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Kata Sambutan
Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan Bangsa
Indonesia dengan sumberdaya hutan yang sangat berlimpah, yang dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan
masyarakat luas. Tuhan telah memberi amanah agar kita mengelola dan memeliharanya agar manfaat tersebut
dapat kita nikmati secara berkelanjutan, bukan saja untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk anak-anak dan cucucucu kita pada masa mendatang.
Restrukturisasi Industri Kehutanan, khususnya industri perkayuan, merupakan salah satu program kunci dari
lima program utama yang saya canangkan di Departemen Kehutanan pada periode tahun 2004 - 2009. Periode
waktu tersebut amatlah singkat, namun Tuhan telah mewajibkan agar kita selalu berusaha untuk mencapai keadaan
yang lebih baik. Manusia termasuk golongan yang merugi apabila hari ini sama saja atau tidak lebih baik dari hari
kemarin; dan termasuk golongan yang sesat, bila hari ini justru lebih buruk dari hari kemarin.
Dalam periode waktu kepemimpinan saya yang singkat ini, memang restrukturisasi industri kehutanan sangat
sulit untuk bisa terlihat hasil-hasilnya. Tetapi yang paling penting adalah niat yang tulus, itikad yang baik, dan
kebersamaan dari para pihak akan visi, misi, target dan sasaran yang ingin dicapai dalam restrukturisasi industri
kehutanan. Semua ini akan merupakan modal dasar atau fondasi untuk mewujudkan industri kehutanan yang
eﬁsien, didukung dengan pasokan bahan baku kayu yang lestari, dapat menghasilkan produk-produk kayu olahan
yang bernilai tambah tinggi, dan mampu bersaing di pasar global. Untuk itulah, kemudian saya meminta Working
Group Revitalisasi Industri Kehutanan mempersiapkan dokumen ini dengan sebaik-baiknya, agar dapat menjadi
rujukan utama dalam upaya mewujud-nyatakan industri kehutanan yang diharapkan pada masa depan.
Saya mengajak teman-teman praktisi kehutanan, pelaku usaha, akademisi, masyarakat dan para pembuat
kebijakan dari kalangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama menelaah dokumen ini,
menganalisanya, dan menerapkannya sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan keinginan dan tekad yang kuat,
disertai dengan niat yang bersih dan tulus, saya berharap kita semua dapat memetik hasilnya dalam waktu yang
tidak terlalu lama. Seperti orang yang sedang sakit, maka industri kehutanan juga memerlukan obat penawarnya
agar bisa cepat sembuh. Saya berharap strategi dan langkah tindak lanjut yang terdapat dalam isi dokumen Road
Map Revitalisasi Industri Kehutanan ini dapat menjadi obat penawarnya.
Akhirul kalam, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Working Group Revitalisasi
Kehutanan yang telah bekerja keras menyelesaikan dokumen ini. Mudah-mudahan apa yang dihasilkannya akan
membawa perbaikan bagi masa depan industri kehutanan di Indonesia.

