
I.   PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Sektor agribisnis merupakan kegiatan usaha yang berbasis pada 

sektor pertanian, mempunyai peran strategis  dalam pemulihan ekonomi 

nasional. Peranan strategis tersebut khususnya adalah dalam 

peningkatan Product Domestik Bruto (PDB), penyediaan pangan, 

penyediaan bahan baku industri, peningkatan ekspor dan devisa negara, 

penyediaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan 

pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat. 

Penurunan pendapatan  devisa negara dalam beberapa tahun 

terakhir ini, terutama  dari sektor migas, salah satunya disebabkan oleh 

krisis ekonomi.  Keadaan ini mendorong pemerintah untuk membangun 

komoditi – komoditi  non migas yang bernilai tinggi.  Rotan salah satu 

komoditas yang dapat  memanfaatkan sumberdaya di dalam negeri dan 

dapat ditingkatkan nilai tambahnya (value added), agar dapat bersaing di 

pasar dunia, di samping itu industri rotan juga diharapkan dapat menyerap 

tenaga kerja yang ada di Indonesia.    

Indonesia mempunyai potensi yang besar sebagai penghasil 

rotan.  Potensi tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, 

terutama Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya.  

Dengan potensi sumberdaya rotan yang berlimpah tersebut, selayaknya 

Indonesia mampu menguasai pasar rotan dunia melalui volume dan nilai 

ekspor produk rotan yang dihasilkan.  
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Dari tabel 1 (satu) dapat diketahui masih sedikit sekali 

perusahaan yang mampu memiliki volume ekspor di atas 50 container 

perbulan. Hal ini di sebabkan oleh daya saing industri pengolahan rotan di 

Indonesia yang semakin terdesak oleh pemain baru yang berasal dari 

negara tetangga seperti Vietnam. Persaingan pasar yang berat, baik dari 

negara-negara tetangga maupun dengan negara-negara yang justru 

mengimpor rotan mentah dari Indonesia  seperti   Cina, Vietnam, 

Malaysia, dan Kamboja. Sehingga industri pengolahan rotan di Indonesia 

mengalami kesulitan dalam pemenuhan bahan baku rotan, karena 

banyaknya bahan baku yang di ekspor ke luar negeri. Maka perlunya 

kebijakan dari pemerintah untuk mengatasinya. 

 

Tabel 1. Sepuluh Perusahaan Terbesar yang Bergerak pada Industri 
Pengolahan Rotan di Daerah Jabotabek. Tahun 2003. 

 
Nama Perusahaan Kapasitas Produksi 

Container/bln 
Kapasitas Ekspor

Container/bln 
PT. Tanamas Industri. Co  120 100 
PT. Fairco Agung Kencana 90 80 
PT. Hadinata Brothers&Co 70 50 
PT. Penjalindo Nusantara  45 40 
PT. Togeni Arum Jaya 40 35 
PT. Sampit 35 32 
PT. Tropicom Utama 35 30 
CV. Jaya 30 28 
PT. Laras Internasional 30 25 
PT. Tropica Primanusa 28 25 

Sumber: ASMINDO, 2003 
 

Permasalahan lain yang di hadapi industri pengolahan rotan 

Indonesia adalah minimnya desain akibat  lemahnya inovasi.  Desain 

pada Industri rotan yang berorientasi ekspor merupakan salah satu faktor  

yang menentukan diterima atau tidaknya produk tersebut di pasar 
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internasional, Sehingga seringkali produk dari Indonesia ditolak di pasar 

Internasional dengan alasan tidak sesuai dengan standar mutu yang 

ditetapkan dan juga desain (style) nya dianggap tidak memenuhi selera 

konsumen luar negeri.  Oleh karena itu,  peningkatan kualitas dan desain 

produk jadi rotan penting diperhatikan agar mampu bersaing di pasar 

internasional.      

