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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pembangunan di Indonesia dapat ditunjang oleh beberapa faktor salah 

satunya peningkatan tenaga kerja melalui sektor ketenagakerjaan yang meliputi 

Industri Kecil Menengah (IKM).  Sektor industri di Indonesia  merupakan sektor 

yang berperan secara andil di ranah perekonomian. Bedasarkan salah satu teori 

Perroux yang dikenal dengan istilah teori pembangunan (pale of growth) yaitu: 

 “Dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan (L’idustrie matrice) 

yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. 

Karena keterlibatan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri 

unggulan di suatu daerah  akan mempengaruhi perkembangan indusri lain yang 

berkaitan erat dengan industri unggulan tersebut” (Arsyad, 1999). 

 

IKM yang terdiri dari berbagai kelompok  memiliki potensi sebagai 

penggerak roda perekonomian, karena berdampak begitu besar terhadap 

ekonomi,  diantaranya  menambah  nilai guna barang. Peranan IKM yang sangat 

besar, memberikan penjabaran bahwa IKM yang terdiri berbagai sektor harus 

dapat dikembangkan secara signifikan  dikarenakan memberikan kontribusi 

yang positif di ranah perekonomian. IKM memiliki fungsi yang sangat penting 

bagi negara berkembang, dikarenakan terdapatnya peran teknologi padat karya 

yang membuat peluang penyerapan tenaga kerja kerja lebih  tinggi (Yenida, 

2012). 
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Sementara itu, industri kreatif  saat ini  telah ramai  diperbincangkan.  

Munculnya istilah industri kreatif telah menjadikan negara-negara di setiap 

benua berkontribusi mengembangkan potensi kreatifitasnya. Industri  kreatif 

telah dijadikan sebagai gelombang ekonomi keempat setelah era ekonomi 

reformasi (Putra dkk, 2013).  

Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat mengembangkan  

industri kreatif. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia pada 

tahun 2013 sebesar 5,76% atau lebih tinggi dari dari pertumbuhan ekonomi 

nasional sebesar 5,74 % (www. Kemenperin.go.id). Indonesia adalah negara 

yang memiliki sumber daya alam, budaya serta kearifan lokal yang melimpah. 

Hal itu dapat dijadikan sebagai  modal utama pengembangan industri kreatif, 

karena pada dasarnya industri kreatif tidak saja diawali dengan penciptaan  nilai 

tambah secara ekonomi namun juga melibatkan sosial, budaya dan lingkungan 

(Romarina, 2016).  

Kementrian Perdagangan  Indonesia, telah mengklasifikasikan 14 sektor                 

industri kreatif yaitu, periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, 

kerajinan, desain,  fesyen, video film dan fotografi, permainan interaktif, musik, 

seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti 

lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan. Studi pemetaan industri 

kreatif menyebutkan bahwa industri kreatif mampu memberikan kontribusi 

strategis dalam perekonomian skala nasional (Agustina dkk, 2013).  

  Pasar global Asean China Free Trade Area Agrement (ACFTA) telah 

diberlakukan sejak bulan Januari tahun 2010 dan Masyarakat Ekonomi Asean 
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(MEA) telah diberlakukan sejak Januari 2016. Adanya MEA dan ACFTA 

menimbulkan tantangan persaingan produk domestik dengan produk luar 

Indonesia. Meskipun demikian, pasar global  dapat dijadikan sebagai peluang 

bagi perindustrian Indonesia untuk memperkenalkan produk domestik terhadap 

pihak luar. Terlebih lagi dengan mulai mencuatnya industri kreatif salah satunya 

subsektor kerajinan yang dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di 

Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain, menjadikan produk-produk 

kreatif  buatan Indonesia mampu berdaya saing dan dapat  menarik minat 

masyarakat asing.  Indonesia memiliki beraneka ragam kekayaan alam yang 

dapat dijadikan sebagai kreatifitas dintaranya adalah  bahan baku rotan dan 

bambu. Kedua bahan tersebut  merupakan  bahan natural   bernilai ekonomis   

yang dapat di desain menjadi beberapa produk baik kerajinan  maupun funiture. 