Menteri Kehutanan Republik Indonesia

H.M.S. KABAN
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Kata Pengantar
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME. atas selesainya tulisan ini. Setelah lebih kurang satu tahun
bekerja, akhirnya In-house expert working group revitalisasi industri kehutanan telah berhasil menyusun makalah
ini. Working group telah bekerja keras melalui proses yang cukup panjang, mulai dari pertemuan mingguan yang
diantaranya diisi dengan mengundang para pelaku kunci, melakukan kunjungan lapangan, melaksanakan dua
kali workshop, dan yang terakhir terlibat dalam penyusunan road map pengembangan empat kelompok industri
kehutanan (kayu lapis, wood working, pulp & kertas dan furniture) yang disusun asosiasi kehutanan. Hasil dari
serangkaian kegiatan itulah yang kemudian dikemas dalam tulisan ini.
Tulisan ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan moril dan materiil dari semua pihak terkait. Oleh karena
itu, khususnya kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, kami haturkan terima kasih yang sebesarbesarnya. Juga kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, penghargaan dan terima kasih kami ucapkan atas
dukungannya. Kepada lembaga-lembaga donor, terutama EC-Indonesia FLEGT Support Project - Uni Eropa, MFP-DfID
dan Bank Dunia juga kami sampaikan terima kasih atas dukungan fasilitas bagi tim kerja. Kemudian untuk Asosiasi
Kehutanan, termasuk APHI, APKINDO, ISWA, BRIK, ASMINDO, dan APKI juga disampaikan terima kasih atas segala
upaya dari mulai diskusi rutin sampai dengan penyusunan road map. Yang terakhir, bagi seluruh anggota tim kerja,
kami sampaikan penghargaan yang setingi-tinginya atas dedikasi yang selama ini telah dicurahkan. Semoga amal
ibadah kita semua mendapat imbalan yang sebesar-besarnya dari Tuhan YME.
Tiada gading yang tak retak, begitulah kata pepatah. Kami merasa apa yang disajikan di sini belumlah cukup.
Atas nama tim kerja, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan senang hati kami akan menerima segala
masukan, komentar, saran, tanggapan dan kritikan yang sifatnya membangun demi terwujudnya industri pengolahan
kayu Indonesia yang kompetitif dan lestari dimasa depan.
Akhirnya kami berharap, semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua.

Jakarta, 15 Agustus 2007
Atas nama Tim Kerja
Revitalisasi Industri Kehutanan,

E. G. Togu Manurung, Ph.D.
Penasehat Menteri Kehutanan
Bidang Pengembangan Teknologi Kehutanan
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I
Pendahuluan

I.

Pendahuluan

Peranan industri perkayuan yang sangat penting terhadap perolehan devisa dan pembangunan ekonomi serta
perkembangannya yang pesat selama ini telah menimbulkan persoalan-persoalan yang kompleks bagi pemerintah
dan rakyat Indonesia. Berkurangnya pasokan bahan baku kayu dari hutan alam, rendahnya realisasi pembangunan
hutan tanaman industri (HTI) untuk menghasilkan kayu pulp dan kayu pertukangan, serta ineﬁsiensi produksi telah
menyebabkan produksi hasil hutan menurun sehingga banyak perusahaan pengolahan kayu yang rugi dan terlilit
hutang. Beberapa perusahaan pengolahan kayu bahkan diduga mengkonsumsi kayu ilegal dari hutan alam dalam
proses produksinya. Akibatnya, bukan saja pasokan kayu bulat untuk industri perkayuan di masa depan terancam,
tapi juga kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan degradasi hutan semakin parah.
Hal ini menunjukkan kelemahan Indonesia sebagai negara tropis yang belum dapat memanfaatkan keunggulan
komparatif yang dimilikinya, khususnya dalam memanfaatkan produktivitas hutan tanaman yang jauh lebih tinggi
dibandingkan negara-negara bukan tropis. Selain itu, masalah lingkungan dan konﬂik akibat kelangkaan sumberdaya
hutan pun meningkat, diiringi dengan menurunnya manfaat jasa lingkungan hutan serta keanekaragaman hayati.
Di pihak lain, para penebang liar dan konsumen kayu ilegal terus menikmati keuntungan yang sangat menggiurkan,
sementara masyarakat luas harus menanggung dampak negatif yang luarbiasa akibat kerusakan lingkungan yang
terjadi.
Departemen Kehutanan serta para pemangku kepentingan menyadari persoalan kesenjangan kebutuhan bahan
baku industri perkayuan tersebut dan persoalan pembalakan liar yang terus berlangsung yang menjadi penghambat
revitalisasi industri kehutanan. Masa depan industri perkayuan Indonesia pun disadari akan tergantung pada
keberhasilan pengembangan hutan tanaman. Di samping itu, pelibatan masyarakat miskin dalam pengembangan
hutan tanaman cukup potensial di beberapa daerah, baik itu di kawasan hutan maupun di tanah milik. Di lain pihak,
pengembangan hutan tanaman akan menghadapi berbagai tantangan, seperti konﬂik pemanfaatan lahan dan
persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses perizinan pemanfaatan lahan untuk menjamin legalitas produk
hasil hutan Indonesia yang dijual di pasar internasional.
Departemen Kehutanan menyadari persoalan yang sungguh berat dan pelik ini dan telah menetapkan lima
prioritas kebijakan sektor kehutanan1. Berkaitan dengan prioritas kedua, yaitu revitalisasi sektor kehutanan khususnya
industri kehutanan dan prioritas keempat, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan
hutan, pemerintah merencanakan percepatan pembangunan hutan tanaman industri dengan target 5 juta hektar
sampai tahun 2009. Disamping itu, Departemen Kehutanan menetapkan target untuk membangun 5,4 juta hektar
hutan tanaman rakyat, mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2016.
Pada tahun 2005, Departemen Kehutanan membentuk sebuah tim kerja yang ditugaskan untuk melakukan
sintesa terhadap kajian-kajian terbaru tentang restrukturisasi industri kehutanan. Tim tersebut kemudian
merekomendasikan strategi yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap restrukturisasi, tahap re-engineering, dan tahap
revitalisasi. Pada tahap pertama, tahap restrukturisasi, perhatian difokuskan kepada intensiﬁkasi dan ekstensiﬁkasi
hutan tanaman, pemberantasan pembalakan liar (illegal logging) dan perdagangan gelap (illegal trade), penyelesaian
persoalan industri perkayuan yang terlilit hutang, pengembangan sumber bahan baku kayu alternatif, dan
1

