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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Industri permebelan saat ini termasuk salah satu sektor unggulan yang 

memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan negara. Selain berorientasi 

ekspor, industri ini sarat dengan nilai tambah  sehingga nilainya cukup tinggi di 

pasaran. Karakteristik industri permebelan yang memiliki beragam tahapan 

penyelesaian proses produksi, juga memiliki peran yang sangat besar dalam 

menyerap tenaga kerja. 

Pada tahun 2003,  nilai ekspor mebel Indonesia mencapai angka 1.6 miliar 

dolar atau naik dibandingkan tahun 2002 yang mencapai 1.47 miliar dolar. 

Adapun negara tujuan ekspor mebel sebagian besar adalah pasar Eropa, Amerika, 

dan Jepang (ITTO, 2003).   Menurut Anggraini (2002), pada tahun 2000 pasar Uni 

Eropa (EU) merupakan pasar produk furniture rumah tangga terbesar di dunia 

menyerap sekitar 47% dari total impor dunia. Pada tahun 2001, pasar Uni Eropa 

menyerap sekitar Euro 2,5 milyar furniture kayu dari dunia (extra-EU timpor) 

dengan Inggris sebagai pasar terbesar (25.44%), diikuti oleh Jerman (25.44%), 

Prancis (14.10%), Belanda 9.73%. Sementara itu, pasar Belgia menyerap 4.26% 

dari total impor extra-UE. 

Konsumen yang berasal dari negara-negara Eropa, memiliki preferensi 

terhadap produk mebel yang memiliki kualitas tinggi serta tahan lama disamping 

faktor fungsional mebel itu sendiri, kenyamanan serta nilai seni dari sebuah 

produk. Selain itu, jenis bahan baku kayu juga sangat mempengaruhi selera 

konsumen. Umumnya selera konsumen Eropa kini beralih kepada kayu-kayu yang 

relatif ringan seperti kayu-kayu non tropis (beech, birch dan maple). Namun 
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demikian, kayu dari jenis kayu cherry, jati dan jenis kayu berwarna gelap lainnya 

yang mempunyai kesan nostalgia dan hangat masih terus digemari. Juga ada 

kecenderungan beralihnya konsumen dari produk-produk kayu yang dilaminasi 

dan diplitur kekayu yang alamiah (Anggraini, 2002). 

Asal bahan baku kayu menjadi perhatian serius bagi konsumen di Eropa 

yang umumnya telah memiliki kesadaran cukup tinggi terhadap kelestarian 

lingkungan. Mereka secara sadar mau membeli produk mebel  dengan harga yang 

lebih tinggi (premium price) asal yakin bahwa produk yang dibeli berbahan baku 

kayu yang berasal dari hasil pengelolaan hutan lestari. Hal ini tentu saja 

mendorong kepada seluruh produsen kayu untuk memperhatikan aspek 

pengelolaan hutan yang lestari mengingat dampak kerusakan lingkungan yang 

dihasilkan akibat ekploitasi kayu terutama di negara-negara produsen kayu 

sangatlah merugikan. 

Dengan luasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia telah 

menjadi negara produsen kayu yang menghasilkan kayu dalam jumlah yang 

sangat besar. Pada tahun 2003, produksi kayu Indonesia mencapai 40.8 juta m3, 

menempati urutan kedua setelah Brazil yang memproduksi 46.9 juta m3 (ITTO, 

2003). 

Sayangnya, praktik-praktik pengelolaan hutan yang dilakukan selama ini 

di Indonesia lebih cenderung mengarah kepada kerusakan yang sangat merugikan 

baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Data terakhir menyebutkan bahwa 

laju kerusakan hutan di Indonesia semakin lama semakin meningkat mencapai 

angka 2.8 juta ha/tahun (FWI/GFW, 2001). Angka ini cukup memprihatinkan 
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karena apabila tidak ditangani secara serius, maka diprediksikan hutan Indonesia 

akan segera musnah. 

