
I. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

          Saat ini pemerintah sedang membuat target kebijakan ekonomi yang hasilnya 

sangat ditunggu oleh rakyat Indonesia. Kebijakan ini diharapkan akan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh peningkatan 

kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan.  Salah satu komponen pendukung 

kebijakan ekonomi yang utama  adalah peningkatan ekspor non-migas.  

          Berdasarkan data dari The Global Competitiveness Report, World Economic 

Forum tahun 2008-2009, posisi daya saing Indonesia masih rendah, yaitu berada di 

urutan ke 55 dari 125 negara di dunia.  Sebagai perbandingan urutan posisi daya 

saing beberapa negara di Asia Pasifik adalah  Singapura (5), Korea Selatan (13), 

Hongkong (11), Taiwan (17), Malaysia (21),  China (30), Thailand (34) dan India 

(48).  Peringkat daya saing negara tersebut biasanya dijadikan oleh berbagai institusi, 

termasuk perusahaan, untuk melakukan strategi peningkatan daya saing agar bisa 

bersaing dengan perusahaan yang sama dari negara lainnya. USAID dan SENADA 

(2006) menyampaikan, bahwa negara-negara seperti Malaysia, Thailand dan China 

memiliki struktur produksi dan ekspor yang mirip dengan Indonesia, namun mereka 

bisa memproduksi dengan biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi dan 

dengan volume yang lebih besar. 

           Menurut Rencana Strategis Departemen Perdagangan Republik Indonesia 

yang berlaku lima tahun dan dipublikasikan pada tahun 2007, produk utama yang 

masih menjadi andalan dalam peningkatan daya saing ekspor Indonesia adalah 

tekstil, karet, produk derivatif dari karet, elektronika, produk hasil hutan kayu 

maupun non-kayu, sawit/CPO, produk alas kaki, Komponen Kendaraan Bermotor 

(KBM), udang, kakao dan kopi. Adapun produk potensial yang menjadi andalan 

terdiri dari : batu bara/coal, copper ores and concentrates, copper wire, produk-

produk kimia/chemical product, nickel, unwrought tin, alcohols, emas dan lain-lain 

(Reksodipoetro,  2007).  

           Produk hasil hutan yang sangat dikenal dan diminati konsumen  adalah 

produk-produk hasil olahan dari kayu bundar berupa kayu lapis (plywood), furniture 

(indoor and outdoor), housing component, moulding, flooring, decking, pulp&paper 
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dan lain-lain.  Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu sering mengakibatkan 

eksploatasi yang berlebihan terhadap  hutan, sehingga dapat menimbulkan dampak 

kerusakan hutan dan   lingkungan yang serius. Angka kerusakan hutan di Indonesia 

sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 kurang lebih 2,5 juta hektar per tahun 

(Martadireja, 2007). 

          Sementara itu isu pemanasan global dan perubahan iklim dunia telah 

disampaikan oleh badan ilmiah dari konvensi kerangka kerja PBB untuk perubahan 

iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) pada 

konferensi negara-negara pihak (COP) ke-13 di Bali pada tanggal 13 sampai 14  

Desember 2007.  Badan ilmiah PBB tersebut telah membuat laporan tentang 

bagaimana mencapai target penurunan emisi dari deforestrasi (Reduced Emissions 

from Deforestrations/RED), dimana para pendukung RED menginginkan adanya 

insentif bagi konservasi hutan sebagai instrumen perdagangan Kyoto Protokol pada 

fase berikutnya di tahun 2012. Isu lingkungan dan isu pemanasan global 

meningkatkan kecenderungan tuntutan terhadap green product dan kecenderungan 

tuntutan bahwa hutan sebagai system penyangga kehidupan perlu dijaga 

kelestariannya.  Menurut Suhendang (2005) dinyatakan, bahwa karena 

kemampuannya dalam menghasilkan barang dan jasa ekosistem hutan yang sangat 

diperlukan dalam mendukung sistem kehidupan dalam setiap kesatuan bentang alam, 

maka keberadaan ekosistem hutan dengan luas yang cukup, letak yang tepat, kualitas 

dan produktivitas yang tinggi, serta fungsi ekonomis, ekologis dan sosial yang 

optimal harus selalu terjamin secara berkelanjutan.   

           Indonesia sangat dikenal memiliki kekayaan sumberdaya alam yang 

melimpah dan menjadi andalan untuk menghasilkan devisa bagi negara, baik 

sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources) seperti 

minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, timah dan hasil tambang lainnya serta 

sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources) seperti hasil hutan, 

hasil laut dan pertanian.  Sementara itu, nilai ekspor Indonesia menurut data BPS 

pada tahun 2006 sebesar US$ 100.798,6 juta, dimana nilai ekspor non-migas tercatat 

sebesar US$ 79.589,1 juta (78,95%).  Nilai ekspor pada tahun 2007 sebesar US$ 

114.101.0 juta, dimana nilai ekspor non-migas tercatat US$ 92.012,4 juta (80,64%). 