2

Lima prioritas kebijakan sektor kehutanan : (1) Pemberantasan pencurian kayu di hutan dan perdagangan kayu illegal, (2) Revitalisasi sektor
kehutanan khususnya industri kehutanan, (3) Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan, (4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di
dalam dan di sekitar kawasan hutan, dan (5) Pemantapan kawasan hutan.
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pembatasan sementara produksi industri perkayuan ke tingkat yang dapat didukung oleh pasokan kayu lestari
saat ini. Tahap kedua perhatian dicurahkan untuk melakukan penyesuaian terhadap teknologi pengolahan kayu
termasuk investasi dalam mesin-mesin pengolahan kayu agar dapat memanfaatkan pasokan kayu yang meningkat
dan lestari serta dapat memenuhi permintaan akan produk-produk baru dan bermutu tinggi. Penyesuaian teknologi
pengolahan dan mesin-mesin pengolahan kayu difokuskan pada teknologi yang mampu mengolah kayu dari jenisjenis pohon cepat tumbuh dan berdiameter kecil, namun mampu menghasilkan produk akhir yang lebih bervariasi
dan bernilai tambah tinggi, bukan hanya sekedar komoditas berbasis kayu seperti kayu gergajian dan kayu lapis.
Pada tahap ketiga, tahap revitalisasi, perhatian dicurahkan untuk mempertahankan atau meningkatkan daya saing
dan eﬁsiensi industri perkayuan. Pada periode ini, industri hasil hutan Indonesia sangat mungkin untuk berkembang
dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru karena berlimpahnya hutan tanaman, khususnya hutan tanaman
dari jenis-jenis pohon cepat tumbuh. Strategi yang terdiri dari tiga tahap ini menawarkan visi tentang industri
kehutanan Indonesia di masa depan yang dapat dicapai melalui intervensi-intervensi kebijakan dan manajemen
yang harus dilakukan saat ini juga.
Selanjutnya, dalam upaya merealisasikan target tersebut, Departemen Kehutanan telah membentuk In-house
Experts Working Group Revitalisasi Industri Kehutanan pada bulan Juni 2006 dengan tugas untuk melaksanakan
pembahasan kerangka kebijakan revitalisasi sektor kehutanan dan konsultasi dengan para pihak yang terkait dalam
rangka penyusunan kebijakan revitalisasi sektor kehutanan. In-house Experts Working Group kemudian melakukan
berbagai kegiatan, antara lain: (1) Melakukan diskusi-diskusi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders),
seperti: lembaga-lembaga pemerintah terkait, para pengusaha perusahaan kayu, asosiasi-asosiasi kehutanan,
lembaga swadaya masyarakat, dan para akademisi, (2) Melakukan kunjungan lapangan ke beberapa HPHTI/IUPHHK
Hutan Tanaman, beberapa lokasi Hutan Rakyat, dan beberapa perusahaan perkayuan, serta (3) Mengadakan dua
kali workshop, yaitu “Pasokan Bahan Baku Kayu untuk Industri Perkayuan di Indonesia” di Twin Plaza Hotel, Jakarta
pada tanggal 12–13 Oktober 2006; dan “Industri Perkayuan Indonesia” di Hotel Santika, Jakarta pada tanggal 1920 Desember 2006. Disamping itu, In-house Experts Working Group juga terlibat aktif dalam penyusunan road map
industri pengolahan kayu yang dilakukan oleh Working Group (WG) Woodworking dan Furniture, WG Panel kayu, WG
Pulp dan Kertas yang dibentuk oleh Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan (BPK).
Berdasarkan kegiatan-kegiatan In-house Experts Working Group seperti yang telah diuraikan di atas disusun Road
Map Revitalisasi Industri Kehutanan Indonesia. Tulisan ini menyajikan gambaran tentang kondisi industri perkayuan
dan ketersediaan pasokan kayu dari berbagai sumber saat ini, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh
industri perkayuan dalam penyediaan pasokan kayu saat ini dan di masa mendatang, sasaran, strategi, kebijakan,
rencana aksi yang diperlukan dalam upaya mewujudnyatakan industri perkayuan yang sehat dan kompetitif, yang
menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja dan yang mengandalkan pasokan
kayu yang legal dan lestari dari berbagai sumber.
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II
Kondisi Industri
Perkayuan Saat Ini

