
V I STRATEGI OPERASI DAN PENGEMBANGAN TBBR
SERTA STRATEGI PEMBIAYAAN

Pendirian TBBR sangat dibutuhkan oleh para pengrajin mebel rotan di

daerah Trangsan Sukoharjo, dengan harapan dapat membantu pengrajin

meningkatkan daya saing atau meningkatkan aktivitasnya setelah mengalami

kelesuan dalam beberapa waktu terakhir. Seperti sudah dikemukakan di depan,

salah satu kendala yang memberatkan pengrajin di Trangsan adalah bahan baku
rotan sulit untuk diakses. Kesulitan akses ke BBR ini selain karena keterbatasan

pasokan juga karena beberapa pedagang BBR di Trangsan yang memiliki

informasi tentang datangnya order, disinyalir mempermainkan harga BBR untuk
memperoleh keuntungan. Masalah ini membuat daya saing produk dari pengrajin
mebel rotan menurun, baik di pasar internasional maupun lokal. Keadaan ini

diperburuk dengan krisis global yang melanda negara tujuan ekspor tradisional
mebel rotan seperti Amerika dan Eropa, sehingga jumlah pesanan menurun.

Untuk mengatasi berbagai keterbatasan serta menjaga kelangsungan
usaha, pendirian TBBR memerlukan beberapa strategi dan tahapan praktis dalam
operasionalnya, yang meliputi aspek Pemasaran, Sumber Daya Manusia, dan

Keuangan.

5.1. Aspek Pemasaran TBBR

Perencanaan pemasaran yang matang sangat penting bagi sebuah usaha.

Pendekatan terhadap perencanaan pemasaran dapat dilakukan melalui dua

sisi yaitu lingkungan internal dan ekternal dari sebuah usaha.

Analisa Lingkungan

Seperti diketahui, situasi pasar produk rotan di Indonesia dalam beberapa

tahun terakhir ini lesu. Hal ini terjadi karena petani rotan seperti di Kalimantan
dan Sulawesi lebih suka mengekspor rotan mereka ke beberapa negara produsen

mebel rotan diantaranya seperti Gna, Singapura, Hongkong. Walaupun Mendag

telah merevisi Permendag no,12/M
_

DAG/PERÿ2005 menjadi Permendag
No.3ÿM-DAG/PERÿ2009 dimana ekspor bahan baku rotan dikenakan kuota,
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pada kenyataannnya peraturan ini tidak berjalan dengan baik. Sementara itu

dengan peraturan ini, petani rotan di hulu merasa dirugikan karena rotan yang

mereka pasok ke produsen produk rotan seperti pabrik di klaster mebel rotan

Cirebon maupun di Trangsan tidak dapat ditampung semuanya, sehingga petani

rotan bersikukuh agar tetap diijinkan melakukan ekspor.

Di tingkat klaster mebel rotan Trangsan, dalam pemenuhan kebutuhan

BBR pengrajin sering merasa kesulitan karena pasokan BBR di daerah ini hanya

dikuasai oleh sejumlah kecil pedagang, yang kebanyakan mengambil barangnya

dari Surabaya atau Cirebon. Pengrajin menduga, keadaan ini semakin diperparah

dengan permainan harga yang dilakukan pedagang BBR yang memberatkan
pengrajin karena hampir 30% - 50% komponen produksi untuk pembelian BBR.

Situasi ironis ini seharusnya tidak dihadapi oleh para pengrajin mengingat

Indonesia sebagai sumber rotan terbesar di dunia memasok sekitar 80% dari

pasokan dunia. Berdasarkan data dari Asosiasi Pedagang Rotan Indonesia (APRI),

jumlah rotan yang terserap di pasar dalam negeri hanya 60.000 ton per tahun

dari 690.000 ton potensi rotan. Walaupun kondisi industri mebel rotan saat ini

mengalami penurunan, pengrajin dan pelaku bisnis mebel rotan Trangsan

menyatakan optimis bahwa dalam jangka waktu 3-5 tahun mendatang industri

ini akan kembali pulih seperti duluf (lihat tabel 5.1).

Tabel 5.1 Perkiraan pertumbuhan penjualan produk rotan, pembelian dan harga
BBR (dalam %)

Responded
Pertumbuhan

Penjualan Produk

Pertumbuhan

Pembelian B8R

Pertumbuhan

Harga BBR

Pengrajin Aktif 9
,
87 7

,
68 7

,
15

Eksportir 7
,
50 10,00 7

,
50

Pedagang 11,00 11,00 10,00

Sumber: data survei CEMSED, Agustus 2010

Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa para pemain di hilir dalam industri

pengolahan mebel rotan seperti pengrajin, eksportir dan pedagang BBR

merasakan optimis bahwa industri rotan ini akan kembali berjaya dimana

penjualan produk mebel rotan akan mengalami kenaikan antara 7,5% -11% per

tahun untuk 3 sampai 4 tahun mendatang. Kenaikan penjualan produk rotan

diperkirakan akan berdampak pada kenaikan pembelian BBR berkisar antara

f Namun beberapa eksportir dan ahli yang diwawancarai menyatakan bahwa permintaan mebel dan
produk rotan mungkin meningkat akan tetapi sulit untuk kembali ke posisi sebelum krisis global.
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,68%-ll%, namun pada saat yang sama mereka memperkirakan juga adanya

kenaikan pada sisi harga berkisar antara 7,15%-10%. Oleh karena itu, potensi

bisnisTBBR ini di masa datangsangat menjanjikan karena jika daya saing produk

mebel rotan Indonesia meningkat maka permintaan BBR juga akan meningkat.

Selama ini pengrajin rotan di Trangsan membutuhkan tidak kurang dari

100 ton rotan/bulan, dilayani oleh beberapa pedagang BBR. Para pedagang
BBR di Trangsan cenderung memonopoli pasar sehingga merugikan pengrajin.

Untuk membeli langsung ke sumber BBR (misalnya dari Surabaya) harus
dilakukan dalam jumlah besar sementara pengrajin tidak memiliki cukup modal.

Dengan demikian, ketersediaan TBBR menjadi penting karena akan membantu

mengatasi sebagian dari masalah yang dihadapi oleh pengrajin.

Untuk mendukungstudi kelayakanTBBR, penelitian ini melakukan identifikasi

keinginan pelanggan terhadap produk BBR yang akan dijual (tabel 5.2).

Tabel 5.2 Identifikasi Keinginan Pelanggan (Pengrajin di Trangsan)

Item Kualifikasi yang diinginkan Responden

Harga Bersedia membeli dengan harga yang
sama dengan pedagang BBR yang
sudah ada asal harga stabil dan
pasokan rotan tersedia

(79,60%)

Kualrtas Menyediakan beberapa grade yang
dibutuhkan seperti A, B, BC

(96,87%)

Sistem

pembayaran
Membayar tunai (52,70%)

Variasi

produk
Tidak hanya menjual BBR saja tetapi
juga bahan pelengkap lain seperti
enceng gondok, 

"banana"

(61,26%)

Sumber: data survei Cemsed, Agustus 2010

Data di atas memperlihatkan bahwa pengrajin rotan di Trangsan pada

umumnya bersedia membeli kebutuhan bahan baku mereka di TBBR dengan

harga yang sama dengan harga pedagang BBR yang sudah ada. Kesediaan

pengrajin diikuti dengan harapan seperti harga yang stabil dan pasokan yang

berkelanjutan. Pengalaman pengrajin adalah ketika order meningkat pedagang

BBR cenderung mempermainkan harga dengan mengesankan kelangkaan

pasokan. Keberadaan TBBR diharapkan mengatasi masalah ini. Sementara itu

sebagian pengrajin bersedia membeli dengan tunai (52,70%) kepada TBBR,

walaupun ada sebagian lain yang mengharapkan diberi peluang membeli secara
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kredit atau mengangsur. Sistim pembelian tunai tentu saja akan menguntungkan

TBBR karena aliran cash //ownya dapat terjaga. Hal lain yang perlu

dipertimbangkan adalah keinginan agar TBBR juga menjual bahan baku lain

selain rotan seperti enceng gondok dan serat batang pisang.