Selanjutnya nilai ekspor pada tahun 2008 meningkat cukup tajam, yaitu sebesar US$ 
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136.760.0 juta dimana nilai ekspor non-migas tercatat sebesar US$ 107.800,0 juta 

(78,80%). Tingginya nilai penjualan non-migas menunjukkan, bahwa kontribusi 

ekspor non-migas sudah jauh melampaui nilai penjualan migas, bahkan menurut data 

dari BPS  hal ini sudah berlangsung sejak tahun 1987.      

           Salah satu produk non kayu yang bernilai tinggi dan pada saat ini sangat 

diminati pasar di dalam dan luar negeri adalah produk gondorukem (Gum Rosin). 

Produk tersebut termasuk produk potensial yang dikelompokkan sebagai Pine 

Chemical Product yang dihasilkan dari proses pemasakan getah pohon pinus (Pinus 

merkusii Jungh. et de Vriese) yang cukup memegang peranan penting sebagai 

andalan hasil hutan non kayu di Indonesia terutama dalam menghasilkan devisa dan 

menyerap tenaga kerja. Industri ini didukung oleh sejumlah keunggulan komparatif, 

seperti tersedianya areal hutan pinus yang cukup luas, tersedianya tenaga kerja 

dengan tingkat upah yang relatif murah, serta biaya produksi yang seluruhnya dalam 

mata uang rupiah.  Keunggulan komparatif tersebut merupakan prakondisi bagi 

industri gondorukem Indonesia untuk menciptakan keunggulan-keunggulan 

kompetitif negara dalam bersaing dengan negara produsen lain, apalagi potensi pasar 

masih terbuka luas dan cenderung meningkat seiring pertumbuhan industri turunan 

(derivatif) yang menggunakan produk gondorukem sebagai bahan baku industrinya. 

Banyaknya industri manufaktur dan produk turunan  yang memerlukan bahan baku 

gondorukem ini menjadikan angka permintaan dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan (Stauffer, 2008).  Industri-industri di dunia yang menyerap 

gondorukem sebagai bahan baku menurut Gross (2003) adalah adhesives and 

sealants (22%), printing ink (24%), paper sizing (21%) emulsifiers (11%), 

coating (4%), chewing gum (2%), rubber compounding (1%) dan industri lainnya 

(15%).  

           Volume produk dan nilai gondorukem Indonesia yang diperdagangkan setiap 

tahun ± 60 ribu ton yang terdiri dari 80% untuk diekspor dan 20% untuk memenuhi 

konsumsi domestik.  Harga rata-rata gondorukem untuk tujuan ekspor dari tahun 

2006 sampai dengan tahun 2009 berfluktuasi antara US$ 700 sampai dengan US$ 

1.000 setiap ton. Selain telah memberikan manfaat langsung berupa penghasilan dan 

devisa yang mencapai lebih dari US$ 50 juta, produk gondorukem yang 

diperdagangkan di dalam negeri juga memegang peranan penting dalam sektor riil 
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sebagai bahan baku utama industri-industri besar, menengah dan kecil. Industri 

dalam negeri yang memanfaatkan gondorukem sebagai bahan bakunya adalah seperti 

industri batik, industri kimia zat pengharum/pewangi, zat pembangkit selera, 

desinfektan, insektisida, industri cat, peramu bahan perekat, bahan pembantu di 

industri pulp and paper, industri sabun sampai dengan industri kosmetik. Bisnis 

produk gondorukem juga dewasa ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah 

yang sangat besar lebih dari 500.000 tenaga kerja yang terlibat, mulai dari 

penyadapan getah pohon pinus yang melibatkan petani penyadap di masyarakat 

sekitar hutan, tenaga kerja di pabrik pengolahan getah menjadi gondorukem  serta 

tenaga yang tidak langsung terlibat dalam bisnis produk tersebut (Perhutani, 2009).  

Perkiraan tenaga kerja yang dapat dilibatkan akan semakin besar bila semua potensi 

hutan pinus di seluruh Indonesia dimanfaatkan. 

           Sementara itu  RRC sebagai negara produsen gondorukem terbesar di dunia 

memiliki potensi produksi getah pinus sangat luar biasa volumenya. Hal tersebut 

terjadi karena luas hutan di RRC yang sudah dimanfaatkan untuk disadap sangat 

besar, lebih dari satu juta hektar.  Menurut President of Guandong Native Produce 

Import & Export (GROUP) Corporation produksi gondorukem dari RRC selama ini 

per tahun mencapai kurang lebih 600.000 ton (75% dari total produksi dunia), 

bahkan di tahun 2006 mencatat jumlah produksi yang sangat spektakuler, yaitu 

mencapai lebih dari 800.000 ton. Negara pesaing yang lain adalah Brazil yang 

menurut Mello (2008) jumlah produksi gondorukem Brazil pada tahun 2007 adalah 

75.400 ton, dimana 53.500 ton (71%) untuk konsumsi domestik dan yang diekspor 

21.900 ton (29%).  