II. Kondisi Industri Perkayuan Indonesia Saat Ini
Kebijakan-kebijakan pemerintah2 yang berkaitan dengan industri kehutanan telah menyebabkan industri
perkayuan Indonesia tumbuh dengan cepat (Gambar 1) dan mengalami perubahan struktur selama periode 19802005 (Gambar 2). Produksi kayu gergajian meningkat dengan tajam dari 4,8 juta m3 pada tahun 1980 menjadi 7,1
juta m3 pada tahun 1985, puncaknya 10,4 juta m3 pada tahun 1989, kemudian menurun dengan tajam menjadi
4,3 juta m3 pada tahun 2005 (FAO 2006). Produksi kayu lapis dan vinir juga meningkat dengan tajam dari 1 juta
m3 pada tahun 1980 menjadi 8,3 juta m3 pada tahun 1990, puncaknya 9,7 juta m3 pada tahun 1997, dan kemudian
menurun menjadi 4,7 juta m3 pada tahun 2005 (FAO 2006). Produksi pulp meningkat dengan cepat dari 0,5 juta ton
pada tahun 1989 menjadi 3,1 juta ton pada tahun 1997, dan mencapai 5,4 juta ton pada tahun 2005 (APKI 2005).
Di samping produk-produk hasil hutan utama tersebut, total produksi produk-produk hasil hutan lainnya seperti
woodworking, blockboard, particleboard dan chips diperkirakan berkisar 0,1 juta m3 sampai 2,3 juta m3 pada periode
1983-2005 (Dephut 2006 dan FAO 2006).
Gambar 1. Produksi Produk Kayu Indonesia 1980-2005
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Pemanfaatan kapasitas terpasang industri kayu gergajian meningkat dari 86% pada tahun 1980 menjadi 97%
pada tahun 1989, dan kemudian menurun dengan tajam menjadi 41% pada tahun 2005. Pemanfaatan kapasitas
terpasang industri kayu lapis meningkat dari 51% pada tahun 1980 menjadi 99% pada tahun 1997, dan kemudian
menurun dengan tajam menjadi 42% pada tahun 2005. Kecenderungan-kecenderungan ini menunjukkan
terjadinya peningkatan deﬁsit bahan baku kayu bulat yang sangat nyata pada industri kayu gergajian dan kayu
lapis+vinir sejak tahun 1997. Ini berarti aset yang tertanam dalam kedua industri tersebut tidak dapat dimanfaatkan
dengan baik. Sementara itu, pemanfaatan kapasitas terpasang industri pulp terus meningkat dari 65% pada tahun
1989 menjadi 85% pada tahun 2005. Tingkat penggunaan kapasitas terpasang industri perkayuan pada periode
1987-2005 ditampilkan pada Gambar 3.

