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KATA PENGANTAR 
 

Informasi Pasar merupakan salah satu informasi yang berharga dalam sistem 
manajemen perusahaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemilik 
perusahaan dalam rangka menjalankan roda bisnisnya sesuai dengan kondisi 
dan kebutuhan pasar yang ada. Demikian juga dengan keberadaan informasi 
pasar produk-produk kayu yang difokuskan kepada negara-negara tujuan 
ekspor produk tersebut dapat menjadi bahan pengambilan keputusan bagi 
para pemilik industri perkayuan terkait menyangkut strategi pengembangan 
produk (product development) dan ekspor. 
Informasi pasar produk kayu ini disusun berdasarkan data dan informasi yang 
diperoleh melalui desk study yang terkait dengan cara memproduksi produk-
produk kayu berkualitas dengan memperhatikan standar dan sertifikasi 
produk di negara-negara tujuan ekspornya sebagaimana tercantum dalam 
maksud dan tujuan dalam TOR yang diterima dari proyek ITTO PD 286/04 
Rev. 1 (I) ”Strengthening the Capacity to Promote Efficient Wood Processing 
Technologies in Indonesia”. 
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada ITTO dan 
Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA) yang telah 
memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyusun telaahan tentang 
Infomasi Pasar ini dan khususnya kepada Ir. Subarudi, M.WoodSc sebagai Co-
author serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan 
ini. 
Mudah-mudahan laporan ini dapat dijadikan pedoman dan petunjuk 
pelaksanaan bagi manajer dan jajaran pengelola industri perkayuan dalam  
memproduksi produk-produk kayu yang sesuai dengan standar dan 
sertifikasinya yang ditetapkan oleh masing-masing negara tujuan ekspor 
produk tersebut.  
 
      Bogor,   Desember 2008 
 
 
      Dr. Apul Sianturi   
      Konsultan Proyek ITTO 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
1. This Technical Report pertains to Activity 2.3 of ISWA-ITTO 
Project PD 286/04 Rev. 1 (I) “Strengthening the Capacity to Promote 
Efficient Wood Processing Technologies in Indonesia”. It has been 
prepared by National Consultant, Dr. Apul Sianturi, of the Centre for 
Social Economic and Policy Research on Forestry (PUSLITSOSEK) of 
FORDA (Forestry Research & Development Agency of the Ministry of 
Forestry) with the assistance of Mr. Subarudi at the request of ISWA 
(Indonesian Sawmill and Woodworking Association) as the Executing 
Agency of the Project. 
 
2. The Report presents the general information on major export 
markets of Indonesian wood products covering potential demand, tariff 
and non-tariff barriers, usefulness of market information for 
development of Indonesian wood industry, problems facing the wood 
industry to meet the product technical standards and environmental 
requirements and recommendations for actions to solve the marketing 
problems.   
 
3. The main importing countries for Indonesian wood products are 
China, Germany, Japan, European Union, India, and Middle East 
Countries. Determinants of demand for wood products such as gross 
domestic products (GDP), population size and supply potential in each 
country are highlighted and used as the basis for assessing the 
potential demand for Indonesian wood products by individual markets. 
 
4. Tariff barrier is the assessment by an importing country of 
import tax on any wood product that enters the country. The nominal 
tariff rate is different from one country to another depending on the 
policy objective of an importing country. Whereas non-tariff barriers are 
a set of requirements that have to be met by exporters which relate to 
product technical standards, rules of origin, forest certification and eco-
labeling, health and safety standards and environmentally friendliness. 
 
5. Coping with the non-tariff barriers by exporters is not easy due 
to complexity and unpredictability of the barriers. Wood products 
entering the Netherlands for instance shall comply with: (i) product 
standard (KOMO), (ii) environmental requirement (forest certification, 
eco-labeling and rules of origin), and (iii) health and safety 
requirements (free from fluorocarbon and formaldehyde emissions). 
 
6. Market information is indeed important for wood industry 
development and a great deal revealed by the various product 
standards established by importing countries such as JAS in Japan 
and KOMO in the Netherlands. Technically, wood processors and 
exporters could meet the non-tariff barriers imposed by the markets. 
However, costs for compliance in terms of administrative and 
operational costs outweigh gain from compliance in terms of increase 
in selling price that compliance tends to increase production cost and 
reduce financial return to processors and exporters. 
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7. Yet another problem is the premium price of a certified product 
which is basically an incentive for compliance given by a buyer. Based 
on the experience of many exporters, this incentive is a one time 
award by many importers. The latter argue that complying with 
importing country’s rules and regulations is the obligation of exporters 
to allow for trading to take place that no financial incentive is necessary 
for such compliance. 
 
8. Interviews with a number of wood processors and exporters 
revealed several critical marketing issues that have important bearings 
on the competitiveness and sustainability of the Indonesian wood 
industry which include: (i) tariff and non-tariff barriers, (ii) legality of 
wood sources, (iii) uncertainty of raw material supply, (iv) the use of 
mixed wood species, (v) forest certification and product eco-labelling, 
(vi) double standard and pseudo premium price for certified products, 
(vii) low competitiveness of product, (viii) difficulty in getting funds from 
the national banking system, and (ix) the lack of guiding and coaching 
program from the relevant technical departments of the government. 
 
9. Supports from central government, Ministries of Forestry, 
Industry and Trade,  and local governments are really required to 
reduce the heavy burden shouldered by the wood processors and 
exporters for decades now. These supports should include: (i) 
consistent policy to support the provision of legal and continued wood 
raw material supply, (ii) tax and fiscal incentives for facilitating the 
restructuring of the wood industry, (iii) consistent, tranparant, and 
predictable regulation on exporting and importing of wood products, 
(iv) import tariff rationalization on raw material and production 
machinery, (v) improvemnet of transportation, communication and 
information infrastructures, (vi) strengthening of supported institutional 
capacity for wood industry (Associations, R&D institutions, education 
and training centers, export promotion offices, institution for 
standardization, certification and labelling, and verification agency for 
legality), and (vii) flexible and supportive government intervention in 
export market development. 
 
10. The Report is aimed to become a worthwhile market 
information for promoting the trade and investment opportunities 
between Indonesia and the countries importing its wood products. 
Targeted readers and users of the Report are stakeholders of the 
forest industry, especially Indonesian wood processors and exporters 
as well as government staffs involved in national wood industry 
development.  For this reason, coupled with budget limitation, the 
Report is published only in Bahasa Indonesia version. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

1. Laporan Teknis ini merupakan hasil salah satu kegiatan proyek 
(Activity 2.3) ISWA-ITTO Project PD 286/04 Rev. 1 (I) “Strengthening 
the Capacity to Promote Efficient Wood Processing Technologies in 
Indonesia”. Laporan ini disiapkan oleh Konsultan Nasional, Dr. Apul 
Sianturi dibantu oleh Ir. Subarudi MSc., keduanya dari Pusat Penelitian 
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan (PUSLITSOSEK), Badan 
Litbang Kehutanan atas permintaan ISWA (Indonesian Sawmill and 
Woodworking Association) sebagai Executing Agency dari proyek 
tersebut. 
 
2. Laporan ini menyajikan informasi umum tentang akses pasar 
dari produk-produk kayu Indonesia di negara-negara tujuan ekpor 
produk tersebut. Laporan ini meliputi hambatan tariff dan hambatan 
non tariff, pemanfaatan informasi pasar untuk pengembangan industry 
perkayuan, hambatan-hambatan industry kayu dalam memenuhi 
persyaratan pasar, dan rekomendasi dan tindak lanjut untuk 
memecahkan kendala ekspor produk-produk kayu Indonesia. 
 
3. Informasi umum tentang kondisi setiap pasar utama dilaporkan. 
Negara-negara importir utama produk kayu Indonesia yang diamati 
adalah adalah China, Jerman, Jepang, Uni Eropa, India, dan Negara 
Timur Tengah. Untuk setiap pasar tersebut, secara singkat dilaporkan 
tentang luas wilayah dan sumber daya hutannya, jumlah penduduk, 
tingkat penghasilan, besaran produksi dan konsumsi dari berbagai 
produk kayu sebagai dasar penilaian potensi pasar. 
 
4. Hambatan tarif adalah pemberlakuan tarif bea masuk pada 
besaran tertentu atas produk-produk kayu tertentu yang masuk ke 
negara tertentu yang besaran tarifnya berbeda-beda antar negara 
tergantung kepada tujuan dan kepentingan nasionalnya. Sedangkan 
hambatan non-tarif adalah penetapan persyaratan tertentu yang tidak 
terkait langsung dengan tarif bea masuk tetapi berhubungan dengan 
persyaratan mutu produk (product standard), asal usul produk (rules of 
origin), sertifikasi lingkungan (forest certification and ecolabelling),  
keamanan teknis dan kesehatan dalam menggunakan produk tersebut 
(health and safety standards) dan produk tersebut bersifat ramah 
lingkungan (enviromentally friendly).  
 
5. Dari kedua hambatan tersebut, hambatan non tarif merupakan 
hambatan yang paling sulit, rumit dan tidak dapat diprediksi oleh 
pengusaha industri kayu dan eksportir. Sebagai contoh produk-produk 
kayu yang masuk ke negara tertentu (misalnya Negera Belanda), 
maka ekportir harus memenuhi: (i)  persyaratan  mutu produk menurut 
standar KOMO, (ii) persyaratan lingkungan  (sertifikat hutan lestari dan 
ekolabel, asal usul produk, dan (iii) persyaratan  kesehatan dan 
keamanan (bebas emisi fluorocarbon dan emisi formaldehyde).  
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6. Informasi pasar sangat penting keberadaannya untuk 
pengembangan industri kayu sehingga beberapa macam standar 
produk (JAS, ASTM, dan KOMO) diuraikan dalam laporan ini untuk 
dapat mengerti syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses 
produksi sehingga dapat diterima dipasar tertentu. Pada prinsipnya 
pengusaha industri kayu dan eksportir dapat memenuhi persyaratan 
produk, lingkungan dan keamanan produk yang ditetapkan oleh suatu 
negara, namun persoalannya terletak pada biaya untuk proses 
pengurusan dan pemenuhan persyaratan tersebut yang dibebankan 
langsung kepada pengusaha yang pada akhirnya berdampak kepada 
peningkatan biaya produksi dan pengurangan nilai marjin laba.  
 
7. Persoalan lainnya adalah harga premiun untuk produk-produk 
kayu bersertifikasi yang dijanjikan negara importir tidak sesuai denagn 
kenyataan yang ada karena harga premium umumnya diterima hanya 
satu kali dan selanjutnya diabaikan karena negara importir (pembeli) 
berdalih bahwa pemenuhan persyaratan sertifikasi sudah merupakan 
suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara eksportir (penjual) 
untuk produk-produk yang dilepas di pasar.  
 
8. Hasil diskusi dan wawancara dengan para pengusaha industri 
perkayuan menunjukkan bahwa persoalan pemasaran produk kayu 
demikian luas dan berdampak negatif terhadap keberlangsungan 
industri kayu itu sendiri, diantaranya: (i) hambatan tarif dan non tarif, 
(ii) legalitas asal usul kayu, (iii) ketidakpastian pasokan bahan baku 
kayu, (iv) penggunaan kayu campuran, (v) penerapan sertifikasi dan 
ekolabel, (vi) wajah ganda dan tiadanya harga premium untuk produk 
bersertifikat, (vii) rendahnya daya saing produk, (viii) sulitnya 
mendapatkan permodalan dari Bank, dan (ix) tidak adanya pembinaan 
dari departemen teknis terkait.  
 
9. Bantuan dan dukungan pemerintah pusat (Departemen 
Kehutanan, Departemen Perindustrian, dan Departemen 
Perdagangan) dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) 
sangat diharapkan untuk menyelesaikan persoalan dan meringankan 
beban yang dipikul oleh pengusaha industri kayu dan eksportir produk 
kayu. Bantuan dan dukungan pemerintah diharapkan akan mencakup: 
(i) kebijakan yang konsisten untuk mendukung pengadaan bahan baku 
yang legal dan berkelanjutan, (ii) insentif pajak dan fiskal untuk 
memfasilitasi restrukturisasi (kemandirian) industri kayu, (iii) peraturan 
impor dan ekspor yang konsisten, transparan, dan dapat diprakirakan, 
(iv) rasionalisasi tarif impor untuk bahan baku dan mesin produksi, (v) 
perbaikan infrastruktur transportasi, komunikasi, dam informasi, dan 
(vi) penguatan infrastruktur kelembagaan pendukung untuk industri 
(assosiasi, lembaga R&D, pendidikan dan pelatihan, kantor promosi 
ekspor, standarisasi, sertifikasi dan labelling, badan verikasi untuk 
kelegalan (legality), dan (vii) peranan pemerintah dalam mendukung 
pemasaran ekspor hendaknya lebih fleksibel karena sektor swasta 
tidak dapat dipaksakan untuk mengekspor tetapi tergantung kepada 
kondisi faktor-faktor produksi didalam negeri dan pasar ekspor yang 
dihadapi. 
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10. Laporan ini diharapkan menjadi informasi pasar yang berharga 
untuk mempromosikan peluang-peluang dagang dan investasi untuk 
Negara-negara importir bagi berbagai produk-produk kayu Indonesia. 
Target pembaca dan penggunanya adalah para pemangku 
kepentingan dari industry kehutanan, khususnya pengolah dan 
eksportir kayu Indonesia serta staf Pemerintah yang terlibat dalam 
pembangunan industri kayu nasional. Karena alasan ini dan juga 
karena keterbatasan dana yang tersedia, Laporan ini dipublikasikan 
hanya dalam versi Bahasa Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ix 

INFORMASI PASAR : STANDARD PRODUK KAYU, PERSYARATAN MUTU, DAN PERATURAN IMPOR DI NEGARA-NEGARA TUJUAN EKSPOR 
PRODUK  KAYU INDONESIA 

DAFTAR ISI 
 
 
KATA PENGANTAR …………………………………………………………….. iii 
EXECUTIVE SUMMARY ……………………………………………………….. iv 
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………. ix 
DAFTAR TABEL …………………………………………………………………. x 
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xi 
 
I.   PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 1 
 
1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………. 1 
1.2. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………. 1 

 
II.  KONDISI UMUM NEGARA-NEGARA IMPORTIR UTAMA 
 PRODUK KAYU ………………………………………………………………. 3 
 
2.1. China .............................................................................................. 3 
2.2. Jerman ............................................................................................ 6 
2.3. Jepang ............................................................................................ 7 
2.4. Uni Eropa ........................................................................................ 9 
2.5. India ................................................................................................ 11 
2.6. Timur Tengah ................................................................................... 12 
 
III. SISTEM STANDAR PRODUK,PERSYARATAN MUTU 
 DAN REGULASI TEKNIS SERTA LINGKUNGAN 
 DI NEGARA TUJUAN EKSPOR ............................................................. 17 
 
3.1. Sertifikasi Hutan dan Ekolabelling ........................................................ 17 
3.2. Standar Produk dan Sertifikasi ............................................................. 18 
3.3. Persyaratan Asal Usul (Rules of Origin) ………………………………….. 20 
3.4. Persyaratan Lingkungan ....................................................................... 20 
3.5. ASTM Internasional .............................................................................. 23 
3.6. Tanda Kualitas KOMO .......................................................................... 26 
 
IV.  PEMANFAATAN INFORMASI PASAR BAGI PENGEMBANGAN  
      INDUSTRI KAYU DI INDONESIA .......................................................... 28 
  
V.  HAMBATAN DAN KENDALA INDUSTRI PERKAYUAN DALAM  
      MEMENUHI STANDAR KUALITAS PRODUK DAN PERSYARATAN 
     TEKNIS/LINGKUNGAN .......................................................................... 31 
  
VI.  REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT ............................................... 35 
  
6.1.    Sistem Riset dan Training .............................................................. 35 
6.2.    Sistem Standar Produk dan Sertifikasinya ...................................... 36 
6.3.    Kebijakan Pendukung ……………………………………………………. 37 
6.4.    Manajemen Informasi Pasar …………………………………………….. 39 
 
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 41 
LAMPIRAN ................................................................................................... 43 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
x 

INFORMASI PASAR : STANDARD PRODUK KAYU, PERSYARATAN MUTU, DAN PERATURAN IMPOR DI NEGARA-NEGARA TUJUAN EKSPOR 
PRODUK  KAYU INDONESIA 

DAFTAR TABEL 
 

 

Tabel 1. Produksi, impor, ekspor dan konsumsi produk kayu di 
China tahun 2005 ………………………………………………. 

 
4 

Tabel 2. Ekspor produk kayu lapis dan gergajian Indonesia ke 
Hongkong tahun 2001-2005 …………………………………... 

 
5 

Tabel 3 Produksi, impor, ekspor dan konsumsi produk kayu di 
Jerman tahun 2005 ............................................................ 

 
7 

Tabel 4. Ekspor Kayu Gergajian Indonesia ke Jerman dan Belanda 
Tahun 2001-2005 .............................................................. 

 
7 

Tabel 5. Produksi, impor, ekspor dan konsumsi produk kayu di 
Jepang tahun 2005 .............................................................. 

 
8 

Tabel 6. Ekspor produk kayu lapis dan gergajian Indonesia ke 
Jepang tahun 2001-2005 ……………………………………… 

 
8 

Tabel 7. Gambaran umum 5 negara Uni Eropa dengan GDP 
perkapita tertinggi .............................................................. 

 
9 

Tabel 8. Volume Ekspor Kayu Lapis ke Inggris dan Belgia dan 
Luxemberg 5 tahun terakhir  (2001-2005) …………………… 

 
10 

Tabel 9. Produksi, impor, ekspor dan konsumsi produk kayu di Uni 
Eropa tahun 2005 ………………………………………………. 

 
10 

Tabel 10. Produksi, impor, ekspor dan konsumsi produk kayu di India 
tahun 2005 ……………………………………………………… 

 
11 

Tabel 11. Gambaran umum 5 negara Timur Tengah dengan GDP 
tertinggi ........................................................................... 

 
12 

Tabel 12. Ekspor produk kayu lapis Indonesia ke Arab Saudi tahun 
2001-2005 .......................................................................... 

 
13 

Tabel 13. Produksi, impor, ekspor dan konsumsi produk kayu di Uni 
Eropa tahun 2005 ………………………………………………. 

 
14 

Tabel 14. Perubahan Penutupan Hutan dan Hutan Tanaman (1000 
ha) di Wilayah Timur Tengah .............................................. 
 

 
16 

Tabel 15. Jenis-Jenis Standard yang berlaku di Jepang untuk 
berbagai produk kayu ………………………………………….. 

 
19 

Tabel 16. Penilaian Dasar siklus hidup produk terhadap kategori 
dampak ………………………………………………………….. 

