jumlah Industri 
Tahun (Ton) (Unit) 
1997 47.950 852 
1998 56.669 864 
1999 57.998 892 
2000 60.411 909 
2001 62.707 923 
2002 70.190 952 
2003 81.429 1.019 
2004 91.181 1.069 
2005 81.926 1.102 
2006 76.207 1.123 

Sumber: Dinas Perdagangan Cirebon 
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4 Membangun Kembali Industri Rotan yang Sehat 

Untuk memulai pembangunan industri rotan nasional yang tangguh maka kita harus memulai 

dari fakta paling dasar. Tanpa bantuan atau gangguan dari pemerintah dengan berbagai larangan yang 

tidak masuk akal, produsen rotan asalan dapat hidup. Sebaliknya, kehidupan industri pengolah rotan 

sangat tergantung pada kebijakan pemerintah yang merugikan produsen rotan asalan. Tanpa ada pro

dusen rotan asalan maka tidak akan pernah ada industri pengolahan rotan. Jika kebijakan pemerintah 

tidak menguntungkan bagi produsen rotan asalan, maka produsen rotan asalan dapat beralih usaha se

hingga produksi rotan asalan menurun bahkan berhenti sama sekali. Konsekuensinya, industri rotan 

Indonesia akan mati dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, bila Indonesia ingin berjaya dalam industri 

rotan maka produsen rotan mentah harus diselamatkan lebih dahulu. 

Industri Cina mampu hidup dengan rotan impor dari kita, sementara industri rotan dalam ne

geri justru kerepotan. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah inetisiensi berada di luar produsen rotan 

asalan. Artinya, problem inefisiensi itu pastilah terjadi di industri pengolahan rotan, pemerintah, atau 

keduanya. Pertanyaannya adalah mengapa industri pengolahan rotan dalam negeri kalah kompetitif 

dibandingkan industri pengolahan rotan Cina, paling tidak dalam memberi harga kepada rotan men

tah dari negaranya sendiri? Gamblangnya, mengapa industri pengolahan rotan Indonesia kalah efisien 

dibandingkan industri pengolahan rotan Cina? 

Argumen nilai tambah dapat diterima sejauh tidak mengurangi social welfare dari penghasil 

rotan asalan, namun argumen ini tidak dapat diterima bila produsen rotan asalan dipaksa mengurangi 

welfare akibat dari inefisiensi yang diciptakan pihak lain. Pertanyaan seclerhananya, siapa yang me

nikmati nilai tambah tersebut bila ada. Artinya, nilai tarnbah itu !tarns tercipta melalui inovasi dan 

kreativitas industrial yang genuin yang dibangun melalui research and development. Modal dasar pe

laku industri sejati adalah industriousness! Nilai tambah yang diperoleh melalui proteksi pemerintah 

sebenarnya hanyalah ilusi. Sikap cengeng dan perilaku mcrnburu re11te semakin tidak mendapatkan 

tempat dalam ekonomi dunia yang semakin kompetitif akibat globalisasi. Kebijakan pemerintah ha

rus Pareto improving, bukan sekedar meningkatkan social welfare satu kelompok dengan cara gampang 

mengurangi social welfare kelompok yang lain tanpa kompensasi. 

Argumen kekurangan bahan baku karena ekspor atau penyelundupan merupakan argumen yang 

sangat kekanak-kanakan. Banyak kalangan menyatakan bahwa industri pengolahan rotan Indonesia 

kalah bersaing dengan industri pengolahan rotan Cina karena induslri pengolahan rotan Indonesia ke

kurangan bahan baku akibat penyelundupan rotan mentah. lni adalah kesesatan berpikir yang sering 

terjadi. Penyelundupan terjadi karena lebih menguntungkan dibanclingkan dengan bila tidak melaku

kan penyelundupan. Hal ini pastilah karena harga yang diterima penyelundup lebih tinggi dibanding

kan harga yang diterimanya dari pembeli dalam negeri, bukan karena sebab yang lain - misalnya karena 

yang membeli di luar negeri adalah orang Cina. Tentunya produsen rotan 111entah lebih memilih men

jual produknya di dalam negeri bila keuntungan tinansial hara pan (expected financial gain) yang diteri

manya sama dengan keuntungan finansial harapan dari kcgiatall pc11yclulldupan yang sangat beresiko 

a tau dari kegiatan ekspor legal yang pengurusannya pas ti lebih rumi t diballding perdagangan domestik. 

Fakta bahwa ekspor atau penyelundupan lebih menarik menunjukkan adanya insentif yang luar biasa 

besarnya. Artinya, disparitas harga rotan mentah di pasar domestik Jan pasar internasional ter!alu jauh. 