Salah satu inisiatif yang dikembangkan untuk menekan laju kerusakan 

hutan adalah melalui mekanisme sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Sertifikasi 

pengelolaan hutan mulai berkembang sejak tahun 1990-an sebagai bentuk 

kepedulian konsumen khususnya masyarakat Eropa untuk mengkonsumsi produk-

produk berbasis kayu yang berasal dari pengelolaan hutan berkelanjutan. Menurut 

Muhtaman (2002), upaya sertifikasi merupakan salah satu inisiatif yang dapat 

menjembatani kepentingan produsen dan konsumen. Melalui sertifikasi, 

konsumen bisa diyakinkan bahwa produk yang dibeli merupakan produk yang 

berasal dari hutan yang dikelola dengan baik atau lestari. 

Di Eropa, sebagian besar kawasan hutan telah memiliki sertifikat ekolabel 

yang dikeluarkan oleh FSC (Forest Steward Council) yang menunjukkan 

keseriusan pengelolaan hutan lestrari. Berdasarkan data hingga tahun 2002, 

Swedia merupakan negara yang memilki luas hutan terbesar yang telah 

memperoleh sertifikat ekolabel yaitu seluas 10 juta hektar dengan 22 unit 

manajemen pengelolaan hutan (Tabel 1). Indonesia sendiri sebagai negara yang 

memiliki luasan hutan tropis ketiga terbesar dunia, baru  memiliki luas hutan yang 

tersertifikasi seluas 256,5 ribu ha berdasarkan skema sertifikasi FSC dan skema 

LEI. 

Namun demikian, Indonesia telah memiliki  national initiative sertifikasi 

hutan lestari melalui skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang telah 

diaplikasikan di lapangan.  Selanjutnya, Departemen Kehutanan juga sedang 

mengembangkan suatu skema sertifikasi hutan mandatory, sedangkan Asosiasi 
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Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)  akan mengaplikasikan skema sertifikasi 

hutan self-declare.  Namun demikian, sampai dengan saat ini skema sertifikasi 

hutan yang telah berjalan dan diaplikasikan di lapangan adalah skema LEI 

(melalui Joint Certification Protocol/JCP dengan FSC) (Pustanling, 2002).  

Tabel 1. Data Luas Hutan dan Jumlah Unit Manajemen yang Telah Memiliki 
Sertifikat  Ekolabel Berdasarkan Skema Sertifikasi FSC (Forest Steward 
Council). 

No Negara  Luas Areal (Ha)  Jumlah Unit 
Manejemen 

1 Swedia 10.123.907 22 
2 Polandia 4.013.160 9 
3 Amerika Serikat  3.509.234 94 
4 Brasil  1.157.640 23 
5 Estonia 1.063.517 2 
6 Inggris Raya 1.051.366 29 
7 Kanada  973.856 10 
8 Bolivia  927.263 8 
9 Latvia 906.217 7 

10 Afrika Selatan 816.600 14 
11 Selandia Baru  527.351 8 
12 Meksiko  502.656 20 
13 Irlandia 438.000 1 
14 Jerman 382.601 49 
15 Guatemala  312.461 12 
16 Chile  249.096 4 
17 Kroasia 241.234 3 
18 Rusia 215.715 3 
19 Ukraina 203.000 1 
20 Indonesia  151.589 3 

Sumber: Pusat Standardisasi  dan  Lingkungan, Departemen Kehutanan edisi V Juni  2002 
 

Persyaratan yang ditetapkan oleh konsumen Eropa, membawa dampak 

bagi pengusaha mebel. Mereka pada umumnya kesulitan untuk memenuhi 

persyaratan tersebut karena terbatasnya suplai kayu yang telah memiliki sertifikat 

ekolabel dari Indonesia.  Akibatnya banyak peluang  pasar di luar negeri yang 

tidak dapat dipenuhi. Untuk mengatasi dan tetap mengisi peluang pasar tersebut, 

impor kayu yang bersertifikat dari negara lain menjadi salah satu cara yang 

dipakai oleh para pengusaha mebel walaupun dengan  resiko kualitasnya tidak 

sebagus kayu yang berasal dari hutan Indonesia (Kompas, 19 Agustus 2004).  
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Tabel   2.  Daftar Perusahaan-Perusahaan yang Bersertifikat Ekolabel di 
Indonesia  