           Gambaran produksi gondorukem RRC yang besar sangat mewarnai peta 

persaingan bisnis produk gondorukem di pasar internasional.  Pembentukan harga 

tergantung dari keputusan para pemain dan industri gondorukem RRC untuk 

melepaskan sebagian hasil produksinya ke pasar Internasional.  Dengan demikian 

posisi RRC di pasar internasional adalah sebagai market leader. Kebutuhan domestik 

(domestic consumption) di RRC kurang lebih 300.000 ton per tahun.  Menurut Wei 

(2008) kebutuhan domestik gondorukem di RRC pada tahun 2008 mengalami 

kenaikan sekitar 30%,  sehingga yang  dijual ke luar negeri mengalami penurunan.  

Dengan kondisi pasar yang sangat berfluktuasi, maka akan terjadi persaingan antar 
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sesama negara produsen gondorukem yang mengekspor sebagian produknya ke pasar 

internasional. 

        

1.2.  Perumusan Masalah 

           Daya saing suatu produk, secara teori dipengaruhi oleh berbagai aspek.  

Indonesia, RRC dan Brazil pada dasarnya bisa memiliki aspek-aspek keunggulan 

yang setara maupun berbeda satu dengan lainnya.  Melihat aspek-aspek yang ada 

dugaannya produk gondorukem Indonesia, RRC dan Brazil memiliki daya saing 

yang tidak jauh berbeda satu dengan lainnya, namun dalam kenyataan seperti yang 

diuraikan tersebut di atas, kinerja gondorukem RRC jauh lebih tinggi dari 

gondorukem Indonesia dan Brazil.  Hal ini dapat dilihat dari volume dan nilai ekspor 

gondorukem RRC yang dominan di pasar internasional dan jauh lebih besar dari 

Indonesia dan Brazil. Perbedaan antara potensi dan kenyataan tersebut perlu 

memperoleh penjelasannya secara detail dan konperhensif.   

           Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan akademik yang 

muncul dari fenomena ini, yaitu perbedaan yang besar antara potensi gondorukem 

Indonesia dengan kinerjanya.  Untuk memperoleh jawaban atas fenomena tersebut, 

maka RRC dan Brazil disertakan di dalam analisis.  Potensi gondorukem RRC sama 

dengan kinerja industrinya, sementara potensi gondorukem Brazil meskipun relatif di 

bawah kinerja industri RRC, namun kinerjanya cukup tinggi.  Pelajaran dari RRC 

dan Brazil diharapkan mampu membantu memberikan penjelasan fenomena industri 

gondorukem di Indonesia. 

           Berdasarkan permasalahan akademik seperti diuraikan di atas, maka penelitian 

ini bermaksud menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

1. Variabel-variabel apa saja yang berkorelasi dengan harga gondorukem Indonesia 

dan mempengaruhi peta persaingan produk gondorukem di pasar internasional?. 

2. Bagaimanakah korelasi antar variabel yang diduga berpengaruh terhadap volume 

perdagangan  dan harga produk gondorukem di pasar internasional?.  

3. Seberapa besar kekuatan daya saing produk gondorukem masing-masing dari 

sudut pandang industri, perusahaan dan negara?.   

4. Bagaimanakah urutan prioritas dari faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan industri gondorukem Indonesia?  
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Untuk menjawab pertanyaan pertama berkaitan dengan variable-variabel yang 

mempengaruhi harga produk gondorukem, maka dibuat beberapa hipotesa sebagai 

berikut: 

1. Harga gondorukem masing-masing negara saling mempengaruhi satu dengan 

yang lainnya 

2. Volume ekspor produk gondorukem di pasar Internasional mempengaruhi harga 

produk gondorukem masing-masing negara 

3. Fluktuasi nilai tukar uang masing-masing negara terhadap dollar mempengaruhi 

harga dan volume ekspor masing-masing negara. 

Untuk menguji hipotesa tersebut dilakukan dengan Uji Kausalitas Granger (Granger 

Causality Test) antara variable-variabel harga masing-masing negara, volume ekspor 

masing-masing negara dan nilai tukar masing-masing terhadap dollar. 