 
22 

Tabel 17. Nomor dan Uraian Standar ASTM untuk Panel-Panel Kayu 25 



 
xi 

INFORMASI PASAR : STANDARD PRODUK KAYU, PERSYARATAN MUTU, DAN PERATURAN IMPOR DI NEGARA-NEGARA TUJUAN EKSPOR 
PRODUK  KAYU INDONESIA 

Tabel 18. Perkiraan Pertumbuhan sektor industri tahun 2009 ………... 29 

Tabel 19. Jumlah belanja kementerian/lembaga (2005-2009) ………... 29 

Tabel 20. Kondisi optimal ranking parameter daya serap tenaga kerja,  
pajak langsung dan nilai tambah industri kayu berdasarkan 
volume log yang diolah ………………………………………… 
 

 
 

30 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Informasi tentang Timber Technical Training 
Center ................................................................. 

 
43 

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan 
Pengusaha Kayu ................................................. 

 
47 

Lampiran 3. Terms of Reference ............................................ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 

INFORMASI PASAR : STANDARD PRODUK KAYU, PERSYARATAN MUTU, DAN PERATURAN IMPOR DI NEGARA-NEGARA TUJUAN EKSPOR 
PRODUK  KAYU INDONESIA 

I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu masalah utama bagi industri perkayuan nasional adalah lemahnya 
pemasaran atas  produk-produk kayu yang dihasilkannya. Permasalahan 
pasar ini sudah berlangsung selama 3 (tiga) dekade belakangan ini baik 
dalam pemasaran produk moulding, meubelair, kayu lapis, partikel board, 
bubur kayu dan kertas. 

Saat ini muncul kepentingan internasional atas kerusakan hutan dan 
berkurangnya tutupan hutan (forest cover) dengan meningkatkan tekanan 
kepada pemerintah, sektor swasta dan institusi internasional untuk merespon 
dampak dan interaksi antara perdagangan dan lingkungan, dan lebih khusus 
lagi kaitannya dengan pengelolaan hutan lestari. (FAO, 2005). 

Berdasarkan data yang ada total volume dan nilai ekspor produk-produk kayu 
Indonesia cenderung menurun yang disebabkan oleh berbagai hambatan. Hal 
ini terkait dengan isu-isu bahwa hampir sebagian besar produk kayu yang 
dihasilkan oleh industri perkayuan Indonesia berasal dari kayu-kayu ilegal 
sehingga pembeli (buyers) dari negara-negara Uni Eropa (European Union) 
terpaksa menolak impor produk-produk kayu tersebut karena komitmen 
mereka yang tinggi terhadap kelestarian hutan dan lingkungan. 

Memang saat ini ada regulasi lingkungan yang dikembangkan oleh negara-
negara Uni Eropa yang dikenal dengan sertifikasi hutan lestari (sustainable 
forest certification) ditujukan untuk sumber daya hutan dan ecolabel 
(ecolabelling) bagi produk-produk yang menggunakan sumber bahan baku 
kayu dari hutan yang bersertifikasi. Kedua sistem sertifikasi ini seringkali juga 
menjadi hambatan dalam mengekspor produk-produk kayu Indonesia. 

Penerapan kedua sistem sertifikasi ini seringkali dipandang oleh negara-
negara produsen kayu sebagai suatu hambatan non-tariff dan suatu gerakan 
politik dagang yang sengaja dirancang oleh negara-negara konsumen 
sehingga tata niaga impor produk-produk kayu di pasar internasional 
dianggap belum berkeadilan karena merugikan negara-negara produsen. 

Oleh karena itu,  kajian tentang informasi pasar di negara-negara yang 
menjadi tujuan utama ekspor produk-produk kayu Indonesia, seperti: China, 
Jerman, Jepang, Uni Eropa, India, dan Timur Tengah, sangat diperlukan 
sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pelaku industri perkayuan, 
asosiasi-assosiasi industri, dan instansi pemerintah terkait lainnya 
(Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Departemen 
Perdagangan). 

 

1.2. Tujuan 

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan: (i) kondisi 
umum negara-negara importir utama produk kayu Indonesia, (ii) sistem 
standarisasi produk, persyaratan kualitas/mutu, dan peraturan perundangan 
teknis atau lingkungan di negara importir tersebut, (iii) pemanfaatan 
(usefulness) dari informasi tersebut bagi pengembangan industri kayu di 
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Indonesia, (iv) hambatan dan kendala bagi industri perkayuan untuk 
memenuhi standard kualitas dan persyaratan teknis/lingkungan yang 
ditetapkan oleh negara-negara importir utama, dan (v) rekomendasi dan 
tindak lanjut untuk mengatasi masalah dan kendala yang ada bagi pemilik 
industri dan instansi pemerintah yang berkepentingan. 

Informasi pasar ini dinyakini akan sangat berguna bagi asosiasi-assosiasi 
industri perkayuan dan instansi pemerintah sebagai dasar untuk memfasilitasi 
peluang dagang dan investasi dengan negara-negara yang menjadi tujuan 
ekspor produk-produk perkayuan Indonesia. 
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II. Kondisi Umum Negara-Negara Importir Utama 
Produk Kayu Indonesia 

Secara umum hubungan antara kebutuhan pasar dan variabel permintaan 
dapat diwujudkan secara sederhana dengan formula QD = f (GDP, T&P, 
Substitusi, Demografi, dll) dimana QD adalah besar permintaan terhadap 
suatu produk, GDP (gross domestic product) adalah daya beli dan tingkat 
konsumsi terhadap suatu produk, T&P (taste and preference) adalah 
spesifikasi teknis dan model design, Substitusi sangat terkait dengan tingkat 
harga barang pengganti dari suatu produk, dan demografi berkaitan erat 
dengan jumlah dan struktur penduduk dan kebutuhan akan rumah dan isinya  
sebagai tempat tinggalnya. 

Oleh karena itu, informasi tentang variabel permintaan dari negara-negara 
importir utama produk kayu Indonesia sangat dibutuhkan, seperti: China, 
Jerman, Jepang, Uni Eropa, India, dan Timur Tengah. Informasi umum yang 
diperoleh dari negara-negara tersebut terkait dengan luas negara, jumlah 
penduduk, mata pencaharian, industri-industri yang dikembangkan, dan laju 
pertumbuhan perekonomiannya sangat diperlukan sebagai bahan informasi 
dasar tentang potensi pasar kayu di negara-negara tersebut. 

Per Juli 2008, jumlah penduduk dunia adalah sekitar 6,68 milyar jiwa, dengan 
penduduk terbesar adalah China 1,321 milyar (19,84%), India 1,132 milyar 
(16,96%), Amerika Serikat 304 juta (4,56%) dan Indonesia 232 juta jiwa 
(3,47%). Dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,1% seperti sekarang 
ini setiap tahun jumlah penduduk dunia bertambah 78 juta orang setiap 
tahunnya (Kompas, 08/08/2008). 

Globalisasi ditandai dengan pemindahan proses produksi yang sebelumnya 
bersifat lokal menjadi ada di mana-mana, beroperasi 24 jam sehari, tujuh hari 
seminggu. Melalui globalisasi memang ada peningkatan ekonomi, namun 
juga terjadi kesenjangan pendapatan global yang makin parah dari tahun ke 
tahun. Hal ini memunculkan protes terhadap globalisasi pada waktu lalu, saat 
ini , dan mungkin masih akan terus terjadi ke depan sebagai dampak 
kegagalan dalam penciptaan kohesi sosial dari globalisasi yang tidak 
manusiawi (Kompas, 04/10/2006). 

 

2.1. China 

Luas wilayah negara China adalah  932.743.000 ha dengan jumlah penduduk 
pada tahun 2003 sebanyak 1,3 milyar jiwa dengan kepadatan penduduknya 
sebesar 139,8 jiwa per km2. Pertambahan penduduk tahunan (2000-2005) 
sebesar 0,7% dengan persentase penduduk yang tinggal di pedesaan sekitar 
61,4%. Gross domestic product (GDP) per kapita tahun 2003 sebesar 1.100 
US$ dan laju pertumbuhan GDP per tahun sekitar 8% (FAO, 2005). 

Saat ini negara China menduduki peringkat pertama dalam hal populasi 
dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 milyar jiwa. Sistem pemerintahannya 
komunis, namun seiring dengan penerapan kebijakan terbuka, laju 
perkonomian China telah berkembang pesat dan melebihi laju perekonomian 
Amerika Serikat sebagai negara adi kuasa. 
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China sedang membutuhkan kayu gergajian untuk memenuhi kebutuhan 
pertumbuhan konstruksi perumahan sehingga ada permintaan besar dan 
terus menerus untuk produk-produk kayu yang belum diolah maupun telah 
diolah (primary and secondary wood products). 

Luas hutan di negara China tahun 2000 adalah 163.480.000 ha atau 17,5% 
dari luas wilayahnya dengan tipe hutan tropis (3%), subtropis (59%), 
temperate (29%), dan boreal/polar (8%). Potensi kayu di hutan sebesar 52 
m3/ha dengan total potensi kayu sebanyak 8,47 miliar m3.  China memiliki 
hutan tanaman seluas  45.083.000 ha dengan perubahan tutupan hutan 
tahunan (forest cover change) dari tahun 1990-2000 seluas 1.806.000 ha 
dengan persentase penambahan hutan tahunan sekitar 1,2% (FAO, 2005). 
Sebagaimana yang dialami Negara Australia yang dikenakan tarif ekspor 
yang bervariasi ke China, demikian juga produk kayu Indonesia juga 
mengalami hal yang sama. Sebagai bagian dari komitmen China terhadap 
World Trade Organization, besarnya tarif untuk kebanyakan produk-produk 
kayu berkisar antara 4%-7,5% hingga tahun 2010 (NAFI, 2005). 

Perkiraan produksi kayu bakar (wood fuel), kayu bulat industri (industrial 
roundwood), kayu gergajian (sawnwood), panel-panel kayu (wood based 
panels), bubur kayu untuk kertas (pulp for paper), dan kertas dan papan 
kertas (paper and paperboard) di negara China tahun 2005 sebagaimana 
tercantum dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Produksi, impor, ekspor dan konsumsi produk kayu di China 
tahun 2005 

No. Jenis Produk Kayu Unit Produksi Impor Ekspor Konsumsi 

1. Kayu bakar x 1000 m3 191.047 7 8 191.048 
2. Kayu bulat x 1000 m3 93.121 25.857 695 118.283 
3. Kayu gergajian x 1000 m3 9.431 6.914 657 15.688 
4. Panel kayu x 1000 m3 24.687 5.657 2.735 27.609 
5. Pulp untuk kertas x 1000 ton 18.381 5.795 46 24.130 
6. Kertas dan papan 

kertas 
x 1000 ton 37.929 10.393 3.990 44.332 

Sumber: FAO (2005) 

Tabel 1 menunjukkan bahwa China menjadi pasar utama yang perlu dijadikan 
target oleh industri perkayuan nasional dalam melaksanakan penjualan 
(ekspor) produk-produk kayunya karena volume impor yang demikian tinggi 
untuk produk kayu gergajian, panel kayu, pulp untuk kertas,  kertas dan 
papan kertas. 

Laporan Suryasanusiputra (2001) yang masih relevan terkait dengan situasi 
dan kondisi China saat ini dan masih dapat dijadikan acuan dalam rangka 
memasuki pasar produk-produk kayu Indonesia meliputi: 

1. China berusaha merangkul ASEAN untuk bekerja sama menghadapi 
tren menurunnya ekonomi global karena sejumlah negara ASEAN 
yang memiliki struktur produksi dan ekspor yang sama takut kalah 
bersaing sehingga China memberi iming-iming pemotongan tarif dan 
pencabutan aturan investasi.  

2. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bangunan 
(perumahan, kantor dan pabrik) dan fasilitas umum lainnya untuk 
memacu pertumbuhan dan peningkatan ekonomi nasionalnya.  
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3. Faktor-faktor yang menunjang perkembangan ekonomi dan bisnis di 
China disebabkan karena Kebijakan Pemerintah yang konsisten 
untuk memberikan kebebasan di dalam dunia bisnis untuk melakukan 
investasi, kepemilikan (baik nasional maupun asing) dan kemitraan 
usaha, disiplin dan pengabdian rakyat. Hail ini didukung oleh 
penegakan hukum yang ketat bagi mereka yang melanggar peraturan 
tanpa pandang bulu.  

4. Berupaya semua kegiatan dilakukan dengan menggunakan faktor 
produksi dalam negeri. Misalnya didalam proses penggergajian dan 
proses penyerpihan (chipping) kayu untuk bahan industri kertas, juga 
disertai pengangkutan barang produksi pertanian dengan kendaraan 
yang sederhana yang dapat dibuat di dalam negeri. Oleh karena itu 
dengan finishing product yang baik mereka sanggup bersaing di 
pasar domestik maupun global.  

5. Dari kegiatan hutan tanaman ternyata China juga sudah 
melaksanakan program yang berkesinambungan dengan mengikut 
sertakan masyarakat. Di negeri ini dapat disaksikan bukit-bukit sudah 
dipenuhi dengan hutan tanaman.  

6. Selain adanya Bank-Bank Komersial, ada pula bank-bank khusus 
untuk setiap sektor strategis seperti Bank Pertanian China, Bank 
Transportasi China, Bank Telekomusikasi China, Bank Pengusaha 
Kecil/Menengah China dll.  
 

 
Berdasarkan pengamatan di China, Suryasanusiputra (2001) telah 
menyarankan beberapa hal yang dapat diakomodasikan di dalam 
pelaksanaan kegiatan di beberapa BUMN kehutanan Indonesia: (i) Program 
kemitraan di bidang pembangunan dan eksploitasi hutan sudah harus 
dilaksanakan apalagi dengan telah bergulirnya Otonomi Daerah;  (ii) Melalui 
program kemitraan tersebut diharapkan masyarakat akan cepat terlepas dari 
kemiskinan dengan pengembangan agroforestry; (iii) Gugus Kendali Mutu 
untuk meningkatkan mutu prima dan Just In Time (JIT) untuk mengurangi 
biaya agar produk Indonesia dapat bersaing perlu segera diterapkan; dan (iv) 
Proses produksi yang efisien dan murah dalam pembangunan hutan tanaman 
sebagai bahan baku industri.  
 
Sedangkan volume ekspor produk kayu lapis dan kayu gergajian Indonesia ke 
China melalui Hongkong selama 5 tahun terakhir (2001-2005) telah mencapai 
rata-rata sebesar 57.682 ton dan 28.100 ton per tahun sebagaimana 
tercantum dalam Tabel 2. 

Tabel  2. Ekspor produk kayu lapis dan gergajian Indonesia ke 
Hongkong tahun 2001-2005 

 
 

No. 

 
 

Tahun 
Ekspor 

Volume Ekspor  Jumlah 
Nilai 

Ekspor 
(Juta US$) 

 
Kayu Lapis (ton)  

 
Kayu Gergajian  

(1000 ton)  

1. 2001 90.026,3 45,5 51,598 
2. 2002 64.256,8 55,5 46,767 
3. 2003 47.917,8 24,9 31,054 
4. 2004 52.140,4 10,8 32,009 
5. 2005 34.072,1 3,6 19,693 
 Jumlah 288.413,4 140.35 181,121 
 Rata-Rata 57.682,68 28.1 36,224 

Sumber: BPS (2006). 
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Tabel  2 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun volume produk kayu lapis 
dan kayu gergajian yang diekspor ke China (Hongkong) turun secara nyata.  
Sebagai contoh volume kayu lapis tahun 2001 sekitar 90.026 ton turun 
menjadi 34.072 ton pada tahun 2005. 
 

Barr (2005) telah mengidentifikasi dampak perdagangan hasil hutan di Asia 
Pasifik khususnya China terhadap restrukturisasi industri perkayuan di 
Indonesia, diantaranya: 

1. Kebutuhan China terhadap produk-produk kayu utuh terus tumbuh 
dengan cepat, tetapi  ekpor Indonesia harus memiliki strategi untuk 
masuk ke pasar China. 

2. Meksipun pasar China saat ini mengendalikan perdagangan produk 
kayu di Asia Pasifik, eksportir Indonesia perlu menfokuskan diri ke 
pasar-pasar lainnya juga. 

3. Sektor pengolahan kayu China berorientasi kepada pengembangan 
industri kayu skala kecil dan menengah karena dianggap mampu 
meproduksi produk-produk kayu kualitas ekspor. 

4. Produsen kayu di China, Jepang, dan Korea Selatan saat ini sedang 
mencari supplier yang aman untuk bahan baku dan barang setengah 
jadi untuk industri kayunya. 

5. Koordinasi yang efektif dengan negara-negara konsumen adalah 
sebuah langkah kunci untuk memperbaiki tata kelola kehutanan yang 
baik. Sebagai contoh langkah awal yang baik dilakukan oleh Asia 
Forest Partnership dan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia 
dengan China tentang perdagangan kayu illegal. 

 

2.2. Jerman 

Luas wilayah negara Jerman adalah 34.927.000 ha dengan jumlah penduduk 
tahun 2003 sebanyak 82,476 juta jiwa dengan kepadatan penduduknya 
sebesar 236,1 jiwa per km2. Pertambahan penduduk tahunan (2000-2005) 
sebesar 0,1% dengan persentase penduduk yang tinggal di pedesaan sekitar 
11,9%. Gross domestic product (GDP) per kapita tahun 2003 sebesar 29.137 
US$ dan laju pertumbuhan GDP per tahun sekitar 0,2% (FAO, 2005). 

Luas hutan di negara Jerman tahun 2000 adalah 10.740.000 ha atau 30,7% 
dari luas wilayahnya dengan tipe hutan seluruhnya temperate (100%). 
Potensi kayu di hutan sebesar 268 m3/ha dengan total potensi kayu sebanyak 
2.880 juta m3 (FAO, 2005). 

Perkiraan produksi kayu bakar (wood fuel), kayu bulat industri (industrial 
roundwood), kayu gergajian (sawnwood), panel-panel kayu (wood based 
panels), bubur kayu untuk kertas (pulp for paper), dan kertas dan papan 
kertas (paper and paperboard) di negara Jerman tahun 2005 sebagaimana 
tercantum dalam Tabel 3. 
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Tabel 3. Produksi, impor, ekspor dan konsumsi produk kayu di Jerman 
tahun 2005 

No. Jenis Produk Kayu Unit Produksi Impor Ekspor Konsumsi 

1. Kayu bakar x 1000 m3 4.625 79 23 4.681 
2. Kayu bulat x 1000 m3 37.755 2.459 4.427 35.787 
3. Kayu gergajian x  1000 m3 16.879 4.862 4.439 17.302 
4. Panel kayu x 1000 m3 13.758 3.587 5.410 11.935 
5. Pulp untuk kertas x 1000 ton 2.148 4.125 486 5.787 
6. Kertas dan papan 

kertas 
x 1000 ton 18.526 9.293 9.732 18.087 

Sumber: FAO (2005) 

Tabel 3 menunjukkan bahwa kemungkinan untuk menambah atau 
meningkatkan ekspor produk kayu ke Negara Jerman masih terbuka 
peluangnya untuk produk-produk kayu seperti produk kayu gergajian, panel 
kayu, pulp untuk kertas, dan kertas dan papan kertas. 