Hal ini dapat dilakukan dengan mengelola komponen teknologi 

yang meliputi perangkat teknologi yang dimiliki, sumberdaya manusia 

yang menangani, informasi yang dimiliki dan organisasi yang 

mengelolanya secara optimal, sehingga produk yang dihasilkan dapat 

dikendalikan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan 

perusahaan baik dengan cara menciptakan produk  yang bermutu sesuai 

dengan selera pasar luar negeri maupun dalam menampung 

perkembangan produk dari perubahan yang sangat cepat dalam pasar 

ekspor.  Teknologi yang digunakan oleh suatu perusahaan sangat penting 

dalam menentukan keberhasilan usaha, baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. Dengan penguasaan teknologi suatu 

perusahaan akan dapat mencapai proses efisiensi, akurasi dan inovasi 

serta optimasi.  Dengan teknologi juga dapat dihasilkan produk yang 

bermutu (berkualitas) sehingga nilai ekonomis bertambah sesuai dengan 

harapan perusahaan.  

PT. Fairco Agung Kencana memiliki visi perusahaan yaitu: “Menjadi 

perusahaan penghasil produk berbahan baku utama rotan yang menjadi 

pilihan utama bagi pembeli di pasar internasional”, Sedangkan misi 
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perusahaan adalah “Menghasilkan produk berbahan baku utama rotan 

yang berkualitas tinggi, inovatif dan ramah lingkungan dengan tujuan 

utama pemasaran adalah pasar ekspor”. 

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada dan sesuai 

dengan visi dan misi pada PT. Fairco Agung Kencana, maka penting  

dilakukan analisis mengenai manajemen teknologi untuk meningkatkan 

inovasi pada PT. Fairco Agung Kencana agar produk yang dihasilkan 

dapat diterima dengan baik di pasar internasional. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Produk dari rotan merupakan produk yang memiliki nilai cukup 

tinggi dan juga pasarnya cukup luas, serta memiliki potensi yang besar, 

apalagi kerajinan rotan sudah lama dikerjakan dan dikenal, maka sudah 

seharusnya produk kerajinan rotan dari Indonesia dapat menguasai pasar 

internasional.  Kualitas dan desain merupakan masalah yang paling sering 

dihadapi industri pengolahan rotan di Indonesia, sering terjadinya klaim 

dari buyer luar negeri karena tidak terpenuhinya standar mutu dan desain 

yang sesuai dengan selera konsumen luar negeri. Keadaan ini mendorong 

industri rotan Indonesia untuk jeli memantau perkembangan pasar  dalam 

upaya pengembangan produk yang sesuai dengan selera konsumen luar 

negeri dan peningkatan kualitas agar mampu sejajar dengan produk lain 

yang juga mengekspor produk jadi rotan. Industri pengolahan rotan 

Indonesia saat ini lebih banyak melakukan penjualan berdasarkan 

pesanan dan untuk desain selalu mengarah ke Negara Filipina dan Eropa 

yang merupakan  trend setter kerajinan rotan. 
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 Untuk membentuk produk jadi rotan yang berkualitas internasional 

dan sesuai dengan keinginan pasar internasional, maka tidak terlepas dari 

peran teknologi yang dikembangkan. Dengan teknologi diharapkan 

perusahaan mampu menciptakan inovasi. Dengan inovasi diharapkan 

dapat meningkatkan penjualan, karena sudah terpenuhinya kualitas dan 

desain sesuai dengan keinginan buyer/pembeli. Penguasaan teknologi 

tepat guna juga penting dalam menghadapi persaingan furniture rotan 

baik yang bersifat lokal, antar perusahaan dalam negeri, juga  persaingan 

global agar mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang 

semakin kompetitif sekarang ini. 

 Mencermati permasalahan bidang usaha furniture pada PT. Fairco 

Agung Kencana, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang 

meliputi:  

1. Bagaimana status komponen dan kemampuan teknologi yang dimiliki 

oleh PT. Fairco Agung Kencana agar bisa meningkatkan inovasi 

perusahaan? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan pencapaian 

inovasi  perusahaan?  

3. Adakah alternatif pengembangan strategi  dalam meningkatkan 

inovasi perusahaan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menetapkan status komponen dan kemampuan teknologi 

perusahaan melalui penerapan manajemen teknologi dalam proses 

industri pengolahan rotan.   

2. Merumuskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan 

inovasi perusahaan.  

3. Memberikan alternatif strategi inovasi dalam pengembangan produk, 

agar diterima di pasar internasional. 
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