2

6

Larangan ekspor kayu bulat yang dimulai tahun 1980 secara bertahap dan berlaku penuh pada tahun 1985; pajak ekspor yang tinggi
terhadap kayu gergajian yang berlaku mulai Nopember 1989; pencabutan kebijakan larangan ekspor kayu bulat dan menggantinya
dengan pajak ekspor yang tinggi (prohibitive export tax) terhadap kayu bulat yang berlaku mulai Juni 1992; dan penurunan pajak ekspor
kayu bulat menjadi maksimum 10% sebelum akhir Desember 2000 dan 0% pada tahun 2003 (Manurung, 2002).
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Pada periode 1980-2005, industri perkayuan telah menjadi kontributor penting terhadap penerimaan
devisa, produk domestik bruto, penerimaan negara, dan penyerapan tenaga kerja. Nilai ekspor hasil hutan kayu3
berﬂuktuasi selama periode 1980-2005 dan mencapai puncaknya, yaitu US$6,24 milyar (atau 17,8% dari nilai ekspor
barang-barang industri atau 11,7% total nilai ekspor) pada tahun 1997 ketika nilai ekspor kayu lapis juga mencapai
puncaknya dan adanya kontribusi yang cukup signiﬁkan dari ekspor pulp dan kertas serta wooden furniture. Nilai
ekspor hasil hutan kemudian menurun akibat krisis ekonomi yang terjadi dimana pada tahun 2005 nilainya menjadi
US$5,41 milyar (atau 9,7% dari nilai ekspor barang-barang industri atau 6,3% dari total nilai ekspor) (BPS 2006).
Simangunsong (2004) menunjukkan bahwa meskipun nilai ekspor hasil hutan terus meningkat pada periode 19801997, namun kontribusinya terhadap nilai ekspor barang-barang industri terus menurun pada periode tersebut
yang mengindikasikan lebih lambatnya pertumbuhan industri perkayuan dibandingkan dengan pertumbuhan
sektor industri secara keseluruhan. Di samping itu, mulai tahun 2002, nilai ekspor pulp dan kertas telah melampaui
nilai ekspor kayu lapis yang menunjukkan adanya perubahan penting pada komposisi ekspor industri perkayuan
Indonesia.
Kontribusi sektor kehutanan terhadap produk domestik bruto berkisar 1,7% sampai 3,1% selama periode 19932005. Angka ini lebih besar bila dibandingkan rata-rata Asia, yaitu 1,1% (FAO 2005). Penerimaan negara berupa
pungutan-pungutan bukan pajak, seperti Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Dana Reboisasi (DR) atau Dana
Jaminan Reboisasi (DJR), dan Iuran Hasil Hutan (IHH) atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) pada periode 19932004 berkisar Rp. 1,16 trilyun sampai Rp. 3,37 trilyun (atau berkisar 0,76% sampai 1,73% dari total penerimaan
negara). Jumlah tenaga kerja langsung yang diserap oleh industri kehutanan saat ini diperkirakan berkisar 500-600
ribu orang. Jumlah tenaga kerja langsung ini akan jauh lebih besar apabila tenaga kerja yang berkerja pada industriwoodworking, kayu gergajian skala kecil, papan partikel, papan serat dan kerajinan kayu juga diperhitungkan.