Untuk memberikan gambaran secara lebih lengkap tentang pendirian

TBBR, berikut ini disajikan analisis kekuatan dan kelemahan dari pendirian TBBR.

Tabel 5.3 Kekuatan dan kelemahan TBBR

NO Uraian Kekuatan Kelemahan

1 Harga TBBR punya potensi memberikan
harga yang relatif iebih murah, bila
TBBR mampu bekerja lebih efisien
dan mampu memotong alur
distribusi rotan.

Kelangkaan pasokan BBR dalam negeri
akibat kebijakan eksport bahan baku
yang terus berfanjut dapat membuat
harga BBR tetap fluktuatif

2 Pengalaman Beberapa pengurus TBBR dapat
menjalin kemitraan dengan
pedagang BBR yang sudah ada
dalam pengembangan TBBR

Beberapa pedagang BBR yang
malayani Desa Trangsan sudah lebih
berpengalaman dalam bisnis ini

3 Pangsa Pasar Desa Trangsan merupakan klaster
pengrajin mebel rotan, pasar ini
dapat menjadi captive market yang

diharapkan dapat menyerap BBR
dari TBBR

Pengrajin desa Trangsan yang
merupakan target pasar pedagang
BBR sudah merasa nyaman dilayani
oleh pedagang BBR

4 Hambatan

Masuk

Dukungan pengrajin bagi pendirian
TBBR.

Relatif dapat diatasi dengan
membuat kemitraan dengan
beberapa pedagang BBR dan
pelaku rantai nilai lainnya.

Sikap resistensi para pedagang BBR
dapat membuat iklim usaha tidak
sehat.

Rasa ketidak percayaan antar pelaku
rantai nilai sehingga mengganggu
potensi penggalangan dana dan
kerjasama lain.

5 Distribusi Kontinyuitas ketersediaan BBR
TBBR membantu pengrajin di
Trangsan untuk mendapatkan BBR
yang relatif mudah dan murah

TBBR tidak mampu memotong saluran
distribusi sehingga biaya memperoleh
pasokan BBR tetap tinggi.

6 Kualitas produk Produk yang ditawarkan sama atau
lebih baik dari yang sudah ada

Beberapa pedagang BBR sudah
memberikan kualitas produk yang baik

7 Kepuasan

Pelanggan
Pemberian input yang rutin via
forum dialog.

Jika loyalitas pengrajin kepada

pedagang tinggi, kesalahan kecil
dalam pelayanan akan menimbulkan
ketidak puasan konsumen.

Seperti diketahui, adanya berbagai keterbatasan untuk pendirian TBBR

mendorong dimunculkannya beberapa tawaran alternatif pendirian. Disini

diusulkan 3 skenario utama yaitu skenario Embrio I dengan aktivitas pada
perdagangan (distribusi), skenario Embrio II dengan aktivitas pada pengolahan
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(produksi dan distribusi), serta skenario Kapasitas Penuh (Full Capacity) dengan
kegiatan pengolahan. Pada skenario Embrio I dan Embrio II, TBBR diasumsikan

menguasai 50% pangsa pasar kebutuhan rotan di klaster. Asumsi ini dipilih karena

pada tahap awal pendirian TBBR masih banyak dibutuhkan pembelajaran yang

harus dilakukan oleh pengelola TBBR sehingga potensi pasar yang akan diiayani
hanya setengah dari kebutuhan penuh pengrajin. Sementara itu pada skenario

yang lain yaitu Full Capacity diasumsikan TBBR akan beroperasi dengan kapasitas

penuh yaitu mampu menguasai 100% pangsa pasar di klaster.

Bauran Pemasaran

Bauran Pemasaran merupakan interaksi dari empat variabel utama dalam

pemasaran yaitu: produk, harga, distribusi dan promosi.

Produk. Pada skenario Embrio I, TBBR akan fokus menjual BBR jadi yang paling

banyak dibutuhkan oleh pengrajin baik jenis maupun kualitasnya dimana BBR

tersebut dibeli dalam bentuk bahan rotan jadi dan pengrajin tinggal memakai,
sedangkan pada tahap skenario Embrio II TBBR ini mengolah rotan mentah

menjadi rotan jadi sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang
lebih besar karena melakukan proses produksi sendiri. Pada skenario Full

Capacity, strategi produk TBBR adalah mengolah sendiri BBR mentah menjadi

rotan jadi. Pada skenario ini juga akan ditawarkan beberapa jenis kualitas/grade
seperti dari A sampai C. Jika jumlah dan jenis produk BBR ini dapat diserap
pasar dengan baik, selanjutnya TBBR ini dapat menjual bahan baku penolong

lain seperti serat batang pisang/debog pisang dan enceng gondok. Selain itu
TBBR juga melakukan inovasi terhadap BBR rotan yang sudah ada dengan cara

membuat varian baru BBR dengan kualitas yang lebih bagus. Untuk menjaga

kualitas, harus dilakukan Quality Control yang ketat mulai dari tempat pemasok

dengan cara mengecek barang yang akan dikirim serta melakukan perjanjian
dengan pemasok untuk mengembalikan jika barang yang diterima rusak dan

mendapat gantinya dengan biaya kirim di tanggung pemasok. Quality Control

yang ketat ini dapat tercapai jika tenaga pengelola TBBR ini memiliki keahlian

yang memadai di bidang rotan.

Harga. Pada skenario Embrio baik I dan II, harga produk adalah harga normal

di pasar, namun diharapkan harga tersebut stabil. Pada skenario Full Capacity,
harga yang ditawarkan diharapkan relatif lebih murah karena BBR diambil
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langsung dari pemasok di sumber bahan baku. Selain itu stabilitas harga dapat

terjadi karena TBBR membeli BBR dalam jumlah besar. Pada pengembangan

lanjut, untuk menarik peminat pembeli dalam jangka panjang diberikan diskon

jika membeli dalam jumlah besar. Sebagaigambaran, harga beberapa jenis rotan

pada tahun 2010 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4 Jenis dan Harga Rotan

Jenis Rotan Harga terendah Harga tertinggi

Mandola poles 10.240 11.783

Mandola semi poles 7
.430 9

.
000

Asalan 6
.
361 6

.
639

Kubu 9
.
684 9

.
714

Fitrit 14.388 17.786

Sumber: data survei CEMSED Agustus 2010

Data di atas adalah harga yang didapatkan berdasarkan survei kepada

para pengrajin rotan di daerah Trangsan Sukoharjo. Pemilihan jenis rotan ke

dalam 5 jenis bagian berdasarkan data rotan yang sering digunakan oleh

pengrajin. Sebagai pembanding harga, maka dalam penelitian ini akan disajikan

pula beberapa harga rotan dari pemasok yang berada di Surabaya maupun

Kalimantan yang diperoleh pada Desember 2010.

Tabel 5.5 Jenis dan Harga Rotan (Pemasok)

No Jenis Rotan Supplier Harga (Rp)
1 Batang Poles Ab22/24-22/26 MP (Surabaya) 10.000

2 Batang Poles Ab 26-28 MP (Surabaya) 11.000

3 Batang Poles Ab28/30-32/34 MP (Surabaya) 11.500

Fitrit BC MP (Surabaya) 15.000

4 Batang Poles Ab22/24-22/26 WLPI (Maros Kalimantan) 12.000

5 Batang Poles Ab 26-28 WLPI (Maros Kalimantan) 12.500

6 Batang Poles Ab28/30-32/34 WLPI (Maros Kalimantan) 12.500

Fitrit BC WLPI (Maros Kalimantan) 18.500

Sumber : data Cemsed 2010

Berdasarkan data pemasok di atas dapat dilihat bahwa kisaran harga rotan

di Surabaya justru lebih murah dibandingkan jika membeli dari Kalimantan.

