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BAB IV 

KESIMPULAN & SARAN 

 

 

IV.1  Kesimpulan 

Pada tahun 2008 terjadi kembali krisis, yaitu krisis finansial, karena berasal 

dari Amerika Serikat (AS), pelaku nomor satu ekonomi dunia saat ini, maka 

dampaknya berimbas pada lebih banyak bidang dan melibatkan lebih banyak 

negara, termasuk Indonesia. Amerika merupakan pasar potensial bagi produk 

ekspor Indonesia. Salah satu produk komoditi utama Indonesia yang berpotensi 

memiliki peluang untuk bersaing di Pasar internasional salah satunya adalah karet. 

Di Medanbisnisdaily.com (12 Oktober 2014, hlm.1) mengabarkan bahwa : 

‘berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ditahun 2014, ekspor produk yang 

mempunyai Harmonize System (HS) 40 ini sebesar 9,373 milyar atau mempunyai 

kontribusi sebesar 6,54 persen dari total ekspor non migas nasional’. 

Setiap tahunnya dari tahun penelitian 2009-2014, konsumsi akan karet baik 

karet alam maupun sintesis mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2009. 

Konsumsi karet di Amerika selalu mengalami peningkatan tapi tetap ada 

penurunan akibat krisis global. Puncak terparahnya konsumsi masyarakat 

Amerika akan karet menurun cukup banyak ditahun 2009 karena masih masa 

proses pemulihan krisi. Sehingga secara perlahan konsumsi karet di Amerika 

Serikat mulai meningkat kembali ditahun 2010 sampai tahun 2013. Dan 

mengalami penurunan di tahun 2014. Begitupula dengan produksi Indonesia yang 

mengalami peningkatan, sehingga diharapkan ini bisa menjadi peluang untuk 

ekspor karet ke Amerika. 

Namun kini total nilai perdagangan Amerika dengan Indonesia, pada 

periode Januari-Februari 2014 sebesar US$ 4.440,71 Juta atau nilai ini turun 

sebesar 0,23% apabila dibandingkan dengan periode tahun 2013 yaitu sebesar 

US$ 4.450,91 juta. Indonesia sendiri merupakan urutan ke-4 sebagai mitra dagang 

terbesar Amerika untuk kegiatan ekspor-importnya. Sayangnya nilai ekspor ini 

tidak sebaik untuk nilai ekspor karet Indonesia ke Amerika. Ekspor karet alam ke 

Amerika mengalami fluktuasi atau perubahan nilai setiap tahunnya. Pada tahun 
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2008 Amerika terkena krisis sehingga karet alam Indonesia yang sudah diekspor 

harganya menjadi anjlok. Pertengahan September 2008, terjadi krisis finansial 

yang berdampak pada berbagai sektor salah satunya otomotif. Kemudian ditahun 

2009 akhirnya mengalami penurunan jumlah ekspor menjadi US$ 731.820 ribu. 

Dampak penurunan ini langsung dirasakan oleh petani di Indonesia. Melihat 

adanya penurunan tersebut pemerintah merasa untuk melakukan berbagai upaya 

dibalik menunggu adanya kestabilan ekonomi dari Amerika sendiri, agar kembali 

menguat daya beli masyarakatnya. Karena beberapa strategi telah dijalan namun 

strategi tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 2012 kembali terjadi 

penuruan ekspor dan penurunan ekspor ini berkaitan erat dengan permasalahan 

harga karet yang bebas dipasar bebas Amerika.  

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menaikan ekspor karet ke Amerika 

dibagi menjadi dua yaitu secara internal dan eksternal. Upaya internal antara lain 

yaitu peningkatan produktivitas melalui sistem pemenuhan SNI BOKAR, dimana 

petani wajib melakukan proses penyadapan karet dengan teknik yang benar, 

tenaga penyadap yang terampil dan perlatan yang baik sesuai dengan baku teknis 

yang telah ditetapkan. Upaya ini juga ditujukan agar Indonesia tidak terkena 

potongan ekspor 5%. Selanjutnya program revitalisasi untuk memperbaiki 

kualitas pohon-pohon karet di Indonesia dengan peremajaan perkebunan karet. 

Upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, 

peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi 

dan subsidi bunga oleh pemerintah melibatkan perusahaan dibidang usaha 

perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan 

dan pemasaran hasil. 

Upaya internal lainnya dengan penggunaan benih unggul, 

berkesinambungan dengan program revitalisasi dan peningkatan produktivitas. 

Lalu memperluas areal tanaman, pendanaan kemitraan, dan peningkatan kualitas 

SDM atau pengetahuan dari petani karet Indonesia itu sendiri. Peningkatan 

kualitas SDM atau petani karet Indonesia sangatlah di perlukan. Saat ini 

pemerintah terus melakukan sosialiasi untuk menumbuhkan kesadaran petani 

karet bahwa menghasilkan mutu karet yang unggul sangatlah penting agar harga 
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jual bisa lebih tinggi dan daya saing bisa meningkat atau bisa bersaing dengan 

karet dari Thailand atau Malaysia. 

