
 
 

 
 

1 PENDAHULUAN 

Latar belakang 

Furnitur kayu merupakan salah satu dari 11 kelompok komoditi produk 
perkayuan Indonesia yang diekspor ke pasar global dan memiliki peranan cukup 
penting dalam perekonomian nasional. Sebagaimana Tabel 1, berdasarkan data 
Kementerian Perdagangan (Kemendag, 2018), besarnya nilai ekspor furnitur kayu, 
menjadikannya sebagai  andalan ekspor produk perkayuan Indonesia di urutan ke-
4 setelah kertas (paper), bubur kayu (pulp) dan kayu lapis (plywood). Pada tahun 
2013, nilai ekspor furnitur kayu sebesar 1.19 Milyar USD (11.42%) dari total nilai 
ekspor produk perkayuan. Tahun 2017 nilai ekspornya meningkat menjadi 1.29 
Milyar USD namun persentasenya menurun menjadi 11.23%. Meskipun furnitur 
kayu merupakan salah satu komoditi unggulan ekspor produk perkayuan 
Indonesia, perkembangan nilai ekspornya relatif landai, dimana pertumbuhannya 
hanya sebesar 8% selama 5 tahun dari 2013 – 2017 atau rata-rata 1.6% per tahun. 

Tabel 1 Ekspor produk perkayuan Indonesia 2013 – 2017 (juta USD) 

No Kelompok 
Komoditi 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Kertas (paper) 3,756.56 3,743.85 3,565.13 3,413.86 3,799.58 

2 Bubur kayu 
(pulp) 1,845.81 1,721.46 1,727.84 1,562.79 2,426.02 

3 Kayu lapis 
(plywood) 2,176.21 2,372.47 2,345.95 2,215.44 2,215.90 

4 Furnitur Kayu 1,197.42 1,269.99 1,338.72 1,268.00 1,294.20 
5 Kayu olahan 993.58 117.53 1,171.48 1,174.73 1,257.89 

6 Serpih kayu 
(chipwood) 177.19 219.98 129.00 104.86 88.14 

7 Veneer 31.45 30.27 41.32 54.21 76.52 
8 Kerajinan kayu 98.98 105.02 71.93 74.35 66.87 
9 Bangunan prefab 4.40 4.57 6.00 3.47 2.96 

10 Papan partikel 
(particle board) 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 

11 Produk kayu 
lainnya 143.54 168.41 213.21 213.43 258.26 

 TOTAL 10,425.15 10,773.55 10,610.61 10,085.14 11,486.33 
Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS), diolah Kementerian Perdagangan  (2018) 
 
Daya saing furnitur kayu Indonesia di pasar Uni Eropa (UE) 

Sebagai salah satu negara eksportir furnitur kayu dunia, Indonesia 
mengekspor furnitur kayu ke 193  negara dimana 28 diantaranya adalah negara-
negara anggota UE (Kemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LHK, 2018). 
Menurut Lord et al. (2010) sekitar 33% dari total ekspor furnitur kayu Indonesia 
ditujukan ke UE, 30% ke Amerika Serikat (AS), 16% ke Jepang dan 21% sisanya 
diekspor ke berbagai pasar lainnya. Negara tujuan utama ekspor furnitur kayu 
Indonesia di UE adalah Jerman, Perancis, Belanda, Belgia dan Inggris, dimana 



2 
 

 
 

kelima negara ini menyerap dua pertiga dari keseluruhan impor furnitur kayu UE 
dari Indonesia. 

UE yang terdiri dari 28 negara, merupakan suatu kesatuan ekonomi dan 
politik yang mengoperasikan pasar tunggal. Secara agregat, UE merupakan 
kekuatan ekonomi terbesar di dunia, menghasilkan hampir 30% dari total output 
dunia, melebihi total output AS, Cina, dan Jepang. Pada tahun 2009 total nilai 
impor UE mencapai 1,7 triliun USD, atau 18% dari total nilai perdagangan dunia 
pada tahun yang sama. Dari nilai tersebut, negara-negara yang tergabung dalam 
Association of South East Asia Nation (ASEAN) mendapatkan porsi 5%, dimana 
Indonesia memperoleh 18% dari total impor UE dari ASEAN (Lord et al. 2010). 
Dengan demikian UE memiliki peranan sangat penting dalam perdagangan 
internasional dan bagi Indonesia masih terbuka kesempatan untuk meningkatkan 
nilai ekspor dari capaian saat ini.  

Dalam perdagangan furnitur kayu dunia, UE juga memiliki peranan penting. 
Menurut Anggraini (2002), pada tahun 2000, 47% impor furnitur kayu dunia 
diserap oleh negara-negara di kawasan UE.  Keadaan ini terus berlanjut sesuai 
data UN Comtrade (2017) sebagaimana terlihat pada Gambar 1, dalam kurun 
waktu sepuluh tahun (2007 – 2016), kawasan UE merupakan importir furnitur 
kayu terbesar di dunia, dengan nilai impor rata-rata 43% dari total nilai impor 
furnitur kayu dunia, disusul oleh Amerika Serikat (AS) yang mengimpor antara 
24-31% dan negara-negara lainnya sebesar 27-34%. Indonesia juga merupakan 
salah satu negara importir furnitur kayu dunia, namun nilai impornya sangat 
sedikit (kurang dari 1%) dari total nilai impor dunia, meski ada kecenderungan 
meningkat dari 0.06% tahun 2007 menjadi 0.11% tahun 2016.  

