
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Industri furnitur merupakan industri yang mengolah bahan baku atau bahan 

setengah jadi menjadi produk barang jadi furnitur yang mempunyai nilai tambah dan 

manfaat lebih tinggi (Peraturan Menteri Perindustrian nomor 90/M-

IND/PER/II/2011). Industri furnitur termasuk dalam sepuluh kelompok industri 

prioritas untuk dikembangkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk 

Pengembangan Industri Nasional (RIPIN). Industri furnitur dikelompokkan menjadi 

industri furnitur kayu, rotan, logam, plastik dan bambu yang tersebar hampir di 

seluruh Indonesia berbentuk sentra-sentra industri. 72% dari total industri furnitur 

merupakan industri furnitur kayu. 

Industri furnitur kayu memiliki peranan penting dalam perekonomian 

Indonesia, yaitu sebagai penyedia lapangan kerja, berkontribusi terhadap PDB 

nasional dan devisa negara. Jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 571 ribu 

orang (BPS 2015). Industri furnitur kayu didominasi oleh industri kecil dan 

menengah yang jumlahnya mencapai 139 ribu unit usaha, sebagian besar tersebar di 

Jepara, Klaten, Surakarta, Semarang, dan Surabaya. Berdasarkan data BPS, 

kontribusinya terhadap PDB nasional sebesar 0,27% atau 31,3 triliun rupiah. Pada 

tahun 2015 nilai ekspor furnitur kayu mencapai US$1,34 Milyar, meningkat 5,41% 

dari tahun sebelumnya. Perkembangan kinerja ekspor furnitur kayu disajikan pada 

Tabel 1.   

Tabel 1  Perkembangan kinerja ekspor furnitur kayu tahun 2006-2015 

Tahun 
Nilai Pertumbuhan 

nilai (%) 

Berat Perkembangan 

berat (%) (ribu US$) (ton) 

2006 1.191.241 3,52 594.173 2,04 

2007 1.206.247 1,26 581.608 -2,11 

2008 1.212.567 0,52 541.508 -6,89 

2009 1.026.926 -15,31 439.253 -18,88 

2010 1.205.656 17,40 506.501 15,31 

2011 903.989 -25,02 369.763 -27,00 

2012 1.111.231 22,93 428.971 16,01 

2013 1.197.423 7,76 425.244 -0,87 

2014 1.269.989 6,06 442.117 3,97 

2015 1.338.721 5,41 434.815 -1,65 

Sumber : ITC (2016) 

Tabel 1 memperlihatkan kinerja ekspor furnitur kayu tahun 2006-2015. Nilai 

ekspor furnitur kayu meningkat sejak tahun 2006, namun pada tahun 2009 dan 2011 

turun signifikan akibat krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa. Pasca krisis 

ekonomi, nilai ekspor kembali meningkat. Namun pertumbuhan nilai ekspornya 

melambat. Peningkatan nilai ekspor furnitur kayu tidak diimbangi dengan 

pertumbuhan beratnya. Menurut Tambunan (2006) kenaikan  nilai  ekspor  Indonesia  

lebih  sering  disebabkan  oleh  kenaikan  harga  di  pasar  dunia  dibanding  kenaikan  
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volume ekspor. Dalam sepuluh tahun terakhir berat ekspor furnitur kayu 

menjunjukkan tren pertumbuhan negatif. 

Pasar utama furnitur kayu pada tahun 2015 adalah Amerika Serikat (42,2%), 

Uni Eropa (UE) (24,2%), Jepang (10,08%), dan Australia (3,50%). Total ekspor 

keempat pasar utama tersebut mencapai 79,95%, sehingga kondisi perekonomian 

dari keempat pasar sangat mempengaruhi permintaan furnitur kayu. Hal ini juga 

dikemukakan oleh Suwita (2016) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa 

permintaan furnitur oleh negara-negara anggota Uni Eropa diperngaruhi oleh kondisi 

makroekonominya. Distribusi ekspor furnitur kayu pada tahun 2015 disajikan pada 

Gambar 1. 