Sedangkan volume ekspor produk kayu gergajian Indonesia ke Jerman dan 
Belanda selama 5 tahun terakhir (2001-2005) telah mencapai rata-rata 
sebesar  35.700 metrik ton dan 19.340 metrik ton sebagaimana tercantum 
dalam Tabel 4. 
 
Tabel 4 menunjukkan bahwa ekspor produk kayu gergajian ke Jerman dan 
Belanda relatif stabil dalam 5 tahun terakhir sehingga hal ini perlu terus 
dipertahankan atau ditingkatkan dalam upaya membuka peluang ekspor 
untuk produk kayu lapis atau furniture. 
 

Tabel 4. Ekspor Kayu Gergajian Indonesia ke Jerman dan Belanda 
Tahun 2001-2005 

 
No. 

Tahun 
Ekspor 

Volume Ekspor  Kayu Gergajian 
(1000 m ton) 

Jumlah 
Total (1000 m.ton) 

Jerman Belanda 
1. 2001 25,0 21,4 46,4 
2. 2002 40,5 18,3 58,8 
3. 2003 30,0 17,2 47,2 
4. 2004 41,1 21,5 62,6 
5. 2005 41,9 18,3 60,2 
 Jumlah 178,5 96.7 275,2 
 Rata-Rata 35,7 19,34 55,04 
Sumber: BPS (2006). 
 
 

2.3. Jepang 

Luas wilayah negara Jepang adalh 37.652.000 ha dengan jumlah penduduk 
pada tahun 2003 sebanyak 127,654 juta jiwa dengan kepadatan 
penduduknya sebesar 339,0 jiwa per km2. Pertambahan penduduk tahunan 
(2000-2005) sebesar 0,1% dengan prosentase penduduk yang tinggal di 
pedesaan sekitar 34,6%. Gross domestic product (GDP) per kapita tahun 
2003 sebesar 33.819 US$ dan laju pertumbuhan GDP per tahun sekitar 0,3% 
(FAO, 2005). 

Luas hutan di negara Jepang tahun 2000 adalah 6.589.100 ha atau 17,5% 
dari luas wilayahnya dengan tipe hutan subtopis (54%) dan temperate (46%). 
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Potensi kayu di hutan sebesar 145 m3/ha dengan total potensi kayu sebanyak 
3,49 miliar m3.  Jepang memiliki hutan tanaman seluas 10.682.000 ha dengan 
perubahan tutupan hutan tahunan (forest cover change) dari tahun 1990-2000 
seluas 3.000 ha (FAO, 2005). 

Perkiraan produksi kayu bakar (wood fuel), kayu bulat industri (industrial 
roundwood), kayu gergajian (sawnwood), panel-panel kayu (wood based 
panels), bubur kayu untuk kertas (pulp for paper), dan kertas dan papan 
kertas (paper and paperboard) di negara Jepang tahun 2005 sebagaimana 
tercantum dalam Tabel 5. 

Tabel 5. Produksi, impor, ekspor dan konsumsi produk kayu di Jepang 
tahun 2005 

No. Jenis Produk Kayu Unit Produksi Impor Ekspor Konsumsi 

1. Kayu bakar x 1000 m3 124 1 0 125 
2. Kayu bulat x 1000 m3 15.092 12.662 4 27.750 
3. Kayu gergajian x  1000 m3 14.402 8.584 22 22.964 
4. Panel kayu x 1000 m3 4.893 6.342 44 11.191 
5. Pulp untuk kertas x 1000 ton 10.663 2.428 107 12.984 
6. Kertas dan papan 

kertas 
x 1000 ton 30.686 1.805 665 31.826 

Sumber: FAO (2005) 

Tabel 5 menunjukkan bahwa kemungkinan untuk menambah atau 
meningkatkan ekspor produk kayu ke Negara Jepang masih terbuka 
peluangnya untuk produk-produk kayu seperti produk kayu gergajian, panel 
kayu, pulp untuk kertas, dan kertas dan papan kertas. 

Volume ekspor produk kayu lapis dan kayu gergajian Indonesia ke Jepang 
selama 5 tahun terakhir (2001-2005) telah mencapai rata-rata sebesar 
1.230.699 ton dan 114.280 metrik ton seperti tercantum dalam Tabel 6. 

Tabel 6. Ekspor produk kayu lapis dan gergajian Indonesia ke Jepang 
tahun 2001-2005 

 
No. 

 
Tahun 
Ekspor 

Volume Ekspor  Jumlah 
Nilai Ekspor 
(Juta US$) 

Kayu Lapis 
(1000 kg) 

Kayu Gergajian 
(1000 m.ton) 

1. 2001 1.561.312,5 129,2 862,41 
2. 2002 1.485.894,0 133,3 853,05 
3. 2003 1.161.133,0 121,4 739,40 
4. 2004 1.057.510,0 105,1 798.35 
5. 2005 887.645,0 82,4 665.08 
 Jumlah 6.153.494,5 571,4 3.918,29 
 Rata-Rata 1.230.698,9 114,28 783,66 
Sumber: BPS (2006). 

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun volume produk kayu lapis 
dan kayu gergajian yang diekspor ke Jepang relatif stabil dan hanya 
mengalami sedikit penurunan pada tahun 2005 untuk produk kayu lapis dan 
juga kayu gergajian. 
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2.4. Uni Eropa 

Saat ini negara yang tergabung dalam Uni Eropa sebanyak 39 negara yang 
berada di wilayah Eropa Timur, dan Barat. Dalam pembahasan pasar kayu 
dipilih negara-negara EU dengan GDP per kapitanya yang tertinggi sebagai 
indikator negar-negara potensial untuk tujuan ekpor produk Indonesia, 
diantaranya: (i) Austria (US$ 31.187), (ii) Irlandia (US$ 38.864), (iii) Denmark 
(US$ 39.497), (iv) Norwegia (US$ 48.881), dan (v) Swedia (US$ 33.925) 
sebagaimana tercantum dalam Tabel  7. 

Tabel 7. Gambaran umum 5 negara Uni Eropa dengan GDP perkapita 
tertinggi 

No. Uraian Austria Irlandia Denmark Norwegia Swedia 

1. Luas wilayah  
(x 1000 ha) 

8.273 6.889 4.243 30.683 41.162 

2. Luas hutan  
( x 1000 ha) 

3.886 659 455 8.868 27.134 

3. Persentase (%) 47,0 9,6 10,7 28,9 65,9 
4. Tipe hutan (%) 

- Temperate 
- Boreal 

 
100 

 
100 

 
100 

 
7 
93 

 
28 
72 

5. Volume kayu (m3/ha) 286 74 124 89 107 
6. Potensi Kayu  

x (milion m3) 
1.110 49 56 785 2.914 

7. Luas hutan tanaman 
(x 1000 ha) 

0 590 341 300 569 

8. Pertambahan hutan per 
tahun ( ha) 

8.000 17.000 1.000 31.000 1.000 

9. Jumlah Penduduk 
(Juta jiwa) 

8,116 3,956 5,364 4,533 8,876 

10. Kepadatan Pendu-duk 
(jiwa/km2) 

98,1 57,4 126,4 14,8 21,6 

13. Laju pertumbuhan 
penduduk (%) 

0,0 1,1 0,2 0,4 0,1 

 

Uni Eropa (UE) telah memberikan suatu fasilitas bebas bea masuk impor atas 
kayu lembaran (wood sheet) dari Indonesia yang sebelumnya dikenakan bea 
masuk 3-6%. UE juga menawarkan fasilitas bea masuk rendah (3,5%) atas 
plywood yang sebelumnya dikenakan bea masuk 7-10%. Rendahnya bea 
masuk impor atas plywood Indonesia diberikan berdasarkan program fasilitas 
Generalized System of Preferences (GSP) kepada sekitar 176 negara yang 
berkembang yang berlaku effektif sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai 
dengan tahun 2011. Setiap negara yang sedang berkembang menerima 
failitas tersebut untuk produk-produk yang berbeda didasarkan pada proposal 
yang diajukan negara tersebut. Tahun 2007, hampir 40% (sekitar 4,9 milyar 
Euro) dari ekspor Indonesia ke UE diijinkan menggunakan fasilitas GSP untuk 
produk telekomunikasi, televisi dan peralatan audio, garmen dan alas kaki 
(sepatu) (Antara, 08/07/2008). 

Volume ekspor produk kayu lapis Indonesia ke Inggris, Belgia dan Luxemburg 
selama 5 tahun terakhir (2001-2005) telah mencapai rata-rata sebesar 97.375 
m3 dan 84.622 m3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 8. 
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Tabel 8.  Volume Ekspor Kayu Lapis ke Inggris dan Belgia dan 
Luxemberg 5 tahun terakhir (2001-2005) 

 
No. Tahun 

Ekspor 
Volume Ekspor  Kayu Lapis (ton) Jumlah 

Total (ton) Inggris Belgia+Luxemburg 

1. 2001 180.950 146.254 327.204 
2. 2002 137.505 92.860 230.365 
3. 2003 66.179 89.677 155.856 
4. 2004 62.055 53.677 115.732 
5. 2005 40.186 40.643 80.829 
 Jumlah 468.875 423.111 909.986 
 Rata-Rata 97.375 84.622 181.997 
Sumber: BPS (2006). 

Tabel 8 menunjukkan bahwa ekspor produk kayu lapis ke Inggris dan Belgia 
dan Luxemburg mengalami penurunan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. 
Hal ini kemungkinan besar disebabkan pemberlakukan pembatasan 
perdagangan yang dikaitkan dengan isu lingkungan (illegal logging dan 
kerusakan hutan) karena negara-negara Uni Eropa sangat berkepentingan 
dengan isu-isu strategis internasional.  

Perkiraan produksi kayu bakar (wood fuel), kayu bulat industri (industrial 
roundwood), kayu gergajian (sawnwood), panel-panel kayu (wood based 
panels), bubur kayu untuk kertas (pulp for paper), dan kertas dan papan 
kertas (paper and paperboard) di negara-negara Uni Eropa tahun 2005 
sebagaimana tercantum dalam Tabel 9. 

Tabel 9 menunjukkan bahwa dari 5 negara Uni Eropa dengan GDP tertinggi 
tidak otomatis dapat dijadikan negara potensial tujuan ekspor produk 
Indonesia. Hanya negara Irlandia, dan Denmark yang dapat dijadikan negara 
tujuan ekspor produk kayu  terutama untuk kayu gergajian, pulp untuk kertas, 
dan kertas dan papan kertas. Negara Norwegia hanya memerlukan impor 
produk kertas dan papan kertas. 

Tabel 9. Produksi, impor, ekspor dan konsumsi produk kayu di Uni 
Eropa tahun 2005 

No. Jenis Produk Kayu Austria Irlandia Denmark Norwegia Swedia 

1. Kayu bakar 
- Produksi (1000 m3) 
- Konsumsi (1000 m3) 

 
3.036 
3.170 

 
34 
32 

 
657 
792 

 
678 
772 

 
1.989 
2.416 

2. Kayu bulat 
- Produksi (1000 m3) 
- Konsumsi (1000 m3) 

 
11.809 
18.234 

 
2.455 
2.468 

 
789 
729 

 
7.460 
9.643 

 
61.600 
69.396 

3. Kayu gergajian 
- Produksi (1000 m3) 
- Konsumsi (1000 m3) 

 
10.415 
5.344 

 
969 

1.495 

 
2.689 
2.565 

 
2.225 
2.540 

 
16.560 
5.523 

4. Panel kayu 
- Produksi (1000 m3) 
- Konsumsi (1000 m3) 

 
3.420 
1.382 

 
5.520 
6.274 

 
353 

1.470 

 
476 
420 

 
850 

1.295 
5. Pulp untuk kertas 

- Produksi (1000 m3) 
- Konsumsi (1000 m3) 

 
1.559 
1.814 

 
588 

4.034 

 
0 
62 

 
2.174 
1.781 

 
11.740 
8.839 

6. Kertas dan papan kertas 
- Produksi (1000 m3) 
- Konsumsi (1000 m3) 

 
4.419 
1.914 

 
9.273 

11.727 

 
393 

1.299 

 
2.114 
3.846 

 
10.724 
2.442 

Sumber: FAO (2005) 
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2.5. India 

Luas wilayah negara India adalah 297.319.000 ha dengan jumlah penduduk 
tahun 2003 sebanyak 1,1 milyar jiwa dengan kepadatan penduduknya 
sebesar 358,4 jiwa per km2. Pertambahan penduduk tahunan (2000-2005) 
sebesar 1,5% dengan persentase penduduk yang tinggal di pedesaan sekitar 
71,7%. Gross domestic product (GDP) per kapita tahun 2003 sebesar 555 
US$ dan laju pertumbuhan GDP per tahun sekitar 4,6% (FAO, 2005). 

Luas hutan di negara India tahun 2000 adalah 64.113.000 ha atau 21,6% dari 
luas wilayahnya dengan tipe hutan tropis (95%) dan subtopis (5%). Potensi 
kayu di hutan sebesar 43 m3/ha dengan total potensi kayu sebanyak 2.730 
juta m3.  India memiliki hutan tanaman seluas 32.578.000 ha dengan 
perubahan tutupan hutan tahunan (forest cover change) dari tahun 1990-2000 
seluas 38.000 ha dengan persentase penambahan hutan per tahun 0,1% 
(FAO, 2005). 

Perkiraan produksi kayu bakar (wood fuel), kayu bulat industri (industrial 
roundwood), kayu gergajian (sawnwood), panel-panel kayu (wood based 
panels), bubur kayu untuk kertas (pulp for paper), dan kertas dan papan 
kertas (paper and paperboard) di negara India tahun 2005 sebagaimana 
tercantum dalam Tabel 10. 

Tabel 10 menunjukkan bahwa kemungkinan untuk menambah atau 
meningkatkan ekspor produk kayu ke India relatif kecil, namun masih terbuka 
peluangnya untuk produk-produk kayu seperti pulp untuk kertas, dan kertas 
dan papan kertas. 

Tabel 10. Produksi, impor, ekspor dan konsumsi produk kayu di India 
tahun 2005 

No. Jenis Produk 
Kayu 

Unit Produksi Impor Ekspor Konsumsi 

1. Kayu bakar x 1000 m3 300.564 0 0 300.564 
2. Kayu bulat x 1000 m3 19.308 1.998 8 21.298 
3. Kayu gergajian x  1000 m3 7.900 30 8 7.922 
4. Panel kayu x 1000 m3 645 67 12 700 
5. Pulp untuk 

kertas 
x 1000 ton 2.603 198 26 2.775 

6. Kertas dan 
papan kertas 

x 1000 ton 3.973 620 101 4.492 

Sumber: FAO (2005) 

Institusi Penelitian Kehutanan yang tertua dan berada dalam jaman 
penjajahan di India adalah Forest Research Institute Dehradun (FRID) yang 
didirikan tahun 1906 yang bertugas mengatur dan memimpin kegiatan 
penelitian kehutanan di dalam negeri. Sejarah perkembangan FRID ini 
sejalan dengan evolusi dan perkembangan ilmu kehutanan yang tidak hanya 
di India saja, tetapi juga hampir di semua negara-negara bagian India. FRID 
juga melaksanakan training untuk pejabat-pejabat kehutanan (forestry 
officers) dan jagawana (forest rangers) dan setelah kemerdekaan (1925) 
berubah nama menjadi Forest Research and Institute and Colleges (FRIC).  
Tahun 1988 lembaga-lembaga riset dan training diatur kembali dengan 
diberikan status independen di bawah naungan Indian Council Forestry 
Research and Educaton (ICFRE) yang masih menjadi bagian dari 
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Departemen Lingkungan dan Kehutanan (Ministry of Environment and Forest) 
India. 

ICFRE telah menawarkan pelatihan-pelatihan pendek (short-term training 
courses) di bidang industri perkayuan sebagai berikut: 

1. Produksi kayu lapis (plywood manufacture) 
2. Teknologi pengawetan kayu (wood preservation technology) 
3. Klasifikasi dan mutu produk kayu (classification and grading of timber) 
4. Teknologi pengeringan kayu (wood seasoning technology) 
5. Teknologi kayu (wood technology) 
6. Identifikasi kayu di lapangan (field identification of timber) 

Alamat lengkap Forest Research Institute Dehradun, P.O. New Forest 
Dehradun 248006 (Uttar Pradesh) Phone: 0135-758606, e-mail: 
shivendu@icfre.up.nic.in., dan website: http://www.icfre.up.nic.in. 

 

2.6. Timur Tengah 

Saat ini negara yang tergabung dalam negara-negara Timur Tengah 
sebanyak 12 negara yang berada di wilayah Arab. Dalam pembahasan pasar 
kayu dipilih negara-negara Timur Tengah dengan GDP per kapitanya yang 
tertinggi sebagai indikator negara-negara potensial untuk tujuan ekpor produk 
kayu Indonesia, diantaranya: (i) Kuwait (US$  13.641), (ii) Bahrain (US$ 
12.542), (iii) Uni Emirat Arab (US$ 22.130), (iv) Saudi Arabia (US$ 8.561), 
dan (v) Qatar (US$ 34.685) sebagaimana tercantum dalam Tabel 11. 

Tabel 11. Gambaran umum 5 negara Timur Tengah dengan GDP 
tertinggi 

No. Uraian Qatar Uni 
Emirat 

Kuwait Bahrain SaudiArabia 

1. Luas wilayah  
(x 1000 ha) 

1.100 8.360 1.782 69 214.969 

2. Luas hutan  
( x 1000 ha) 

1.0 321 5 n.a 1.504 

3. Persentase (%) 0,1 3,8 0,3 n.a 0,7 
4. Tipe hutan (%) 

- Subtropis 
- Tropis 

 
100 

 
 

100 

 
100 

 
100 

 

 
9 

91 
5. Volume kayu (m3/ha) 13 74 21 14 12 
6. Potensi Kayu 

(juta m3) 
n.a n.a n.a n.a 18 

7. Luas hutan tanaman 
(x 1000 ha) 

1 314 5 n.a 4 

8. Pertambahan hutan 
per tahun ( ha) 

8.000 17.000 1.000 31.000 1.000 

9. Jumlah Penduduk 
(Juta jiwa) 

610 2,995 2,521 724 24,217 

10. Kepadatan Penduduk 
(jiwa/km2) 

55,5 35,8 141,5 1.127,3 11,3 

13. Laju pertumbuhan 
penduduk (%) 

114,1 36,4 5,1 2,1 0,6 

           Sumber: FAO (2005) 

Tingginya harga minyak mentah dunia membuat ekonomi sebagian besar 
negara produsen minyak di kawasan Timur Tengah terlimpah rezeki besar, 

mailto:shivendu@icfre.up.nic.in�
http://www.icfre.up.nic.in/�
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terutama negara-negara yang tergabung dalam Gulf Coperation Council 
(GCC), seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat 
Arab. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) GCC di atas rata-rata 
pertumbuhan global, yaitu di atas rata-rata 7% ditengah lemahnya 
pertumbuhan global yang diperkirakan rata-rata sekitar 3,7% (Shibab, 2008). 