Selanjutnya dalam upaya eksternalnya, seperti peningkatan peran ITPC 

seperti mengadakan pameran perdagangan yang mencakup karet dan produk karet 

Indonesia. Lalu Indonesia  lebih banyak melakukan kerjasama dengan negara-

negara produsen karet alam besar lainnya salah satunya yang sering intenstif 

dilakakukan bersama Thailand dan Malaysia melalui organisasi ITRC. Dalam 

rangka menanggapi adanya penurunan nilai ekspor karet alam ke Amerika, 

Indonesia melalui ITRC membuat sistem SMS, AETS, serta SMO untuk menjaga 

keseimbangan pasokan dan permintaan demi kestabilan harga karet yang tidak 

tentu. Sayangnya SMO belum bisa berjalan karena terbentur dana, namun SMS 

dan AETS sudah bisa memberikan hasil yang cukup baik dalam menstabilkan 

harga karet sampai tahun 2013 dan prosesnya masih berjalan sampai saat ini. 

Bukan melalui kerjasama di ITRC namun juga melalui APEC, 

ANRPC,IRRDB. Dimana melalui perundingan organisasi-organisasi itu karet bisa 

dimasukan dalam komoditi yang ramah lingkungan agar bisa diturunkan tariff 

ekspornya dari 5% menjadi 0% lalu bekerja sama mengurangi cost production 

agar untung yang didapatkan lebih banyak, pembentukan harga karet yang tetap 

dan lain sebagainya.  Dan perundingan lebih lanjut dari kebijakan TIFA menuju 

comprehensive partnership dengan Amerika. 

Jadi kesimpulannya upaya-upaya yang telah pemerintah Indonesia lakukan 

selama ini memang lebih banyak berfokus kepada internal karena ini 

mempengaruhi nilai jual karet dipasaran sehingga adanya peningkatan mutu 

sangatlah diperlukan, namun sampai saat ini mutu yang dihasilkan masih kalah 

dengan Thailand dan Malaysia ditambah produktivitas karet Indonesia masih 

sangatlah rendah jika dibandingkan dengan luas lahan yang ada. Hal ini terjadi 

karena masih kurangnya kesadaran para petani Indonesia untuk menghasilkan 

mutu yang baik dan mulai mencari pekerjaan lain selain menjadi petani akibat 

tidak menentunya harga karet. Kurangnya teknologi yang canggih serta pendaan 

dari pemerintah juga menjadi pemicu tidak optimalisasinya upaya internal 

sehingga memang seharusnya salah satu program yang tepat adalah pendanaan 

kemitraan. 
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Dari segi eksternal dalam menjaga harga karet, pemerintah bekerja sama 

dengan produsen utama lainnya sudah cukup berhasil terutama dengan program 

SMS dan AETSnya harga karet dari periode pelaksanaan program mengalami 

perubahan sekitar 50% lebih sehingga keuntungan yang didapat bisa lebih banyak. 

Namun kedua upaya tersebut belumlah cukup, sentiment pasar masih saja ada. 

SMO belum bisa berjalan karena terbentur dana padahal ini bisa membantu 

menyelamatkan petani karet jika ekspor sedang melemah. Dan jika dilihat apakah 

ekspor sudah meningkat kembali ke Amerika atau belum melalui program yang 

sudah dilakukan, jawabannya belum saat ini karena masih tidak stabilnya harga 

karet dipasaran akibat karet barang bebas yang tidak memiliki harga tetap, 

meningkat hanya ditahun 2010-2011 karena keberhasilan AETS. Sehingga 

diharapkan AETS bisa memberikan keberhasilan lagi ditahun 2015. Dan 

bekerjasama dengan negara lain untuk menyepakati adanya harga karet yang 

tetap. 

 

IV.2  Saran 

Ekspor merupakan kegiatan yang sangat penting terutama pemasukan pada 

devisa negara dan potensi untuk memperkenalkan produk Indonesia didunia 

internasional. Karet sebagai salah satu komoditi utama dalam kegiatan ekspor 

antara Indonesia – Amerika mengalami permasalahan yaitu mengalami penurunan 

dari tahun 2012-2014 yang padahal sebelumnya pasca krisis global sempat 

mengalami peningkatan ditahun 2010-2011. Kecuali ditahun 2009 yang 

mengalami penurunan karena masih pemulihan perekonomian Amerika. 