Nama Perusahaan Produk 

1. PT. Diamond Raya Timber Kayu Ramin, Geronggong 

2. HKM Desa Selopuro dan   
     Sumberejo Kab. Wonogiri 

Kayu Jati dan Mahoni 

3. PT Aurora Group Garden Furniture, Flooring, Profile Mouldings 

4. PT Harmoni Sarana Kayu Profile Mouldings, Doors and Windows 

5. PT Tunggal Yudi Sawmill  
    Plywood 

Hardwood, Plywood 

6. PT Uniseraya  

7. PT Dwipantara Global Arts  Mebel Taman 

8. PT Excelsior Furintama  Mebel Taman 

9. PT Green Pine  Tiang gantungan/jepitan 

10. PT Integra Indocabinet  Alat-alat Dapur, Mebel Rumah  

11. PT Intertrend Utama  Mebel Taman 

12. PT Pensilindo  Pensil 

13. PT Ragil Adiperkasa  Mebel Rumah 

14. PT Sarana Karkita  
      Dinamika  

Mebel Taman 

15. PT Sentosa Hasta Reksa  Gagang Perkakas 

16. PT Suryaraya Nusatama  Lemari kaca / Cabinet, Barang-baran Konsumsi, Produk Panel 
(Plywood)  

17. PT Intracawood  
      Manufacturing 

Pintu, Glue Laminated Lumber (Glulam), Plywood 

18. PT Allure Indonesia Mebel Taman/Tempat Terbuka 

19. PT Duta Rendra Mulya  Mebel Taman/Tempat Terbuka 

20. PT Multi Kreasi Daya  
      Perkasa  

Mebel Taman/Tempat Terbuka 

21. PT Alam Inrotama  Mebel Taman/Tempat Terbuka 

22. PT Bangkit Jaya Semesta  Gazebo, Payung Pasar 

23. PT Cemerlang Selaras 
      Wood Working  

Pintu Padat 

24. PT Falak Jaya Furnitama  Mebel Taman/Tempat Terbuka, Lumber (Sawn Timber/Wood 
/Boards) 

25. PT World Bright Blinds  
       Indonesia  

Jendela (Window Blinds) 

26. PT Tri Dinamika Makmur Bingkai Gambar/Foto, Storage dan Shelving 

Sumber: diolah dari www.forestantradeasia.org 
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Untuk mengatasi hal tersebut, upaya mendorong penerapan sertifikasi 

terhadap unit manajemen yang memiliki hak pengelolaan hutan di Indonesia  

harus terus dilakukan, sehingga pengusaha yang memiliki hak pengusahaan hutan 

secara sadar dan  sukarela akan mendaftarkan diri kepada lembaga sertifikasi 

untuk melakukan proses penilaian sertifikasi terhadap unit manajemennya dalam 

rangka memperoleh sertifikasi ekolabel. Di Indonesia, sejak tahun 1998 terdapat 

26 perusahaan yang memperoleh sertifikat ekolabel. Tabel 2 di atas menunjukkan 

daftar perusahaan di Indonesia yang berhasil memperoleh sertifikat ekolabel 

melalui skema FSC maupun skema Lembaga Ekolabel Indonesia. 

Dorongan dari stakeholder (pasar, pemerintah, LSM, pegusaha perkayuan)  

sangat diperlukan sehingga proses sertifikasi  ini dapat berjalan dengan baik. Studi 

ini akan menganalisa faktor-faktor kunci yang menjadi pendorong upaya 

pengembangan penggunaan bahan baku kayu bersertifikat yang  menghasilkan 

strategi alternatif.  Selain itu salah satu faktor pendorong  yang ingin dilihat 

melalui studi ini adalah sejauh mana permintaan pasar khususnya industri 

permebelan terhadap penggunaan bahan baku kayu yang memiliki sertifikat 

ekolabel dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan penggunaan 

kayu bersertifikat ekolabel tersebut. 

Industri mebel sebagai industri yang memerlukan bahan baku kayu dalam 

setiap kegiatan produksinya merupakan salah satu industri yang potensial dalam 

menggunakan kayu bersertifikat ekolabel. Hal ini utamanya tak lepas dari 

permintaan pasar terutama bagi industri yang orientasinya ekspor guna memenuhi 

permintaan pembeli luar negeri. Tak hanya itu, kesulitan bahan baku yang akhir-

akhir ini dirasakan oleh industri yang bergerak di bidang perkayuan telah 
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mendorong munculnya kesadaran bahwa ketersediaan kayu sangat dipengaruhi 

oleh sebuah mekanisme pengelolaan hutan berkelanjutan.  

