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Peran ekspor non migas sebagai penggerak roda perekonomian dari
waktu ke waktu semakin meningkat. Lada merupakan salah satu komoditas
perkebunan yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian
nasional. Dua jenis produk ekspor lada Indonesia yang dikenal tinggi mutunya
dalam perdagangan internasional, yaitu lada hitam yang dihasilkan oleh propinsi
Lampung (Lampung Black Peppery, dan lada putih yang dihasilkan oleh Bangka
(Muntok lMJite Peppery. Lebih dari 80% produksi lada Indonesia ditujukan untuk
keperluan ekspor, yang merupakan 29% dari total ekspor lada dunia. Dalam lima
tahun terakhir volume ekspor cenderung menurun rata-rata 2.2% meskipun nilai
jual naik drastis rata-rata 21.56%.

Negara-negara produsen utama lada dunia adalah India, Indonesia,
Brazil dan Malaysia, yang dalam kurun waktu 1989-1998 memasok rata-rata
82% ekspor lada dunia. Vietnam merupakan salah satu negara yang perlu
diperhitungkan dalam perdagangan lada intemasional melihat ekspor lada
Vietnam terus meningkat, dimana dalam periode 1989-1998 rata-rata
produksinya merupakan 8% dari seluruh produksi lada dunia dan ekspomya
12% dari ekspor lada dunia. Adanya kecenderungan menurunnya ekspor lada
Indonesia dapat mempengaruhi peranan lada dalam perekonomian nasional.
Sementara itu perubahan Iingkungan bisnis terutama akibat semakin tingginya
tingkat persaingan mengharuskan adanya strategi yang tepat, guna
menyesuaikan diri dengan perubahan Iingkungan tersebut.

Dengan latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah untuk
penelitian ini adalah (1) bagaimana kinerja industri lada Indonesia saat ini (2)
faktor-faktor apa yang merupakan determinan keunggulan kompetitif bangsa
dalam industri lada (3) peluang dan hambatan apa saja yang perlu diantisipasi
dalam pengembangan bisnis lada di Indonesia (4) apa alternatif strategi untuk
meningkatkan daya saing global lada Indonesia, baik bagi pemerintah maupun
pelaku bisnis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendapatkan gambaran mengenai
kinerja industri lada di Indonesia (2) mengidentifikasi determinan keunggulan
kompetitif Indonesia dalam industri lada, (3) mengidentifikasi peluang dan
faktor-faktor yang menghambat pengembangan bisnis lada di Indonesia, (4)
merumuskan alternatif strategi dan implikasi tindakan yang sebaiknya dilakukan
untuk meningkatkan daya saing global lada Indonesia yang mengacu pada
kondisi Iingkungan eksternal dan keunggulan kompetitif bangsa.

Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober sampai dengan Desember
2000, menggunakan metode pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber
informasi seperti dokumen-dokumen hasil penelitian, laporan seminar, majalah,
situs internet dan dokumentasi terkait lainnya, wawancara, serta pengisian
kuesioner oleh para pakar. Pengisian kuesioner dilakukan untuk memperoleh
pendapat dari para pakar mengenai determinan keunggulan kompetitif Indonesia
dalam industri lada. Responden untuk pengisian kuesioner sebanyak 5 orang
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dipilh berdasarkan teknik pengambilan contoh secara sengaja (purposive
sampling), menggunakan pertimbangan kepakaran dan pengalaman praktis
responden.

Analisis data menggunakan (1) analisis keunggulan kompetitif bangsa,
yaitu menganalisis determinan keunggulan kompetitif bangsa dalam industri lada
dengan menggunakan konsep Diamond Porter, (2) analisis visi, misi dan tUjuan
pengembangan industri lada, yaitu menganalisis visi, misi dan tujuan yang ada
saat ini yang berkaitan dengan pengembangan komoditas lada, untuk kemudian
disusun rekomendasi misi dan tujuan dari pengembangan industri lada di
Indonesia, (3) analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan
yang dimiliki negara dalam industri lada, serta peluang dan ancaman yang ada
terutama dari kekuatan global yang mempengaruhi industri lada.