Qatar sebagai salah satu negara Timur Tengah dengan penduduk hanya 
sekitar 1,3 juta jiwa dan menurut IMF merupakan negara dengan GDP per 
kapita paling tinggi di dunia pada tahun 2007 (sekitar 71.000 dollar AS). Saat 
ini Qatar sedang melaksanakan “booming” sektor konstruksi untuk mendirikan 
bangunan-bangunan modern dan menjadikan Ibu Kota Daha sebagai kota 
yang ultra modern (Leksono, 2008). Hal ini menjadi peluang pasar bagi 
produk-produk perkayuan nasional untuk mendukung pelaksanaan sektor 
konstruksi di Qatar. 

Volume ekspor produk kayu lapis dan kayu gerjagian Indonesia ke Saudi 
Arabia selama 5 tahun terakhir (2001-2005) telah mencapai rata-rata sebesar 
104.585 ton  dan dengan nilai sebesara 68,884 juta US$  sebagaimana 
tercantum dalam Tabel 12. 

Tabel 12 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun volume dan nilai  kayu 
lapis yang diekspor ke Arab Saudi relatif stabil dan hanya mengalami sedikit 
penurunan pada tahun 2004-2005  dengan nilai rata-rata ekspor setiap tahun 
68,884 juta US$. 

Tabel 12. Ekspor produk kayu lapis Indonesia ke Arab Saudi tahun 
2001-2005 

 
No. 

Tahun 
Ekspor 

Ekspor Produk Kayu Lapis 
Volume (ton) Nilai (Juta US$) 

1. 2001 124.200 65,017 
2. 2002 120.925 63,031 
3. 2003 188.460 93,042 
4. 2004 97.295 57,362 
5. 2005 101.745 65,969 
 Jumlah 522.925 344,421 
 Rata-Rata 104.585 68,884 
  Sumber: BPS (2006). 

Keseriusan Pemerintah Indonesia untuk bekerjasama dan menarik investor 
dilakukan dengan penunjukan utusan khusus Presiden (President’s envoy) 
untuk Timur Tengah yang tugasnya selain mengundang investor, juga 
mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dengan kementerian 
terkait dan kepala pemerintahan daerah. Sejumlah daerah yang potensial 
sudah diminta kerjasamanya untuk aktif menyediakan lahan, terutama daerah 
di luar Jawa seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi (Shihab, 2008).  

Perkiraan produksi kayu bakar (wood fuel), kayu bulat industri (industrial 
roundwood), kayu gergajian (sawnwood), panel-panel kayu (wood based 
panels), bubur kayu untuk kertas (pulp for paper), dan kertas dan papan 
kertas (paper and paperboard) di negara-negara Timur Tengah tahun 2005 
sebagaimana tercantum dalam Tabel 13. 
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Tabel 13. Produksi, impor, ekspor dan konsumsi produk kayu di Uni 
Eropa tahun 2005 

No. Jenis Produk Kayu Qatar Uni Emirat Kuwait Bahrain Saudi 
Arabia 

1. Kayu bakar 
- Produksi (1000 m3) 
- Konsumsi (1000 m3) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
0 
4 

2. Kayu bulat 
- Produksi (1000 m3) 
- Konsumsi (1000 m3) 

 
0 
9 

 
0 
36 

 
0 
3 

 
- 
- 

 
0 
21 

3. Kayu gergajian 
- Produksi (1000 m3) 
- Konsumsi (1000 m3) 

 
0 
12 

 
0 

405 

 
0 

73 

 
0 
14 

 
0 

1.184 
4. Panel kayu 

- Produksi (1000 m3) 
- Konsumsi (1000 m3) 

 
0 
6 

 
0 

281 

 
0 

94 

 
0 
1 

 
0 

496 
5. Pulp untuk kertas 

- Produksi (1000 m3) 
- Konsumsi (1000 m3) 

 
- 
- 

 
0 
17 

 
0 

15 

 
- 
- 

 
0 
94 

6. Kertas dan papan kertas 
- Produksi (1000 m3) 
- Konsumsi (1000 m3) 

 
0 
3 

 
0 

216 

 
0 

57 

 
0 
6 

 
0 

470 
Sumber: FAO (2005) 

Tabel 13 menunjukkan bahwa dari 5 negara Timur Tengah dengan GDP 
tertinggi tidak otomatis dapat dijadikan negara potensial tujuan ekspor produk 
Indonesia. Hanya negara Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia yang dapat 
dijadikan negara tujuan ekspor produk kayu  terutama untuk kayu gergajian, 
panel kayu, pulp untuk kertas, dan kertas dan papan kertas. Khusus negara 
Arab Saudi, Indonesia telah melakukan ekspor produk kayu lapis selama 5 
tahun ke belakang sebagaimana dijelaskan pada Tabel 12. 

Sektor kehutanan nasional di negara-negara wilayah Timur Tenggara (Near 
East) kemungkinan akan dipengaruhi oleh dialog internasional dan keluaran 
dari Intergovernmental Forums on Forest (IFF)-4 yang berlangsung di New 
York di Bulan Februari 2000 dan berkaitan langsung dan tidak langsung 
dengan konservasi, manajemen, pengembangan yang berkelanjutan dari 
hutan dan tegakan kepada pembangunan yang berkelanjutan (NEFC, 2000). 
Dalam konteks ini: 

• Kebanyakan dari negara-negara di wilayah ini memulainya dengan 
inisiatif di tingkat nasional untuk menerapkan Chapter 11 dari Agenda 
21. 

• Beberapa negara telah mengambil berbagai inisiatif untuk 
menyesuaikan rencana-rencana kehutanan nasional, kebijakan dan 
implementasinya untuk kebutuhan-kebutuhan yang berkembang dari 
masyarakat mereka, untuk peran-peran perlindungan, produktivitas, 
lingkungan dan sosial ekonomis dan fungsi-fungsi dari sumberdaya 
hutan. 

• Berbagai program dan proyek kerjasama bilateral dan mutlilateral 
telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada kegiatan dan 
program nasional di negara-negara di wilayah ini. Penguatan lebih 
lanjut kerjasama di tingkat regional dalam pengelolaan sumberdaya 
hutan secara lestari membutuhkan bantuan yang lebih nyata dari 
organisasi-organisasi inetrnasional dan dukungan dari negara-negara 
donor. 



 
15 

INFORMASI PASAR : STANDARD PRODUK KAYU, PERSYARATAN MUTU, DAN PERATURAN IMPOR DI NEGARA-NEGARA TUJUAN EKSPOR 
PRODUK  KAYU INDONESIA 

Data tentang hutan dan kehutanan negara Timur Tenggara menunjukkan 
bahwa 5 negara dengan luas hutan terbesar adalah Turki (8.856.000), Sudan 
(41.613.000 ha), Marokko (3.835.000 ha), Algeria (238,174,000 ha) dan 
Republik Iran (1.544.000 ha) sebagaimana tercantum dalam pada Tabel 14. 

Beberapa perubahan telah terjadi sejak sessi terakhir berkaitan dengan 
industri kehutanan dan penebangan kayu. Kebanyakan hutan-hutan di 
wilayah Timur Tengah dan sekitarnya adalah tidak produktif, kecuali untuk 
Turki dan beberapa bagian dari negara lainnya (contoh Repbulik Iran, Cyprus, 
dan Marokko). Kondisi iklim yang keras menjadi hambatan terhadap laju 
pertumbuhan dan produksi kayu di samping adanya keterbatasan kawasan 
hutannya. Peningkatan produksi kayu dari hutan tanaman di beberapa negara 
tidak cukup untuk memenuhi konsumsi domestik dan sebagai akibatnya 
banyak kayu olahan dan produk-produk kayu diimpor (NEFC, 2000) 

Keberadaan industri pulp dan kertas, demikian juga parikel board, plywood 
dan sawnwood sangat tergantung kepada bahan baku impor. Tetapi 
beberapa negara tergantung pada sumber kayu lokal untuk industri kayu 
(Irak) dan energi (Sudan) disebabkan karena kekurangan devisa untuk impor 
atau disebabkan karena harga yang tinggi untuk sumber-sumber energi 
alternatif. Saat ini ada tendensi untuk menyemangati dan mendukung sektor 
swasta untuk menginvestasikan dalam pembangunan hutan dan produk hasil 
hutan (NFEC, 2000). 

Oleh karena itu beberapa negara di wilayah ini telah menyusun atau 
melakukan proses perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi 
kehutanan (sebagai contoh Turki dan Cyprus) dan sementara yang lainnya 
mulai mengembangkan kebijakan-kebijakan kehutanan (Jordania, Lebanon, 
Marokko, Sudan dan Syria). Semua membutuhkan parameter-parameter 
untuk: (i) konservasi dan rehabilitasi hutan-hutan alam yang ada, (b) 
mengembangkan program hutan tanaman untuk mengurangi kebutuhan akan 
hutan alam dan menurunkan degradasi kawasan hutan dan konservasi 
sumberdaya tanah dan air, dan (c) privatisasi jasa-jasa dan kegiatan 
kehutanan (NEFC, 2000). 
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Tabel 14.  Perubahan Penutupan Hutan dan Hutan Tanaman (1000 ha) 
di Wilayah Timur Tengah dan sekitarnya 

 
 
 
 

 
 

Country 

 
Land 
Area 

 

Total Forest 1995 

Total 
Forest 
1990 

Change 
in Total 
Forests 
1990 - 
1995 

Annual 
Change 
1990 - 
1995 

Annual 
Change 

Rate 
1990 - 
1995 

 1 000 
ha 

1 000 
ha 

% of 
land 
area 

Per. 
cap. 
ha 

1 000 
ha 

1 000 
ha 

1 000 
ha 

Percent 

Afghanistan  6520
9 

1398 2.1 0.1 1990 -592 -118 -6.8 

Algeria  2381
74 

1861 0.8 0.1 1978 -117 -23 -1.2 

Bahrain  69 0 0.0 0.0 0 0 0 0 
Cyprus  924 140 15.2 0.2 140 0 0 0 
Egypt  9954

5 
34 n.s. n.s. 34 0 0 0 

Iran, Islamic 
Republic of  

1622
00 

1544 0.9 n.s. 1686 -142 -28 -1.7 

Iraq  4373
7 

83 0.2 n.s. 83 0 0 0 

Jordan  8893 45 0.5 n.s. 51 -6 -1 -2.5 
Kuwait  1782 5 0.3 n.s. 5 0 0 0 
Lebanon  1023 52 5.1 n.s. 78 -26 -5 -7.8 
Libya  1759

54 
400 0.2 0.1 400 0 0 0 

Morocco  4463
0 

3835 8.6 0.1 3894 -59 -12 -0.3 

Oman  2124
6 

0 0.0 0.0 0 0 0 0 

Qatar  1100 0 0.0 0.0 0 0 0 0 
Saudi Arabia  2149

69 
222 0.1 n.s. 231 -9 -2 -0.8 

Sudan  2376
00 

41613 17.5 1.5 43376 -1763 -353 -0.8 

Syrian Arab 
Rep.  

1837
8 

219 1.2 n.s. 245 -26 -5 -2.2 

Tunisia  1553
6 

555 3.6 0.1 570 -15 -3 -0.5 

Turkey  7696
3 

8856 11.5 0.1 8856 0 0 0 

United Arab 
Emirates  

8360 60 0.7 n.s. 60 0 0 0 

Yemen  5279
7 

9 n.s. n.s. 9 0 0 0 

Near East  1489
089 

60931 4.1 n.s. 63686 -2755 -550 -0.9 

Sumber: NEFC (2000) 
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III. Sistem Standarisasi Produk, Persyaratan Mutu, dan 
Regulasi Teknis serta Lingkungan di Negara Tujuan 
Ekspor Produk Kayu Indonesia  

Peraturan perdagangan global untuk produk-produk hasil hutan terus 
berkembang dan dipengaruhi oleh ukuran-ukuran perdagangan yang 
bervariasi, diantaranya jenis produk, region, tarif impor, hambatan ekspor, 
standar teknis produk,  sanitasi, standar lingkungan dan sosial. Salah satu 
diantaranya adalah sertifikasi dan pelabelan produk (FAO, 2005). 

Setiap negara memiliki sistem standarisasi bagi produk-produk kayu yang 
dihasilkannya dan persyaratan kualitas produk yang akan diekspor ke negara 
lain. Selain itu produk yang akan digunakan di dalam negeri atau diekspor 
harus juga memenuhi standard lingkungan (environmentally friendly) 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di bidang lingkungan. 

Pokok bahasan yang akan dikaji dalam hal ini adalah sertifikasi hutan dan 
ekolabeling, standard produk dan spesifikasinya, asal usul produk (rules of 
origin), dan persyaratan lingkungan bagi produk-produk yang akan diekspor 
ke negara-negara tujuannya. 

 

3.1. Sertifikasi Hutan dan Ekolabeling 

Perbedaan sertifikasi hutan dan ekolabeling adalah dua konsep yang berbeda 
walaupun ada kesamaan atau overlaping dari keduanya. FERN (2003) 
menjelaskan bahwa sertifikasi hutan adalah suatu alat untuk menolong 
konsumen untuk memilih produk-produk secara etika dan lingkungan berasal 
dari hutan-hutan yang dikelola secara baik. Proses sertifikasi mengidentifikasi 
hutan-hutan ini dan produk-produk yang dihasilkannya. Melalui sertifikasi, 
sebuah hutan dinilai terhadap standard yang tersedia secara terbuka, dan jika 
“scoring” hutan tersebut cukup baik, pemilik hutan akan mendapatkan “hak” 
untuk menjual dan mempromosikan produk-produk dari hutan tersebut 
sebagai sudah bersertifikat (certified). Pada saat penjualan, sebuah label 
yang menggambarkan logo dari skema sertifikasi hutan menjelaskan kepada 
konsumen bahwa produk tersebut diperoleh dari sebuah hutan yang 
memenuhi standard lingkungan dan sosial tertentu. 

Skema-skema yang dikaitkan dengan sertifikasi pengelolaan hutan dan 
pelabelan produk-produk hasil hutan telah memperbaiki interaksi antara  
perdagangan dengan pengelolaan hutan, meskipun keluhan-keluhan terus 
berlangsung atas kemudahan pasar dan pangsa pasar, terutama untuk 
produk-produk hasil hutan dari wilayah-wilayah tropis. Ukuran-ukuran 
perdagangan sedang berubah dan disesesuaikan  dengan respon terhadap 
produksi khusus dan kondisi pasar dan yang kebanyakan tetap berada dalam 
batas-batas global dan kesepakatan perdagangan regional (FAO, 2005). 

Ada sejumlah lembaga sertifikasi hutan yang berkompetisi satu sama lain 
dalam pelaksanaan operasionalnya yang bervariasi dalam ruang lingkup, 
kekuatan (rigour), dukungan, dan sejarahnya. Mayoritas lembaga swadaya 
masyarakat (LSM) bidang lingkungan dan sosial mendukung Forest 
Stewardship Council (FSC) sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi 
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perwakilan bersama dari semua kelompok-kelompok stakeholders sehingga 
FSC memiliki standard lingkungan dan sosial yang paling tinggi. 

Perbedaan utama antara sertifikasi hutan (dan label terkaitnya) dan 
ekolabeling untuk produk-produk kayu adalah sertifikasi hutan adalah sebuah 
label tunggal yang melihat hanya pada isu pengelolaan hutan, sementara 
ekolabeling dapat diterapkan pada berbagai kelompok produk dan mencakup 
siklus hidup total dari produk tersebut mencakup isu-isu seperti emisi selama 
produksi, polusi air, dan limbahnya. Pengelolaan hutan adalah salah satu dari 
isu-isu yang dilihat pada ekolabeling dan seringkali bukan yang satu itu saja 
yang mendapat perhatian lebih. Kedua sertifikasi tersebut dalam kebanyakan 
kasus hanya bersifat skema voluntir (voluntary schemes). 

Skema ekolabeling ditetapkan oleh hampir kurang lebih 29 negara-negara 
Utara dan Selatan, yaitu Jerman, Kanada, Jepang, Swedia, Norwegia, 
Finlandia, Denmark, Iceland, USA, New Zealand, Austria, India, Perancis, 
Korea, Belanda, Singapore, Taiwan, Brazil, Kroatia, Israel, Thailand, China, 
Republik Czechna, Hungaria, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Australia, 
Spanyol, dan United of Kingdom dan Luxemburg yang memiliki skema 
ekolabel Europian Union. Kebanyakan negara memiliki satu skema ekolabel, 
Swedia memiliki 2 dan USA mempunyai 28 skema operasional ekolabel 
(FREN, 2003). 

 
3.2. Standard Produk dan Spesifikasi 

Saat ini ada banyak variasi dalam standard produk dan spesifikasi yang dapat 
menjadi penghalang akses pasar untuk produk-produk yang bernilai tinggi di 
berbagai negara. Sebagai contoh design dan penggunaan produk-produk 
kayu Australia adalah subyek untuk memenuhi persyaratan sebuah kisaran 
yang lebar dari standard-standard nasional. Standard-standard yang hampir 
sama juga berlaku di China. Akan tetapi, ada sebuah pemahaman yang 
terbatas tentang bagaimana produk-produk dari masing-masing negara akan 
memenuhi persyaratan-persyaratan standard-standard negara lain. 

Sebagai contoh Jepang telah memiliki standar produk kayu sendiri yang 
dikenal dengan Japan Agricultural Standard (JAS) untuk produk plywood, 
flooring,  laminated veneel lumber (LVL), glued laminated timber, dan Japan 
Industrial Standard (JIS) untuk particleboards sebagaimana tercantum pada 
Tabel 15. Penentuan Standar JAS untuk kayu lapis terdiri dari beberapa 
kategori seperti: (i) kualitas perekatan, (ii) kadar air, (iii) jumlah emisi 
formaldehyde, (iv) perlakuan pengendalian serangga, (v) penyerapan uap air, 
(vi) ketidakmudahan berasap (incombustibility), (vii) sifat gas racun, (viii) sifat 
ketidakmudahan terbakar, (ix) kualitas lembaran permukaan, (x) overlap 
lapisan inti, (xi) lapisan inti yang kosong (core void), (xii) ketidaksama rataan 
lapisan inti, (xiii) penyelesaian sisi dan ujung, (xiv) bergelombang dan 
melengkung, (xv) kelurusan, (xvi) ukuran, dan (xvii) penandaan (marking). 
Untuk lebih jelasnya contoh tentang JAS untuk berbagai produk kayu dapat 
dilihat pada website www.jpic-ew.org atau e-mail ke info@jpic-ew.or.jp. 