 

 
Sumber: UN Comtrade (2017), diolah 

Gambar 1 Impor furnitur kayu dunia (UN Comtrade 2017) 

Pada tahun 2007 nilai impor UE sebesar 31.61 Milyar USD dan meningkat 
menjadi 33.72 Milyar USD tahun 2008. Tahun 2009  nilai impor UE mengalami 
penurunan mengikuti pola penurunan impor furnitur kayu dunia, menjadi 27.21 
Milyar USD kemudian perkembangan nilai ekspornya cenderung menurun hingga 
tinggal 26.96 Milyar USD tahun 2016. Namun demikian, meski terjadi penurunan 
nilai impor furnitur kayu UE dari tahun 2009 sampai 2016, UE tetap merupakan 
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importir terbesar furnitur kayu dunia, mengalahkan AS dan negara-negara 
importir lainnya. 

Sebagai importir terbesar furnitur kayu dunia, UE mengimpor dari negara-
negara anggota sendiri dan dari negara-negara di luar UE.  Pada Tabel  2 
tergambar bahwa dari tahun 2003 sampai 2012, konsumsi negara-negara anggota 
UE sangat didominasi oleh produksi dari negara anggota UE sendiri.  Namun 
demikian ada kecenderungan pasokan dari negara-negara anggota UE mengalami 
penurunan sehingga impor dari negara-negara di luar UE terus meningkat  (Renda 
et al. 2014) dan (Lord et al. 2010). 

 Tabel 2 Konsumsi, produksi dan impor furnitur kayu UE (%) 

Uraian 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Konsumsi  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Produksi  92 91 89 89 87 87 87 85 86 85 
Impor 
dariluar 
UE 

8 9 11 11 13 13 13 15 14 15 

Sumber: Renda et al. (2014) 
 

Selanjutnya Renda et al., (2014) menyatakan, berdasarkan wilayah negara 
anggota UE, pada tahun 2003 sampai 2012 lebih dari 90% konsumsi furnitur UE 
berasal dari negara-negara anggota UE yang ada di Eropa bagian Barat yang biasa 
disebut UE15 yaitu Jerman, Perancis, Inggris, Itali, Spanyol, Belanda, Belgia dan 
Luksemburg, Austria, Swedia, Denmark, Republik Chech, Finlandia, Portugal dan 
Yunani; sementara 13 negara anggota UE lainnya yang berada di Eropa bagian 
Timur  yang biasa disebut UE13 yaitu : Polandia, Slowakia, Irlandia, Rumania, 
Hungaria, Kroasia, Slovenia, Lituania, Estonia, Siprus, Bulgaria, Latvia dan Malta 
mengkonsumsi kurang dari 10%. Namun demikian, secara keseluruhan,  
mayoritas (64%)  dari total konsumsi UE diserap oleh 4 negara anggotanya yang 
ada di Eropa bagian Barat yaitu Jerman, Perancis, Inggris dan Belanda. Keempat 
negara ini juga merupakan tujuan utama (60%) dari ekspor Indonesia ke UE. 

 Tabel 3 Impor furnitur kayu UE dari luar UE 2006-2015 (juta USD) 

Negara 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Cina 2,938 4,246 4,565 3,667 4,398 4,140 4,109 3,683 4,152 3,889 
2 Indonesia 699 790 715 532 578 472 440 364 395 353 
3 Vietnam 602 780 872 659 717 695 694 694 798 812 
4 Malaysia 390 482 448 377 389 318 301 301 239 223 
5 Swiss 372 429 446 345 299 350 293 293 246 232 
6 Brazil 317 365 347 277 253 177 146 146 137 136 
7 Norwegia 223 241 249 196 207 191 167 167 133 110 
8 Thailand 183 214 215 194 204 187 127 127 104 92 
9 India 200 252 239 174 189 177 172 172 183 189 
10 Turki 193 263 342 275 260 286 257 233 250 253 
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Tabel 3 Impor furnitur kayu UE dari luar UE 2006-2015 (juta USD) (lanjutan) 

Negara 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah 10 besar 6,117 8,063 8,435 6,697 7,494 6,992 6,704 6,180 6,639 6,290 
Total Impor 
Luar UE 7,082 9,208 9,632 7,528 8,390 7,842 7,474 6,749 7,474 7,979 

Jumlah 10 besar 
/Total Impor 
luar UE (%) 