Selisihnya bisa mencapai Rp 1000-Rp 3000 (lebih murah di Surabaya). Jika

dibandingkan dengan data harga beli bahan baku rotan yang dilakukan oleh
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para pengrajin di Trangsan maka harga pemasok di Surabaya lebih dimungkinkan

karena memiliki kisaran harga yang ada pada kisaran beli saat ini. Oleh karena
karena itu pembelian bahan baku rotan untuk tahap awal lebih baik melalui

Surabaya terlebih dahulu. Jika TBBR ini sudah mulai berjalan dengan lancar
dapat dilakukan penjajakan pembelian TBBR mentah langsung dari Kalimantan
atau Sulawesi

Keresahan yang terjadi di kalangan pengrajin rotan Trangsan selama ini
adalah terjadinya perubahan harga yangterlalu besar pada beberapa jenis BBR

sehingga mengacaukan perhitungan yang sudah dibuat pengrajin yang menjadi
dasar negosiasi untuk memperoleh order. Perubahan ini akan memaksa

pengrajin mengurangi margin laba atau yang lebih buruk terpaksa mengganti
bahan baku yang dipakai dengan grade yang lebih rendah sehingga sering

mempengaruhi kualitas produk. Oleh karena itu diharapkan TBBR nantinya bisa

berperan menjadi sebuah lembaga penyangga (Buffer) bagi para pengrajin yang
dapat mengendalikan stabilitas harga dan ketersediaan sehingga mereka lebih

bisa bersaing di pasar. Untuk berperan sebagai lembaga penyangga, yang

menjaga menstabilkan harga dan ketersediaan rotan di pasar, TBBR perlu

memiliki persediaan dalam jumlah besar dan membeli rotan lebih banyak pada

saat murah, kemudian disimpan dan akan dijual kembali ke pengrajin ketika

harga rotan di pasar mahal dengan harga normal. Dalam hal ini TBBR mem-

butuhkan modal yang besar untuk pengadaan persediaan.

Distribusi

Saluran distribusi berperan penting terhadap harga yang harus dibayar

konsumen karena semakin panjang saluran ditribusi semakin banyak pihak

terlibat mengambil marjin laba membuat harga menjadi lebih mahal. Dalam

skenario Embrio I, pemenuhan kebutuhan pasokan BBR diperoleh dengan

membeli dari Surabaya. Alasan memilih pemasok dari Surabaya adalah (1) jenis

BBR yang dibutuhkan adalah BBR yang sudah jadi. Berdasarkan hasil survei,
harga di Surabaya justru lebih murah dibandingkan dengan harga rotan di

Kalimantan. Sebagai contoh rotan jenis fitrit dengan grade BC/kg di Surabaya
harganya Rp.15.000, sedangkan di Kalimantan dengan jenis yang sama bisa

mencapai harga Rp 18.500. Harga rotan dari Surabaya lebih murah, karena

memiliki depo penampungan di daerah asal rotan dengan pemasok yang rutin.
Untuk memperoleh pasokan rutin dibutuhkan kerjasama yang erat dan lama

yang menumbuhkan rasa saling percaya antara orang kepercayaan yang
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ditempatkan di depo dengan mitra lokal mereka. (2) faktor pengalaman dari

pengelola TBBR yang masih baru, mengingat pasokan dari Sulawesi maupun

Kalimantan membutuhkan pengetahuan dan skill yang bagus untuk menentukan
rotan berkualitas

, serta kepercayaan yangtercipta dari hubungan jangka panjang.

Dalam skenario Embrio II pembelian rotan masih sama dengan skenario

Embrio I yaitu memperoleh pasokan dari Surabaya, yang membedakan adalah

BBR yang dibeli tidak semuanya dalam bentuk rotan siap pakai tapi juga rota

mentah. Untuk menghindari resistensi para pedagang BBR yang sudah

beroperasi sebelumnya dapat dibuat kerjasama kemitraan antara TBBR dengan

pedagang BBR dalam bentuk penyewaan mesin-mesin produksi yang dimiliki.

Pada tahap ini juga mulai dijajagi kemungkinan memperoleh pasokan langsung

dari pemasok BBR dari Kalimantan dan Sulawesi. Dengan berkembangnya

pangsa pasar dimana TBBR mampu menguasai pasar seluruh klaster (skenario

Full Capacity), diharapkan TBBR mampu menawarkan harga produk lebih murah.
Hal ini akan bisa dilakukan bila TBBR memanfaatkan skala ekonomis serta

mampu memotong rantai distribusi rotan dengan cara membeli langsung dari

Kalimantan dan Sulawesi. Dalam jangka panjang perlu dibangun kerjasama antar

pemerintah daerah untuk menjamin pasokan dan harga.

Di daerah Trangsan Sukoharjo kebanyakan pelaku industri rotan

terkonsentrasi untuk menghasilkan produk rotan. Berikut ini data pelaku dalam

industri rotan yang di survei oleh CEMSED tahun 2010
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Tabel 5.6 Pelaku dalam rantai nilai Rotari di Trarigsari Sukoharjo

Pelaku Jumlah

Petani (asal rotan) 0

Pengepul (asal rotan) 0

Pengepul (Surabaya) 0

Pedagang Bahan Baku (Trangsan) 5

Pengrajin Rotan Aktif (Trangsan) 85

Eksportir Furniture Rotan (Trangsan) 10

Sumber: Data Cemsed 2010

Berdasarkan tabel 5.6 di atas, dapat dilihat bahwa dalam industri rotan

di daerah Trangsan pelakunya di dominasi oleh pengrajin rotan. Para pengrajin

ini mengolah produk jadi rotan seperti mebel, sedangkan pelaku yang berdagang

bahan baku rotan (BBR) hanya berkisar 15 (eksportir pada umumnya juga
meyediakan BBR untuk pengrajin rotan yang menjadi sub kontrak mereka).
Seperti dikemukakan di atas, BBR di daerah Trangsan kebanyakan diambil dari

Surabaya karena risiko yang ditanggung lebih rendah dibandingkan membeli

langsung dari Kalimantan/Sulawesi. Jika ada beberapa pelaku yang membeli

langsung dari Kalimantan atau Sulawesi mereka sudah memiliki orang

kepercayaan yang bedomisili di daerah tersebutyang menjalin kemitraan dengan

petani/ pedagang lokal. Selain itu, selain itu mereka juga harus memiliki modal

yang cukup besar. Selama ini Surabaya merupakan pintu gerbang utama
masuknya rotan dari daerah asal Kalimantan dan Sulawesi menuju beberapa

daerah di pulau Jawa seperti Sukoharjo, Cirebon.