Ada inisasi kerjasama bilateral untuk memudahkan penerapan standar dari 
negara-negara tersebut. Sebagai contoh ada sebuah pendekatan dilakukan 
untuk mendukung uji coba yang sedang berlangsung dari kebersamaan 

http://www.jpic-ew.org/�
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antara produk-produk dan standard yang dimiliki oleh negara Australia dan 
China. Dalam beberapa kasus, produk-produk kayu China kemungkinan tidak 
akan diterima untuk pasar Australia dan pembeli membutuhkan perlindungan 
yang cukup. Sebagai contoh, beberapa bentuk “flooring” yang diproduksi 
dengan perekat berbasis formaldehyde yang tidak dapat diterima di bawah 
standard-standard Australia (NAFI, 2005). 

Tabel 15. Jenis-Jenis Standard yang berlaku di Jepang untuk berbagai 
produk kayu 

No. Standar 
Produk 

Notification 
Standard 

Turunan Produknya Keterangan 

1. Kayu Lapis 
(Plywood) 

MAFF, JAS 
Notification 
No. 233, 
February 27, 
2003 

- Plywood untuk 
penggunaan umum 

- Concreate forming 
plywood 

- Structural plywood 
- Natural wood 

decorative plywood 
- Processed decorative 

plywood 
-  

- Ruang lingkup 
penerapan 

- Definisi 
- Kriteria kualitas 

perekat 
- Standar untuk jenis-

jenis kayu lapis 
- Kriteria untuk 

kualitas permukaan  
- Lampiran untuk 

pengujian produk 
2. Laminated 

Veneer Lumber 
(LVL) 

MAFF, JAS 
Notification 
No. 236, 
February 27, 
2003 

- Lapisan permukaan 
tanpa decorative 
processing 

- Lapisan permukaan 
dengan decorative 
processing 

- Ruang lingkup 
penerapan 

- Standar for LVL 
- Kriteria untu lapisan 

permukaan 
- Lampiran untuk 

pengujian produk 
3. Lantai Kayu 

(Flooring) 
MAFF, JAS 
Notification 
No. 240, 
February 27, 
2003 

- Single layer flooring 
- Flooring board 
- Flooring block 
- Mosaic parquet 
- Composite flooring 

(Type 1, Type 2, dan 
Type 3) 

- Ruang lingkup 
penerapan 

- Definisi 
- Kriteria kualitas 

perekat 
- Standar untuk jenis-

jenis kayu lapis 
- Kriteria untuk 

kualitas permukaan  
- Lampiran untuk 

pengujian produk 
4. Glued 

Laminated 
Timber (Glulam) 

MAFF, JAS 
Notification 
No. 234, 
February 27, 
2003 

- Glued lainated timber 
for fixture 

- Decorative glued 
lainated timber for 
fixture 

- Decorative structural 
glued lainated timber 
post 

 

- Ruang lingkup 
penerapan 

- Definisi 
- Kriteria kualitas 

perekat 
- Standar untuk jenis-

jenis kayu lapis 
- Kriteria untuk 

kualitas permukaan 
-  Lampiran untuk 

pengujian produk 
5. Particleboards JIS A 5908: 

2003 
- Base particleboard 

(non polished board 
and polished board) 

- Veneered 
particleboard(non 
polished board and 
polished board) 

- Decorative 
particleboard (veneer 
overlay, plastic 
overlay, and coated) 

- Ruang lingkup 
- Referensi normatif 
- Klasifikasi dan 

simbol 
- Bentuk, dimensi dan 

toleransi 
- Penampilan dan 

kualitas 
- Metode pengujian 
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3.3. Persyaratan Asal Usul (Rules of Origin) 

Sebuah proses yang rumit harus dilakukan untuk menunjukkan bagaimana 
“asal usul” bagi produk-produk yang diimpor. Sebagi contoh, kayu-kayu bulat 
untuk plywood dari Indonesia diekspor ke China, kemudian diolah menjadi 
plywood dan diekspor ke Australia. Kejadian yang sama terjadi apabila kayu-
kayu setengah jadi (semi-processed timber) diekpor ke China dan kemudian 
dibuat menjadi furniture dan diekspor. 

Negara Australia memiliki sejumlah skema “Asal Usul” di bawah berbagai 
perjanjian perdagangan dan pengaturan yang lebih disukai (preferential 
arrangements) lainnya. Skema asal usul secara luas dibagi menjadi 2 bagian, 
yaitu produk yang didasarkan kepada biaya pabrik (factory cost) dan 
berdasarkan metoda perubahan klasifikasi tarif (change in tarriff 
classification). 

Sebagai contoh negara-negara eksportir dan importir bekerja sama untuk 
memberantas illegal logging dan perdagangan illegal terkait lainnya. 
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris dan Irlandia Utara telah 
menandatangani naskah kesepakatan (MoU) tahun 2002. Negara tersebut 
membuat komitmen untuk mengembangkan sistem verifikasi dan kesesuaian; 
meningkatkan keterlibatan masyarakat madani (civil society); memperkuat 
institusi, pengumpulan data dan kerjasama; dan membuat daftar dukungan 
dari sektor swasta. Indonesia juga telah menandatangani kesepakatan 
bilateral dengan China, Jepang, Malaysia dan Norwegia untuk memberantas 
penebangan dan perdaganan ilegal dari kayu-kayu Indonesia (FAO, 2005). 

Pada Bulan July 2003, Amerika Serikat telah mengeluarkan Inisiatif Presiden 
terhadap illegal logging yang difokuskan kepada 3 wilayah: Lembah Amazone 
dan Amerika Tengah, Teluk Kongo, dan Asia Selatan dan Tenggara.  Skema 
ini mendukung kegiatan-kegiatan untuk tata kelola pemerintahan yang baik, 
kegiatan berbasis komunitas, transfer teknologi, dan  penggunaan optimum 
dari kekuatan pasar (FAO, 2005). 

 
3.4. Persyaratan Lingkungan 

Lebih dari beberapa tahun belakangan ini “Perdagangan Terkait dengan 
Ukuran-Ukuran Lingkungan-PTUL”  telah berkembang pesat. PTUL mungkin 
dibatasi sebagai halangan tarif atau non-tarif untuk perdagangan yang secara 
implisit dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan lingkungan.  Aliran 
perdagangan yang sangat peka terhadap PTUL adalah yang mencakup 
bahan baku atau bahan setengah jadi.  Hal ini disebabkan karena produk 
tersebut lebih erat hubungannya dengan “gangguan” lingkungan alam. 
Negara-negara seperti Kanada dengan sebuah keunggulan komparatif dalam 
menghasilkan sumber-sumber daya alam seharusnya berkepentingan sekali 
dengan penggunaan PTUL (Roberts, 1992). 

Persyaratan lingkungan yang ditetapkan oleh suatu negara berbeda dengan 
negara lain tergantung kepada kepentingan dalam negerinya masing-masing. 
Jadi setiap negara mempunyai regulasi lingkungan khusus yang disusun 
sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya sendiri. Sebagi contoh negara 
Kanada telah menerapkan sistem pengamanan produknya terhadap 



 
21 

INFORMASI PASAR : STANDARD PRODUK KAYU, PERSYARATAN MUTU, DAN PERATURAN IMPOR DI NEGARA-NEGARA TUJUAN EKSPOR 
PRODUK  KAYU INDONESIA 

lingkungan dengan menerapkan persyaratan lingkungan yang ketat dan 
lengkap sebagaimana tercantum dalam Tabel 16. 

Dalam mengkaji hubungan antara perdagangan dan lingkungan adalah 
bermanfaat untuk membedakan antara PTUL dan keinginan-keinginan 
konsumen yang didasarkan kepada gerakan konsumen hijau (green 
consumerism) dan bahkan mereka didukung oleh boikot konsumen yang 
diorganisir oleh orang-orang yang peduli lingkungan (environmentalists). 
Konsumen dengan kesadaran tertinggi (higher inner conscious consumers) 
muncul menjadi kekuatan yang potensial untuk mempengaruhi pasar-pasar 
Eropa dan Amerika Utara. Konsumen ini melakukan pembelian tidak hanya 
didasarkan pada harga (price) dan kualitas tradisional dari produk, tetapi juga 
terhadap keramahannya terhadap lingkungan (environmental friendliness) 
(Roberts, 1992).  

Sebagai contoh China telah mengeluarkan berbagai regulasi perlindungan 
lingkungan (environmental protection law), diantaranya: (i) berkaitan dengan 
tata guna lahan, ada regulasi pengelolaan lahan (land management law) dan 
regulasi perencanaan perkotaan (urban planning law); (ii) berkaitan dengan 
penilaian dampak lingkungan, ada regulasi penilaian dampak lingkungan (law 
on appraising of environmental impact); (iii) berkaitan pencegahan dan 
pengendalian polusi, ada regulasi perlindungan lingkungan laut (marine 
evironmental protection law), regulasi perlindungan dan pengendalian 
pencemaran air (law on protection and controll of water polution),  regulasi 
pencegahan dan pengendalian pencemaran udara (law on prevention and 
controll of atmospeheric polution), regulasi pencegahan dan pengendalian 
polusi suara (law on prevention and controll of environmental noise polution), 
regulasi pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah 
padat (law on prevention and controll of environmental polution by solid 
waste), dan regulasi promosi produksi yang bersih (law on promoting clean 
production); and (iv) berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam yang 
terdiri dari regulasi air (water law), regulasi sumberdaya mineral (mineral 
resources law), regulasi konservasi tanah dan air (law on water and soil 
conservation), regulasi kehutanan (forest law), regulasi padang rumput 
(grassland law), regulasi perikanan (fisheries law), regulasi perlindungan 
terhadap satwa dan kehidupan liar (law on protection of wildlife) (Junlu and 
Hongjuan, 2004). 

Salah satu isu lingkungan yang mengental dihadapi oleh industri pulp dan 
kertas internasional adalah penggunaan dari klorin dalam prosess pencucian. 
Hal ini menjadi perhatian yang kuat bagi konsumen-konsumen yang 
berkesadaran tinggi di Eropa untuk menolak menggunakan produk tersebut. 
Riset pemasaran baru-baru ini di Eropa menunjukkan bahwa produsen kertas 
sangat resisten terhadap harga premium untuk pulp yang bebas klorin. Hanya 
di Jerman pembeli pulp akan membayar dengan harga premium yang rendah 
(bukan suatu kompensasi bagi produser kraft bebas klorin untuk biaya 
tambahannya) (Roberts, 1992). 
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Table 16. Penilaian Dasar siklus hidup produk terhadap kategori dampak  

Kategori Dampak Skala Contoh LCI Data 
(i.e., Klasifikasi) 

Faktor Bersifat 
Umum 

Uraian Sifat-Sifat 
Faktor 

Pemanasanan 
global (Global 
Warming) 

Global Carbon Dioxide (CO2) 
Nitrogen Dioxide (NO2) 
Nitrous Oxide (N2O) 
Methane (CH4) 
Chlorofluorocarbons (CFCs) 
Hydrochlorofluorocarbons (CFCs) 
Methyl Bromide (CH3Br) 

Global Warming 
Potential 

Converts LCI data to 
carbon dioxide (CO2) 
equivalents 
Note: global warming 
potentials can be 50, 
100, or 500 year 
potentials. 

Pengurangan 
lapisan ozon 
(Stratospheric 
Ozone Depletion) 

Global Chlorofluorocarbons (CFCs) 
Hydrochlorofluorocarbons (CFCs) 
Halons 
Methyl Bromide (CH3Br) 

Ozone Depleting 
Potential 

Converts LCI data to 
trichlorofluoromethane 
(CFC-11) equivalent 

Pengasaman 
(Acidification) 

Regi-
onal 
Local 

ASulfur Oxides (Sox) 
Nitrogen Oxides (Nox) 
Hydrochloric Acid (HCl) 
Hydrofluoric Acid (HF) 
Ammonia (NH4) 

Acidification 
Potential 

Convert LCI data to 
hydrogen (H+) ion 
equivalents. 

Eurtopikasi 
(Eutrophication) 

Local Phospate (PO4) 
Nitrogen Oxides (NO) 
Nitrogen Dioxide (NO2) 
Nitrates 
Ammonia (NH3, NH4) 

Eutrophication 
Potential 

Convert LCI data to 
nitrogen (N) equivalents 

Asap fotokimia 
(Photochemical 
Smog) 

Local Nitrogen Oxides (Nox) 
Formaldehyde 
Acetaldehyde 
Ethylene Glycol 
Hexanal 
Toluene 

Photochemical 
Oxidant Creation 
Potential 

Convert LCI data to 
nitrogen oxide (Nox) 
equivalents 

Kesehatan 
manusia (Human 
Health) 

Local Dioxins (unspecified) 
Arsenic (As) 
Mercury (Hg) 
Carbon Tetrachloride (CCl4) 
Cadmium (Cd) 
Lead (Pb) 

Toxicity 
Equivalency 
Potential 

Convert LCI data to 
toluene equivalents 

Pengurangan 
bahan bakar fosil 
(Fossil Fuel 
Depletion) 

Global Coal 
Natural Gas 
Oil 

Fossil Fuel 
Depletion 
Potential 

Converts LCI data to 
surplus MJ equivalents 

Perubahan 
habitat (Habitat 
Alteration) 

Global Land Use (Installation Waste) 
Land Use (Replacement Waste) 
Land Use (End-of-Period Waste) 

Habitat Alteration 
Potential 

Converts LCI data to 
Threatened and 
Endangered Species 
count per square meter 

Kriteria polusi 
udara (Criteria 
Air Pollutants) 

Global Nitrogen Oxides (Nox as NO2) 
Particulates (>PM10) 
Particulates (<+10) 
Particulates (unspecified) 
Sulfur Oxides (Sox as SO2) 

Criteria Air 
Pollutants 
Potential 

Converts LCI data to 
microDALYs/g 

Keracunan 
ekologis 
(Ecological 
Toxicity) 

Local Dioxins 
Mercury (Hg) 
Cadium (Cd) 
Napthalene (C10H8) 
Formaldehyde (CH2O) 

Ecological Toxicity 
Potential 

Converts LCI data to 
2,4-D equivalents 

Limbah padat 
dan berbahaya 
(Solid and 
Hazardous 
Waste) 

Local Ash 
Solid Waste 
Packaging Waste 
Hazardous Wastes 

Waste 
Characterization 
Potential 

Converts LCI data to 
equivalent tons 

Tampungan air 
(Water Intake) 

Local Water Water 
Consumption 
Characterization 

Converts LCI data to 
equivalent liters 
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3.5.   ASTM International 

3.5.1.  Penjelasan Umum 

ASTM (American Society for Testing and Material) Internasional yang 
dibentuk tahun 1898 telah tumbuh menjadi salah satu dari sistem 
pengembangan standar voluntir yang terbesar di dunia. ASTM internasional 
adalah sebuah organisasi nir laba yang menyediakan sebuah forum untuk 
para produser, pengguna, konsumer akhir, dan mereka yang memiliki sebuah 
kepentingan umum (wakil-wakil dari pemerintah dan akademisi) untuk 
memenuhi kepentingan bersama dan menulis standar-standar untuk material, 
produk-produk, sistem dan jasa-jasa. Dari hasil kerja 130 komisi penulisan 
standar, ASTM internasional telah mempublikasikan 11.000 standar setiap 
tahunnya. Standar-standar  ini dan informasi teknis terkait lainnya telah 
diterima dan digunakan di seluruh dunia. 

Kantor pusat ASTM Internasional tidak memiliki fasilitas penelitian teknik atau 
pengujian. Pekerjaan riset dan pengujian dilakukan secara voluntir oleh 
30.000 anggota-anggota ASTM yang secara teknis berkualitas yang tersebar 
di seluruh dunia. Keangotaan dalam kemasyarakatan adalah terbuka untuk 
semua pihak yang berkepentingan dengan bidang-bidang  yang ditangani 
ASTM secara aktif. Pengajuan keanggotaan dapat diperoleh dari Jasa angota 
dan komisi (Member and Committee Services), ASTM internasional, 100 Barr 
Harbor Drive PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959; telephone 
610-832-9694 atau dari Website ASTM, www.astm.org. 

Buku Tahunan Standar ASTM 2002 meliputi 76 volume yang dibagi menjadi 
16 bagian. Buku tersebut mengandung standar-standar ASTM, standar yang 
disyaratkan dan bahan-bahan terkait. Istilah-istilah tersebut  digunakan 
sebagai berikut: 

1. Standar (kata benda) sebagaimana digunakan  dalam ASTM adalah 
sebuah dokumen yang telah dikembangkan dan dibangun dalam 
prinsip-prinsip yang disepakati dari suatu masyarakat dan yang 
memenuhi persyaratan yang telah disetujui dari peraturan dan 
prosedur ASTM. 

2. Standar (kata sifat) sebagaimana digunakan dalam ASTM adalah 
sebuah uraian yang dipakai dalam judul metoda pengujian, 
spesifikasi, dan dokumen lainnya untuk menunjukkan konsensus 
yang disetujui sesuai dengan peraturan dan prosedur ASTM. 

3. Standar  yang dipersyaratkan (provisional standard) adalah sebuah 
dokumen yang dipublikasikan untuk jangka waktu terbatas oleh suatu 
masyarakat untuk memenuhi sebuah permintaan untuk pengeluaran 
yang lebih cepat dari dokumen-dokumen khusus seperti sebuah 
situasi yang mendesak, persyaratan peraturan atau hal-hal khusus 
lainnya. 

4. Klasifikasi adalah sebuah pengaturan atau pembagian yang 
sistematik dari material, produk-produk, sistem atau jasa-jasa 
kedalam kelompok-kelompok yang didasarkan kepada sifat-sifat yang 
hampir sama seperti asal-usul (origin), komposisi, sifat-sifat atau 
penggunaannya. 
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5. Praktik adalah sebuah pengaturan definitif instruksi untuk 
melaksanakan satu atau lebih operasional atau fungsi khusus yang 
tidak menghasilkan sebuah hasil pengujian. 

6. Terminologi adalah sebuah dokumen yang mencakup batasan-
batasan istilah, penjelasan dari simbol-simbol, singkatan-singkatan 
atau akronim. 