 
Sumber: ITC (2016) 

Gambar 1  Distribusi ekspor furnitur kayu Indonesia tahun 2015 

Indonesia merupakan salah satu eksportir furnitur kayu di dunia (Tambunan 

2006). Pada tahun 2015, Indonesia menempati urutan ke-9 sebagai eksportir furnitur 

kayu dunia dengan pangsa pasar 2,09%. Eksportir utama lainnya adalah Cina, Italia, 

Jerman, Polandia, Vietnam, Malaysia, AS, dan Kanada.  Berdasarkan penelitian Song 

dan Gazo (2013) negara-negara tersebut memiliki keunggulan komparatif kecuali 

AS. Berdasarkan teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David 

Richardo dalam Cho dan Moon  (2012), suatu negara dikatakan memiliki keunggulan 

komparatif  apabila mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya 

yang lebih murah daripada negara lainnya.  

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kayu tropis di dunia 

(Internasional Tropical Timber Organization 2011). Nilai ekspor kayu olahan pada 

tahun 2014 mencapai US$10,7 milyar (Kementerian Perindustrian 2015). Sumber 

bahan baku kayu melimpah tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh industri furnitur 

kayu untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pangsa pasarnya. Kinerja 

ekspornya justru menunjukkan pertumbuhan negatif sejak tahun 2006 dan tertinggal 

jauh oleh Vietnam, padahal pada tahun 2004 posisi Vietnam berada di bawah 
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Indonesia. Perkembangan pangsa pasar furnitur kayu Indonesia dan negara 

kompetitor  disajikan pada Gambar 2. 

 
Sumber: ITC (2016) 

Gambar 2   Perkembangan pangsa pasar furnitur kayu Indonesia dan kompetitor  

utama 2004-2015 

Gambar 2 menunjukkan perkembangan pangsa pasar furnitur kayu Indonesia 

dan kompetitor. Selama periode 2006-2015 pangsa pasar Indonesia dan Malaysia 

cenderung turun, sementara Cina dan Vietnam menungkat sertiap tahunnya.  

Industri furnitur kayu dihadapkan pada berbagai persoalan yang berdampak 

pada penurunan dayasaing (Zigara dan Wandebori 2015). Beberapa faktor yang 

menyebabkan rendahnya dayasaing adalah tingginya harga bahan baku, upah buruh, 

listrik, dan bahan bakar, sehingga biaya produksi dan harga jualnya tinggi. Biaya 

produksi furnitur Indonesia 20% lebih tinggi dari Malaysia dan Vietnam, sehingga 

dayasaingnya rendah. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi dayasaing  furnitur 

adalah kebijakan pemerintah, desain, inovasi dan teknologi. 

Di tengah persoalan penurunan kinerja ekspor, industri furnitur kayu 

dihadapkan pada persoalan baru yaitu adanya kewajiban implementasi Sistem 

Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah melalui 

peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor P.38/Menhut-II/2009. SVLK 

merupakan sistem pelacakan atau penelusuran kayu untuk memastikan legalitas 

sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan oleh Indonesia (Kementerian 

Kehutanan 2009). Sistem ini disusun oleh multistakeholder kehutanan untuk 

menjawab tantangan pasar internasional kepada produsen kayu dalam memberantas 

pembalakan liar, perdagangan kayu ilegal, dan pelestarian hutan. Kebijakan ini 

diharapkan dapat memperbaiki tata kelola kehutanan, mengurangi pembalakan liar 

dan perdagangan kayu ilegal, meningkatkan dayasaing, memperluas pasar produk 

kayu, dan meningkatkan citra produk kayu asal Indonesia. 

Tujuan utama kebijakan SVLK adalah untuk memberantas Illegal logging. 

Pembalakan liar telah memberikan dampak negatif bagi ekonomi, lingkungan dan 

sosial. Total illegal logging  dunia mencapai US$30-100 milyar (Nellenman 2012), 
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sementara di Indonesia praktik illegal logging diperkirakan mencapai Rp25 triliun 

atau US$2.1 milyar/tahun (Nurrochmat 2005; Nurrochmat et al. 2012). Illegal 

logging dapat menyebabkan rusaknya keanekaragaman hayati, deforestasi, dan 

kematian sejumlah spesies (Afful-Koomson 2000; Roe 2015). Hal ini menjadi 

pendorong masyarakat yang peduli lingkungan untuk mengampanyekan pentingnya 

kelestarian hutan, bahkan mereka melakukan pemboikotan terhadap kayu tropis. 