Industri rotan merupakan salah satu inustri yang berdaya saing. Selain industri 

rotan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia, industri rotan memanfaatkan 

talenta budaya setempat (Konitat, 2015). Indonesia merupakan negara pertama 

pengeskpor rotan paling besar di dunia dengan nilai ekspor mencapai 104,992 

US Dollar atau senilai dengan 1.393.456,87 rupiah yang terdiri 37, 259 ton 

berbagai produk berbahan rotan pada tahun 2015 mengalahkan negara China, 

Italia, Viet Nam, Spanyol, dan Belgia. Sementara negara pengimpor rotan 

Indonesia  terbesar  tahun 2016  diantaranya,  Amerika Serikat sebesar 5.935 

ton, Jepang 2.668 ton, Jerman 3.226 ton, Belanda 3.772 ton, Inggris 2.187 ton, 

Australia 995 ton, Korea 1.336 ton, Belgia 991 ton, China 282 ton dan Malaysia 

175 ton (www.kemendag.go.id). Hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah  
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negara yang memumpuni dari segi bahan baku rotan. Sementara itu, industri 

rotan baik pengusaha tingkat atas atau eksportir dan skala menengah kebawah 

tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat bedasarkan 

tabel dibawah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Persebaran Industri Kerajinan Anyaman Rotan 

di Indonesia 

 

Sumber:  Kemendag RI, 2010 

 

Bedasarkan tabel 1.1 diatas jumlah industri rotan di Indonesia sebanyak 584 

industri, Jawa Barat menempati posisi pertama wilayah yang memiliki industri 

rotan terbanyak dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia.  Jumlah 

No Provinsi 
Jumlah 

 Industri 
Presentase 

1 Aceh 3 0,5% 

2 Sumatra Utara 14 2,4% 

3 Sumatra Barat 16 2,7% 

4 Sumatra Selatan 2 0,3% 

5 Riau 8 1,4% 

6 Jambi 2 0,3% 

7 Bengkulu 1 1,2% 

8 Lampung 4 0,7% 

9 DKI Jakarta 28 4,8% 

10 Jawa Barat 169 28,9% 

11 Jawa Tengah 7 1,2% 

12 D.I Yogyakarta 2 0,3% 

13 Jawa Timur 96 16,4% 

14 Bali 1 0,2% 

15 Kalimantan Barat 7 1,2% 

16 Kalimantan Tengah 17 2,9% 

17 Kalimantan Selatan 55 9,4% 

18. Kalimantan Timur 8 1.4% 

19. Sulawesi Utara 24 4,1% 

20. Sulawesi Tengah 54 9,2% 

21 Sulawesi Selatan 30 5,1% 

22. Sulawesi Tenggara 27 4,6% 

23. NTT 8 1,4% 

24. Maluku 1 0,2% 

 Jumlah Industri 584 100% 
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industri kerajinan anyaman  rotan di Jawa Barat sebanyak 169 industri dengan 

total  nilai presentase 28,9%. Data diatas membuktikan bahwa wilayah Jawa 

Barat berpontensial dalam bidang industri kreatif kelompok kerajinan yang 

terbuat dari sumber daya alam berupa rotan. 

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu wilayah  dengan jumlah IKM 

yang mengalami rata-rata perkembangan setiap tahunnya. Berikut ini adalah data 

rekapitulasi perkembangan IKM di Kabupaten Majalengka dari tahun 2011 

sampai dengan tahun 2014 

Tabel 1. 2 
Perkembangan IKM Kabupaten Majalengka 

Tahun 2011-2014 

  

No Tahun Jumlah  

Unit Usaha 

Pertumbuhan 

(%) 

1 2011 9.462 1,05% 

2 2012 9.463 5,8% 

3 2013 9.699 -3 ,6% 

4 2014 9.348 0.05% 

           Sumber: Data Primer, Diolah 

Tabel diatas menggambarkan IKM di Kabupaten Majalengka periode 2011 

sampai dengan 2014 dengan mengalami peningkatan dan penurunan jumlah unit 

usaha. Menjelang tahun 2012, jumlah industri yang terdiri dari 5 kategori IKM 

di Kabupaten Majalengka, mengalami  perkembangan sebesar 1,05%  dari tahun 

2011. Sama halnya menjelang tahun 2013 terdapatnya kenaikan jumlah unit 

usaha dengan total perkembangan 5,8%. Menjelang tahun 2014 jumlah unit 

usaha yang berada di kawasan Kabupaten Majalengka mengalami penurunan 

yang ditandai dengan menurunnya jumlah unit usaha sebesar 9.699 pada tahun 

2013 menjadi 9.348 dengan perkembangan -3,6% menjelang tahun 2014. 
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Terdapat lima kategori industri berada di kawasan Kabupaten Majalengka 

diantaranya industri pengolahan pangan, industri sandang dan kulit, industri 

kimia dan bahan bangunan, industri logam dan elektronika. Dan terakhir terdapat 

industri kerajinan. Perkembangan  industri di Majalengka mampu meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja yang nantinya dapat mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Majalengka. Pengembangan industri di wilayah ini sudah 

tidak dapat dielakkan lagi,  mengingat dikarenakan pada dasarnya 

pengembangan industri salah satunya industri kreatif di Majalengka akan 

berdampak pada penanggulangan kemiskinan yang dimulai dari peningkatan 

kesempatan kerja bagi masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan 

pada akhirnya terjadi peningkatan pendapatan daerah di wilayah Majalengka itu 

sendiri. 

