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WORKSHOP 
PENGUATAN & PENINGKATAN PARTISIPASI UKM MEBEL & KERAJINAN  

DALAM PRODUKSI & PERDAGANGAN KAYU LEGAL 
PROGRAM KERJASAMA ASMINDO, FAO FLEGT PROGRAM DAN WWF INDONESIA 

 

Tema 

Market Outlook of Legal Timber Trade for Furniture and Craft SMEs. 

 

Workshop penguatan & peningkatan partisipasi UKM mebel & kerajinan dalam produksi & 

perdagangan kayu legal, terselenggara atas kerjasama Asmindo, FAO FLEGT Program dan 

WWF Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2019. Acara ini merupakan bagian 

dari kegiatan Jogja International Furniture & Craft Fair Indonesia (JIFFINA), yang 

diselenggarakan di Jogja Expo Center (JEC) pada tanggal 13 – 16 Maret 2019, dimana kegiatan 

workshop dilaksanakan pada hari ke-2 penyelenggaraan pameran.    

 

Workshop dibuka oleh Wakil Ketua Umum Asmindo Bidang Organisasi dan Hubungan Antar 

Lembaga, sekaligus atas nama Forum JIFFINA Jawa Bali, M. David R. Wijaya. Dalam 

sambutannya disampaikan bahwa melalui workshop ini diharapkan dapat menjadi 

momentum bagi UKM mebel dan kerajinan Indonesia dalam meningkatkan daya saing 

produknya, ditengah-tengah ketatnya persaingan pasar global. Di era milenial seperti saat ini  

para UKM harus mampu mengikuti perkembangan zaman, dan senantiasa mengikuti 

perkembangan disain yang banyak dibutuhkan pasar.  Keunggulan Indonesia sebagai negera 

penghasil bahan baku dari berbagai jenis kayu, harus dapat dimanfaatkan secara optimal, 

sehingga dapat terus meningkatkan nilai ekspor, dan mengejar ketertinggalan dari negara-

negara competitor lainnya. Pada kesempatan ini Wakil Ketua Umum Asmindo, juga 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung 

terlaksananya workshop ini, khususnya kepada FAO FLEGT Program, atas dukungan dan 

komitmennya dalam meningkatkan kapasitas  UKM mebel dan kerajinan di  

Indonesia agar dapat berkiprah dipasar internasional. 

 

Selanjutnya acara diskusi panel dengan dipandu oleh moderator Dr. Hargo Utomo, Direktur 

Inkubasi Bisnis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dengan tiga orang nara sumber, yaitu: 

(1) Sri Yunianti, Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur, 

Kementerian Perindustrian R.I., (2) Irwan Gunawan, Direktur Program Kalimantan, Hutan dan 

Freshwater, WWF Indonesia, serta (3) Nawa Irianto, Wood United Perwakilan Indonesia.     

 

Dalam paparannya, Direktur IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur (Sri Yunianti) 

menyampaikan materi berjudul Kebijakan Pengembangan Industri Kecil & Menengah Furnitur 

dalam Meningkatkan Ekspor. Disampaikan bahwa dalam upaya penyerapan tenaga kerja dan 
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peningkatan ekspor, maka pemerintah mendorong pertumbuhan 10 jenis industry, dimana 

industri mebel kayu dan rotan termasuk dalam salah satu dari 10 jenis industry yang sedang 

didorong kinerja ekspornya oleh pemerintah.  Hasil mapping Kementerian Perindustrian 

terhadap Potensi Industri mebel dan kerajinan di Indonesia, diperoleh data bahwa pada tahun 

2017 terdapat 180.567 industri kecil dan 1.025 industri menengah, dengan jumlah tenaga 

kerja yang diserap sebanyak 553.000 orang. Sementara itu nilai ekspor industri ini pada tahun 

2016 mencapai USD 1,62 M dan tahun tahun 2018 meningkat menjadi USD 1,69 M, dengan 

10 negara tujuan ekspor utama, adalah: Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Australia, Inggris, 

Jerman, Belgia, Francis, Korea Selatan dan Taiwan. IKM yang sudah melakukan ekspor 

merupakan IKM yang sudah memiliki SVLK. Hingga saat ini, lebih dari 500 IKM mebel dan 

kerajinan yang sudah memiliki SVLK dan tercatat di website Sistem Informasi Legalitas Kayu, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya disampaikan outlook industri 

perkayuan nasional, meliputi:   

1) Ekspor kayu & mebel kayu Indonesia ke Jepang diprediksi masih tumbuh positif tahun 

2019, yaitu 10,6%. Produk yang diekspor masih didominasi oleh kayu lapis (plywood). 

2) Sejak bencana Tsunami yang melanda Fukushima tahun 2011 menyebabkan Jepang 

membutuhkan produk kayu lapis yang jumlahnya sangatlah besar. Selain Jepang, Korea 

Selatan juga pasar yang potensial dimana rata-rata pertumbuhan impor kayu lapis dari 

Indonesia sejak 2011 sebesar 20%.  

3) Selain Jepang, negara berkembang lainnya juga berpotensi meningkatkan potensi ekspor 

Indonesia di tengah populasi yang meningkat. Bank Dunia memperkirakan bahwa 

permintaan kayu global akan meningkat empat kali lipat pada tahun 2050.  

4) Untuk Tiongkok dan AS, diprediksi ekspor mebe; masih solid karena pasar semakin 

terbuka dan potensial. Tetapi Pengusaha maupun perajin harus mempersiapkan dan 

mengutamakan hak cipta produk. Jika sampai lengah, saat berpameran di luar negeri 

dapat ditiru dan kalah karena tidak memiliki hak ciptanya. 