Mereka juga mengemukakan gagasan sertifikasi hutan sebagai instrumen untuk 

mencegah beredarnya kayu ilegal. Berbagai skema sertifikasi dikembangkan oleh 

negara konsumen sebagai upaya soft policy instrument untuk mengendalikan 

pembalakan liar di negara produsen kayu (Rahmat 2014). Negara importir juga 

menetapkan aturan perdagangan kayu  dengan menyaratkan bukti legalitas kayu yang 

diekspor ke negaranya (Widyastutik dan Arianti 2014).  

Komisi Uni Eropa mendeklarasikan forest law enforcement, government and 

trade (FLEGT) action plan pada tahun 2003 yang bertujuan untuk meyakinkan 

bahwa hanya kayu legal yang masuk ke UE (Elson 2009; Fahutan IPB 2012; 

Obidzinski dan Kusters 2015). Komisi UE juga menetapkan European Union timber 

regulation (EUTR), aturan perdagangan kayu yang diberlakukan sejak Maret 2013 

(Erbaugh et al. 2016). Komisi UE juga menawarkan  voluntary partnership 

agreement  (FLEGT-VPA) kepada negara produsen untuk meningkatkan akses 

pasarnya, dengan syarat negara mitra harus menyusun suatu sistem untuk 

memverifikasi bahwa semua kayu yang diekspor ke UE merupakan kayu legal sesuai 

dengan aturan yang berlaku di negara mitra (Elson 2009; Obidzinski dan Kusters 

2015). Semua produk kayu yang diekspor ke UE akan melalui due dilligence, kecuali 

untuk negara yang telah menandatangani VPA (Indrawan 2012; Nurrochmat et al. 

2016). Selanjutnya untuk memenuhi VPA tersebut, pemerintah Indonesia 

menetapkan SVLK mandatory di sepanjang rantai pasok industri kehutanan berbasis 

kayu (Nurrochmat et al. 2016; Obidzinski dan Kusters 2015). Dengan demikian, 

SVLK menjadi sebuah kebijakan yang dipengaruhi oleh rezim internasional 

(Nurrochmat et al. 2016).  

Kebijakan SVLK ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan 

(Permenhut) P.38/Menhut-II/2009. Berdasarkan regulasi tersebut, standar legalitas 

kayu terdiri dari prinsip, kriteria, standar, dan verifier yang harus dipenuhi oleh 

industri. Verifikasi dilakukan oleh lembaga verifikasi (LV) yang telah terakreditasi 

oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan disyahkan oleh Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (LHK). Perusahaan yang memenuhi semua standar dan 

dinyatakan lulus verifikasi berhak mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SLK) yang 

berlaku selama tiga tahun. Dalam aturan tersebut industri harus melakukan penilikan 

(surveillance). Bagi industri besar penilikan dilakukan setiap tahun, sedangkan 

industri kecil dan menengah (IKM) dilakukan setiap 2 tahun. Hal ini dilakukan untuk 

mengaudit konsistensi perusahaan dalam mengimplementasikan SVLK.  

Permenhut tersebut ditindaklanjuti oleh peraturan Menteri Perdagangan 

(Permendag) nomor 64 tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri 

Kehutanan yang mewajibkan dokumen v-legal dalam dokumen kepabeanan. 

Dokumen v-legal adalah dokumen yang menyatakan produk  kayu tujuan ekspor 

memenuhi standar verifikasi legalitas kayu (Kemendag 2015). Terdapat lima puluh 

lima nomor HS (harmonized system) yang diatur dalam peraturan tersebut, termasuk 

didalamnya delapan HS produk furnitur kayu. Tanpa dokumen v-legal produk semua 
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produk kayu tidak dapat diekspor. Salah satu syarat untuk mendapatkan v-legal 

perusahaan harus memiliki SLK.  

Implementasi SVLK menuai pro dan kontra baik dari pemerintah, industri, 

akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang kehutanan.  

Perbedaan persepsi antara pemerintah dan industri menyebabkan industri furnitur 

kayu belum sepenuhnya mengimplementasikan SVLK. Pemerintah terus berupaya 

mempromosikan kebijakan ini agar dapat dilaksanakan oleh seluruh industri sasaran, 

namun masih banyak industri yang tidak mau bahkan menolak sertifikasi. Tingginya 

biaya sertifikasi dan sulitnya pemenuhan standar menjadi alasan bagi industri untuk 

tidak mematuhinya terutama bagi industri furnitur kayu skala kecil dan menengah 

(Adam dan Ascarya 2012; Indrawan 2012; Rahmat 2014). Perusahaan yang tidak 

mau bergabung dengan skema sertifikasi hutan karena mahalnya biaya dan aspek 

keuntungan yang perlu diperhitungkan, sehingga analisis biaya dan manfaat menjadi 

hal yang penting dilakukan (Cashore et al. 2007). 