Menurut Kasali (2003), segmentasi merupakan suatu proses untuk 

membagi-bagi atau mengelompokkan konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih 

homogen. Karena pasar bersifat heterogen, maka pemasar harus memilih segmen-

segmen tertentu saja dan meninggalkan bagian pasar lainnya. Demikian halnya 

dengan pasar potensial bagi kayu bersertifikat. Segmentasi terhadap siapa pembeli 

potensial kayu ini harus diketahui sehingga strategi pemasaran dari jenis kayu 

bersertifikat akan lebih mudah dan lebih terarah terhadap segmen yang sudah 

teridentifikasi. Untuk itulah maka penelitian ini dilaksanakan juga untuk melihat 

segmentasi industri kayu mebel, khususnya segementasi industri yang potensial 

dalam mengkonsumsi kayu bersertifikat ekolabel. 

1.2.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi pengembangan penggunaan bahan baku kayu 

bersertifikat ekolabel di Indonesia. 

2. Berapa besar minat industri permebelan dalam negeri untuk menggunakan 

bahan baku kayu bersertifikat sebagai bahan baku produksi.  

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan bahan baku kayu 

bersertifikat ekolabel oleh industri mebel. 

4. Bagaimana segmentasi industri mebel yang berpotensi untuk 

menggunakan bahan baku kayu bersertifikat ekolabel. 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

1. Merumuskan strategi pengembangan penggunaan bahan baku kayu 

bersertifikat ekolabel di Indonesia 

2. Mengkaji minat industri permebelan   terhadap penggunaan bahan baku 

kayu bersertifikat ekolabel. 

3. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahan baku 

kayu oleh industri permebelan. 

4. Menganalisa segmentasi industri mebel yang menggunakan bahan baku 

kayu bersertifikat ekolabel. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Memberikan input kepada pengambil kebijakan (pemerintah) dan juga 

lembaga akreditasi serta lembaga sertifikasi hutan  di Indonesia guna 

mendorong upaya-upaya penerapan sertifikasi pengelolaan hutan secara 

intensif mengingat potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar akan kayu 

bersertifikat di dalam negeri cukup besar. 

2. Membantu lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi dalam merumuskan 

kembali faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan sertifikasi ditinjau 

dari aspek pasar. 

3. Sebagai bahan referensi bagi dunia akademis dalam mengkaji aspek 

pemasaran produk-produk  yang memiliki sertifikat ekolabel. 

4. Menambah wawasan bagi penulis sehingga dapat mengetahui peluang dan 

kendala dalam penerapan sertifikasi hutan di Indonesia, terutama yang 

berkaitan dengan aspek pasar. 
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1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Analisis yang dilakukan dalam perumusan strategi pengembangan 

penggunaan bahan baku kayu bersertifikat ekolabel dilakukan dengan mengkaji 

faktor-faktor internal dan eksternal yang beraitan dengan pengembangan 

sertifikasi ekolabel. Perumusan strategi pengembangan  penggunaan bahan baku 

kayu bersertifikat ekolabel dilakukan dengan  meminta pendapat para ahli yang 

selama ini aktif mengembangkan isu sertifikasi pengelolaan hutan berkelanjutan 

yang terdiri dari akademisi, aktifis lingkungan, lembaga akreditasi, dan 

perwakilan dari pihak pengusaha.  

Untuk melihat preferensi industri permebelan dalam menggunakan bahan 

baku kayu bersertifikat, survey dilakukan terhadap industri permebelan yang 

berada di Jepara Jawa Tengah. Jepara dikenal sebagai pusat industri mebel 

berbahan baku kayu jati baik industri rumah tangga, industri menengah maupun 

industri berskala besar. Selain untuk memenuhi kebutuhan domestik, produk 

furniture yang dihasilkan di Jepara sebagian besar diekspor ke manca negara 

sehingga menjadikan daerah ini sebagai salah satu daerah yang mempunyai 

kontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan 

nasional.  

Pemilihan industri mebel sebagai objek penelitian, dikarenakan industri ini 

merupakan industri yang memerlukan bahan baku kayu dalam memenuhi 

kebutuhan produksinya. Industri ini sebagian besar berorientasi ekspor terutama 

ke pasaran Eropa yang sebagian besar menetapkan syarat-syarat tertentu yang 

harus dipenuhi oleh industri seperti kualitas, desain, dan asal usul bahan baku 

kayu.  