7. Metode pengujian adalah sebuah prosedur definitif yang 
menghasilkan sebuah hasil pengujian 

 

3.5.2.  Pengembangan dan Penggunaan Standar ASTM 

ASTM percaya bahwa hasil standar yang kompeten secara teknis ketika 
konsensus penuh dari semua pihak yang berkepentingan dapat dicapai dan 
bersifat ketat karena prosedur-prosedur proses diikuti.  Filosofi ini dan sistem 
pengembangan standar menjamin standar-standar kompeten secara teknis 
yang memiliki kredibilitas tertinggi ketika diperiksa dan digunakan secara kritis 
sebagai dasar untuk  kegiatan komersial, legal atau pengaturan. 

ASTM dikembangan secara voluntir dan digunakan juga secara voluntir. 
Standar-standar akan menjadi mengikat secara hukum (legally binding) hanya 
ketika sebuah badan pemerintah menjadikannya acuan dalam penyusunan 
peraturan atau ketika mereka dikutip dalam sebuah kontrak. Berbagai barang 
(item) yang diproduksi dan ditandai sebagai pemenuhan dari sebuah standar 
ASTM harus memenuhi semua persyaratan yang berlaku dari standar 
tersebut. 

Standar-standar  ASTM digunakan oleh ribuan individu, perusahaan dan 
institusi. Pembeli dan penjual menggabungkan standar-standar ke dalam 
kontrak; ilmuwan dan  teknisi menggunakannya dalam laboratorium; arsitek 
dan designer menggunakannya dalam perencanaan; badan-badan  
pemerintah merujuknya dalam petunjuk praktis (codes), peraturan dan 
perundang-undangan;  dan pihak-pihak lain mengacu kepada standar  
sebagai petunjuk. 

 

3.5.3.  Pertimbangan Komentar-Komentar dari Standar-Standar ASTM 

Sebuah standar ASTM adalah subyek untuk direvisi pada berbagai 
kesempatan oleh komisi teknik yang bertanggung jawab dan harus direview 
setiap lima tahunan dan jika tidak direvisi, apakah disetujui kembali atau 
ditarik. Komentar-komentar stakeholders diharapkan baik untuk revisi dari 
berbagai standar atau untuk pengembangan standar yang baru dan 
sebaiknya dilamatkan kepada Kantor Pusat ASTM. Komentar-komentar akan 
dipertimbangkan secara hati-hati dalam sebuah pertemuan dari komisi teknik 
yang bertanggung jawab yang kemungkinan dihadari pengusul. 
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3.5.4.  Penggunaan Buku Standar-Standar ASTM 

Standar-standar disusun dalam masing-masing volume dalam urutan angka 
(alphanumeric) mereka dari angka-angka  yang ditetapkan ASTM. Setiap 
volume mempunyai sebuah daftar isi, daftar standar dalam urutan nomor 
angkanya; dan daftar subyek, pengkatagorian standar-standar menurut 
subyek.  Sebuah index subyek dari standar-standar dalam setiap volume 
muncul pada bagian belakang dari masing-masing volume. Sebagai contoh 
bagian 4 (konstruksi) volume 04.10 berkaitan dengan produk kayu. Standar 
ASTM untuk produk-produk panel dapat dilihat pada Tabel 17. 

Tabel 17.  Nomor dan Uraian Standar ASTM untuk Panel-Panel Kayu 

 
No. 

Kode 
Standar 
Produk 

Uraian Standar Produk Keterangan 

1. D 6007-02 Menentukan konsentrasi 
Formaldehyde dalam udara dari 
produk-produk kayu menggunakan  
sebuah ruang bakar kecil 

Metode pengujian 

2. E 1222-96 Menentukan konsentrasi 
Formaldehyde dalam udara dan 
laju emisi dari produk-produk kayu 
menggunakan  sebuah ruang 
bakar besar 

Metode pengujian 

3. D 5582-00 Menentukan tingkat-tingkat 
Formaldehyde dari produk-produk 
kayu menggunakan  sebuah 
desiccator  

Metode pengujian 

4. D 5651-95a Kekuatan rekat permukaan dari 
bahan-bahan serat kayu dan 
papan partikel 

Metode pengujian 

5. D 3499-94 
(2000) 

Keteguhan dari panel-panel kayu 
struktural 

Metode pengujian 

6. D 1038-83 
(2000) 

Veneer and plywood Terminologi 

7. D 1554-01 Bahan-bahan panel partikel dan 
serat kayu 

Terminologi 

8. D 6643-01 Pengujian ketahanan dampak 
pojok dari panel kayu 

Metode pengujian 

 Sumber: ASTM Internasional (2002). 

 

Disamping itu ASTM Internasional juga telah mempublikasikan tentang 
standar terminologi yang berkaitan dengan produk kayu dan pemberian 
definisi terhadap istilah-istilah bagi kepentingan umum. Definisi yang lebih 
khusus untuk produk kayu atau penggunaan proses dapat ditemukan pada 
standar-standar lainnya. Untuk lebih jelasnya tentang standar terminologi 
ASTM yang digunakan dalam produk kayu dapat dilihat pada Website ASTM, 
www.astm.org. 
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3.6.  Tanda Kualitas KOMO 

3.6.1. Organisasi Dibelakang Tanda Kualitas Komo 

Kekuatan KOMO berada di dalam organisasi yang ketat dalam membela 
tanda kualitas suatu produk karena banyak organisasi yang dilibatkan di 
dalamnya. SBK (Stichting Bouwkwaliteit) memiliki tanda kualitas KOMO untuk 
organisasi, manajemen dan kerja inspeksi. SBK telah berhasil memperoleh 
pengakuan yang penuh dari Menteri Perumahan, Perencanaan Spasial dan 
lingkungan untuk kondisi kualitas KOMO yang dikaitkan dengan Peraturan 
Bangunan (Building Decree). Organisasi lainnya adalah Badan Akreditasi 
Belanda (Dutch Council for Accreditation) yang mengawasi badan-badan 
sertifikasi. Badan Sertifikasi ini yang menilai apakah produk-produk tertentu 
atau prosesnya berharga untuk diberikan KOMO quality mark. 

3.6.2. Komisi Harmonisasi Bangunan 

Apa yang dilakukan oleh Komisi Harmonisasi Bangunan (Building 
Harmonization Committee -HCB) yang bekerja di KOMO? Badan kekuasaan 
tertinggi ini menjamin keseragaman dalam arahan-arahan penilaian yang 
mendasari apakah sebuah produk atau proses layak disertifikasi. Sebuah 
pedoman penilaian semacam ini disusun oleh suatu kumpulan ahli-ahli (board 
of experts) yang semua pihak tertarik dalam bangunan dalam sektor terkait 
dan hadir atas nama pengguna. Hal ini mungkin termasuk, misalnya, seorang 
produser. Arahan penilaian tidak hanya dibuat dari sisi pandangan hukum, 
tetapi berdasarkan standar bangunan saat ini. Penilaian ini didasarkan juga 
kepada persyaratan-persyaratan teknis yang ditetapkan oleh pasar dan 
proses bangunan. Oleh karena itu KOMO bergerak lebih jauh daripada 
persyaratan kinerja dari Building Code. Tanda kualitasnya adalah sejalan 
dengan teknologi bangunan terkini dan proses pembuatannya. 

3.6.3. Jaminan KOMO 

Jaminan yang diberikan KOMO meliputi: (1) memenuhi persyaratan-
persyaratan status (Building Decree and Building Materials Environmental 
Decree); (2) memenuhi persyaratan-persyaratan pelanggan; (3) berkaitan erat 
dengan teknik konstruksi, proses dan organisasi; dan (4) penilaian dilakukan 
pada level 1 +.  

3.6.4. Penilaian KOMO Level 1 + 

Semua ini berkerja dengan baik untuk produser yang memasarkan produk-
produk yang disertifikasi KOMO.  KOMO selalu mensertifikasi produk pada 
level 1+, yaitu setelah memenuhi persyaratan 1 sampai dengan 3. Arahan-
arahan penilaian KOMO berkaitan erat dengan standar-standar Eropa dan 
persyaratan kualitas dari sistem RAW (sebuah sistem kondisi -kondisi kontrak 
yang distandarisasi dan spesifikasi kerja yang distandarisasi untuk kontrak-
kontrak infrastruktur yang semuanya disebut RAW-systematiek). 
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KOMO bergerak lebih jauh lagi dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang 
ditetapkan oleh  Building Materials Environmental Decree untuk semua jenis 
bahan bangunan termasuk batu bata atau berbahan dasar batu. Persyaratan-
persyaratan lingkungan belum tercakup dalam Standar Eropa dan  karena itu 
dari kondisi ini tidak ada bagian dari tanda serifikasi lingkungan (Certification 
of Environment). Hal ini dimasukkan dalam KOMO. 

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan jelas dapat diperoleh melalui 
KOMO NEWSLETTER yang merupakan sebuah publikasi SBK dibawah 
tanggung jawab Komisi pengarah KOMO dengan penerbit:  
 

Stichting Bouwkwaliteit 
Po Box 1201 2280 CE Rijswijk ZH  
Tel. (070) 307 29 29  
Fax (070) 390 29 47 
E-mail: info©bouwkwaliteit.nl  
Internet: www.komo.nl 
 

http://www.skg.nl/uk1/nl/Menu-items/info©bouwkwaliteit.nl�
http://www.komo.nl/�
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IV.  Pemanfaatan Informasi Pasar Untuk 
Pengembangan Industri Kayu di Indonesia 
 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa informasi pasar ini sangat berguna bagi 
pemilik industri perkayuan dalam upaya mempertahankan pasar yang ada 
dan membuka peluang pasar yang baru yang sesuai dengan: 

1. Persyaratan kualitas produk dan standar di negara tujuan ekspor 

2. Proses sertifikasi baik untuk bahan baku (lacak balak) dan untuk 
produk-produk kayunya 

3. Persyaratan teknis atau (ramah) lingkungan dari mulai proses 
pengolahan kayu hingga finishing produk tersebut 

4. Ketentutan hak cipta intelektual (intelectual property rights) yang 
berlaku universal bagi semua negara 

5. Ketentuan organisasi buruh internasional (ILO) tentang penggunaan 
buruh anak-anak dalam suatu proses produksi 

6. Ketentuan dalam tata kelola perusahaan yang baik (good coorporate  
governance). 

 

FAO (2005) menggaris bawahi bahwa saat ini ada  beberapa sifat pasar yang 
berubah dalam perdagangan produk-produk kayu dan jasa-jasa hutan yang 
diindikasikan dengan percepatan melalui perubahan-perubahan dalam 
demografi, kinerja ekonomi, teknologi dan sosial, lingkungan politik dan 
kelembagaan.  

Perubahan pasar tersebut mencakup: (1) kemampuan konsumer untuk 
membayar: pasar untuk produk kayu dan jasa hutan adalah sangat 
disegmentasi dan disediakan kepada konsumer dengan berbagai 
kemampuan untuk membayar; (2) permintaan untuk kayu dan produk kayu: 
permintaan untuk kayu termasuk kayu bakar diharapkan tumbuh meskipun 
lajunya lebih rendah dari masa-masa yang lalu; (3) perubahan di dalam 
kombinasi produk: diversifikasi yang nyata dari kombinasi produk telah terjadi 
di tahun sekarang ini dengan produk seperti papan serta dengan berat jenis 
menengah (medium density fiberboards), papan dari serpihan kayu (oriented 
strandboard) dan produk-produk keteknikan kayu lainnya ke dalam pasar; (4) 
harga yang menurun: harga global untuk produk-produk hasil hutan telah 
menurun dalam satu dekade terakhir yang mempengaruhi kekuatan ekonomi 
sektor kehutanan di banyak negara; (5) perdagangan bebas:  penambahan 
teknologi transportasi yang baik dan perdagangan bebas, pasar-pasar 
menyebar dari lokal ke tingkat nasional dan  ke tingkat global. Impor dari 
produk hasil hutan berbiaya rendah telah meningkatkan kompetisi di pasar 
lokal dan menurunkan ketahanan ekonomi produksi lokal; (6) pasar untuk 
produk bersertifikat: pasar untuk produk-produk yang disertifikasi sesuai 
dengan standar khusus lingkungan, sosial dan ekonomi telah meningkat 
sekarang ini; (7) pasar untuk jasa-jasa lingkungan: pasar untuk jasa 
lingkungan dari hutan telah berkembang pesat yang seringkali difasilitasi oleh 
kebijakan nasional dan regional dan  juga oleh konvensi dan kesepakatan 
internasional.  
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Sebagaimana diproyeksikan oleh Departemen Perindustrian, tahun 2009 
pertumbuhan industri barang kayu dan hasil hutan tumbuh – 0,07%, 
sedangkan industri kertas dan barang cetakan tumbuh sekitar 4,6 % seperti 
tercantum dalam Tabel 18. 

Tabel 18.  Perkiraan Pertumbuhan sektor industri tahun 2009 

No. Sektor Industri Perkiraan Pertumbuhan (%) 

1. Makan, minuman dan tembakau 3,35 
2. Tekstil, barang kulit, dan alas kaki -2,09 
3. Barang kayu dan hasil hutan -0,07 
4. Kertas dan barang cetakan 4,60 
5. Pupuk, kimia, dan barang karet 1,35 
6. Semen dan bahan galian non logam -1,48 
7. Logam dasar, besi dan baja 3,52 
8. Alat angkut, mesin dan peralatan 12,75 
9. Barang lainnya -2,85 
Sumber: Kompas (04/10/2008). 

Berkaitan dengan krisis keuangan di Amerika Serikat, Ketua Asosiasi 
Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan bahwa proyeksi pertumbuhan 
sektor industri akan terkoreksi sehingga pemerintah dituntut lebih serius lagi 
mendorong pertumbuhan sektor riil sebagaimana tercantum dalam Tabel 18 
(Kompas, 04/10/2008). 

Berkaitan dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli 
masyarakat, maka persentase belanja modal dari kementerian menjadi 
indikator keberhasilan pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam Tabel 
19.  Jika dilihat dari alokasi belanja modal yang relatif kecil (25-32%) dan 
cenderung menurun untuk tahun 2008 dan 2009, maka program peningkatan 
daya beli masyarakat di dalam negeri relatif kecil sehingga menjadi hambatan 
bagi industri-industri perkayuan untuk melakukan peningkatan pangsa pasar 
produknya di dalam negeri. 

Tabel 19.  Jumlah belanja kementerian/lembaga (2005-2009)  

No. Tahun Jumlah Belanja Total (x Rp. Triliun) 
Kementerian Modal (%) Belanja Modal 

1. 2005 120,8 32,89 30,45 
2. 2006 189,4 58,93 31,09 
3. 2007 223,8 73,13 32,68 
4. 2008 290,0 79,13 27,29 
5. 2009 358,8 90,71 25,28 
 Total 1.182,8 334,79 28,30 
Sumber: Kompas (04/10/2008). 

Kombinasi antara pemenuhan kebutuhan pasar dan alokasi sumberdaya 
yang efektif dan efisien bagi pengembangan industri perkayuan masa depan 
sudah disarankan oleh Darusman dan Hero (2002) yang mengutip hasil 
penelitian Simanjutak (1995) yang menyusun optimalisasi ranking industri 
kayu dengan parameter daya serap tenaga kerja,  pajak langsung dan nilai 
tambah industri kayu sebagaimana tercantum dalam Tabel 20. 

Tabel 20 menunjukkan bahwa ada berbagai alternatif pengembangan industri 
perkayuan yang diberikan sebagai bahan pengambilan keputusan baik oleh 
pemilik industri kayu maupun oleh pemerintah dengan memperhatikan kondisi 
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sosial ekonomi daerah tersebut dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai 
(daya serap tenaga kerja, pajak langsung atau nilai tambah). 

 
Tabel 20. Kondisi optimal ranking parameter daya serap tenaga kerja,  

pajak langsung dan nilai tambah industri kayu berdasarkan 
volume log yang diolah 

 
 
 

No. 

 
 

Jenis Industri 

Penggunaan 
Bahan Baku 

(%) 

Ranking untuk Parameter 
Daya Serap 

Tenaga Kerja 
(org/m3 log) 

Pajak 
Langsung 

(Rp/m3 log) 

Nilai Tambah 
(Rp/m3 log) 

1. Kayu lapis 48,10 (1) (8) (7) (8) 
2. Kayu gergajian 30,94 (2) (4) (3) (4) 
3. Moulding 6,18   (3) (2) (2) (2) 
4. Plywood 

laminasi 
5,94   (4) (9) (8) (9) 

5. Perabot rumah 
tangga 

5,75   (5) (5) (4) (5) 

6. Plywood aneka 
inti 

1,84   (6) (3) (1) (3) 

7. Barang lain 
(kerajinan) 

1,24   (7) (6) (6) (6) 

8. Peti kemas 0,34   (8) (7) (9) (7) 
9. Ukiran kayu 0,07   (9) (1) (5) (1) 
10. Venir 0,01   (10) (10) (10) (10) 

Sumber: Darusman dan Hero (2002) 
 

Informasi pasar secara tidak langsung dapat mempengaruhi strategi 
pengelolaan hutan dan strategi pengembangan produk. Tuntutan pasar 
mensyaratkan bahwa bahan baku produk kayu harus jelas asal usulnya (rules 
of origin) dan berasal dari hutan yang dikelola secara lestari (sutainably 
managed forest) sehingga produk kayunya dapat diberi label ramlah 
lingkungan (ecolabelling). Kedua tuntutan pasar ini mendorong pelaksanaan 
strategi pengelolaan hutan (forest management strategy) kepada pencapaian 
sistem pengelolaan hutan lestari (SPHL) karena pasar memberikan insentif 
bagi para pengelola hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman untuk 
secara serius mengelola kawasan hutannya dengan menetapkan harga yang 
berbeda (premium) untuk produk-produk kayu yang bersertifikat. Tuntutan 
pasar terkait dengan persyaratan standar mutu produk dan lingkungan 
membawa dampak terhadap strategi pengembangan produk (product 
development strategy) bagi industri perkayuan. Industri perkayaun dituntut 
untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi, punya nilai tambah tinggi, 
dan ramah lingkungan. Proses produksi dari produk tersebut dapat dicapai 
dengan menerapkan beberapa program, misalnya: (i)  teknologi dan investasi, 
(ii) R&D dan inovasi, dan (iii) efisiensi dan quality. 
 