  Industri menilai bahwa pelaksanaan SVLK menimbulkan tambahan biaya bagi 

industri, namun tidak memperoleh manfaat baik dalam hal akses pasar maupun harga 

premium (Astana et al. 2014; Nurrochmat et al. 2016). Premium price merupakan 

tambahan keuntungan yang diperoleh atas upaya perusahaan untuk melakukan 

sertifikasi (Cashore et al. 2007). Premium price menjadi isu yang diperdebatkan 

sebagai dampak dari sertifikasi hutan (Haener dan Lucker 1998). Industri menilai 

bahwa SVLK tidak menyebabkan produk kayu Indonesia menjadi produk premium 

di pasar internasional. Sementara produk bersertifikat Forest Stewardship Council 

(FSC) dapat menjadi produk premium dan memiliki keunggulan komparatif (Hang 

2016). Penelitian yang dilakukan oleh Suwita (2016) menyatakan bahwa pengaruh 

sertifikat ekolabel terhadap peningkatan dayasaing furnitur di pasar UE belum 

terlihat nyata. Produsen kayu di negara berkembang seperti Indonesia mengharapkan 

dengan ecolabeling dapat meningkatkan akses pasarnya (Ahmad 1997). Pemerintah 

menetapkan kebijakan ini wajib bagi seluruh industri pengolahan kayu untuk semua 

negara tujuan ekspor, sementara skema sertifikasi kayu lainnya seperti LEI 

(Lembaga Ekolabel Indonesia), PEFC (programme for the endorsement of forest 

certification) dan FSC yang dibuat sejak tahun 1990-an berlaku sukarela (Wibowo 

et al. 2015).  Newson et al. 2005 menyatakan bahwa efektifitas  sertifikasi mandatory 

lebih rendah dibandingkan sertifikasi voluntary.   

Pemerintah menilai SVLK telah mengangkat citra negara dan industri 

pengolahan kayu di pasar internasional. Jaminan legalitas produk kayu asal Indonesia 

telah diakui oleh negara-negara di luar UE seperti Australia, Jepang dan Cina. 

Industri yang telah mendapat SLK dapat menembus pasar ekspor di UE, memperoleh 

premium price, dan terbebas dari uji tuntas (due dilligence). Pemerintah juga menilai 

bahwa SVLK telah berhasil meningkatkan kinerja ekspor dan memperluas pasar 

furnitur kayu. Sementara industri furnitur kayu berpendapat bahwa kebijakan SVLK 

menjadi hambatan perdagangan yang diciptakan oleh pemerintah. Sertifikasi 

legalitas kayu diberlakukan wajib dan menjadi syarat ekspor hanya sebagai wujud 

kepatuhan terhadap aturan pemerintah. Legitimasinya yang rendah tidak mampu 

mendongkrak kinerja ekspor secara signifikan. Target Presiden untuk mecapai nilai 

ekspor furnitur kayu sebesar US$5 milyar pada tahun 2019 nampakya akan sulit 

diwujudkan selama kebijakan ini belum mampu menjadi instrumen pasar yang 

menguntungkan bagi industri furnitur kayu.   
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Pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar kebijakan ini dapat 

diimplementasikan. Pembiayaan, sosialisasi, deregulasi, ratifikasi FLEGT-VPA dan 

upaya memperoleh lisensi FLEGT telah dilakukan oleh pemerintah, sehinga seluruh 

industri sasaran dapat melaksanakan dan mendapatkan manfaatnya. Lisensi  FLEGT 

dari UE seharusnya menjadikan posisi tawar Indonesia lebih kuat dibandingkan 

dengan negara eksportir lainnya. Produk kayu Indonesia yang masuk ke UE berada 

pada green line dan terbebas dari due dilligence. Namun, hal serupa tidak berlaku 

apabila ekspor dilakukan ke AS, Jepang ataupun pasar lainnya di luar UE.  Industri 

furnitur kayu yang mengekspor produknya ke negara di luar UE, selain harus 

memenuhi SVLK sebagai syarat ekspor dari pemerintah juga harus memenuhi skema 

sertifikasi lainnya yang dipersyaratkan oleh buyer. Hal ini tentunya memberatkan 

industri karena memerlukan biaya lebih besar lagi.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan 

evaluasi terhadap kebijakan SVLK, sehingga dapat diketahui efektifitasnya dan 

disusun formulasi kebijakan sertifikasi legalitas kayu yang tepat serta dapat 

meningkatkan dayasaing  furnitur kayu Indonesia di pasar internasional. 