Hasil analisis deteminan keunggulan kompetitif Indonesia dalam industri
memperlihatkan faktor-faktor yang dimiliki Indonesia saat ini yang berinteraksi
satu sama lain dalam membentuk keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif
Indonesia dalam industri lada terbentuk dari interaksi 4 kondisi atau determinan
dan 2 variabel eksternal yang terpilih berdasarkan penilaian responden dengan
tingkat peran yang tinggi yaitu (1) kondisi faktor dengan sub-faktor (a) peranan
lembaga penelitian dalam membangun keunggulan komoditas lada, (b)
ketersediaan lahan untuk perluasan areal pertanaman lada, (c) keberadaan
asosiasi, serta (d) ketersediaan jumlah tenaga kerja; (2) kondisi permintaan
dengan sub-faktor (a) adanya peningkatan pertumbuhan kebutuhan konsumen
industrii, (b) kesadaran konsumen dan kepedulian pada kesehatan dan
lingkungan, (c) peningkatan kebutuhan konsumsi dalam negeri, (d) ukuran
segmen pasar, (e) masih rendahnya tingkat konsumsi dalam negeri, serta (f) lada
merupakan kebutuhan khas bagi konsumen domestik, (3) industri terkait dan
industri pendukung dengan sub faktor (1) industri terkait telah menunjukkan
keberhasilannya di pasar global dan (2) ketersediaan industri mesin yang
dibutuhkan bagi industri lada; serta (4) strategi, struktur dan persaingan
perusahaan dalam industri, dengan sub faktor (a) tingkat intensitas persaingan
antar perusahaan dalam negeri yang bersaing secara global, (b) posisi sebagai
negara pengekspor lada yang dominan di pasar global dan (c) usaha tani lada
yang relatif bertahan terhadap fluktuasi harga dengan cara pengolahannya yang
semi intensif. Variabel ekstemal yang mempengaruhi interaksi keempat
determinan tersebut diatas adalah (1) dari sisi kesempatan adalah
melemahnya nilai tUkar rupiah terhadap dolar, ratifikasi perjanjian perdagangan
multinasional, adanya perubahan permintaan dunia dan adanya penemuan baru
yang penting; (2) dari segi peranan pemerintah, yang dianggap penting
pengaruhnya adalah kebijakan pemerintah dalam penelitian dan pengembangan,
kebijakan pemerintah dalam perdagangan, peranan pemerintah dalam
membentuk kondisi permintaan lokal, kebijakan dalam perpajakan, kebijakan
dalam standardisasi produk, kebijakan dalam pendidikan, serta kebijakan dalam
tenaga kerja.

Pengembangan strategi dilakukan dengan matrik SWOT, yang sifatnya
membuat kombinasi dari faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.
Strategi kekuatan-peluang (SO) yang dihasilkan adalah mempertahankan
pangsa pasar melalui peningkatan kualitas dan mengembangkan pasar dengan
target pasar ekspor yang baru; strategi kelemahan - peluang (WO) adalah
peningkatan produktivitas, efisiensi dan orientasi bisnis usahatani lada ; strategi
kekuatan - ancaman (ST) adalah peningkatan nilai tambah produk melalui
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keragaman hasil; serta strategi kelemahan - ancaman 0Nf) adalah
pengembangan segmen pasar domestik dan relung pasar. Implikasi dari
altematif strategi disusun dalam program jangka pendek, jangka menengah
dan jangka panjang, berikut pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan
program tersebut

Hasil analisis dari penerapan konsep Diamond dari Porter terhadap
industri lada telah memperlihatkan faktor-faktor yang dimiliki Indonesia saat ini
yang berinteraksi satu sama lain dalam membentuk keunggulan kompetitif
dalam industri lada, dimana sebagian besar faktor yang dimiliki merupakan
faktor-faktor dasar (basic factors). Disarankan hendaknya kebijakan pemerintah
difokuskan pada bagaimana membangun atau menciptakan faktor-faktor
lanjutan (advanced factors) yang harus dimiliki oleh bangsa untuk mencapai
pengembangan tahapan kompetitif bangsa, antara lain melalui peningkatan
kualitas sarana dan prasarana ekspor seperti pelabuhan, transportasi,
telekomunikasi; pengembangan sumber daya manusia untuk memperoleh
tenaga kerja yang trampil, antara lain melalui pelatihan, praktek kerja, studi
2banding.

Disarankan pula untuk mengkaji kemungkinan dibentuknya badan
pemerintah untuk pengembangan dan pemasaran komoditas lada, dengan
harapan badan ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam
pengembangan dan pemasarannya. Untuk itu diperlukan adanya political will
dari pemerintah untuk meningkatkan peran lada dalam perekonomian nasional.

Sistim pemasaran yang efektif perlu ditunjang oleh sistem informasi
pemasaran yang handal. Disarankan agar AELI (Asosiasi Eksportir Lada
Indonesia) memprakarsai pengembangan sistem informasi pemasaran bekeja
sama dengan IPC ( Intemational Pepper Community).

Kebijakan pemerintah untuk peningkatan nilai tambah lada disarankan
melalui pengembangan industri lada bubuk di dalam negeri, disertai usaha-usaha
penetrasi pasar ekspor melalui penggunaan Iisensi atau kerja sama perdagangan
dengan negara-negara industri untuk mengurangi ketergantungan pada
Singapura.

Kata Kunci : Lada Hitam, Lada Putih, Keunggulan Kompetitif Bangsa, Strategi
Peningkatan Daya Saing, Model Diamond Porter, Analisis SWOT,
Pengumpulan Data Sekunder, Bogor dan Jakarta, Pakar Lada

http://www.mb.ipb.ac.id