Pembelian langsung ke daerah dapat dilakukan dengan pedagang pemasok

di daerah penghasil rotan. Terlampir adalah daftar beberapa pemasok yang dapat

dijajagi untuk kerjasama dengan TBBR. Sementara itu saluran distribusi yang

baru memotong beberapa rantai distribusi dimana pemerintah Kabupaten

Sukoharjo melalui Departemen terkait seperti Departemen Perindustrian dan

Perdagangan menjembatani proses transaksi ini dengan akses langsung ke

pemasok di Kalimantan/ Sulawesi. Keunggulan TBBR dapat dicapai jika TBBR juga
berperan sebagai pengepul, pemroses dan juga distributor, sehingga diperoleh

efisiensi pada berbagai tingkat termasuk pengolahan yang pada akhirnya
berdampak pada harga produk yang relatif lebih murah dan stabil. Seperti sudah

dikemukakan di depan, pembelian langsung BBR ke Kalimantan/Sulawesi

membutuhkan seseorang yang ahli dalam bidang rotan agar tidak terjadi
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kesalahan dalam kualitas BBR yang dibeli. Dalam kaitan ini dibutuhkan rasa

kepercayaan antara petani/pengepul yang berada di Sulawesi/kalimantan

dengan pembeli rotan yang berada di Trangsan. Beberapa pengalaman pengrajin

rotan di Trangsan pada akhirnya gagal melakukan transaksi pembelian dengan
petani/pengepul rotan di Sulawesi dan Kalimantan karena diantara mereka tidak

ada rasa saling percaya. Untuk mengatasi hal ini dapat dibuat sebuah lembaga

penjamin seperti pemerintah (Sulawesi/ Kalimantan dengan Sukoharjo) melalui

Departemen terkait seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan untukmenjamin transaksi ini.Promosi. Pada skenario Embrio I dan II, promosi akan dilakukan secara internal

tertebih dahulu hanya di daerah sekitar Trangsan dan Luwang, yang merupakan

daerah pengrajin mebel rotan dengan menggunakan alat promosi sederhana

seperti meyebarkan brosur di daerah tersebut. Dengan berkembangnya waktu,

diharapkan semua kebutuhan BBR di daerah ini dapat dipasok oleh TBBR. Pada

skenario Full Capacity, bentuk promosi menggunakan brosur yang berisi jenis
produk yang di jual, diskon harga pada masa awal pendirian, servis pelayanan

antar barang. Promosi yang lain bisa dilakukan melalui pembayaran kredit

dengan memberikan jaminan tertentu seperti BPKB kendardan bermotor atau

sertifikat tanah/ bangunan. Jaminan itu diperlukan karena berdasarkan survei

ke beberapa eksportir mengatakan banyak pengrajin sering melakukan

tunggakan pembayaran. Jika pasar Trangsan dan sekitamya sudah terpenuhi

maka TBBR dapat memperluas pelayanan ke daerah Solo Raya, bahkan melayani

pasar lain seperti Cirebon. Promosi juga dapat dilakukan bekerjasama dengan
pemerintah daerah setempat sebagai salah satu produk unggulan Pemda

Sukoharjo.

5.2. Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek ini terkait dengan bagaimana bentuk kelembagaan dan siapa yang

akan mengelola TBBR. Seperti sudah dikemukakan di depan, hasil survei Cemsed

(2010) memperlihatkan bahwa lebih dari 50% responden pengrajin mebel di

Trangsan menyatakan tidak setuju jika bentuk organisasi untuk mengelola

kegiatan ini adalah dalam bentuk koperasi. Persepsi pengrajin adalah jika

kelembagaannya dibuat dalam bentuk koperasi yang lebih diuntungkan adalah
pengurusnya saja. Pengalaman menunjukkan beberapa koperasi yangterbentuk

di klaster mebel rotan Trangsan tidak mampu bertahan lama. Bentuk koperasi
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sebetulnya merupakan bentuk kelembagaan yang paling ideal dalam

pembentukan TBBR. Jenis badan hukum koperasi dapat memaksimalkan

partisipasi para pengrajin dengan menerapkan pengelolaan secara demokratis

(dari, oleh, dan untuk) mereka sendiri. Selain itu model kelembagaan koperasi
sangat membantu proses pemberdayaan UMKM dalam menciptakan

kemandirian. Untuk membangun organisasi koperasi yang kuat perlu dibuat

sebuah kebersamaan dan rasa saling percaya dari para anggota dan pengurus.

Oleh karena itu perlu usaha untuk menumbuhkan kepercayaan diantara pelaku

usaha. Agar proses kelembagaan TBBR berjalan stabil, dapat dibuat sebuah

pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait seperti
Departemen Perindustrian, Bank Indonesia, Perguruan Tinggi, ASMINDO.

Namun pihak-pihak yang terlibat dalam pendampingan, diharapkan secara

serius berupaya menghindarkan koperasi yang akan didirikan dari kegagalan.
Jika bentuk TBBR adalah koperasi, maka terdapat dua cara pembentukan

koperasi ini yaitu: (1) menggunakan koperasi yang sudah ada di Kluster Trangsan

dengan penambahan anggota dan perubahan kepengurusan, (2) membuat

koperasi baru dengan anggota dan kepengurusan yang baru. Untuk membangkit-

kan kepercayaan para pengrajin tentang koperasi maka diharapkan terjadi
kerjasama yang baik diantara para anggota dan pegurus koperasi. Pengurus

Koperasi diharapkan dari SDM lokal Trangsan yang memiliki pengalaman dalam
bidang rotan. Pemilihan SDM lokal sebagai pengurus dan pengelola berdasarkan

alasan bahwa orang-orang ini memiliki pengetahuan dalam hal karakteristik

klaster rotan Trangsan sehingga diharapkan memiliki komitmen mengembang-

kan klaster Trangsan. Hal ini belajar dari pengalaman TBBR di Cirebon yang

akhirnya gulung tikar karena pengelola TBBR tidak memiliki komitmen yang

tinggi.

Bentuk lain yang perlu dipertimbangkan adalah melibatkan pemerintah
melalui pembentukan Badan Usaha Daerah (BUMD). Dengan adanya BUMD ini

diharapkan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah Sukoharjo, selain itu
pengelolaan dari TBBR sendiri diharapkan lebih profesional dibandingkan

dengan bentuk koperasi karena pemerintah daerah tentunya memiliki standar
pengelolaan yang lebih baik. Dengan pengelolaan yang baik diharapkan TBBR

ini kedepannya dapat menjadi lembaga semacam Bulog untuk rotan sehingga

fungsi penyangga dapat berjalan sehingga pengrajin rotanpun dapat
diuntungkan. Selain keunggulan di atas bentuk BUMD juga memiliki kelemahan
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yaitu adanya kepentingan pemerintah daerah dalam pengelolaan TBBR ini

dimungkinkan kepentingan para pengrajin rotan terabaikan, padahal tujuan

utama dari pendirian TBBR ini adalah untuk membantu kelancaran proses

produksi pengrajin rotan.

Diantara beberapa alternatif bentuk kelembagaan tersebut, bentuk BUMD

merupakan bentuk yang ideal mengingat keterbatasan pendanaan yang berasal

dari pengrajin, serta adanya distrust diantara pelaku industri mebel rotan. Untuk

menghindari terabaikannya kepentingan pengrajin, diharapkan BUMD sering

melakukan koordinasi dengan para pengrajin rotan untuk memperoleh masukan-
masukan dari pengrajin. Berikut ini beberapa langkah persiapan yang harus

dilakukan oleh Pemda Sukoharjo dalam membentuk TBBR sebagai sebuah BUMD:
1

. Membentuk tim kerja yang terdiri dari berbagai stakeholder untuk menindak-

lanjuti studi kelayakan TBBR secara lebih rinci.

Hasil penelitian ini meyatakan bahwa secara finansial maupun non finansial

pendirian TBBR ini layak, namun masih banyak hal detil yang belum ditentu-

kan seperti lokasi TBBR persisnya dimana, bagaimana akses jalan ke TBBR

dll. Penentuan lokasi dan infrastruktur seperti akses jalan yang mudah menuju

TBBR ini akan mempengaruhi kelancaran infrastruktur sehingga distribusi

TBBR ini menjadi lebih ekonomis
2

. Melakukan sosialisasi tentang pendirian TBBR

Sosialisasi perlu dilakukan ke berbagai stakeholder serta membangun trust

diantara pelaku industri. Sosialisasi juga perlu dilakukan ke wakil-wakil rakyat

agar mereka bersedia menyetujui penggunaan dana daerah untuk pendirian
TBBR.