Kabupaten Majalengka adalah wilayah yang memiliki sumber daya yang 

berlimpah, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun 

sumberdaya keterampilan dan teknologi. Wilayah ini berpotensial untuk 

mengembangkan sarana industri  kreatif  karena terdiri dari sub sektor industri 

kreatif salah satunya industri kecil menengah kerajinan. Sentra industri 

anyaman, merupakan salah satu industri kreatif yang ada di wilayah Kabupaten 

Majalengka. Bedasarkan data disperindag tahun 2015, Kabupaten Majalengka 

memiliki jumlah unit usaha kerajinan sebesar 2.186 unit usaha dengan 5.360 

tenaga kerja. Hal ini membuktikan bahwa industri kerajinan  mampu menyerap 

banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi penggangguran. Menjadikan 

sumber daya alam  yang tidak bernilai menjadi bernilai adalah salah satu hal 
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positif dikembangkannya potensi budaya kreatif anyaman rotan ditengah telah 

berlakunya pasar global MEA dan ACFTA.  

Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi dan Desa Mindi Kecamatan 

Leuwimunding merupakan  dua desa di  Kabupaten Majalengka dengan potensi 

industri kreatif kerajinan salah satunya anyaman rotan. Bahan baku rotan yang 

dapat dijadikan berbagai macam bentuk kreatifitas seperti furniture, dan hiasan 

seperti  pot rotan, tempat buah, cemin, dan lain-lain. Anyaman yang rapih serta 

sumber daya manusia yang banyak dan terampil  membuat kerajinan anyaman 

rotan menjadi daya tarik  bagi  masyarakat  baik di dalam  skala nasional maupun 

masyarakat asing.  Perlunya pengembangan industri kreatif di kedua kawasan 

ini, dikarenakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Majalengka dilihat telah diminatinya industri kreatif yang terdiri dari 14 

subsektor, salah satunya kerajinan yang terbuat dari bahan alami. Pengembangan 

serta peningkatan daya saing industri kreatif  kerajinan anyaman rotan 

memerlukan beberapa kajian perumusan strategi yang nantinya dapat 

meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar global  yang tengah 

berlangsung.  

Oleh karena itu,  didalam penelitian ini, penulis mengambil judul “Strategi 

Bersaing Industri Kerajinan Anyaman Rotan Di Kabupaten          

Majalengka Jawa Barat “ 
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B.  Batasan Masalah 

     Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti hanya dilakukan di 

Sentra Industri  Kerajinan Anyaman Rotan  Desa Leuwilaja Kecamatan 

Sindangwangi dan Desa Mindi  Kecamatan Leuwimunding Kabupaten 

Majalengka Jawa Barat dengan subjek penelitian  pengusaha kerajinan anyaman 

rotan. 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Bagaimana profil industri kerajinan anyaman rotan di Kabupaten 

Majalengka?   

2. Apa strategi  yang dilakukan oleh para produsen kerajinan anyaman rotan 

Kabupaten Majalengka, agar dapat bersaing di tengah pasar gobal MEA dan 

ACFTA? 

D. Tujuan Penelitian 

1.Untuk mengetahui profil industri kreatif  kerajinan anyaman rotan di 

Kabupaten Majalengka 

2.Untuk merumuskan strategi  yang tepat bagi  para pengusaha industri kreatif 

anyaman rotan di  Kabupaten Majalengka. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu manfaat secara 

teoritis dan manfaat secara praktis. 

1.Manfaat Teoritis  

a. Bagi Penulis 
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Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai strategi 

industri. 

b.Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi, 

apabila tertarik ingin meneliti  industri kreatif kerajinan di wilayah lainnya. 

2.Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Majalengka, untuk 

dapat memperhatikan subsektor kerajinan anyaman rotan  dilihat dari segi 

permodalan, bahan baku dan sumber daya manusia. 

b.Bagi Pengusaha Kerajinan Anyaman Rotan 

Dengan penelitian ini, pengusaha kerajinan anyaman rotan di Sentra 

Industri Kabupaten Majalengka dapat mengetahui strategi bersaing 

kerajinan anyaman rotan ditengah menghadadapi MEA dan ACFTA 

 