86.38 87.56 87.58 88.95 89.32 89.16 89.70 98.99 88.82 78.83 

Sumber : UN Comtrade (2017), diolah 
 

Meningkatnya peluang mengekspor furnitur kayu ke UE bagi negara-negara 
di luar UE sebagaimana Tabel 2, dimanfaatkan dengan baik oleh Cina dan negara-
negara pesaing Indonesia lainnya. Menurut Renda et al., (2014) impor furnitur 
dari negara-negara di luar UE, 84% berasal dari Asia Pasifik, dimana Cina sangat 
dominan dengan pangsa pasar mencapai 64%. Hal ini sejalan dengan data UN 
Comtrade (2017) sebagaimana Tabel 3, dimana berdasarkan nilai ekspor, pemasok 
utama funitur kayu ke UE  antara 2006 sampai 2015 adalah Cina. Pada tahun 2006 
pangsa pasar Cina di UE sebesar 48.03%, meningkat menjadi  62.54% tahun 2014 
dan sedikit menurun menjadi 61.83% tahun 2015; namun Cina tetap sebagai 
pemimipin pasokan ke UE.  Berdasarkan Tabel 3, Indonesia merupakan pemasok 
terbesar kedua setelah Cina.  Namun demikian,  besarnya nilai ekspor furnitur 
kayu Indonesia ke UE tahun 2006 hanya 699 juta USD (23.79%) dari nilai ekspor 
Cina. Tahun 2007  nilai ekspor Indonesia meningkat menjadi 790 juta USD; akan 
tetapi sejak 2008 mengalami penurunan dan posisi kedua digantikan oleh 
Vietnam. Pangsa pasar Vietnam di UE terus meningkat dari 9.85% tahun 2006 
menjadi 12.91% tahun 2015, sementara pangsa pasar Indonesia di UE sejak 2008 
sampai 2015  berfluktuasi dan cenderung menurun pada kisaran kurang dari 10%. 

Menurut Lord et al. (2010), Vietnam mampu meningkatkan produksi dalam 
negeri dan ekspornya karena tingkat upah yang bahkan lebih  rendah  dari  Cina   
serta  meningkatnya  dukungan  pemerintah Vietnam dalam penyediaan peralatan 
pemrosesan. Terkait Indonesia, menurut Farole dan Winkler (2012), salah satu 
penyebab menurunnya kinerja sektor manufaktur Indonesia termasuk furnitur 
kayu selama dekade terakhir adalah ketidak mampuan Indonesia membuat 
kemajuan yang signifikan dalam mengubah ekspor bahan baku menjadi produk 
olahan walaupun memiliki sumber daya alam yang kaya. Farole dan Winkler 
(2012) lebih lanjut menyatakan ada kekhawatiran bahwa industri  manufaktur 
Indonesia mengalami 'middle income trap' dimana tidak lagi mampu bersaing 
dalam harga dengan pemasok berbiaya rendah dari negara seperti Cina, Vietnam 
dan Banglades; namun juga tidak membuat kemajuan yang berarti dalam 
meningkatkan tingkat kecanggihan produk-produk industri untuk bersaing pada 
kualitas dengan pemasok dari Malaysia, Thailand dan juga Cina. Posisi daya saing 
yang lemah ini tidak hanya berdampak pada produsen Indonesia di pasar ekspor, 
namun, karena Indonesia telah secara signifikan membuka pasarnya dan 
mengintegrasikan perdagangannya dengan kawasan Asia Timur dalam dekade 
terakhir, membuat produsen semakin sulit mempertahankan pangsa pasar (market 
share) terhadap impor di pasar domestik. Akibatnya, walaupun terjadi pergeseran 
pangsa pasar global furnitur kayu dari pemasok regional di Kanada, Denmark dan 
Italia secara dramatis menuju Asia, telah gagal dimanfaatkan oleh Indonesia.   
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Menurut Porter (1990), industri suatu negara sukses secara internasional jika 
memiliki keunggulan kompetitif, relatif terhadap pesaing di seluruh dunia.  
Indikatornya adalah keberadaan ekspor yang besar dan bertahan lama. Voon 
(1998) dan Amir (2012) juga menyatakan bahwa kemampuan negara untuk 
mendapatkan pangsa pasar di negara tujuan ekspor merupakan penentu daya 
saingnya.  

Menurunnya pangsa pasar furnitur kayu Indonesia di UE sebagaimana Tabel 
3, sejalan dengan hasil penelitian Suwita (2016) yang melakukan penelitian terkait 
daya saing furnitur kayu Indonesia di UE. Suwita (2016) menyatakan bahwa 
tingkat daya saing furnitur kayu Indonesia di UE mengalami penurunan dalam 
rentang waktu delapan tahun terakhir. Kementerian Perindustrian (2013) 
menyatakan bahwa industri funitur kayu Indonesia dihadapkan pada berbagai 
permasalahan yaitu : (1) tidak efisiennya teknologi yang digunakan, (2) adanya 
kesenjangan pasokan bahan baku kayu yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan 
(3) kurangnya kemampuan disain dan (4) turunnya daya saing karena adanya non 
tarif barrier. Lord et al. (2010) menambahkan, hilangnya pangsa pasar furnitur 
kayu Indonesia di UE disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:   
1. Faktor selain harga,  yaitu: (a) hambatan dari sisi suplai (supply side 

impediment), (b) pergerakan harga dan (c) efek nilai tukar. Secara 
keseluruhan, faktor-faktor ini menyebabkan penurunan pangsa pasar furnitur 
Indonesia di UE sebesar sepertiga sepanjang dekade terakhir. 

2. Faktor yang terkait dengan isu Export Quality Infrastructure (EQI) seperti 
kadar air kayu, standar produk, kualitas produk akhir dan uji keamanan. 