 

Perumusan Masalah 

SVLK berlaku mandatory bagi seluruh industri kehutanan. Skema sertifikasi 

yang dikembangkan oleh negara lain dan sudah diakui oleh pasar internasional 

bersifat sukarela (Nurrochmat et al. 2016; Wibowo et al. 2015). Pemberlakuan 

mandatory menjadikan SVLK sebagai hambatan ekspor yang dibuat oleh 

pemerintah, karena tanpa sertifikat dan v-legal perusahaan tidak dapat mengekspor 

produknya. Negara tujuan ekspor yang sudah mengakui dan menyaratkan SLK 

hanyalah UE, sementara dari negara importir lainnya belum mendapatkan 

pengakuan. Pemberlakuan wajib untuk semua negara tujuan ekspor dirasa kurang 

efektif. Banyak importir di luar UE yang menyaratkan skema sertifikasi lain seperti 

FSC, PEFC, atau TFT (The Tropical Forest Trust). Meskipun sudah memiliki SLK, 

industri tetap harus memenuhi sertifikasi lainnya sesuai permintaan buyer. Hal ini 

tentunya menunjukkan lemahnya legitimasi SVLK sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Nurrochmat et al. (2016).   

Sertifikat legalitas kayu yang diperoleh industri furnitur hanya berfungsi 

sebagai syarat ekspor. Sertifikat yang diperoleh tidak dapat menjadi instrumen pasar 

yang mampu meningkatkan pangsa pasar dan produk premium. Buyer menganggap 

pelaksanaan SVLK oleh industri hanya sebagai wujud kepatuhan terhadap aturan 

pemerintah. Pasar furnitur kayu lebih mengenal dan menghargai sertifikat voluntary. 

Hang (2016) menyatakan bahwa produk bersertifikat FSC memiliki keunggulan 

komparatif. Sertifikasi tersebut juga dapat memberikan peluang bagi industri untuk 

memperoleh premium price.  

Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang menandatangani FLEGT-

VPA dan memperoleh FLEGT lisence dari UE. Hal ini  seharusnya dapat menjadi 

bargaining position bagi Indonesia untuk dapat menguasai pasar furnitur kayu di UE. 

Perkembangan ekspor Indonesia di EU dalam lima tahun terakhir tidak menunjukkan 

dampak signifikan dari SVLK.  Pangsa pasar Indonesia hanya 1,4%, sementara Cina 

dan Vietnam yang belum menandatangani FLEGT-VPA memiliki pangsa pasarnya 

lebih besar (Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa SVLK dan VPA negara 

eksportir kayu juga tetap mendapat peluang pasar yang besar di UE.  
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Pemerintah melakukan sosialisasi SVLK ke negara tujuan ekspor seperti AS, 

Cina, Jepang, Australia serta negara-negara di Eropa untuk memperoleh pengakuan 

dan legitimasi. Pemerintah negara-negara tersebut menetapkan aturan perdagangan 

kayu sebagai upaya pemberantasan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. 

Amerika Serikat menetapkan Lacey Act Amendement, Jepang menetapkan Japanese 

Goho-Wood policy, Uni Eropa memberlakukan EUTR dan Australia yang 

menerapkan Australia’s Illegal Loggong Prohibition (Roe 2015). Namun, aturan 

perdagangan tersebut berbeda dengan EUTR yang mengharuskan sertifikat legalitas 

yang dalam dokumen ekspornya. Bukti legalitas kayu dapat berupa dokumen yang 

menjelaskan asal usul kayu yang diekspor ke negaranya. Dokumen tersebut akan 

diperiksa oleh petugas bea dan cukai. Apabila diketahui produk kayu yang diekspor 

berasal dari kayu ilegal, maka perusahaan eksportir dan importir akan dikenakan 

sanksi. Hal ini kemudian memunculkan berbagai skema sertifikasi dari lembaga 

swasta, seperti FSC, PEFC, FSI (Forest Stand Improvement) yang bersifat sukarela. 