Berkaitan dengan teori input-proses-output, maka input (sumber bahan kayu) 
dapat dianggap relatif tetap (fixed) pergerakannya, maka hubungan antara 
proses (pengembangan industri) dan output (pasar) adalah sangat erat dan 
saling pengaruh mempengaruhi.  Perilaku (info) pasar yang relatif dinamis 
dan cenderung berubah-ubah, maka perlaku industri kayu harus dapat 
mengimbangi perubahan tersebut dengan berfungsi sebagai peredam 
getaran (shockbreaker) dan sekaligus sebagai VAP (value adding process) 
sehingga kesinambungan operasional dari industri tersebut dapat tercapai.    
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  V. Hambatan dan Kendala Bagi Industri Perkayuan 
Dalam Memenuhi Standar Kualitas Produk dan 
Persyaratan Teknis/Lingkungan 
 
Hasil wawancara dan diskusi dengan beberapa pemilik industri perkayuan 
semakin menegaskan bahwa masih banyak kendala dalam upaya mereka 
memenuhi standar kualitas produk dan persyaratan lingkungan bagi produk-
produk yang dihasilkannya, diantaranya: (i) hambatan tarif dan non tarif, (ii) 
legalitas asal usul kayu, (iii) ketidakpastian pasokan bahan baku kayu, (iv) 
penggunaan kayu campuran, (v) penerapan sertifikasi dan ekolabel, (vi) 
wajah ganda dan harga premium untuk produk bersertifikat, (vii) rendahnya 
daya saing produk, (viii) sulitnya mendapatkan permodalan dari Bank, dan (ix) 
kurangnya pembinaan dari departemen teknis terkait. 
 
Secara umum persoalan pemasaran produk kayu di pasar international dapat 
dikelompokkan menjadi hambatan tarif (tarriff barier) dan hambatan non-tarif 
(non-tarriff barier). Perbedaan utama dari kedua hambatan tersebut adalah 
masalah pengenaan sebuah tarif terhadap produk-produk kayu yang masuk 
(impor) ke suatu negara, misalnya bea masuk produk. Sedangkan non-tarif 
berupa pencantuman persyaratan tertentu bagi produk-produk kayu yang 
masuk ke suatu negara misalnya legalitas bahan bakunya (legality of raw 
material) dan produk jadinya yang ramah lingkungan (green products).  
 
Persyaratan legalitas asal usul kayu seringkali menjadi pertimbangan utama 
bagi pembeli di pasar internasional dengan meminta sertifikat lacak balak 
(chain of custody) dari eskportir produk tersebut. Aspek legalitas asal usul 
kayu menjadi kurang bermakna apabila di pasar internasional masih terus 
berlangsung perdagangan illegal (illegal trading) dan penyelundupan kayu 
(wood smuggling). Hal ini menjadi bukti nyata bahwa persyaratan legalitas 
kayu hanya menjadi alasan kuat bagi pembeli di pasar internasional untuk 
menekan harga produk kayu yang dijual 
 
Pasokan bahan baku yang tanpa kepastian keberlanjutannya menjadi 
hambatan bagi eksportir untuk memasarkan produk-produk kayu tersebut. 
Setiap industri perkayuan tidak berani melakukan kontrak kerjasama dengan 
pembeli luar negeri sementara industrinya tidak pernah mendapat kepastian 
tentang pasokan bahan bakunya dari para pemasok dalam negeri. Indonesia 
memiliki hutan yang heterogen dengan jumlah jenis kayu yang banyak 
(sekitar 400 jenis), namun data akurat tentang potensi, karakteristik dan sifat-
sifat fisik dari kayu tersebut belum tersedia. Bagi pihak industri perkayuan 
dirasakan terlalu sulit untuk mendapatkan data dan informasi tersebut dari 
lembaga penelitian terkait sehingga muncul kesan bahwa hasil-hasil 
penelitian kurang dirancang sesuai (link and match) dengan kebutuhan 
industri. 
 
Saat ini jenis-jenis kayu komersial yang sudah digunakan oleh industri-industri 
perkayuan seperti Jati, Mahoni, Meranti, Kapur, Ulin, Mersawa, Sengon, 
Mindi, Suren, Agathis, dan Pinus sudah semakin langka dan sulit diperoleh 
sebagai bahan baku. Sebagai bahan baku alternatif digunakan kayu 
campuran (mixed wood) yang kurang dikenal sifat dan karaketristiknya di 
dunia perdagangan sehingga harga jual yang ditetapkan pembeli juga rendah 
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karena kurangnya informasi teknis terkait dengan jenis-jenis kayu campuran 
tersebut. 
 
Secara umum sertifikasi dan ekolabel bagi produk-produk kayu, secara teknis 
bukan suatu persoalan besar bagi industri perkayuan karena ternyata 
masalah non teknis lebih berperan dalam hal perolehan sertifikat dan ekolabel 
bagi produk kayunya. Sebagai contoh untuk memperoleh sertifikat KOMO, 
industri perkayuan harus mengeluarkan biaya sekitar 12.000 Euro dan 
menanggung biaya akomodasi dan konsumsi petugas verifikasinya sebesar 
10.000 Euro per bulan. Biaya sertifikasi dan ekolabel menjadi mahal dan 
membebani industri perkayuan karena janji-janji harga premium hanya di atas 
kertas, tetapi kenyataannya berbeda di lapangan. Persoalan lainnya dalam 
sertifikasi dan ekolabel adalah kepercayaan (trust) terhadap lembaga 
asesornya. Berkaitan dengan ”citra” Indonesia yang kental dengan nuansa 
KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di mata internasional sehingga lembaga 
asesor dalam negeri yang kredibel dan independen belum mendapatkan 
tempat kedudukan yang baik dan terhormat di mata para pembeli produk-
produk kayu di luar negeri. 
 
Wajah ganda (double standard) masih saja dilakukan oleh para pembeli 
produk kayu di negara-negara yang secara formal menerapkan sistem 
sertifikasi dan ekolabel yang ketat dengan membeli produk-produk kayu non 
sertifikat dengan harga diskon (lebih murah dari yang bersertifikat). 
Disamping itu janji harga premium bagi produk-produk bersertifikat hanya 
dilakukan satu kali dan seterusnya sudah tidak diberikan insentif lagi karena 
sudah dianggap sebagai kewajiban bagi industri untuk menerapkan sistem 
sertifikasi tersebut apabila produk kayunya mau laku di pasar internasional.  
 
Daya saing produk kayu Indonesia di pasar internasional rendah sehingga 
saran Menteri Kehutanan agar industri perkayuan memasarkan produknya ke 
negara-negara Timur Tengah dianggap usulan biasa karena di tengah krisis 
ekonomi global negara-negara produsen kayu lainnya pun akan berusaha 
masuk ke Timur Tengah sehingga cepat atau lambat pasar akan jenuh dan 
menjadi ”bottle neck”. Dampaknya adalah terjadi persaingan yang tidak sehat 
diantara industri-industri perkayuan melalui banting harga dan promosi negatif 
(black promotion)  terhadap produk-produk kayu yang dihasilkan oleh lawan-
lawan bisnisnya. 
 
Industri perkayuan nasional telah masuk dalam daftar negatif investasi dan 
daftar hitam (black list) perbankan nasional karena penuh ketidak pastian 
(uncertainty) dari usaha tersebut sehingga industri perkayuan dianggap 
sebagai industri yang sudah mulai redup (sunset industry). Pemilik industri 
sangat memahami hal ini karena mereka yang bermodal kuat pun tidak akan 
mau membeli mesin-mesin produksi yang baru (pengganti mesin dan 
peralatan produksi yang sudah tua) karena pencapaian realisasi dari 
kapasitas terpasang dari mesin tersebut sangat rendah sebagai akibat kurang 
dan tidak pastinya pasokan bahan baku kayu sehingga pengembalian modal 
(ROI) dari pembelian mesin baru tersebut relatif rendah dan membutuhkan 
waktu pengembalian yang sangat panjang. 
 
Pemilik industri perkayuan merasa bahwa kegiatan pembinaan dari 
departemen teknis terkait masih jauh dari memadai. Hal ini dapat 
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dianalogikan bahwa industri perkayuan merupakan anak dari Ibu 
(Departemen Kehutanan) dan Bapak (Departemen Perindustrian) dengan 
Paman (Departemen Perdagangan). Dapat dibayangkan bagaimana tingkah 
laku dari seorang anak yang tanpa perhatian dan bimbingan dari kedua orang 
tuanya yang sibuk bekerja dan sering ditinggal Pamannya pergi ke luar 
negeri.  
 
Berkaitan dengan pembinaan teknis industri perkayuan, sebenarnya 
kebijakan revitalisasi sektor kehutanan (khususnya industri kayu) telah 
diluncurkan Departemen Kehutanan dengan tujuan untuk menciptakan 
industri yang kokoh dan fleksibel untuk menghasilkan produk yang 
berkuatalitas international. Misi yang diembannya adalah: (i) meningkatkan 
kinerja industri kehutanan, (ii) mengembangkan hutan tanaman industri dan 
hutan rakyat, (iii) optimalisasi pendapatan negara bukan pajak dari 
pengusahaan hutan, dan (iv) mengembangkan hasil hutan bukan kayu. 
Namun dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi industri perkayuan, ada 
beberapa kendala diantaranya: (i) pelaksanaan revitalisasi hanya menyentuh 
industri berskala besar dengan pembentukan Badan Revitalisasi Industri 
Kehutanan (BRIK), (ii) ribuan industri kayu yang berskala kecil dan menengah 
belum tersentuh dengan intensif, (iii) BRIK lebih menitikberatkan kepada pola 
hubungan aktivitas pengolahan kayu dengan laju deforestasi dan belum 
banyak menyentuh pola hubungan industri kayu (kemitraan) dengan 
masyarakat sekitarnya, dan (iv) persoalan-persoalan pengembangan 
teknologi pengolahan kayu masih belum menjadi prioritas (Muttaqin, 2007). 
 
Usulan Supomo (2002) tentang pergantian mesin-mesin (re-engineering) 
produksi yang sudah tua dan tidak efisien serta rendah presisinya belum 
dilaksanakan sepenuhnya oleh para pemilik industri perkayuan (karena 
kekurangan modal dan masalah ketidak pastian pasokan bahan baku) agar 
industri kayu dapat lebih efisien mengolah bahan baku yang beragam dan 
menghasilkan ragam produk kayu (product diversification) serta berorientasi 
pada peningkatan pemanfaatan limbah (zero waste). Hal ini akan membawa 
dampak kepada sulitnya industri perkayuan untuk memenuhi persyaratan 
standar mutu dan sertifikasi produk serta persyaratan teknis/lingkungan di 
negara-negara tujuan ekspor utamanya.   
 
Hambatan lainnya adalah ketiadaan unit riset dan pengembangan (R&D) 
yang dimiliki industri perkayuan sendiri sehingga upaya pemanfaatan bahan 
baku dari sektor perkebunan dan kayu kurang dikenal (lesser known species), 
pengembangan teknologi pengolahan kayu belum berjalan sebagaimana 
mestinya. Upaya-upaya kerjasama antara industri kayu dengan lembaga-
lembaga riset masih minim dilaksanakan sehingga temuan-temuan mutakhir 
dalam teknologi industri perkayuan dalam tiga dasa warsa belum terlihat dan 
berdampak nyata terhadap kinerja industri perkayuan. 
 
Meskipun Departemen Kehutanan (2007) telah membuat Road Map untuk 
Industri Perkayuan Nasional, namun pelaksanaan kebijakan revitalisasi 
industri kayu saat ini hanya menjadi wacana belaka karena kenyataan yang 
ada kinerja industri belum bergerak naik yang ditandai dengan rata-rata 
rendemen pengolahan kayu yang hanya berkisar antara 50-60% dalam tiga 
dasawarsa belakangan ini. 
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Sebagai contoh, China merupakan negara tujuan ekspor yang potensial bagi 
industri perkayuan Indonesia di bandingkan dengan Jepang dan Korea 
karena China termasuk negara berkembang yang sebagian besar 
penduduknya belum memiliki rumah. Jepang dan Korea saat ini sudah 
termasuk negara maju sehingga penduduknya sudah mapan kehidupannya 
dan sudah memiliki rumah sendiri sehingga kebutuhan akan produk kayu 
semakin berkurang.  
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VI.  Rekomendasi dan Tindak Lanjut 
 
Ada 4 (empat) hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindak lanjuti terkait 
dengan penciptaan strategi pemanfaatan informasi pasar dan pengembangan 
pasar untuk produk-produk kayu Indonesia, diantaranya: (i) sistem riset dan 
training di bidang industri perkayuan, (ii) sistem standar produk dan 
sertifikasinya, (iii) kebijakan pendukung, dan (iv) manajemen informasi pasar. 
 
  

6.1. Sistem Riset dan Training di Bidang Industri Perkayuan 

Saat ini sangat sulit ditemukan industri-industri perkayuan yang memiliki unit 
riset dan pengembangan (Research and Development) sendiri dalam upaya 
menemukan tekonologi tepat guna dan meningkatkan efisiensi penggunaan 
bahan baku dan energi. Sebenarnya bukan juga suatu keharusan, industri 
perkayuan memiliki unit R&D, namun dalam persaingan pasar yang demikian 
ketat, maka penemuan teknologi baru yang lebih meningkatkan efisiensi 
produksi sangat diperlukan.  

Sebagai informasi saat ini, Indonesia dirasakan cukup memiliki 622 satuan 
kerja riset yang terdapat pada: (i) 114 perguruan tinggi negeri, (ii) 301 
perguruan tinggi swasta, (iii) 91 lembaga penelitian non departemen, (iv) 76 
lembaga penelitian departemen, 24 lembaga penelitian daerah, 8 lembaga 
penelitian badan usaha milik negara, dan 8 lembaga penelitian milik swasta. 
Dari hasil pemetaan riset pada 2006-2007 terjadi duplikasi penelitian di 11 
lembaga riset yang terkait dengan masalah biofuel dari minyak sawit dengan 
anggaran pemerintah sebesar Rp.10 milyar (Kompas, 11/09/2008). 

Jadi yang seharusnya dilakukan oleh industri perkayuan dan assosiasinya 
adalah melakukan kerjasama yang intensif dan saling menguntungkan 
dengan lembaga-lembaga riset terkait di bidangnya. Hal ini tidak saja 
membuka peluang penemuan-penemuan teknologi baru dan tepat guna yang 
memang dibutuhkan oleh industri perkayuan dan peneliti-peneliti di lembaga 
riset belajar manajemen riset yang berorientasi kepada kepentingan 
pengguna.   

Riset kehutanan sangat dibutuhkan untuk diarahkan kepada penyampaian 
pengetahuan dan teknik-teknik yang secara penuh dapat diaplikasikan dan 
dipakai secara praktis sebagai suatu variasi dari inovasi. Hal ini akan 
membawa keunggulan untuk kebijakan-kebijakan yang lebih baik, perbaikan 
praktik-praktik kehutanan, berbagai tekonologi baru dan bermanfaat, dan 
meningkatkan kesadaran dan pemahaman kehutanan yang lebih baik 
diantara masyarakat luas.  

Indonesia mempunyai kebutuhan khusus untuk membuka pengetahuan dan 
informasi dari riset masa lalu dan masa depan yang membuat semua orang 
dapat mengakses informasi tersebut terutama mereka yang tinggal di 
pedesaan. Ada sebuah konsesus umum bahwa riset dan pengembangan di 
sektor kehutanan sampai saat ini belum mampu memenuhi jasa-jasa yang 
diperlukan untuk mendukung segala aspek yang terkait dengan kelemahan 
dari sektor kehutanan yang mencakup kehutanan masyarakat, industri 
kehutanan dan manajemen hutan alam dan hutan rakyat.  
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Berkaitan dengan sistem training di bidang industri perkayuan, sebenarnya 
Balai Diklat Kehutanan (BDK) Samarinda  memiliki satu-satunya fasilitas-
fasilitas pelatihan kayu lapis, wood working, dan mekanik di bidang teknologi 
industri perkayuan di Indonesia, namun fasilitas diklat tersebut terpaksa 
ditutup karena bangunan yang ada retak dan membahayakan keselamatan 
jiwa. Langkah yang perlu diambil oleh industri perkayuan dan asosiasinya 
adalah melakukan kerjasama dengan BDK Samarinda untuk memperbaiki 
gedung yang retak dan mengoperasikan kembali mesin-mesin yang untuk 
kegiatan training ataupun penelitian yang terkait dengan perkembangan 
teknologi di bidang industri kayu. 

Perlu dicermati bahwa Malaysia telah melaksanakan training di bidang 
industri perkayuan yang terkait dengan: (i) sawdoctoring, (ii) sawmill 
maintenance, (iii) timber moulding, (iv) kiln drying technologi, dan (v) wood 
preservation. Untuk lebih jelas dan detail informasinya tentang kurikulum dan 
silabus dari pelatihan-pelatihan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

6. 2.  Sistem Standardisasi Produk dan Spesifikasinya 

Sistem standarisasi yang berlaku di negara-negara importir berbeda-beda 
sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Berkaitan kelemahan industri 
perkayuan Indonesia yang belum dapat memenuhi standard-standard negara 
importir karena kondisi dan situasi produksi yang tidak memungkinkan seperti 
(i) umur mesin-mesin produksi sudah terlalu tua dan aus sehingga tingkat 
akurasi dan presisinya sudah berkurang, (ii) pergantian atau perubahan 
setting untuk mengubah-ubah ukuran memerlukan banyak waktu 
(menurunkan volume produksi), (iii) saat ini industri lebih banyak 
menggunakan bahan baku alternatif (murah dan mudah diperoleh) yang perlu 
proses pembelajaran teknik produksinya, dan (iv) peremajaan mesin-mesin 
memerlukan modal yang besar dan Bank telah menutup pintu rapat-rapat 
untuk proses pinjaman untuk investasi di sektor kehutanan.   

Standarisasi produk yang dibuat oleh negara Amerika dapat dijadikan contoh 
bagaimana proses penetapannya dan bentuk luaran (output) dari sistem 
standarisasi tersebut. Dalam upaya memenuhi persyaratan teknis atau 
lingkungan ada pedoman umum yang dapat diterapkan oleh industri 
perkayuan yang mengutip dari kriteria evaluasi produk bangunan yang 
berkelanjutan yang dibuat oleh USA (Anonimous, 2004) dengan 5 katagori:  

1. Aman bagi kesehatan dan lingkungan publik (safe for public health 
and environment). Hal ini dicapai dengan melakukan inventarisasi 
polutan dan penggunaan energi yang berpengaruh terhadap 
kesehatan dan lingkungan publik,  

2. Energi yang terbarukan dan pengurangan energi (renewable energy 
and energy reduction), Hal ini dilakukan dengan inventarisasi 
kandungan diperbaharui dari energi yang digunakan dan perbaikan 
efisiensi energi.   

3. Bahan baku berdasarkan dari tanaman atau daur ulang (biobased or 
recycled materials). Hal ini diukur dengan bahan baku biobased dari 
hasil-hasil pertanian yang lestari dan bahan baku daur ulang 



 
37 

INFORMASI PASAR : STANDARD PRODUK KAYU, PERSYARATAN MUTU, DAN PERATURAN IMPOR DI NEGARA-NEGARA TUJUAN EKSPOR 
PRODUK  KAYU INDONESIA 

berdasarkan persentase kandungan daur ulang dari berat total 
produk. 

4. Berdasarkan fasilitas atau perusahaan (facility or company based).  
Katagori ini mendorong tanggung jawab lingungan yang luas dari 
perusahaan dan pencapaiannya dari penerapan yang sederhana 
sebuah kebijakan lingkungan dan memiliki sistem pengelolaan 
lingkungan. 