3. Ketidak sesuaian jenis produk yang diekspor. UE merupakan net importir 
yang besar dan tumbuh untuk furnitur kayu, khususnya perabotan besar untuk 
kantor, dapur dan tempat tidur.  Penetrasi furnitur Cina ke pasar UE tumbuh 
60% untuk semua jenis furnitur, sementara Indonesia memiliki pangsa sekitar 
10%. Namun demikian, furnitur yang dipasok Indonesia ke UE kebanyakan 
dalam bentuk small figuries and wood pieces; bukan dalam bentuk perabotan 
kantor, dapur dan kamar tidur dimana pangsa pasar Indonesia hanya 4% 
(Lord, et al, 2010 dan ITTO, 2016).  Hal ini sesuai dengan  data UN 
Comtrade (2016) dimana jenis furnitur yang diekspor Indonesia ke UE 2006 – 
2015 sangat didominasi oleh kelompok furnitur lain-lain (sekitar 64–72%), 
disusul oleh tempat duduk dari kayu sekitar 15–20% sementara jenis furnitur 
yang digunakan di kantor, dapur dan kamar tidur jumlahnya kurang dari 5%. 
Perbandingan jenis-jenis furnitur kayu yang diekspor oleh Cina, Vietnam dan 
Indonesia ke pasar UE untuk masing-masing HS Code berdasarkan data UN 
Comtrade (2016), sebagaimana Lampiran 1. Menurut Lord et al. (2010) 
Indonesia memiliki potensi untuk memperbaiki ketidak sesuaian jenis produk 
yang diekspor ke UE melalui pengintegrasian rantai nilai dengan distributor 
besar di UE. 

4. Kurangnya pengorganisasian dalam mengekspor. Eksportir Indonesia 
umumnya berukuran kecil. Mereka merasa lebih mudah untuk mengirimkan 
kontainer secara perorangan daripada mengirim dalam volume yang lebih 
besar; padahal ekspor memerlukan sertifikat akreditasi untuk sumber bahan 
baku, penggunaan tenaga kerja, standar keselamatan kerja dan kepatuhan 
terhadap undang-undang pekerja anak; dimana semua persyaratan ini akan 
lebih mudah dipenuhi jika mengekspor secara bersama-sama. 
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Disamping kelemahan furnitur kayu Indonesia, Lord et al. (2010) menyatakan 
keunggulan kompetitif furnitur Indonesia di UE terletak pada rendahnya biaya 
tenaga kerja dan sumber daya, dibandingkan produsen di UE.  Indonesia juga 
memiliki jumlah angkatan kerja terampil yang besar di industri furnitur kayu, 
relatif terhadap angkatan kerja yang menua di UE. Kementerian Perindustrian 
(2016) menyatakan, keunggulan komparatif industri furnitur Indonesia terletak 
pada (1) sumber bahan baku alami yang melimpah dan berkelanjutan, (2) 
keragaman corak desain yang berciri khas lokal, serta (3) sumber daya manusia 
(SDM) yang melimpah. 

Cina, menurut Hongqiang et al. (2012), adalah eksportir furnitur terbesar di 
dunia. Cao et al. (2004) dan Renda et al. (2014) menyatakan industri furnitur Cina 
sangat besar dan terintegrasi, melibatkan lima juta pekerja. Output industri 
furnitur Cina senilai 55,26 Milyar USD (Cao et al., 2004). Cina mengekspor 
hampir 30% dari produksinya dan memenuhi 99% permintaan dalam negerinya 
(Renda et al., 2014). Lord et al. (2010) menyatakan pangsa perdagangan furnitur 
Cina di dunia meningkat dari 7.5% tahun 2000 ke 25% tahun 2009.  Peningkatan 
yang luar biasa ini terjadi karena Cina memiliki tenaga kerja dengan upah rendah 
(Lord et al. 2010, Cao dan Eric, 2006). Selain upah, Cao dan Eric (2006) juga 
menambahkan faktor-faktor yang membuat sukses industri furnitur Cina adalah 
(1) adanya akses terhadap bahan baku dan nilai tukar yang menguntungkan, (2) 
adanya insentif dari pemerintah seperti subsidi, (3) banyaknya Penanaman Modal 
Asing (PMA), (4) meningkatnya (booming) pasar, baik pasar dalam negeri 
maupun ekspor, (5) adanya kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan 
pemasaran dan disain AS untuk meningkatkan ekspor, (6) otomatisasi, (7) desain 
produk baru dan (8) terus menerus melakukan inovasi, yang diimplementasikan 
dalam strategi bisnis yang canggih seperti  penggunaan merek dan pemasaran 
ekspor.  Renda et al. (2014) menambahkan,  impresifnya pertumbuhan industri 
furnitur Cina pada dekade terakhir telah menempatkannya menjadi pemimpin 
dunia dalam produksi furnitur. Namun demikian, disamping berbagai keunggulan 
tersebut; baik Cao dan Eric (2006) maupun Renda et al. (2014) menyatakan saat 
ini industri furnitur Cina menghadapi lingkungan makroekonomi global yang 
semakin menantang karena meningkatnya persaingan. Meningkatnya biaya tenaga 
kerja menjadi dua kali lipat di Cina antara 2008-2012, terbitnya peraturan dalam 
negeri yang menyulitkan terkait kredit dan kebijakan makroekonomi seperti 
pengetatan pembangunan perumahan (real estate), telah menyulitkan industri 
furnitur Cina. Yang tidak kalah pentingnya, keterbatasan suplai bahan baku 
domestik karena meningkatnya perlindungan terhadap hutan alam, membuat 
industri furnitur Cina sangat rentan terhadap dinamika harga perdagangan 
internasional. Cao dan Eric (2006) menambahkan  kurangnya penggunaan merek 
juga menjadi masalah.  Banyak perusahaan yang agresif meningkatkan ekspor 
adalah perusahaan yang kecil. 