 

Disampaikan pula bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan 

melakukan kegiatan untuk meningkatkan daya saing IKM mebel dan kerajinan, diantaranya 

adalah: 

1) Kegiatan sertifikasi, yang terdiri atas sertifikasi SDM (SKKNI) dan Sertifikasi produk (SVLK). 

2) Kegiatan promosi, baik online mapun off line, seperti: Esmart IKM, Pameran IFEX, 

Pameran JIFFINA, fasilitasi keanggotaan Alibaba.com 

3) Kegiatan restrukturisasi mesin dan peralatan, yaitu program fasilitasi teknologi dengan 

peningkatan mesin peralatan produksi. 

4) Kegiatan bimbingan teknis dan pendampongan, meliputi program fasilitasi 

pengembangan produk dan SDM, serta vokasi industry 

5) Kegiatan penguatan Unit Pelayanan Teknis (UPT), yaitu program peningkatan kemampuan 

SDM dan mesin peralatan UPT.    
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Selanjutanya, Direktur Kalimantan, Hutan dan Freshwater WWF Indonesia (Irwan Gunawan), 

menyampaikan paparan berjudul: “Strengthen & Enhancing Legal & Responsible Timber 

Market”. Disampaikan bahwa WWF Indonesia bekerja untuk melestarikan, merestorasi, dan 

mengelola ekosistem serta keanekaragaman hayati Indonesia secara berkeadilan, demi 

keberkelanjutan dan kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang. WWF Didirikan pada 

September 1961 oleh Sir Julian Huxley, Max Nicholson, dan Peter Scott.  Sementara di 

Indonesia resmi terdaftar sebagai Yayasan WWF-Indonesia, dan mulai bekerja di Indonesia 

untuk penelitian Badak Jawa di Ujung Kulon. Sementara itu terkait industri mebel dan 

kerajinan, disampaikan data mengenai nilai produksi mebel dunia tahun 2015 mencapai 

angka USD 406 M, yang didominasi oleh produks negara Tiongkok sebesar 41%, diikuti oleh 

Amerika Serikat (12%), Jerman (5%), Itali (4%) dan India (4%). Sementara kontribusi Indonesia 

masih sangat kecil, yaitu baru mencapai angka USD 2 M. Sedangkan untuk konsumsi mebel 

dalam negeri Indonesia tahun 2016 mencapai angka USD 528 juta, dimana sekitar 55% 

diantara dipenuhi oleh peroduksi dalam negeri, sedangkan sisanya sebsar 45% merupakan 

produk-produk impor. Disampaikan pula bahwa WWF Indonesia melakukan kegiatan 

advokasi dan kampanye mengajak piblik untuk bijak dalam konsumsi sehari-hari, serta 

,endorong kalangan bisnis agar memproduksi secara lebih bertanggung jawab dan ramah 

lingkungan, dengan tagline: “ Apa yang kamu beli adalah apa yang kamu dukung”. Selain itu 

WWF Indonesia juga melakukan program green procurement policy, dan telah melakukan 

MoU dengan Pemerintah Kota Pasuruan, terkait pengadaan barang di pemerintah. 

 

Sebagai pembicara terakhir adalah Nawa Irianto, dari Wood United perwakilan Indonesia, 

yang menyampaikan paparan berjudul: “Peluang Kolaborasi UMKM Perkayuan”. Disampaikan 

bahwa Wood United berdiri pada tahun 2008, dan fokus dibidang komponen bangunan. 

Wood United berkantor pusat di Belanda dan untuk wilayah Asia berkantor di Singapore, 

sementara di Indonesia memiliki kantor perwakilan di Surabaya. Pada awalnya negara tujuan 

utama ekspornya adalah Belanda dan Inggris, namun dalam perjalannya mengalami 

tumbuhan dan ekspornya terus bertambah ke beberapa negara lainnya, seperti: Belgia, 

Jerman, Polandia dan Amerika, dengan jumlah ekspor rata – rata sekitar 600 kontainer per 

tahun. Disampaikan pula Wood United telah bekerjasama dengan lebih dai 40 supplier, 

dengan berbagai level industri, yaitu: (1) industri besar (supply mencapai 5 – 8 kontainer dari 

kapasitas diatas 15 kontainer per bulan; (2) industri kecil (supply 2 – 3 kontainer dari kapasitas 

diatas 5 - 10  kontainer per bulan; dan (3) mikro, dengan supply 3 bulan I container. Beberapa 

hambatan yang dihadapi diantaranya adalah: (1) Sulitnya budaya on time delivery, delay 

mengakibatkan perubahan tak terduga; (2) Sulitnya meyakinkan pelaku usaha nasional 

tentang pentingnya CERTIFIED WOOD; dan (3) Mahalnya biaya logistik di Luar Jawa. Selain itu 

Wood United menawarkan kesempatan kepada para IKM untuk bekerjasama, disampaikan 

bahwa Wood United hampir tidak pernah menolak calon suplier, seberapapun kapasitas yang 

mailto:info@asmindo.or.id


 

 Jl. Pegambiran No. 5A, Rawamangun, Jakarta 13220 – Indonesia 
Phone: +62 21 47864029. Email: info@asmindo.or.id. Website: www.asmindo.or.id  

dimiliki, dan Wood United  dengan senang hati bersama sama membangun usaha untuk saling 

menguntungkan. Hanya saja, syarat dan ketentuan tetap perlu untuk dijalankan (contoh CV 

Sampora Kab. Kuningan).  
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