5. Reklamasi, pemanfaatan kembali dan akhir pengelolaan hidup 
(reclamation, sustainable reuse and end of life management). 
Kategori ini mendukung penggunaan ulang produk dan reklamasi, 
sehingga mengurangi limbah ke penimbunan dan pembakaran. Hal 
ini menuntut standar kinerja produk dipenuhi dan juga perpanjangan 
umur pakai dari suatu sistem yang mencakup pemasangan mesin 
dan pemeliharaan yang tepat. 

 

6.3.   Kebijakan Pendukung 

Kebijakan pendukung dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan 
pasar produk-produk kayu yang ada atau membuka peluang pasar baru terdiri 
dari kebijakan internal perusahaan dan kebijakan pemerintah khususnya yang 
terkait dengan pengembangan industri perkayuan masa depan. 

Kebijakan internal perusahaan di bidang pemasaran (marketing) dapat 
mengadopsi sistem pemasaran Kompas Gramedia yang telah meraih (i) 
penghargaan sebagai tren pemasaran terbaru (New Wave Marketing) dari 
MarkPlus  dan (ii) Cakram Award untuk kategori perusahaan pengelola. 
Penghargaan dari MarkPlus diberikan karena perusahaan melalui megaportal 
Kompas.com telah mempelopori pendekatan pemasaran baru, membangun 
relasi partisipatif dan kolaboratif dengan penggunanya, dan kreatif 
memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Sedangkan kriteria yang 
dipakai untuk penghargaan Cakram Award adalah ada elemen “terobosan” 
yang membawa semangat untuk menjadi yang terunggul, ada kreativitas, 
efektivitas, daya juang, kejelian membaca peluang, dan kemampuan 
mengubah ide menjadi kerja atau produk nyata (Leksono, 2008). 

Kebijakan internal lainnya, perusahaan industri perkayuan hendaknya tidak 
meniru pemilik modal yang berbisnis dalam bentuk perusahaan multinasional. 
Menurut Guy Ryder, Ketua Internasional Trade Union Confederation (IUTC) 
perusahaan multinasional tidak mau menyisihkan keuntungannya kepada 
pekerja, namun dalam kasus terjadi penurunan keuntungan, korban pertama 
adalah gaji pekerja. IUTC, sebuah lembaga swadaya masyarakat 
beranggotakan 306 serikat pekerja di 154 negara dengan anggota 168 juta 
pekerja,  akan terus menentang globalisasi yang tidak manusiawi bukan 
menolak proses globalisasi (Kompas, 04/11/2006). 

Berkaitan dengan demonstrasi dan pemogokan oleh serikat pekerja, 
hendaknya pemerintah Indonesia dapat mengadopsi langkah-langkah 
Pemerintah Finlandia dalam menciptakan suatu sistem perburuhan dengan 
posisi tawar-menawar kolektif, kuat, dan dapat diterapkan dalam proses 
globalisasi sebagaimana dijelaskan oleh Guy Ryder. Sistem ini dilengkapi 
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dengan perlindungan sosial tingkat tinggi dan didukung oleh anggaran 
pemerintah untuk pengembangan infrastruktur sosial. Peran tripartit berjalan 
baik yang terdiri dari pekerja, perusahaan dan pemerintah (Kompas, 
04/11/2008). 

Perkembangan  kebijakan pendagangan dunia saat ini telah berubah dari 
penerapan tarif impor kepada kebijakan non tarif yang berupa pencipataan 
hubungan antara pasar dengan isu lingkungan sehingga hal ini perlu 
dipahami dan direspon secara tepat baik oleh industri sendiri maupun oleh 
pemerintah. 

Kebijakan penerapan tarif impor yang tinggi bagi produk-produk kayu dalam 
negeri dengan alasan untuk melindungi industri perkayuan nasional dan 
industri kecil sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Sebagai gantinya 
pemerintah dapat menawarkan subsidi dan insentif lainnya untuk produksi 
hasil hutan dan proses pengolahannya. Hal ini sejalan dengan kesepakatan 
dagang Putaran Uruguay (Uruguay Round of trade negotiations) yang telah 
memberikan pengurangan yang signifikan terhadap tarif impor. Peningkatan 
tarif masih menjadi hambatan dalam perdagangan produk berbasis kayu dan 
hasil hutan lainnya. 

Sebagai contoh, China sebagai negara importir terbesar dan tidak 
berpartisipasi dalam putaran Uruguay telah menurunkan dampak dari 
kesepakatan dagang tersebut.  Negara-negara maju telah menetapkan tariff 
impor untuk produk berbasis kayu dan hutan yang rendah atau kurang dari 5 
% sehingga memiliki dampak yang terbatas terhadap impor. Hanya beberapa 
negara dan produser menerapkan untuk produk-produk kertas dan panel-
panel kayu dengan tingkat tarif 10-15 %. Tingkat tarif umumnya lebih tinggi di 
negara-negara berkembang, khususnya di Asia berkisar antara 10-20% dan 
ini dianggap cukup tinggi (FAO, 2005).  

Disatu pihak, sistem umum keberpihakan (Generalized Systems on 
Preferences-GSPs) dan pengaturan khusus dibawah kesepakatan 
perdagangan regional dan bilateral telah menurunkan  dampak tarif impor 
yang masuk ke negara-negara maju. Sebagai contoh GSP di negara-negara 
Uni Eropa telah memberikan keberpihakan tarif untuk produk-produk kayu 
tropis terpilih yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola sesuai standar 
dan acuan yang diakui secara internasional. 

Sekarang ini Pemerintah diharapkan memikirkan strategi dan keberpihakan 
yang serius dalam membela kepentingan nasional di era perdagangan bebas 
karena hampir di semua negara termasuk negara-negara maju melakukan 
proteksi terhadap pasar domestiknya dengan memanfaatkan isu lingkungan 
atau eco-labelling, transparansi hingga prinsip pembelaan hak azasi manusia. 
Sebenarnya kepentingan nasional dapat dilindungi tanpa menyalahi koridor 
perjanjian-perjanjian internasional. World Trade Organization (WTO) sendiri 
telah mengatur tentang instrumen proteksi yang berupa anti dumping, anti 
subsidi dan tindakan pengamanan (safeguard) perdagangan (Kompas, 
22/09/2008). 

Di samping itu Dabukke (2008) menyarankan agar Pemerintah Indonesia 
menyusun strategi dan kebijakan yang mendukung sepenuhnya pertumbuhan 
sektor riil (usaha kecil dan menengah) di tengah krisis ekonomi dan krisis 
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keuangan global dengan beberapa alasan: (i) sektor ini justru menjadi 
keunggulan perekonomian nasional, (ii) memperkuat fundamental sektor riil 
untuk mampu bersaing di pasar global, dan (iii) melindungi sektor riil dari 
ancaman dan serangan impor komoditas dan produk luar yang dumping, 
subsidized, dan lain-lain. 

Tissari dan Astana (2004) menyarankan agar kerangka kerja kebijakan 
pemerintah yang ideal dalam merespon perdagangan global mencakup: 

1. Kebijakan yang konsisten untuk mendukung pengadaan bahan baku 
yang legal dan berkelanjutan kemudian diolah lebih lanjut daripada 
mengatur dengan peraturan yang komplek dan bersifat larangan 
sementara. 

2.  Insentif pajak dan fiskal untuk memfasilitasi restrukturisasi industri 
kayu (untuk kemandirian industri tersebut). 

3. Peraturan impor dan ekspor yang konsisten, transparan, dan dapat 
diperkirakan (predictable). 

4. Rasionalisasi tarif impor untuk bahan baku dan mesin produksi. 

5. Perbaikan infrastruktur transportasi, komunikasi, dam informasi 

6. Penguatan infrastruktur kelembagaan pendukung untuk industri 
(assosiasi, lembaga R&D, pendidikan dan pelatihan, kantor promosi 
ekspor, standarisasi, sertifikasi dan labelling, badan verifikasi untuk 
kelegalan (legality). 

7. Sektor swasta sebaiknya selalu menempatkan diri sebagai aktor yang 
berperan penting dalam peletakkan kebijakan menjadi sebuah 
manfaat yang maksimal. 

8. Peranan pemerintah dalam mendukung pemasaran ekspor 
hendaknya lebih fleksibel karena sektor swasta tidak dapat 
dipaksakan namun tergantung kepada kondisi-kondisi pasar dan iklim 
pemasaran. 

  

6.4. Pembentukan Manajemen Informasi Pasar 

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab terdahulu, keberadaan informasi 
pasar sangat penting dan strategis peranannya dalam mendukung ekspor 
produk-produk kayu Indonesia sehingga perlu diupayakan pembentukan Unit 
Manajemen Informasi Pasar. Unit organisasi ini dapat saja dikelola oleh 
masing-masing assosiasi pengusaha industri kayu, namun untuk 
memudahkan dan meningkatkan efektivitas pengelolaannya sebaiknya unit 
organisasi ini berada di bawah kendali Departemen Perdagangan. 

Bahan-bahan informasi pasar produk kayu dapat diperoleh dari data dan 
informasi yang dikirim oleh para pejabat Atase Perdagangan baik yang 
berada di Konsulat, Konsulat Jenderal maupun di kedutaan besar Indonesia 
di luar negeri dan sumber-sumber lainnya yang terpercaya. Data dan 
informasi  pasar yang dikirim oleh masing-masing Atase Perdagangan dapat 
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diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk data yang telah disepakati oleh 
para pengusaha dengan Departemen Perdagangan. 

Sistem pengelolaan informasi pasar dapat dikelola secara terbuka dengan 
menetapkan besarnya biaya akses kepada masing-masing perusahaan atau 
biaya akses dibayarkan sekali saja  oleh masing-masing assosiasi perkayuan 
yang memerlukannya. Data dan informasi pasar tersebut dapat diberikan 
secara cuma-cuma atau membayar tergantung kepada aturan main yang 
disepakti bersama antara assosiasi perkayaun dengan para anggotanya. 

Departemen Perdagangan dapat  melakukan evaluasi tahunan terhadap 
kinerja unit manejemen informasi pasar dengan mengundang para assosiasi 
perkayuan dan beberapa anggotanya untuk meminta saran dan pendapatnya 
dalam rapat evaluasi tahunan. Dalam hal ini konsep PDCA (plan, do, control, 
and action) dapat dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh 
Departemen Perdagangan dalam melaksanakan  salah satu pelayanan 
informasi kepada masyarakat pengguna atau pengusaha-pengusaha kayu. 
Penyediaan informasi pasar yang terpercaya dan mutakhir adalah salah satu 
bentuk upaya pembinaan industri kayu nasional oleh Departemen 
Perdagangan yang sangat terpuji dan nyata. 
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Lampiran 1 

 

Timber Technical Training Courses  

Objectives  

To conduct industrial training courses which prepare people for  

employment in the timber processing industries.  

To carry out refresher and in-situ training for sawmill personnel 
in  

sawmilling, timber moulding and related disciplines. 

To provide diagnostic and advisory services to the industry at 
large.  

To improve existing training courses and to expand into other 
and  

more advanced areas of training.  

 
Sawdoctoring Course  
Sawdoctoring is a skilled trade involving the maintenance of saws and related 
machines in a sawmill. In other words, it is to ensure that the saws are in good 
condition so that the sawmill will maintain the quality and production of timber.  

This course is of 22 weeks duration and consists of 15 percent theoretical 
studies and 85 percent 
practical work. The course is 
conducted twice yearly on a 
regular basis.  
The major areas of study 
are as follows:-  

a. Sawmill machine 
care (including 
band-wheel 
refacing)  

b. Sawmill alignment  
c. Bandsaw fitting  
d. Saw welding 

(including stellite tipping)  
e. Bandsaw benching  
f. Circular saw maintenance  
g. Trouble shooting 
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Sawmill Maintenance Course  
This course is designed primarily for practising sawmill mechanics and those 
who desire to work in sawmills as sawmill mechanics. Upon successful 
completion of the course, the trainee is expected to have acquired sufficient 
skill and technical knowledge for the satisfactory maintenance of sawmill 
machinery.  

This course is of 22 weeks duration and consists of 40 percent theoretical 
studies and 60 percent practical work. The course is conducted twice yearly 
on a regular basis.  

 

The course covers the following areas:  

a. Hand tools and their functions 
b. Files and filing 
c. Oxy-acetylene welding 
d. Electric welding 
e. Sawmill machineries and 

alignment 
f. Grinding wheel and machines 
g. Thread forms, drills, reamers, 

taps and dies 
h. Lathe 
i. Shaper 
j. Lubrication oil, grease, friction bearings, anti-friction bearings 
k. Coupling, roller chain and sprocket 
l. V-belts, flat power belting 
m. Gear and gear drives, reduction units 
n. Technical drawing 
o. Fluid power systems (hydraulics and pneumatics)  

Timber Moulding Course  
This course is a highly specialized trade involving the design and 
development of profile knife, maintenance of knives and operation of moulding 
machines.  

This course is of 12 weeks duration, and consists of 30 percent theoretical 
studies and 70 percent practical work. The course is conducted twice yearly 
on a regular basis.  

The course covers the following 
areas:  

a. Tools and functions  
b. Design and development of 

the profile knife  
c. Knife maintenance  
d. Principles and practices in the 

operation of moulder, planer 
and knife grinder  

e. Maintenance of moulder, planer and knife grinder  
f. Quality control and product finishing 
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Kiln Drying Technology  
This course is aimed to improve the overall standard of kiln handling, kiln 
operation and kiln maintenance. It is designed primarily for practising as well 
as prospective kiln operators.  

This course is of 6 weeks duration and consists of 60 percent theoretical 
studies and 40 percent practical work, 
pertaining to the techniques and 
theoretical background of kiln drying. 
It is only conducted upon request.  
The principal areas of study are:  

 

a. Timber identification 
b. Properties of wood in relation 

to drying (i.e. with emphasis on wood moisture relations) 
c. Principles and practices in air drying 

b. Principles and practices in kiln drying 
c. Kiln structures and controls 
d. Kiln maintenance and trouble shooting 
e. Kiln treatments 
f. Kiln and Boiler safety 

Wood Preservation Course  
The aims of this course are:  

a. to introduce different methods of treatment, types of preservatives, 
proper method of handling treated timber and quality control. 

b. to emphasize on safety procedures in the handling of treatment plant, 
preservatives and disposal of 
woodwastes.  

This course is of 3 weeks duration and 
consists of 60 percent theoretical studies 
and 40 percent practical work. It is only 
conducted upon request.  
The major areas of study are:  

a. Agents of wood deterioration 
b. Preservatives and their 

suitabilities 
c. Treatment methods with 

emphasis on full cell process 
and OPM etc 

d. Plant operation and safety, waste disposal 
e. Quality control standards, specifications 

Assessment Examinations  
At the end of their training, trainees are assessed both in their practical skills 
and theoretical knowledge. Their performances in these examinations are 
assigned grades of PASS, FAIL CREDIT or DISTINCTION. These grades are 
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indicated in the "Certificate of Attendance" which each trainee will receive 
upon completion of the training.  

Application For Admission and Trainee Selection  
Notices inviting applications for enrolment in the training courses are 
advertised in local newspapers well in advance of course commencements. 
Applications must be submitted on the appropriate forms obtainable from the 
offices of the Forest Departments of Sarawak and Sabah.  

Applications from other States in Malaysia must be channelled through the 
office of the State Secretary of Sarawak, whereas applications from outside 
Malaysia must be made through the Ministry of Foreign Affairs, Malaysia.  

Trainees domiciled in Sarawak are exempted from payment of fees whereas 
the costs of tuition, room and board for participants outside Sarawak will be 
charged RM5,000 for Sawdoctoring and Sawmill maintenance Courses, 
RM2,500 for Timber Moulding Course and RM1,000 for Kiln Drying 
Technology Course.  

TRTTC (for Kiln Drying Technology, Wood Preservation and Timber Moulding 
Courses) and the joint Sarawak-Sabah Committee for Sawmill Training (for 
Sawdoctoring and Sawmill Maintenance Courses) select trainees for the 
respective courses. Trainees are selected for admission on the basis of their 
work experience, qualifications and personal aptitudes. Priority for admission 
is normally given to applications from sawmill personnel and other wood-
based industries in Sarawak and Sabah. However, school leavers with at 
least SRP/LCE/SPM/STPM or equivalent certificates may also be accepted.  

For enquiries pertaining to application procedure, admission requirements, 
training fees and others, please contact us  

  

http://www.forestry.sarawak.gov.my/forweb/homepage/contact.htm�
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Lampiran 2. 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

UNTUK PENGUSAHA INDUSTRI KAYU  

1. Nama Perusahaan : 
Core business  : 
Kapasitas Produksi : 
Jenis-Jenis Produk : 
Negara Tujuan Ekspor : 
Nilai Ekspor per tahun : 
 

2. Permasalahan-permasalahan umum apa saja yang sekarang 
sedang dihadapi oleh perusahaan Bapak? 
 
 
 
 

3. Aspek pemasaran produk kayu dari dulu (30 tahunan) masih 
menjadi kendala, kenapa ini terus terjadi? 
 
 
 
 

4. Apa strategi perusahaan Bapak dalam mensiasati kelemahan 
dalam bidang pemasaran? 
 
 
 
 

5. Saat ini banyak bermunculan blok-blok perdagangan 
(NAFTA, APEC, EU), apa kira-kira dampaknya blok 
perdagangan tersebut bagi Perusahaan? 
 
 
 
 

6. Menhut menyarankan untuk membuka peluang pasar di 
Timur Tengah. Sebenarnya faktor-faktor apa yang menjadi 
pertimbangan utama perusahaan dalam melakukan penetrasi 
pasar yang baru bagi produk-produknya? 
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7. Berbagai negara memiliki standar produk dan lingkungan 
masing-masing (ASTM, JAS, DIN, ISO, KOMO). Bagaimana 
pendapat Bapak terhadap keberadaan standar-standar 
tersebut? 
 
 
 
 

8. Apakah perusahaan Bapak dapat memenuhi semua standar-
standar produk tersebut? Jika Ya/Tidak sebutkan alasannya? 
 
 
 
 

9. Jika tidak, kira-kira strategi apa yang akan diterapkan agar 
perusahaan Bapak dapat memenuhi paling tidak 2/3 dari 
standar produk yang ada di dunia international? 
 
 
 
 

10. Standar produk mana yang paling mudah untuk dipenuhi oleh 
industri-industri perkayuan kita dan apa argumentasinya? 
 
 
 
 

11. Dukungan (kebijakan) apa yang sangat diharapkan oleh 
industri perkayuan dari pemerintah dalam rangka survival? 

 
Jangka Pendek? 
 
 
 
Jangka Menengah? 

 
 
 
     Jangka Panjang? 
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