Berbagai upaya sudah pemerintah Indonesia lakukan baik internal maupun 

eksternal, baik upaya baru atau berkelanjutan dari upaya lama. Namun hal itu 

belumlah cukup berhasil menurut penulis dalam meningkatkan kembali ekspor 

karet ke Amerika. Penulis akan memberikan beberapa saran yang sekiranya bisa 

membantu peningkatan ekspor karet alam Indonesia ke Amerika, adapun upaya-

upaya itu seperti pemaksimalan kinerja atase perdagangan Indonesia di 

Washington DC, Pemanfaatan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) 

Indonesia yang bertempat di Las Vegas, saling pro aktifnya antara produsen 

Indonesia-Amerika, promosi lewat media. 
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Pemerintah seharusnya bisa mengoptimalisasikan peran ITPC, tidak hanya 

sebagai promosi, tetapi juga merupakan etalase bagi produk Indonesia. ITPC 

mempunyai peranan yang berbeda dengan atase perdagangan. Jika dilihat dari 

fungsinya sendiri, atase ini berfungsi sebagai koordinator dan arahnya lebih 

kepada hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sementara ITPC 

ini lebih kepada marketing produk-produk dari Indonesia. Salah satu strategi 

pengembangan ekspor yang saat ini diterapkan pemerintah adalah dengan lebih 

berfokus kepada pasar non tradisional yang memiliki pasar yang cukup potensial 

dengan tidak meninggalkan pasar tradisional, yaitu antara lain dengan melakukan 

berbagai langkah antara lain penerobosan pasar melalui promosi ekspor dan 

diversifikasi produk. Seperti yang sudah dijelaskan dibab sebelumnya bahwa 

ITPC ini tidak bisa berjalan dengan optimal karena terbentur oleh masalah 

pendanaan, seharusnya pemerintah bisa memberikan perhatian lebih dan ITPC ini 

juga bisa berkoordinasi dengan atase perdagangan Indonesia di Washington 

DC,Amerika. Diharapkan ITPC ini bisa lebih membuat event-event atau pameran 

yang memperkenalkan produk Indonesia khususnya yang berbahan karet sehingga 

bisa menarik minat pembeli di Amerika jauh lebih besar dan konsumsi lebih 

tinggi lagi. Dan ITPC juga diharapkan bisa berperan membantu produsen 

Indonesia dalam mendapatkan informasi-informasi terkait perdagangan dan pasar 

karet di Amerika secara update, mudah dan jelas. 

Peran dari atase perdagangan juga selama ini kurang maksimal. Sebaiknya 

kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) juga bisa menjadi tim pemasaran 

kalangan pengusaha. Karena KBRI lah yang mengerti bagaimana pasar di masing-

masing negara. Perwakilan perdagangan harus melakukan market intelligence dan 

menjalin networking dengan pelaku usaha, memahami culture buyers, merubah 

persepsi mengenai Indonesia/produk Indonesia (termasuk isu baru seperti 

lingkungan). Lalu yang lebih spesifik membantu produsen Indonesia dalam 

memahami kebijakan perdagangan atau permasalahan perdagangan agar ekspor 

karet maksimal. Dan yang terpenting atase perdagangan bersama duta besar 

membantu untuk berdiplomasi membuat kebijakan yang khusus mengenai karet 

terutama kebijakan mengenai penetapan harga karet, yang dimana harga karet di 

Amerika turun akibat adanya kebijakan proteksi Amerika juga. Membantu 
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berdiplomasi untuk penghilangan diskon ekspor 5% sehingga tidak ada nya 

hambatan tariff lagi. 

Saling pro aktifnya antara produsen Indonesia dengan produsen Amerika 

akan apa yang dibutuhkan secara langsung, sehingga bisa tahu apa yang saling 

dibutuhkan dan proses tawar menawar yang lebih cepat ketimbang melalui 

pemerintah. Promosi lewat media juga hal yang penting mengingat media jaman 

sekarang tidak bisa terlepaskan dari kehidupan manusia, seperti promosi di media 

iklan tv saluran luar negeri akan produk karet dari Indonesia atau promosi via 

media online tentang pameran karet Indonesia, website khusus mengenai 

penjualan produk karet Indonesia yang masih dibawah pemerintah agar proses 

perizinan juga dipermudah. Sekiranya itu saran yang dapat penulis berikan agar 

bisa meningkatkan ekspor karet Indonesia ke Amerika kembali. 

Peningkatan teknologi juga sangat perlu dilakukan mengingat teknologi 

dalam pembuatan SIR masih cukup tradisional dan kurangnya investasi dalam hal 

pendanaan juga perlu dipikirkan. Pemerintah perlu menganggarkan lebih untuk 

memberikan pendanaan perkembangan pertanian dan perkebunan Indonesia, atau 

membicarakan lebih lanjut dengan Amerika mengenai investasi dibidang 

pertanian, industry dan perkebunan sehingga bisa ada transfer teknologi dan dana 

untuk bisa sharing bagi hasil kedepannya. Dan yang terpenting adalah penguatan 

kerjasama bilateral free trade area dengan Amerika agar lebih kuat dari segi 

kerjasama. 
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