Hal sebaliknya juga biasa terjadi; bila harga barang impur lcbih mu rah dibandingkan harga ba

rang yang sama dari dalam negeri sendiri, konsumen akan memilih barang impor. Dua variabel pen ting 

yang menjadi perhatian dan pertimbangan konsumen dalam mengai l 10 ii kcp utusan adalah kualitas dan 
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harga barang yang hendak dibelinya, bukan siapa yang membuat barang tersebut. Inilah hukum eko

nomi yang terlalu sulit untuk ditundukkan oleh jargon "cintailah produksi buatan bangsa sendiri" atau 

oleh kebijakan pemerintah yang paling keras sekalipun. Cara paling jitu menundukkan konsumen ada

lah dengan menyediakan barang berkualitas tinggi yang melimpah dan harga yang murah. Sebaliknya, 

cara jitu menundukkan produsen adalah dengan memberikan harga yang kompetitif kepada barang 

yang diproduksinya. 

Dengan memaksakan bukti pasok (Pasal 2 ayat (3) huruf b serta Pas al 5 ayat (3) huruf a Pera tu r

an Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/8/2009) tanpa menyinggung soal harga sebenarnya telah 

bertindak tidak adil dengan memberi beban kepada produsen bahan baku. Pemerintah mengikat satu 

pihak, sementara membiarkan pihak lain dapat berbuat seenaknya. Tindakan seperti ini sudah tidak 

cocok dalam era demokrasi dan perdagangan bebas yang sudah disepakati oleh Pemerintah Indonesia 

sendiri. 

Satu-satunya cara agar industri rotan lebih kompetitif adalah dcngan meningkatkan efisiensi 

sepanjang rantai suplai produk rotan. Hal ini bukan semata-mata tugas petani rotan, pedagang, dan 

pengolah rotan, tetapi yang lebih penting lagi adalah pemerintah. Apa yang telah dilakukan pemerin

tah selama ini bukan hanya memindahkan inefisiensi dari satu bagian ke bagian lainnya melainkan 

menambah inefisiensi dari pelayanan publik dan penyediaan prasarana yang sangat buruk. Bahkan 

pemerintah justru berada pada titik terlemah. Jika industri rotan itu adalah suatu orkestra, maka pe

merintahlah yang menjadi dirijennya. Jika dirijen buruk a tau tidak mampu !Jermain musik, maka tidak 

pada tempatnya bila kita mengharapkan dapat mendengar musik yang indah. 

Dengan memperbaiki infrastruktur dan pelayanan publik, bukan !1a11ya industri rotan yang di

untungkan melainkan seluruh jenis industri akan mendapatkan manfaat. Bagaimana industri Indone

sia mampu bersaing bila jalan lintas Pantai Utara Jawa (Pantura) y<1ng merupakan urat nadi ekonomi 

utama dan terbaik seluruh Indonesia saja mulus hanya di sekitar musim lebaran. Bagaimana mau ber

saing sama Cina bila terminal handling costs di pelabuhan ekspor lndo11csia masih 500% lebih mahal 

daripada terminal handling cost di pelabuhan ekspor Ci11a? Belum lagi listrik yang sering padam, pu

ngutan liar yang masih marak, dan perijinan yang masih sangat berbelit dan lllahal. 

Produsen rotan asalan dan pelaku industri pengolah rot an "sel iarus11 ya" bekerjasarna untuk me

maksa pemerintah melaksanakan pekerjaan rumalmya, bukannya sali11g bern1usuhan dan mematikan 

di antara mereka sendiri. Namun, ketrampilan bekerjasama ini yang tidak dimiliki oleh Bangsa Indone

sia. Lebih parah lagi, ketrampilan bekerjasama tersebut dianggap sebagai sesuatu yang harus terja

di tanpa persiapan karakter orang-orangnya. Persoalannya menjadi bagairnana membangun karakter 

bangsa yang mendorong terbangunnya kapital sosial. Kap ital fisik dalarn bcn t uk jembatan yang menye

berangi Selat Madura memiliki nilai yang tinggi ketika kapital sosialnya jug<1 tinggi. Jika kapital sosialnya 

rendah, jembatan megah tersebut tidak ubahnya besi rongsokan yang tertata rapi dan harus dipreteli 

bagian-bagiannya. Sementara kapital sosial tersebut penting bagi bcrfungsinya ekonomi modern dan 

unsur pokok bagi demokrasi yang stabil, kapital sosial tidak dapat diciptakan atau dibangun dengan 

mudah melalui kebijakan publik (Fukuyama, 2001). 

5 Penutup 

Kinerja ekonomi merupakan hasil dari kerjasama tim. Apa yang tcrjadi pada industri rotan ha

nyalah satu gejala dari mesin ekonomi nasional yang sa11gat tidak disie11 da11 oleh karcna itu kurang 
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kompetitif. Kebijakan ayunan buka tutup ala mainan anak-anak bukan solusi melainkan problem tam

bahan. Pemerintah sejauh ini bukan bagian dari solusi tetapi bagian dari masalah. Bahkan mungkin 

pemerintah adalah problem itu sendiri. 
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