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Penyempurnaan Permendag Kebijakan Ekspor Rotan : 

Meningkatkan Jaminan Kelancaran dan Kebutuhan Bahan Baku Industri Rotan 
 

Jakarta, 14 Agustus 2009 - Pemerintah melakukan perubahan Kebijakan Ekspor Rotan 
dengan mengeluarkan Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 tanggal 11 Agustus 2009 
sebagai penyempurnaan Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 tanggal 30 Juni 2005. 

Kebijakan ekspor rotan ini dimaksudkan untuk mencapai tiga sasaran pokok yaitu pertama 
untuk menjamin pasokan bahan baku rotan bagi industri dalam negeri melalui penetapan 
batasan maksimum rotan yang dapat diekspor dan wajib pasok ke industri dalam negeri. 
Kedua, menjamin masyarakat petani/pengumpul rotan memperoleh manfaat dari hasil 
sumber daya alam daerah mereka sendiri dan sekaligus mengembangkan industri 
pengolahan rotan yang bernilai tambah. Ketiga, untuk menjaga kelestarian tanaman rotan 
agar dapat mempertahankan keseimbangan pasokan rotan serta kelestarian lingkungan 
alam di daerah penghasil rotan. 

”Rotan sebagai sumber bahan baku utama bagi industri mebel dan kerajinan dari rotan 
memiliki peranan penting bagi masyarakat petani/pengumpul rotan sebagai sumber 
penghasilan utama. Karena itu kelancaran dan jaminan kebutuhan bahan baku bagi Industri  
mebel dan kerajinan rotan dalam negeri perlu ditingkatkan,” kata Mendag, Mari Elka 
Pangestu.  

Perubahan Permendag ini melalui pembahasan dengan instansi dan asosiasi terkait serta 
dengan lintas sektoral di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 
dengan tetap mempertimbangkan kepentingan daerah penghasil rotan dan jaminan bahan 
baku rotan bagi industri barang jadi rotan di dalam negeri.  

Beberapa hal pokok yang diatur dalam Permendag 36/2009 antara lain pengaturan jenis 
dan jumlah rotan yang dapat diekspor dan dilarang ekspor. Rotan yang dapat diekspor 
adalah rotan Washed and Sulphurized (W/S) dari jenis rotan Taman/Sega (Calamus 
caesius) dan Irit (Calamus trachycoleus) dengan diameter 4-16 mm. Jenis lain adalah rotan 
Setengah Jadi dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit dan rotan Setengah Jadi bukan dari 
jenis rotan Taman/Sega dan Irit dalam bentuk poles halus, kulit dan hati rotan. 

Terkait jumlah rotan yang dapat diekspor, rotan W/S dan rotan Setengah Jadi dari jenis 
rotan Taman/Sega dan Irit yang dapat diekspor ditetapkan sebanyak 35.000 ton per tahun. 
Sementara untuk rotan Setengah Jadi bukan dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit 
ditetapkan dalam jumlah persentase tertentu dari realisasi bukti pasok oleh Eksportir 
Terdaftar Rotan (ETR) selama periode 3 (tiga) bulan sebelumnya. 

Rotan dari segala jenis dalam bentuk asalan tidak boleh lagi diekspor, melainkan harus 
sudah diolah dalam bentuk W/S khusus untuk jenis Taman, Sega/irit. Rotan W/S dari jenis 
Taman/Sega dan Irit yang diameternya di bawah 4 mm dan di atas 16 mm serta rotan W/S 
bukan dari jenis Taman/Sega dan Irit dilarang ekspor. Pemanfaatan Jenis rotan Taman, 
Sega/irit di dalam negeri masih relatif kecil, sehingga masih tetap dapat diekspor secara 
terbatas.    
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Untuk rotan Setengah Jadi bukan dari jenis Taman/Sega dan Irit (Non Taman/Sega dan 
Irit/NTSI) yang umumnya dihasilkan di Pulau Sulawesi sangat dibutuhkan oleh Industri 
Barang Jadi Rotan dalam negeri sehingga pengeksporannya harus diatur, yaitu setiap ETR 
yang akan mengekspor rotan NTSI harus terlebih dahulu melakukan pasokan bahan baku 
rotan terhadap industri dalam negeri, setelah itu baru diberikan persetujuan ekspor dalam 
persentase tertentu. Sementara jenis rotan tertentu yang nyata-nyata tidak dapat digunakan 
atau diserap oleh industri dalam negeri, ekspornya dapat dilakukan setelah mendapat 
rekomendasi dari Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan.  

ETR hanya dapat diberikan bagi perusahaan yang berdomisili didaerah penghasil rotan. 
Pengaturan ini dilakukan untuk mendorong industri pengolahan rotan dan peningkatan nilai 
tambah rotan bagi daerah penghasil. Pengakuan sebagai ETR hanya diberikan kepada 
perusahaan yang berdomisili di daerah penghasil rotan, agar nilai tambah dari rotan tetap 
berada didaerah tersebut.    

Pelaksanaan kebijakan ekspor rotan secara terbatas tersebut disertai dengan langkah-
langkah pengamanan melalui penunjukan eksportir rotan yang akan dilakukan secara 
selektif yaitu melalui berbagai persyaratan berlapis yang ditetapkan oleh instansi terkait 
seperti Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan dan 
Pemerintah daerah setempat. 

Pengawasan pelaksanaan ekspor dilakukan secara ketat dengan cara pemantauan oleh 
instansi terkait terhadap setiap transaksi ekspor rotan. Jasa surveyor independen juga 
dilibatkan untuk melaksanakan verifikasi penelusuran ekspor. Selain itu, Pemberitahuan 
Ekspor Barang  (PEB) atas pelaksanaan ekspor rotan disampaikan kepada Kantor Pabean 
di pelabuhan muat daerah penghasil rotan, penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap 
bulan dan pembebanan Bea Keluar terhadap ekspor rotan, sehingga melibatkan 
pengawasan oleh instansi Bea Cukai, serta penerapan sistem pemantauan yang 
transparan, dimana diharapkan partisipasi aktif oleh masyarakat, baik secara langsung 
maupun melalui LSM atau asosiasi terkait.  

Masa transisi Permendag ini selama 2 (dua) bulan dan berlaku selama 2 (dua) tahun. 
”Penerbitan Permendag ini dilakukan untuk lebih memberikan kepastian berusaha bagi 
masyarakat petani atau pengumpul rotan melalui kelancaran pemasaran hasil produksinya 
baik di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor sehingga merangsang masyarakat untuk 
tetap melakukan budidaya rotan,” lanjut Mendag.   

Selama 2 (dua) tahun diharapkan instansi Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya 
dapat memberikan iklim usaha untuk pengembangan industri yang berbahan baku dari 
semua jenis rotan, mengingat selama ini tidak semua jenis rotan yang dihasilkan dapat 
dimanfaatkan oleh industri dan pengrajin rotan di dalam negeri. Dukungan Pemerintah bagi 
industri dan pengrajin rotan seperti pengaktifan dan peningkatan pelatihan dan pendidikan 
untuk pengrajin rotan serta membantu mengembangkan disain produk rotan sesuai dengan 
trend pasar. Hal tersebut untuk meningkatkan nilai tambah komoditi rotan, sehingga 
memiliki daya saing yang tinggi. 

Pemerintah juga akan berupaya untuk membantu promosi produk jadi rotan baik di dalam 
negeri maupun di pasar luar negeri sebagai bagian integral dari program Pemerintah untuk 
peningkatan daya saing dan promosi. 

 
--selesai-- 
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