Sebagaimana Tabel 3, selain Cina dan Vietnam dua negara Asia Pasifik 
lainnya yang menjadi pesaing Indonesia dalam memasok furnitur kayu ke UE 
2006-2015 adalah Malaysia dan Thailand. Menurut Asosiasi Mebel dan Kerajinan 
Indonesia (ASMINDO) dalam  Farole dan Winkler (2012), sebagian besar sektor 
furnitur kayu Indonesia tidak bersaing langsung dengan Cina. Hal ini disebabkan 
ekspor Indonesia kebanyakan furnitur buatan tangan yang padat karya, sementara 
Cina mengkhususkan diri pada furnitur hasil mekanisasi dalam volume yang 
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besar. Menurut ASMINDO pesaing penting Indonesia di UE adalah Vietnam dan 
Malaysia. Vietnam secara dramatis telah mengungguli Indonesia di pasar ekspor, 
sementara Malaysia unggul pada kualitas. Menurut Anggraini (2002), kualitas 
memang merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan jika ingin 
menjalin kerjasama jangka panjang dengan para importir UE.    

 
Perkembangan global dan pemberlakuan European Union Timber Regulation 
(EUTR) 

Dalam beberapa dekade terakhir, isu-isu terkait pentingnya mempertahankan 
kelestarian hutan dan lingkungan telah menjadi isu global, yang mempengaruhi 
lalu lintas  perdagangan produk perkayuan dunia termasuk furnitur kayu. Hal ini 
disebabkan kegiatan pembalakan hutan secara liar (illegal logging - IL) dan 
perdagangan kayu illegal (illegal timber trade - ITT) telah lama dituding sebagai 
kejahatan internasional (international crime) yang menjadi penyebab utama 
kerusakan hutan, yang berakibat pada kerusakan lingkungan.  

Menurut Reboredo (2013) IL terjadi di seluruh dunia, namun terbanyak di 
Afrika dan Asia, karena pengelolaan hutan lestari dan skema sertifikasi hutan 
hampir tidak ada di wilayah ini. Maraknya isu IL dan ITT mendorong organisasi-
organisasi pemerhati lingkungan internasional untuk melakukan aksi pemboikotan 
terhadap produk-produk kayu tropis termasuk furnitur kayu. Organisasi-organisasi 
pemerhati lingkungan  dengan gencar mengkampanyekan kepada para konsumen 
akhir (end user) di negara tujuan utama ekspor furnitur yaitu AS, Jepang dan 
negara-negara Eropa untuk hanya membeli produk furnitur bersertifikat ekolabel. 
Sertifikat ekolabel adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa produk-produk 
yang dihasilkan telah menggunakan bahan baku legal yang berasal dari hutan 
yang telah dikelola secara lestari (sustainable forest management - SFM). Akibat 
aksi boikot tersebut, banyak pembeli asing terutama dari AS, Jepang dan Eropa 
mensyaratkan sertifikat ekolabel kepada para produsen furnitur (Indrawan, 2012). 

Maraknya IL juga mendapat tanggapan dari negara-negara produsen/eksportir 
di Asia Timur dan wilayah lainnya; yang pada bulan September 2001 
melaksanakan pertemuan di Bali dalam rangka mengintensifkan usaha-usaha 
pemberantasan IL di level nasional serta memperkuat kerjasama bilateral, regional 
dan multilateral. Pertemuan Bali melahirkan ‘Bali Declaration on FLEG’ (Forest 
Law Enforcement and Governance), yaitu kesepakatan pemberantasan IL melalui 
perbaikan tata kelola (G, Governance), sebagai pelengkap terhadap tindakan 
penegakan hukum (Law Enforcement) yang sudah dilaksanakan sebelumnya. 
Dalam perkembangannya, Deklarasi Bali telah menjadi sebuah momentum 
penanganan IL; karena sejak saat itu beberapa negara konsumen juga turut 
mendukung pemberantasan IL melalui pengaturan perdagangan memanfaatkan 
akses pasar mereka.  

UE adalah negara konsumen pertama yang membuat langkah pemberantasan 
IL melalui pengaturan perdagangan. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
Dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable 
Development - WSSD) di Johannesburg tahun 2002, Komisi Eropa menyusun 
langkah pemberantasan IL dan ITT melalui rencana aksi Forest Law Enforcement, 
Governance, and Trade (FLEGT); yang  diumumkan Komisi Eropa pada bulan 
Mei 2003. Langkah ini kemudian diikuti oleh negara-negara konsumen lainnya 
seperti  Jepang, pada tahun 2006 menerapkan Goho-wood, AS menerapkan Lacey 
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Act Amendment pada tahun 2008 dan Australia menerapkan Illegal Logging 
Prohibition Act  (ILPA) pada tahun 2012 (UNECE/FAO Forest Products Annual 
Market  Review 2014-2015). 

Rencana aksi FLEGT UE pada dasarnya merupakan gabungan dari langkah 
pemberantasan IL oleh negara penghasil kayu (produsen) dan negara konsumen. 
Oleh karena itu, dalam melaksanakan rencana aksi FLEGT; UE mengajak negara-
negara produsen bekerjasama secara sukarela untuk melaksanakan skema lisensi 
dalam konteks FLEGT. Kerjasama tersebut dikenal dengan Voluntary Partnership 
Agreement on FLEGT (FLEGT VPA). Untuk melaksanakan perjanjian tersebut, 
negara produsen harus memiliki sistem penjaminan legalitas kayu yang diakui 
oleh UE untuk mendapatkan lisensi FLEGT.  