3
. Menyiapkan proses perijinan

Proses perijinan ini perlu untuk legal formal dari badan usaha BUMD ini
4

. Penyiapan sumber daya (baik itu sumber daya modal, manusia yang akan

mengelola TBBR ini). Penyiapan Sumber daya menjadi tugas penting bagi

pemda Sukoharjo selain mempersiapkan modal pemerintah daerah juga

harus mampu mencari orang-orang yang tepat dalam mengelola TBBR ini.

Diharapkan mereka yang dipilih adalah orang-orang yang sudah tahu

karakteristik industri rotan yang ada di daerah Sukoharjo dan juga memiliki

komitmen yang tinggi dalam pengembangan industri rotan. Hal ini perlu

dilakukan dari awal agar kasus yang terjadi di terminal rotan Cirebon tidak

terulang lagi.
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5
. Pembuatan sarana dan prasarana berdirinya TBBR (seperti pengadaan lokasi,

gedung, infrastruktur)
6

. Pelaksanaan operasional TBBR
7

. Evaluasi dari pelaksanaan TBBR

Pada tahap awal evaluasi periu dilakukan untuk melihat sejauh mana target

yang sudah dicapai dan perbaikan apa saja yang dilakukan untuk

pengembangan TBBR ke depan

Struktur Organisasi baik dalam bentuk koperasi maupun BUMD hampir

sama yang membedakan adalah pada level tertinggi. Untuk koperasi dipegang
oleh Rapat Anggota Tahunan, sedangkan BUMD dipegang oleh Pemda

Sukoharjo. Sementara itu level yang lain tidak berbeda.

Pada tahap embrio, struktur organisasi dibuat secara sederhana sbb:

Gambar 5.2 Struktur Organisasi TBBR sekarang

Struktur organisasi di atas diterapkan pada skenario Embrio I dan II.

Komposisi karyawan yang ditempatkan pada masing-masing level antara skenario

Embrio I dan II tidak banyak perubahan kecuali di level satu untuk karyawan di

bagian Produksi dan Pengepakan. Pada skenario Embrio II karyawan yang berada

di bagian ini lebih banyak jika dibandingkan dengan skenario embrio I, mengingat
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peran TBBR Skenario Embrio II pengolahan yaitu memproduksi rotan mentah

menjadi rotan jadi.

Struktur organisasi di atas terdiri dari 4 level sebagai berikut:

Level 4: RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam level ini tanggung jawab sebatas

bagaimana membuat target laba/rugi yang dihasilkan oleh koperasi misalnya
keuntungan yang diperoleh minimal sama dengan bunga bank yang berlaku.

Anggota koperasi kurang lebih 100 orang pengrajin yang berada di Trangsan

Level 3: Pengurus dan pengawas bertanggung jawab untuk mengamankan

kepentingan pemodal dan memastikan lancarnya seluruh kegiatan operasional

koperasi TBBR. Pengurus dan pengawas masing-masing 5 orang.

Level 2: Pengelola (managing director) satu orang, bertanggung jawab pada

perencanaan dan pengawasan masing-masing unit dan memastikan seluruh
unit berjalan semestinya. Diharapkan pengelola koperasi ini adalah seseorang

yang sudah memiliki pengalaman menjalankan bisnis rotan dan memiliki

integritas dan komitmen yang tinggi dalam pengelolaan TBBR.

Level 1 (skenario Embrio I): Staff yang melakukan tanggung jawab pada

pendukung operasional lapangan, seperti yang sudah dibuat oleh kepala bagian.

Bagian pergudangan dan pengiriman 2 orang, produksi dan pengepakan
skenario Embrio 14 orang, sedangkan untuk skenario Embrio II ada 28 orang,

administrasi dan pelayanan umum 1 orang, penjualan 1 orang, keuangan dan

akuntansi 1 orang, pemeliharaan 1 orang, satkam 2 orang. Untuk level ini masing-

masing bagian memiliki tugas yang berbeda-beda.

Pada tahap Full Capacity, struktur organisasi TBBR ini disesuaikan terhadap

perubahan. Berkaitan dengan struktur, peneliti mendukung Struktur Organisasi

yang pernah diusulkan GTZ tahun 2007.
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Gambar 5.3 Struktur Organisasi TBBR

Keterangan :

-> garis komando

- garis kerjasama

Sumber: GTZ (2007)

Struktur organisasi di atas terdiri dari 5 level sebagai berikut:

Level 5: RAT adalah Rapat Anggota Tahunan, pemegang kekuasaan tertinggi,

memiliki tanggung jawab sebatas bagaimana membuat target laba/rugi yang

dihasilkan oleh koperasi misalnya keuntungan yang diperoleh minimal sama

dengan bunga bank yang berlaku. Anggota koperasi ini diharapkan minimal

sama dengan anggota Koperasi Klasteryang saat ini beranggotakan kurang lebih

25 orang. Menurut peneliti, tenaga kerjapun dapat diangkat menjadi anggota

agar hasil pengelolaan secara demokratis dapat dinikmati oleh semua
stakeholder.

Level 4: Pengurus dan pengawas bertanggung jawab mengamankan kepentingan

pemodal dan memastikan lancarnya seluruh kegiatan operasional TBBR.

Pengurus dan pengawas masing-masing 5 orang sebagai perwakilan anggota

dan stakeholder. Mereka ini tidak dibayar, hanya memperoleh uang transport.

Level 3: Managing Director bertanggung jawab pada perencanaan dan

pengawasan masing-masing unit dan memastikan seluruh unit berjalan semestinya.

Jumlah pengelola satu orang, diharapkan sudah memiliki pengalaman
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menjalankan bisnis rotan dan memiliki integritas dan komitmen yang tinggi

dalam pengelolaan TBBR.

Level 2: Kabag bertanggung jawab pelaksanaan operasional lapangan seperti

yangdirencanakan oleh level pengelola. Masing-masing Kabag untuk unit Rotan

dan Pendukung satu orang.

Level 1: Level ini adalah karyawan yang melakukan tanggung jawab pendukung

operasional lapangan, yaitu bagian pergudangan dan pengiriman 2 orang,

produksi 5 orang, administrasi 1 orang, penjualan 1 orang, keuangan dan

akuntansi 1 orang, pelayanan umum 1 orang, serta 56 orang staff produksi.

Untuk level ini masing-masing bagian memiliki tugas yang berbeda-beda. Berikut

ini contoh tugas dari beberapa bagian di level 1.

Tabel 5.7 Tugas Unit di Level 1

Bagian Tugas kidikator

Pergudangan dan
pengiriman

Prosedur persiapan pengadaan bahan baku
mulai pengambilan barang dari gudang
sampai pengiriman ke konsumen

Terlaksananya kegiatan sesuai target

Membuat panduan prosedur produksi dari
membuat slip permintaan barang sampai
stock gudang

Terbangunnya kebiasaan tertib
prosedur, merekam, meringkas, dan
melaporkan

Membuat laporan rangkuman persediaan Tersedianya laporan ke pimpinan

Keuangan dan
Akuntansi

Tersedianya prosedur penagihan piutang,
penerimaan tunai, pembayaran gaji dan Iain-
lain

Tersedianya laporan kepada pimpinan

Pembuatan laporan keuangan, neraca,
Rugi/Laba, Arus kas

Penjualan Melakukan strategi promosi untuk
meningkatkan penjualan dengan melihat tren
pasar yang terjadi

Melakukan pencatatan tren penjuaalan
bulanan

Tersedianya brosur, pamflet promosi
dengan kualifikasi informasi yang
diinginkan

Tersedianya informasi data tingkat

penjualan

Administrasi &

Pelayanan Umum
Membantu kegiatan administrasi perusahaan
seperti menyelenggarakan Tata Usaha:
registrasi, inventarisasi, pembukuan,
dokumentasi, korespondensi, kearsipan

Terciptanya tertib dokumentasi,
korespondensi, kearsipan,
inventarisasi, registrasi.