Beberapa negara juga mengembangkan skema sertifikasi regional seperti Kanada 

(Canadian Standar Association), Indonesia (LEI)), the American Tree Farm System 

(ATFS) (Bednarik dan Kovats 2010; Newson 2005).  Pemenuhan sertifikasi sukarela 

tersebut diserahkan pada mekanisme bisnis antara eksportir dan importir (business to 

business). Dengan demikian, pemenuhan sertifikasi disesuaikan dengan kebutuhan 

buyer sehingga eksportir dapat menetapkan harga premium pada produk bersertifikat 

yang berkisar antara 6-30% (Purnomo et al. 2011). Lain halnya dengan SVLK yang 

dilakukan dengan mekanisme government to government antara pemerintah 

Indonesia dan UE.   

Tabel 2  Perkembangan pangsa pasar furnitur kayu Indonesia dan kompetitor utama 

di pasar UE tahun 2007-2014 

Negara  
 Tahun  

 

2006  

 

2007  

 

2008  

 

2009  

 

2010  

 

2011  

 

2012  

 

2013  

 

2014  

 

2015  

Cina  16,0 19,6 21,5 19,9 18,7 17,7 17,5 15,7 16,1 15,5 

Indonesia  4,6 4,1 3,8 2,8 2,8 1,2 1,4 1,3 1,4 1,4 

Vietnam  5,1 5,6 5,8 4,2 3,5 3,1 3,0 2,7 2,9 2,9 

Malaysia  3,9 3,8 3,8 2,9 2,2 1,7 1,6 1,1 1,1 0,9 

Sumber : ITC (2016) 

Pasca krisis ekonomi golan yang terjadi pada tahun 2011, nilai ekspor furnitur 

kayu menunjukkan tren  pertumbuhan positif. Peningkatan tersebut diklaim oleh 

pemerintah sebagai dampak dari SVLK. Hal ini perlu dibuktikan secara empiris  

karena tentunya banyak faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor furnitur.  Hal ini 

dapat dibuktikan dengan melakukan analisis dayasaing di pasar internasional. Nilai 

ekspor yang tinggi tidak dapat menjadi acuan performa suatu komoditi di negara 

tujuan. Posisi perdagangan furnitur kayu Indonesia perlu dibandingkan dengan 

negara lain yang memiliki pangsa pasar tinggi sehingga dapat diketahui kekuatan 

dayasaingnya. Hasil analisis ini dapat menjadi bahan perumusan strategi peningkatan 

dayasaing baik oleh pemerintah maupun perusahaan.  

Kebijakan SVLK yang ditetapkan pemerintah sejak tahun 2009 dinilai efektif 

dan layak diimplementasikan apabila dapat memberikan dampak signifikan bagi 

industri pengolahan kayu. Kooten et al. (2005) menyatakan bahwa skema sertifikasi 

dinyatakan efektif apabila dipercaya oleh konsumen; prinsip, kriteria, dan standar 

yang ditetapkan harus konsisten sesuai dengan SFM; serta memberikan keuntungan 
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akses pasar dan harga premium kepada produsen sebagai insentif untuk menanggung 

biaya sertifikasi. Efektifitas SVLK dapat dilihat dari profibabilitas, legalitas dan 

legitimasinya (Nurrochmat et al. 2016). Menurut Dunn (2003) analisis biaya dan 

manfaat merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 

suatu kebijakan. Sampai saat ini Industri furnitur kayu belum merasakan manfaat 

dengan memiliki sertifikat legalitas kayu. Justru beban biaya dan sistem yang dirasa 

memberatkan sehingga banyak yang belum mengimplementasikannya. Bahkan 

beberapa industri skala kecil sertifikatnya dibekukan karena tidak melakukan 

surveillence. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

SVLK oleh industri furnitur kayu belum menunjukkan hasil yang signifikan. Gap 

diantara pemerintah dan industri furnitur kayu menjadi salah satu penyebab 

kebijakan ini belum dilaksanakan secara optimal dan memberikan dampak signifikan 

terhadap pertumbuhan dan peningkatan dayasaing  industri furnitur kayu. Oleh sebab 

itu, perlu dilakukan analisis secara komperhensif terkait regulasi SVLK dan 

merumuskan formulasi untuk memperbaiki kebijakan tersebut, sehingga lebih 

implementatif dan dapat memberikan manfaat bagi industri furnitur kayu di 

Indonesia. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hubungan SVLK dengan dayasaing furnitur kayu Indonesia? 