Sebagai rangkaian dari rencana aksi FLEGT, pada bulan Maret 2013 
parlemen dan dewan Eropa menerapkan peraturan No.995/2010 tentang Peraturan 
Perkayuan UE (European Union  Timber Regulation, EUTR). Tujuannya adalah 
untuk melawan perdagangan kayu yang dipanen secara ilegal, melalui tiga 
kewajiban yang diberlakukan kepada operator/importir UE, yaitu : (1) melarang 
penempatan kayu dan produk kayu yang ilegal di pasar UE untuk pertama 
kalinya; (2) pedagang yang menempatkan produk kayu di pasar UE untuk pertama 
kalinya perlu melakukan due diligence (uji tuntas); (3) operator harus menyimpan 
catatan pemasok dan pelanggannya agar ketika diperiksa oleh pihak berwenang, 
operator  dapat menunjukkan bahwa mereka telah memiliki sistem due diligence 
dan daftar pemasok/pelanggan (EUTR, 2013). Dalam mengimplementasikan 
EUTR, penerapan due diligence tidak berlaku bagi kayu dan produk kayu yang 
berasal dari negara pemilik lisensi, karena produk dari negara tersebut dianggap 
telah memenuhi persyaratan EUTR. Tidak berlakunya due diligence bagi produk 
dari negara pemilik lisensi dalam memasuki pasar UE, memberikan kemudahan 
bagi importir UE yang mengimpor produk tersebut sehingga merupakan daya 
saing bagi negara pemilik lisensi. 

Dalam konteks perdagangan, lisensi merupakan hambatan akses pasar, yang 
secara langsung berpengaruh terhadap mekanisme ekspor dari negara-negara 
produsen ke UE. Secara umum ada dua jenis hambatan akses ke pasar, yaitu 
hambatan tarif  dan hambatan non tarif. Menurut United Nation Conference on 
Trade and Development (UNCTAD, 2015); hambatan non tarif merupakan 
langkah kebijakan selain tarif bea biasa, yang berpotensi memiliki efek ekonomi 
pada perdagangan barang internasional, mengubah jumlah yang diperdagangkan 
atau harga atau keduanya. Berdasarkan klasifikasi UNCTAD (2015), hambatan 
non tarif terdiri dari 16 kategori, dimana lisensi merupakan hambatan non tarif 
yang paling sulit karena ada kondisi yang harus dipenuhi sebelumnya.  

Setelah diberlakukannya perjanjian multilateral di bawah kerangka aturan 
World Trade Organization (WTO), banyak negara menyiasati perlindungan 
terhadap produk dalam negerinya  dengan memberlakuan beragam aturan yang 
diciptakan secara kreatif sehingga tidak menyalahi ketentuan hambatan 
perdagangan dalam kerangka WTO. Fakhrudin (2007) menyatakan bahwa 
hambatan non tarif mempunyai dampak yang lebih besar dalam perdagangan 
internasional, yang secara  rata-rata  memberi tambahan 70% terhadap hambatan 
perdagangan yang berasal dari tarif, sehingga mengabaikan dampaknya akan 
sangat menyesatkan. 
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Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 
Penerapan EUTR oleh UE sedikit banyak berpengaruh terhadap tata niaga 

dan strategi ekspor dari negara-negara pengekspor furnitur kayu ke UE.  Bahkan, 
menurut Independent Market Monitoring (IMM, 2017), EUTR berkontribusi 
terhadap perubahan signifikan dalam sikap perdagangan, struktur dan jaringan 
distribusi, dimana berdasarkan hasil survei IMM terhadap perusahaan 
perdagangan kayu di Eropa pada tahun 2015, sekitar sepertiga responden 
melaporkan perubahan dalam pengadaan kayu dan produk kayu mereka dari 
negara-negara tropis, dan lebih dari setengahnya meminta pemasok untuk 
bersertifikat.  

Sebagai salah satu negara produsen yang mengekspor produk perkayuan 
termasuk furnitur kayu ke UE, pada tahun 2007 Indonesia mengambil langkah 
FLEGT VPA dengan UE, dimana Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang 
merupakan sistem sertifikasi hutan dan penjaminan legalitas kayu Indonesia 
diposisikan mampu memenuhi persyaratan UE untuk mendapatkan lisensi 
FLEGT. Setelah melalui berbagai tahapan negosiasi dan penilaian, perjanjian 
FLEGT VPA Indonesia dan UE ditandatangi 30 September 2013 dimana UE 
memberikan pengakuan terhadap SVLK dan Indonesia mendapatkan hak 
penerbitan lisensi FLEGT pada 15 Nopember 2016 (Kementerian LHK, 2017) 
Record of Discussion 5th IDN-EU FLEGT-VPA JIC; diakses melalui 
http://silk.dephut.go.id).  