Produksi dan

Pengepakan
Menciptakan standarisasi pengolahan dari
input BBR mentah ke output BBR jadi.

Menciptakan standarisasi pengepakan BBR

Terciptanya standar pengolahan input-
output BBR

Penggajian dan Reward dan Punishment

Seluruh level 1 sampai dengan level 4 akan diberikan gaji sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab masing-masing level yang juga disesuaikan dengan

upah minimum yang berlaku di daerah Sukoharjo berkisar Rp 1.000.000,-. Bagi
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karyawan yang berkinerja bagus misalnya karyawan bagian penjualan berhasii

menjual BBR di atas target yang ditetapkan akan memperoleh reward, berupa

promosi atau bonus uang. Namun, karyawan yang melakukan kesalahan yang

merugikan organisasi ataupun melanggar disiplin akan dikenakan punishment

berupa surat peringatan sampai pemberhentian. Sistim reward dan punishment

perlu dirancang secara layak, memadai dan proporsional. Untuk Level 2 di

skenario Full Capacity gaji dari kepala bagian diberi insentif tunjangan sebesar

Rp. 200.000,-.

Pengembangan Staff

Be be ra pa unit yang memeriukan keahlian khusus berkesempatan melakukan

pengembangan karyawan, misalnya: bagian Akuntansi dan Keuangan meng-

kursuskan karyawannya; bagian produksi melakukan pelatihan penggunaan

mesin proses produksi ataupun pelatihan penciptaan inovasi produk BBR yang

baru. Pelatihan ini dirasa perlu dilakukan karena industri rotan membutuhkan

pengetahuan dan skill yang tinggi tentang karakteristik jenis rotan yang ada di
Indonesia. Upaya pengembangan staff dilakukan beberapa tahun ke depan ketika

TBBRsudah memiliki keuntungan yangrelatif stabil. Selain pengembangan staff

dalam hal rekrutment staff baru juga dapat dilakukan jika organisasi berkembang

dan memeriukan staff baru untuk menggantikan staf lama yang tidak produktif

dan kesulitan dalam pemenuhan order dan menunjang kinerja koperasi.

5.
3

. Strategi Pembiayaan

Sumber dana yang dapat digali oleh TBBR akan sangat tergantung pada

bentuk hukum/kelembagaan dari TBBR. Seperti dikemukakan di depan, bentuk

hukum yang paling tepat adalah koperasi (koperasi pengrajin) mengingat

pengrajin yang akan paling banyak memperoleh manfaat. Akan tetapi dengan

kebutuhan investasi yang besar pada satu sisi dan keterbatasan kemampuan

para pengrajin, tidaklah mungkin mengharapkan pengrajin menyetorkan dana

menutupi kebutuhan modal tersebut Melihat kondisi lapangan saat ini, model

pendanaan TBBR dari modal sendiri tidak bisa sepenuhnya didanai oleh anggota

koperasi saja. Mengingat pemerintah juga punya kepentingan dalam

pengembangan industri rotan ini, maka pilihan lain adalah BUMD.

Beberapa model pembiayaan yang mungkin diterapkan bagi pendirian
TBBR:
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a
. Bentuk hukum Koperasi, dimana modal usaha diperoleh dari modal sendiri

dari pengrajin dengan hutang dari perbankan/pihak ketiga .
b

. Bentuk hukum Koperasi, dimana modal usaha diperoleh dari modal sendiri

pengrajin dan para eksportir/penjual BBR dengan hutang perbankan/pihak

ketiga atau pemerintah.
c

. Bentuk hukum Koperasi, dengan pendanaan tripartit.
d

. Bentuk hukum BUMD, modal dari pemerintah (pemda Sukoharjo) dengan

penyertaan dari pengrajin, atau dengan eksportir.

Apabila koperasi ini melibatkan para eksportir yang memiliki kemampuan

menyetor modal besar, ada kekhawatiran bahwa mereka ini akan mengontrol

operasional dari TBBR. Selain itu, terjadi distrust antara pengrajin kepada

eksportir yang mewarnai hasil hubungan bisnis antar mereka.

Dari beberapa alternatif di atas, pemenuhan kebutuhan pendanaan TBBR

dapat dilakukan melaiui dua sumber utama yaitu secara internal maupun

eksternal. Sumber internal adalah modal sendiri, penyertaan pihak ketiga atau

penyertaan pemerintah. Sementara sumber eksternal adalah hutang perbankan,

pinjaman dari swasta lainnya, pinjaman dari pemerintah.

Modal sendiri. Untuk TBBR yang berbentuk koperasi, modal sendiri dapat

diperoleh dari simpanan anggota koperasi baik yang wajib maupun sukarela.

Kelebihan pendanaan modal sendiri adalah pendanaan ini paling mudah didapat

karena tidak periu melibatkan pihak luar. Namun pendanaan ini terbatas jumlah

yang bisa digali, apalagi jika anggota koperasi adalah para pengrajin. Selain itu

karena kepercayaan ("trust") pengrajin terhadap koperasi pada umumnya

rendah, makasulit mengumpulkandana dalam jumlah besar dari mereka. Selain

itu dengan kondisi industri rotan seperti saat ini, sulit diharapkan bisa

mengumpulkan dana dalam jumlah besar.

Dalam perhitungan pembiayaan pada skenario Embrio I dibutuhkan modal

awal sebesar Rp 1,85 milyar, dengan komposisi modal sendiri sebesar 50% maka

kebutuhan dana yang harus disediakan oleh anggota koperasi sebesar Rp 925

juta rupiah. Seperti diketahui, jumlah pengrajin yang masih aktif sekitar 200-an

pengrajin. Jika setengah dari mereka yang bersedia menjadi anggota koperasi,

maka setiap anggota harus memberi iuran sebesar Rp 9,25 juta. Pada skenario

Embrio II dibutuhkan modal sebesar Rp 2,8 milyar. Dengan modal sendiri 50%

yaitu sebesar Rp 1,4 milyar, diasumsikan anggota koperasi 100 pengrajin maka
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masing-masing anggota harus menyediakan dana awal sebesar Rp 14juta. Untuk

skenario Full Capacity dibutuhkan modal sebanyak Rp 4.4 milyar. Seandainya

sebanyak 50% diharapkan dari anggota maka dibutuhkan sekitar Rp 2.2 milyar

dalam bentuk modal sendiri. Dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 100
pengrajin, maka masing-masing pengrajin harus menyediakan dana sekitar

Rp 22 juta. Sementara itu masih lemahnya kepercayaan antar pelaku usaha

kecil terhadap pelaku usaha besar menyulitkan terlibatnya usaha besar dalam
pendanaan.

Hutang. Sumber pendanaan ekternal yang paling mungkin digali adalah

perbankan, pemerintah, stakeholder lain (seperti eksportir dan pedagang), yang
bersedia menanamkan modalnya di TBBR. Untuk meyakinkan pihak luar bahwa

dananya layak diinvestasikan dalam usaha TBBR, pengelola koperasi harus

memiliki informasi yang meyakinkan bahwa usaha ini memiliki prospek yang
menjanjikan. Kisaran hutang yang dibutuhkan untuk pendirian TBBR ini

tergantung pada besarnya modal sendiri yang mampu digalang oleh TBBR.

Seperti dikemukakan di atas, apabila modal sendiri sebanyak 50% dapat

dipenuhi, maka hutang yang dibutuhkan adalah 50% dari dana investasi awal.

Proporsi hutang 50% dari total investasi dinggap angka yang realistis untuk pihak
ekternal dalam hal kesediaannya dalam memberikan pinjaman. Mengingat
permintaan akan mebel rotan ini diprediksi akan mengalami kenaikan kembali,

maka dapat dikatakan usaha ini memiliki prospek yang menguntungkan. Pada

tahap pengembangan, perlu investasi dari pihak ketiga apakah itu dalam bentuk

hutang dari pihak ketiga atau investasi dari investor.