2. Apakah SVLK memberikan manfaat bagi industri furnitur kayu? 

3. Bagaimana kebijakan sertifikasi legalitas kayu yang tepat untuk meningkatkan 

dayasaing  furnitur kayu di pasar internasional? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis dayasaing furnitur kayu Indonesia dan kompetitor  di pasar ekspor 

utama, 

2. Menganalisis biaya dan manfaat implementasi SVLK bagi industri furnitur kayu, 

3. Merumuskan formulasi kebijakan sertifikasi legalitas kayu untuk meningkatkan 

dayasaing furnitur kayu di pasar internasional. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi 

mengenai: 

1. Posisi dayasaing  industri industri furnitur kayu nasional di pasar internasional, 

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap implementasi SVLK bagi industri furnitur kayu 

khususnya dan seluruh kelompok sasaran kebijakan sertifikasi kayu pada 

umumnya, 

3. Analisis biaya dan manfaat pelaksanaan SVLK oleh industri furnitur skala kecil, 

menengah dan besar, 

4. Menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan 

sertifikasi legalitas kayu agar dapat meningkatkan dayasaing  industri furnitur 

kayu dan industri pengolahan kayu lainnya, 
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5. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait SVLK dan industri furnitur 

kayu, 

6. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan wawasan dan 

pemahaman dalam perumusan kebijakan bagi industri furnitur kayu. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini mencakup hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis dayasaing  delapan HS furnitur kayu sebagaimana tercantum dalam  

peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan ekspor industri kehutanan.  

2. Analisis dayasaing  dilakukan di  dunia, Amerika Serikat (AS), UE, Jepang, dan 

Australia serta membandingkannya dengan kompetitor  utama yaitu Cina, 

Malaysia, dan Vietnam,  

3. Menganalisis biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh industri 

furnitur kayu dalam mengimplementasikan SVLK, 

4. Menganalisis penilaian industri furnitur terhadap kinerja pemerintah dalam 

melaksanakan SVLK.  

5. Merumuskan formulasi kebijakan sertifikasi legalitas kayu. 

6. Penelitian dilakukan pada tahun 2016.   

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Sertifikasi Legalitas Kayu 

 Pertumbuhan perdagangan produk kayu menjadi salah satu faktor penyebab 

deforestrasi (Nussbaum dan Simula 2005; Purnomo et al. 2009; Obidzinski et al. 

2014). Demikian halnya dengan pertumbuhan perdagangan furnitur kayu yang telah 

meningkatkan kebutuhan bahan baku kayu oleh industri (Nurrochmat et al. 2015). 

Perdagangan furnitur kayu dunia pada tahun 2016 mencapai US$66,2 milyar, 

meningkat 3,2% dari tahun sebelumnya yang hanya senilai US$64,2 milyar. 

Penebangan kayu dapat menyebabkan kerusakan hutan apabila dilakukan tidak 

sesuai dengan sustaiability forest management (SFM). Oleh sebab itu, Internasional 

Tropical Timber Organization (ITTO) menyatakan bahwa perdagangan kayu tropis 

harus berasal daru sumber kayu yang dikelola secara lestari (Nussbaum dan Simula 

2005). Hal ini kemudian mendorong lahirnya skema sertifikasi hutan dari lembaga 

swasta maupun pemerintah dalam dua dekade terakhir ini. FSC sebagai skema 

sertifikasi pertama yang lahir pada tahun 1993 (Rametsteiner 2002; Correia 2010) 

menjadi stimulus lahirnya berbagai skema sertifikasi nasional seperti PEFC, FSI, dan 

Canadian Standards Association (CSA) (Kooten et al. 2005). 

Sertifikasi hutan merupakan sebuah market-driven, sistem yang dibangun oleh 

lembaga independen yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi dan sosial sebagai 

praktik dari SFM (Kooten et al. 2005; Cashore et al. 2007). Sertifikasi legalitas kayu 

dibangum dari munculnya isu lingkungan yang menjadi topik perdebatan dunia 

akibat maraknya illegal logging dan perdagangan kayu ilegal. Black campaign dan 

pemboikotan terhadap produk kayu tropis diserukan oleh masyarakat internasional 

dan non government organizatioan (NGO) (Cashore 2007; Indrawan 2012; Rahmat 
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