Sampai saat ini, Indonesia merupakan satu-satunya dari 15 negara FLEGT 
VPA, yang telah mendapatkan lisensi FLEGT dari UE.  Lisensi merupakan daya 
saing bagi Indonesia, karena sejak 15 Nopember 2016, furnitur kayu Indonesia  
yang diekspor ke UE dapat memasuki pasar 28 negara anggota UE tanpa perlu di 
due diligence lagi sebagaimana yang dipersyaratkan EUTR. Dengan demikian, 
importir UE dapat memasukkan furnitur kayu Indonesia berlisensi FLEGT ke 
pasar  UE tanpa  perlu  melakukan due diligence lagi, sebagaimana yang mereka 
harus lakukan jika mengimpor dari negara lain. Hal ini memberikan kemudahan 
bagi importir UE, sehingga diharapkan menjadi daya tarik untuk  lebih memilih 
produk berlisensi FLEGT dari Indonesia. Namun demikian, untuk mewujudkan 
kondisi tersebut atau sejauh mana kondisi tersebut bisa terjadi perlu dianalisis 
melalui pelaksanaan penelitian. Sejalan dengan hal itu,  pertanyaan-pertanyaan 
penelitiannya adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana kesiapan pelaku usaha furnitur kayu Indonesia menggunakan 

lisensi FLEGT ? 
2. Bagaimana peran lisensi FLEGT terhadap daya saing furnitur kayu Indonesia 

di pasar Uni Eropa ? 
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi nilai ekspor furnitur kayu Indonesia ke 

pasar Uni Eropa ? 
 

 
Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Menganalisis  kesiapan pelaku usaha furnitur kayu Indonesia menggunakan 

lisensi FLEGT. 
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2. Menganalisis peran lisensi FLEGT terhadap daya saing furnitur kayu 
Indonesia di pasar Uni Eropa.  

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai ekspor furnitur kayu 
Indonesia ke pasar Uni Eropa. 

 
 

Ruang lingkup dan batasan penelitian 

Perjanjian FLEGT VPA antara Indonesia dan UE mencakup 40 HS Code 
produk meliputi panel, woodworking, pulp dan kertas serta furnitur, sehingga 
lisensi FLEGT yang diperoleh Indonesia dari UE berlaku untuk semua kelompok 
produk tersebut.  Namun demikian,  luasnya cakupan produk yang terkait  dengan 
lisensi FLEGT, maka  penelitian ini dibatasi khusus pada furnitur kayu, 
sebagaimana tercantum dalam :  
(1) Perjanjian FLEGT-VPA antara Indonesia dan UE, lampiran I A tentang 

kode barang yang diharmonisasikan untuk kayu dan produk kayu yang 
dicakup dalam skema pemberian lisensi FLEGT sebagaimana tersedia di 
SILK, (Kementerian LHK, 2018) diakses melalui http://silk.menlhk.go.id/ 
app/Upload/informasisvlk/20160119/57b8afe9c4b5193d77967f3ab5d37db5.
pdf.  

(2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.25/M-
DAG/PER/4/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan 
No.89/M-DAG/PER/10/2015 tentang ketentuan ekspor produk industri 
kehutanan (Kementerian Perdagangan, 2016), diakses melalui 
http://silk.dephut.go.id.  
Berdasarkan peraturan dan ketentuan tersebut, terdapat 6 kelompok produk 

furnitur kayu yang dapat diekspor menggunakan lisensi FLEGT ke Uni Eropa, 
yaitu HS Code 940161, 940169, 940330, 940340, 940350 dan 940360. Uraian 
barang serta contoh gambar masing-masing furnitur kayu berdasarkan HS Code 
sebagaimana Lampiran 2. 

 
 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khasanah 
keilmuan khususnya pada bidang perdagangan internasional dan dalam 
prakteknya dapat berkontribusi pada upaya peningkatan daya saing industri 
furnitur kayu Indonesia di pasar internasional terutama di pasar UE. Disamping 
itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat kepada para pihak, 
mencakup pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum, sebagai berikut: 
1. Bagi pemerintah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyediakan informasi 

strategis tentang peran lisensi FLEGT terhadap daya saing industri furnitur 
kayu Indonesia di pasar UE; 

2. Bagi pelaku usaha, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
informasi terkait hal-hal yang penting menjadi perhatian pelaku usaha dalam 
mengekspor furnitur kayu ke UE dengan Lisensi FLEGT; 

3. Bagi masyarakat umum, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 
informasi, sebagai hasil penelitian yang bermanfaat.  
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Kebaruan penelitian 

Selama ini, daya saing ekspor furnitur kayu sebuah negara umumnya terkait 
dengan kapasitas negara dalam kepemilikan aset dan keunggulan bahan baku, 
tenaga kerja dan bahan pendukung lainnya serta kemampuannya dalam 
mengkombinasikan berbagai faktor keunggulan tersebut untuk menghasilkan 
produk berkualitas baik dengan harga yang bersaing sehingga unggul di pasar 
internasional.  

Namun demikian, berkembangnya dinamika global khususnya terkait 
dengan pentingnya melindungi hutan dan lingkungan dari kerusakan; yang antara 
lain akibat terjadinya pembalakan liar (IL) dan perdagangan kayu ilegal, 
menyebabkan pemberantasan IL dan perdagangan kayu legal menjadi tren yang 
‘mengemuka’.  