Pendanaan tripartit. Hasil penelitian GTZ dan Bank Indonesia Solo (2007),

menunjukkan bahwa pengrajin mebel rotan Trangsan masih sangat jarang

disentuh pihak perbankan dalam penyaluran kreditnya karena dianggap sebagai
produsen kecil sehingga memiliki risikoyang besar. Selama ini dalam memenuhi

kebutuhan pendanaan, mereka lebih suka meminjam pada perseorangan atau
lembaga keuangan lain yang memiliki bunga yang relatif besar. Bl mencoba

membuat sebuah model penyaluran hutang perbankan kepada pengrajin yang
disebut dengan Model Pendanaan Tripartit; terdiri dari Bank, Pihak penjamin

(Koperasi ASMINDO Surakarta/ KOPASTA) dan pengrajin (lihat gambar 5.4).
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Menteri Koperasi dan UMKM membuat sebuah kesepakatan dengan

ASMINDO Surakarta dan Bank Bukopin tentang jumlah dana yang akan

disalurkan ke Pengrajin Mebel rotan Trangsan. Kemudian dana ini disalurkan

kepada KOPASTA sebagai pihak penjamin para pengrajin. Anggota Koperasi
KOPASTA adalah para eksportir yang nantinya akan memberikan order ke

pengrajin. Anggota koperasi inilah yang menentukan apakah pengrajin layak
atau tidak layak mendapatkan bantuan dana dari bank. Swamitra disini berperan
sebagai lembaga microfinance yang mengurusi masalah administratif

pengucuran dana ke pengrajin. Berdasarkan model di atas KOPASTA memiliki

kewenangan penuh dalam penentuan pinjaman pengrajin. Hal inilah yang di
kemudian hari menjadi masalah di kalangan pengrajin mebel rotan di Trangsan.

Pengrajin berpendapat kewenangan ini ternyata oleh beberapa eksportir di salah

gunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka meminjam nama, SIUP

dari para pengrajin untuk mendapatkan pinjaman bank untuk dirinya sendiri

bukan disalurkan kepada pengrajin.

Dengan demikian model pendanaan koperasi seperti ini perlu dibenahi

agarsasaran pinjaman ini dapattersalur dengan tepat. Untuk proses peminjaman

dana Ekstemal dari pendirianTBBR ini, model pendanaannya mengadopsi model
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pendanaan Tripartit yang dilakukan oleh Bl dan GTZ dengan melakukan

modifikasi sebagai berikut:

Gambar 5.5. Model Pendanaan Triparti (baru) untuk pendirian TBBR

Berdasarkan diagram di atas sistim tripartit yang disarankan agak sedikit

berbeda dengan yang sebelumnya. Penjamin atas pinjaman bank digantikan

oleh lembaga pendamping (Pemerintah, BDS, ASMINDO) yang sudah tahu

karakteristik UMKM pengrajin mebel di Trangsan dan juga karakteristik tentang

industri rotan. Lembaga pendamping akan melakukan proses pendampingan

penggunaan dana pinjaman bank/ pemerintah agar tidak ada penyimpangan,

selain itu pendampingan juga dilakukan dalam proses operasional TBBR di tahap-

tahap awal berdiri karena biasanya dalam tahap awal pendirian usaha banyak

sekali mengalami kendala terkait dengan bisnis yang akan dikembangkan. Untuk
meyakinkan pihak pemberi dana (Bank/Pemerintah) lembaga pendamping ini

akan memberikan rekomendasi kepada pihak bank/pemerintah tentang
kelayakan usaha TBBR. Selain itu proses pendampingan dilakukan agar
pengembalian pinjaman berjalan dengan lancar.

Penyertaan pemerintah. Mengingat besarnya modal yang dibutuhkan dalam

pendirian TBBR ini (1,85 milyar sampai dengan 4.4 milyar) dan arti pentingnya

pengembangan industri mebel rotan bagi Pemda Sukoharjo, maka diharapkan

Pemerintah Daerah Sukoharjo berinisiatif mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.
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Besarnya modal ini dikarenakan fungsi TBBR adalah sebagai peyangga sehingga

dibutuhkan banyak dana untuk membeli persediaan. Pemerintah Daerah

Sukoharjo akan memperoleh beberapa keuntungan dari pembiayaan TBBR ini,

beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
1

. Dapat menaikkan Pendapatan Asli Darah (PAD) dari keuntungan penjualan

rotan melalui TBBR dan juga keuntungan dari para pengrajin rotan diTrangsanyang dapat melakukan kegiatan produksi mebel rotan dengan lebih stabil2
. Menciptakan peluang kerja bagi masyarakat Trangsan jika industri rotan

berkembang kembali.

Manajemen Laba. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam aspek keuangan ini
adalah bagaimana pola manajemen laba yang menjanjikan bagi TBBR. Untuk

kepentingan pengembangan usaha, laba yang diperoleh dalam bentuk SHU (Sisa

Hasil Usaha) pada tahap awal tidak semuanya dikembalikan kepada anggota

koperasi. Proporsi antara SHU dengan laba ditahan bisa diantara 10:90 artinya

keuntungan yang diperoleh selama setahun 10% dikembalikan ke anggota

sedangkan 90% disimpan sebagai laba di tahan. Laba ditahan digunakan untuk
pengembangan usaha TBBR di masa yang akan datang. Pada tahap awal kisaran

SHU yang dibagikan memang relatif kecil hanya 10% saja, dengan maksud agar

laba ditahan yang dapat dikembangkan dan dikelola oleh pengurus dan

pengelola Koperasi cukup besar. Untuk tahun selanjutnya ketika TBBR ini sudah

relatif stabil proporsi pembagian SHU dapat ditambah.

Keberhasilan implementasi strategi tahapan praktis (pemasaran, SDM,

keuangan) amat tergantung pada komitmen pengurus, anggota, pengelola dan

karyawan dalam memajukan usaha TBBR ini. Pada tahun pertama implementasi
strategi praktis pendirian TBBR ini memerlukan pendampingan dari beberapa

pihak terkait yang mengenal karakteristik pengrajin rotan di Trangsan ini.

Pendampingan dilakukan untuk mengawal jalannya TBBR ini sekaligus sebagai

konsultan jika dalam implementasinyaterjadi beberapa kendala yang tidak dapat

dipecahkan sendiri oleh pengurus TBBR.

5
.
4

. Pengembangan Pasar Domestik

Dalam beberapa dasa warsa terakhir ini, produk rotan dan bahan baku

rotan memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada ekonomi Indonesia

melalui penciptaan lapangan kerja maupun pendapatan ekspor non migas.

Larangan ekspor bahan baku rotan telah menumbuhkan industri produk rotan
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dalam negeri dan meningkatnya ekspor produk rotan. Namun kebijakan membuka
kembali kran ekspor bahan baku rotan, berdampak pada peningkatan ekspor bahan

baku rotan tetapi menurunkan ekspor produk rotan. Kebijakan ekspor bahan baku
rotan telah menyebabkan bartyak perusahaan pengoiahan rotan kolaps karena

kekurangan bahan baku atau tidak mampu mengikuti kenaikan harga bahan baku
rotan di pasar global. Pada sisi lain, pembatasan ekspor rotan alam merrtah mendorong

munculnya rotan sintetis menyebabkan penurunan baik dalam ekspor bahan baku

rotan maupun produk rotan. Padahal, selama ini ekspor menjadi andalan

pengembangan industri bahan baku rotan dan produk rotan. Dengan situasi

seperti ini, pengembangan pasar domestik menjadi penting untuk dilakukan.