 

          Seperti yang disampaikan oleh Kotabe dan Helsen (2007), bahwa bisnis dan 

pemasaran pada dasarnya adalah aktifitas kreatif dari korporasi yang tidak hanya 

berbicara tentang kepuasan pelanggan, tetapi juga memperhatikan lingkungan 

persaingan, maka berkaitan dengan penyusunan strategi bisnis di masa depan posisi 

Indonesia perlu diperkuat dengan strategi bisnis yang tepat. Indonesia juga harus 

meningkatkan volume produknya melalui optimalisasi sumberdaya yang dimilikinya, 

terutama potensi bahan baku berupa hutan pinus yang belum termanfaatkan.  Dari 

uraian singkat tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan manajemen 

yang merupakan implikasi strategi pengembangan bisnis gondorukem Indonesia 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana produk gondorukem Indonesia bisa bersaing di pasar internasional dan  

bisa  meningkat  kinerjanya di pasar internasional? 

2. Seberapa besar peran pelaku bisnis dan pemerintah dalam upaya  peningkatan 

daya saing produk gondorukem Indonesia? 

3. Seberapa besar potensi sumberdaya hutan pinus Indonesia bisa dimanfaatkan?.   

 

 1.3.  Kerangka Pemikiran 

          Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah seperti tersebut di atas, 

maka dapat disusun kerangka pemikiran untuk mendapat jawaban sebagaimana 
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pertanyaan yang telah dipaparkan. Untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif 

diperlukan analisis yang bersifat holistik atau multidisilpin, sehingga pendekatan 

sistem diperlukan dalam kajian ini. 

          Untuk menyederhanakan kerangka pemikiran, penelitian ini dibagi menjadi 

lima komponen penelitian yang merupakan sub sistem yang akan dikaji, yaitu: 

1. Pembangunan model daya saing bisnis produk gondorukem di pasar internasional  

2. Pengukuran daya saing produk gondorukem masing-masing negara produsen  

3. Pendugaan potensi produksi (production forecasting), pendugaan potensi 

permintaan (deman forecasting) dan pendugaan volume ekspor. 

4. Merumuskan strategi pengembangan industri gondorukem di Indonesia  

5. Menguji hubungan antar variabel-variabel bisnis gondorukem di pasar 

internasional, baik harga, nilai tukar dan volume ekspor masing-masing negara 

dengan Uji Kausalitas Granger. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

     Tujuan utama penelitian adalah untuk menyusun strategi pengembangan bisnis 

produk gondorukem Indonesia berdasarkan model daya saing produk gondorukem di 

pasar internasional dan   potensi bahan baku yang sangat besar yang dimiliki oleh 

Indonesia serta berdasarkan peluang  pasar  internasional. Untuk mencapai tujuan 

utama penelitian tersebut, maka disusun tujuan antara, yaitu: 

1. Mengidentifikasi dinamika persaingan produk gondorukem  di pasar internasional 

termasuk variabel-variabel yang mempengaruhinya. 

2. Melakukan pengukuran daya saing produk gondorukem masing-masing negara 

produsen yang mengekspor hasilnya dari sudut pandang industri, perusahaan 

maupun negara (sumberdaya). 

3. Mengkaji dan mengkalkulasi semua potensi produk gondorukem Indonesia, Brazil 

dan RRC sebagai produsen utama, sehingga dapat dibuat analisis potensi supply 

komoditas gondorukem  dari Indonesia, Brazil dan RRC. 

4. Menganalisis potensi  pasar produk gondorukem di pasar internasional melalui 

pendugaan permintaan dunia (forecasting demand). 
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5. Memformulasikan dan merekomendasikan solusi dan  alternatif strategi 

pengembangan industri gondorukem Indonesia yang dapat memenangkan 

persaingan bisnis gondorukem di pasar internasional. 

 

 1.5.  Manfaat Penelitian 

           Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan strategi 

dan pengambilan kebijakan dalam pengembangan industri gondorukem, peningkatan 

daya saing produk gondorukem, sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan 

pengelolaan hutan pinus secara nasional di Indonesia, pengerahan tenaga kerja 

penyadap melalui program transmigrasi dari pulau Jawa ke luar Jawa.  Dengan 

perkataan lain hasil penelitian ini dapat mendorong tercapainya target kebijakan 

ekonomi pemerintah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung 

oleh peningkatan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan.  Selain itu penelitian 

ini juga memberikan rekomendasi yang perlu disampaikan kepada pihak pemerintah, 

BUMN dan kalangan swasta untuk ikut serta dalam pengembangan industri 

gondorukem di Indonesia. 

 

 1.6.  Kebaruan Yang Diharapkan 

           Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh kebaruan berupa gambaran 

mengenai variabel-variabel yang secara nyata berkorelasi terhadap persaingan bisnis 

produk gondorukem di pasar internasional dan menggambarkan hubungan antar 

variable-variabel tersebut.  Penelitian ini juga menampilkan gambaran mengenai 

model daya saing produk gondorukem di pasar internasional. 
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