Uni Eropa adalah negara importir terbesar furnitur kayu dunia, yang sejak 
menetapkan rencana aksi FLEGT tahun 2003 dan EUTR tahun 2013, ‘hanya 
menerima kayu legal’. Dalam konteks tersebut, negara mitra yang mau 
bekerjasama secara sukarela dalam  pemberantasan IL melalui perjanjian FLEGT 
VPA, akan mendapatkan pengakuan dari UE melalui pemberian lisensi. Lisensi 
kemudian menjadi daya saing bagi negara mitra/eksportir pemilik lisensi tersebut, 
karena dengan lisensi produk dari negara eksportir dapat memasuki pasar UE 
tanpa melalui proses due diligence. Sejalan dengan hal itu, kebaruan dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Ditemukannya ‘faktor lainnya’ yang dapat mempengaruhi daya saing ekspor 

suatu negara, selain faktor yang selama ini telah menjadi penentu daya saing 
seperti mutu/kualitas, harga, waktu penyerahan dan promosi.  Faktor lain 
tersebut adalah kemampuan untuk memenuhi hambatan yang diberlakukan 
oleh pasar (negara tujuan ekspor), sehingga hambatan tersebut menjadi tidak 
berlaku lagi. Dalam penelitian ini, due diligence yang menjadi persyaratan 
bagi importir UE jika mengimpor furnitur dari suatu negara, menjadi tidak 
perlu dilakukan lagi jika mengimpor dari Indonesia karena telah memiliki 
lisensi FLEGT. Hal ini berarti lisensi merupakan daya saing bagi furnitur 
kayu Indonesia dalam memasuki pasar UE. 

2. Kerjasama bilateral dalam perdagangan  yang dilakukan oleh dua negara 
secara sukarela dengan memanfaatkan mekanisme permintaan dan 
penawaran untuk mewujudkan satu tujuan tertentu (dalam hal ini Indonesia 
dan UE bekerjasama dalam perdagangan untuk memberantas IL melalui 
permintaan dan penawaran kayu legal), merupakan sesuatu yang baru dan 
belum pernah ada dalam perdagangan internasional komoditi. Melalui 
penelitian ini dapat diungkap bahwa kesepakatan di level negara, yang 
kemudian melahirkan pengakuan legalitas kepada negara lain, tidak 
otomatis dapat diimplementasikan di level konsumen/pembeli/pedagang, 
sebagai penentu di dalam pembelian.  

3. Daya saing yang diperankan oleh lisensi merupakan daya saing yang 
sifatnya tidak langsung sebagaimana dinyatakan oleh  Amir (2012)  bahwa 
daya saing ekspor dipengaruhi oleh faktor langsung dan faktor tidak 
langsung.   Faktor yang langsung mempengaruhi daya saing ekspor adalah  : 
(1) Mutu barang, yang ditentukan oleh disain,  fungsi atau kegunaan dari 
barang tersebut bagi konsumen dan durability atau daya tahan dalam 
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pemakaian, (2) Biaya produksi dan penentuan harga jual, (3) Ketepatan 
waktu penyerahan, (4) Intensitas promosi, (5) Penentuan saluran pemasaran 
dan (6) Layanan purna jual. Sedangkan faktor tidak langsung yang 
mempengaruhi daya saing ekspor salah satunya adalah hambatan tarif dan 
non tarif.  Pernyataan Amir (2012) didukung oleh hasil penelitian ini 
dimana lisensi FLEGT berperan dalam meningkatkan daya saing furnitur 
kayu Indonesia di UE  karena Indonesia mampu memenuhi hambatan non 
tarif yang diberlakukan oleh UE yaitu persyaratan legalitas dengan 
pemberlakuan SVLK oleh Indonesia.  

 
 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka ini disusun dalam empat bagian, yang menggambarkan dan 
meninjau pustaka dan karya ilmiah terkait yang dipandang relevan dan sesuai 
dengan topik penelitian. Bagian pertama mengenai hal-hal menyangkut IL sebagai 
latar belakang munculnya peraturan tentang penjaminan legalitas kayu Indonesia 
yaitu SVLK, rencana aksi FLEGT dan EUTR serta perjanjian FLEGT VPA 
Indonesia UE termasuk Lisensi FLEGT Indonesia. Bagian kedua berupa landasan 
teori yang terkait dengan penelitian, yaitu : teori perdagangan internasional; teori 
daya saing, serta teori bersaing dan persaingan; serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi daya saing ekspor furnitur kayu Indonesia ke UE. Bagian ketiga 
dilanjutkan dengan tinjauan atas penelitian-penelitian terkini (research state of the 
art) dalam konteks yang sama dengan penelitian ini, dan bagian keempat 
menggambarkan celah penelitian dan posisi penelitian ini. 

 
 
IL, SVLK, rencana aksi FLEGT, FLEGT VPA dan Lisensi FLEGT 

 
IL dan perdagangan kayu legal 

Meningkatnya kesadaran tentang pentingnya kelestarian lingkungan sejalan 
dengan terjadinya pemanasan global, mendorong berbagai lembaga pemerhati dan 
penggiat lingkungan untuk menyuarakan dan memperjuangkan konsep 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development); yang berlandaskan pada 
upaya pembangunan ekonomi, dengan tetap memperhatikan kepentingan sosial 
dan perlindungan ekosistem. Sejalan dengan hal itu, IL yang mengakibatkan  
terjadinya kerusakan hutan terutama di daerah tropis telah meningkatkan  
kepedulian publik dalam  pemberantasannya melalui berbagai cara, antara lain 
dengan sertifikasi. 

Sejak KTT Bumi Rio pada tahun 90-an, telah diluncurkan berbagai program 
sertifikasi hutan yang dibangun oleh pihak ketiga independen secara voluntary 
untuk memenuhi permintaan produk produk kehutanan legal berlabel 
internasional; seperti Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the 
Endorsement of Forest Certification (PEFC), Sustainable Forest Initiative (SFI), 
Canadian Standard Association (CSA) dan American Trees Farm System (AFTS) 
(Seol, 2011). Berdasarkan berbagai definisi, menurut Seol (2011), sertifikasi hutan 
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