Ekspor bahan baku rotan telah sejak lama terjadi bahkan jauh sebelum
tahun 1979 sedangkan ekspor produk rotan berkembang setelah drterapkannya

kebijakan pelarangan ekspor bahan baku rotan. Selama ini produk rotan yang
dihasilkan kebanyakan untuk kepentingan ekspor. Selain harga yang pada

umumnya lebih baik dibandingkan dengan pasar domestik, order dari penjualan
ekspor biasanya dalam jumlah besar. Namun nilai ekspor produk rotan Indonesia,

terus-menerus turun dalam beberapa tahun terakhir.

Seperti diketahui, rotan alam hanya akan lestari bila dunia membutuhkan

produk rotan alam seperti mebel dan kerajinan rotan dengan harga yangekonomis.

Petani hanya akan memungut dan membudidayakan rotan bila permintaan

bahan baku rotan berkembang dengan baik sebagai akibat dari industri produk

rotan yang bertumbuh serta harga yang ekonomis. Tanpa itu semua, potensi

rotan Indonesia yang menguasai 85% rotan dunia dengan kapasitas produksi

lestari sebesar 696.000 ton per tahunnya hanya akan tinggal kenangan.

Sementara itu daya serap industri mebel rotan Indonesia sangat terbatas yaitu

hanya sekitar 40.000 ton atau kurang dari 10% kapasitas nasional. Dilihat dari

serapan tenaga kerja, kurang lebih 5 juta orang terlibat dalam industri rotan,

dan 2,3 juta di antaranya merupakan petani pemungut rotan. Larangan ekspor

bahan baku rotan merupakan buah simalakama karena terbatasnya daya serap

industri produk rotan. Oleh karena itu pengembangan pasar produk rotan domestik
diperlukan untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan

sekitaran global.

Berbagai produk yang menggunakan bahan baku rotan seperti mebel
ataupun macam-macam kerajinan sudah sejak lama menghiasi sudut ruangan

di rumah banyak penduduk Indonesia. Masyarakat umum sudah terbiasa dengan

produk-produk tersebut karena diperdagangkan secara domestik. Dengan
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jumlah penduduk yang besar, potensi mengembangkan pasar domestik sangat
terbuka. Ada beberapa alasan perlunya pengembangan pasar produk rotan
domestik.

(a) Pasokan bahan baku rotan yang melimpah akibat iarangan ekspor BBR
Upaya pengembangan pasar domestik diperlukan mengingat ketersediaan

bahan baku rotan yang melimpah. Apabila pemerintah diharapkan terus

menerapkan kebijakan melarang ekspor bahan baku dan bahan setengah jadi
rotan, maka pasokan kedua jenis bahan ini akan melimpah. Kelebihan pasokan

ini akan menurunkan harga bahan baku rotan di dalam negeri sehingga merugikan

para petani dan pengumpul rotan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk

meningkatkan pemanfaatan bahan baku rotan salah satunya dengan

meningkatkan penggunaan produk rotan oleh masyarakat dalam negeri. Dengan

perkataan lain, upaya pengembangan pasar dilakukan baik untuk pasar luar

negeri maupun pasar dalam negeri.

(b) Ancaman rotan sintetis

Sulitnya bahan baku rotan di pasar internasional karena pembatasan ekspor

oleh Indonesia membuat negara-negara Eropa dan China memikirkan subtitusi
bahan baku rotan sehingga muncullah rotan plastik/sintetis. Produk rotan sintetis

mempunyai karakter seperti rotan dan bahkan lebih mudah dibuat dengan banyak
warna yang menarik dan mampu bertahan di luar ruangan/outtfoor lebih lama.

Produk rotan plastik ini terus dipromosikan ke seluruh dunia dengan meng-

gunakan design-design yang indah serta tampilan yang menarik, sehingga

mampu memberikan daya tarik pada konsumen. Produk rotan plastik pada

awalnya hanya berkonsentrasi untuk luar ruangan tetapi sekarang mampu
meraih pasar dipergunakan di dalam ruangan /indoor. Namun kondisi saat ini

menunjukkan, persaingan rotan dengan impor mebel rotan imitasi (yangterbuat
dari plastik) dari China juga ikut mengancam industri mebel rotan Indonesia.

Harga rotan plastik dari China relatif murah dibanding rotan alam, sehingga

komoditas rotan alam semakin sulit bersaing di pasaran. Dulu, cafe-cafe di luar

negeri menggunakan rotan asli, namun kini sudah digeser oleh rotan plastik,

dengan alasan: bahan mudah di dapat, lebih kuat, lebih menarik dan fashion.

Akibat pengembangan rotan plastik, permintaan produk rotan alam di pasar

internasional menurun, sehingga harganya juga turun. Di dalam negeri, produk

mebel dan kerajinan dari bahan baku rotan asli pun mulai digeser oleh rotan

plastik. Hal ini bisa kita lihat pada industri-industri rotan di Cirebon, Surabaya,
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Solo, yang sudah memproduksi mebel rotan dengan menggunakan rotan plastik.

Mengingat tren penurunan permintaan rotan alam dan harga rotan di luar

negeri, pengembangan pasar domestik diperlukan untuk menyerap produksi
bahan baku rotan dan produk rotan.

Untuk pasardalam negeri, upaya meningkatkan permintaan domestik bisa
dilakukan melalui beberapa hal diantaranya: (a) Memfasilitasi pendirian pusat

distribusi/terminal bahan baku rotan baik di daerah penghasil rotan maupun
sentra industri produk jadi rotan yang didukung oleh kebijakan penghentian

ekspor bahan baku rotan mentah dan setengah jadi; (b) Memfasilitasi kerjasama
antara daerah sentra industri produk jadi rotan dengan daerah pemasok bahan

baku rotan (baik pemerintah daerah maupun dunia usaha serta pihak-pihak yang

terkait); (c) Kebijakan larangan ekspor harus diimbangi dengan sistem penjualan
yang lebih baik seperti sistem lelang di sentra-sentra produksi secara periodik

dan memperpendekjalur pemasaran rotan dari petani sampai ke pabrik (industri).
(d) Menyelenggarakan pameran (promosi pasar) baikdi daerah penghasil rotan

maupun di daerah industri produk jadi rotan; (e) Melakukan monitoring/pendataan
mengenai potensi produksi rotan dan kebutuhan riil bahan baku rotan untuk

industri produk jadi rotan di dalam negeri; (f) melakukan promosi/kampanye/
edukasi kepada masyarakat dalam negeri penggunaan produk rotan alam; (g)
apabila ekspor bahan baku rotan belum dapat sepenuhnya dihentikan, perlu

penerapan wajib pasok bahan baku rotan bagi industri produk jadi rotan untuk

setiap pelaksanaan ekspor rotan setengah jadi yang dilakukan oleh Eksportir
Terdaftar Rotan (ETR).

Pengembangan pasar luar negeri perlu terus ditingkatkan diantaranya
dengan: (a) menciptakan "Brand Image" bahwa rotan adalah produk yang
ekslusif; (b) upaya diversifikasi baik berkenaan dengan pasar maupun produk
berbahan baku rotan; (c) peningkatan mutu dan desain produk; (d) peningkatan
promosi ke luar negeri, dengan keikutsertaan dalam trade exhibition ataupun
pemanfaatan lembaga internasional; dll. Pada tingkat mikro, para eksportir
didorong untuk memanfaatkan berbagai teknologi informasi yang memungkinkan
mereka bisa secara langsung mengakses ke buyer atau konsumen. Hal ini sangat

dimungkinkan, karena 70% dari eksportir di klaster Trangsan sudah mengguna-
kan internet dan teknologi informasi dalam pemasarannya. Namun demikian,

para pengusaha juga dididik untuk mengutamakan etika dalam berbisnis sehingga

tidak merugikan perkembangan industri rotan secara keseluruhan.
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