Gambar 2. Konsumsi kayu industri perkayuan pada periode 1980-2005
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Gambar 3. Tingkat Penggunaan Kapasitas Terpasang
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Gambar 4. Pangsa Pasokan Kayu dari Berbagai Sumber
( Departemen Kehutanan )
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Berdasarkan realisasi produksi produk-produk hasil hutan di atas, total konsumsi kayu oleh industri perkayuan
meningkat dengan tajam dari 11,7 juta m3 pada tahun 1980 menjadi 24,1 juta m3 pada tahun 1985, puncaknya 52,7
juta m3 pada tahun 2003, kemudian menurun dengan tajam menjadi 44,5 juta m3 pada tahun 2005. Sementara
itu, industri perkayuan juga menghadapi perubahan sumber bahan baku yang berakibat pada perubahan kualitas
bahan baku yang digunakan (Gambar 4). Saat ini, produksi kayu bulat Indonesia berasal dari berbagai sumber,
seperti hutan alam, hutan tanaman industri, izin sah lainnya, dan areal konversi. Produksi kayu bulat dalam 12 tahun
terakhir disajikan pada Tabel 1. Total produksi kayu bulat pada tahun 20054 adalah 24,22 juta m3 yang berasal dari
hutan alam (5,72 juta m3)5, hutan tanaman industri (12,82 juta m3), hutan tanaman Perum Perhutani (0,76 juta m3),
areal konversi/IPK (3,61 juta m3) dan izin sah lainnya/ISL (1,31 juta m3). Angka total produksi kayu bulat pada tahun
2005 yang dipublikasikan dalam buku Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2006 ini jauh lebih kecil dibandingkan
4
5

8

Departemen Kehutanan (2006). Eksekutif, Data Strategis Kehutanan 2006.
Besarnya Jatah Tebangan Tahunan yang telah disetujui oleh Departemen Kehutanan pada periode 2002-2007 adalah sebagai berikut: 12
juta m3 (2002), 6,3 juta m3 (2003), 5,7 juta m3 (2004), 5,1 juta m3 (2005), 8,2 juta m3 (2006) dan 9,1 juta m3 (2007).
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dengan angka total produksi kayu bulat yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan (2007), yaitu
sebesar 42,36 juta m3 (data selengkapnya disajikan pada Lampiran 1).
Tabel 1. Produksi Kayu bulat berdasarkan sumber produksi (dalam m3)
Tahun

Hutan Alam
(RKT)

Areal Konversi
(IPK)

Izin Sah Lainnya
(ISL)

Hutan tanaman
(Perum Perhutani)

Hutan Tanaman
Industri (HTI)

Total
Produksi

1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000
2001
2002
2003
2004
2005

17,308,737
16,943,933
15,268,134
15,597,546
10,179,406
10,373,932
3,450,430
1,809,100
3,019,839
4,104,914
3,510,752
5,720,515

4,708,696
5,398,196
8,021,328
10,038,228
6,056,174
7,271,907
4,564,592
2,323,614
182,708
956,472
1,631,885
3,614,347

138,106
124,883
682,006
1,266,455
628,818
895,371
488,911
59,538
153,640
1,311,584

1,871,737
1,868,356
1,623,545
1,821,297
1,682,336
1,890,901
1,511,001
1,455,403
1,559,026
976,806
923,632
757,993

0
514,692
474,268
425,893
480,210
187,831
3,783,604
5,567,282
4,242,532
5,325,772
7,329,028
12,818,199

24,027,277
24,850,061
26,069,282
29,149,419
19,026,943
20,619,942
13,798,537
11,155,399
9,004,105
11,423,502
13,548,937
24,222,638

107,287,240

54,768,147

5,749,312

17,942,033

41,149,310

226,896,042

Total

Sumber : Departemen Kehutanan (2006). Eksekutif, Data Strategis Kehutanan 2006.
Keterangan : (-) tidak ada data

Apabila selisih dari kayu bulat yang dikonsumsi oleh industri kayu olahan dengan produksi kayu bulat resmi
dianggap sebagai kayu bulat ilegal, maka jelas lah industri kayu olahan telah mengkonsumsi kayu ilegal dalam
jumlah yang sangat besar dalam proses produksinya (Gambar 5). Pada tahun 2002 jumlah kayu bulat illegal yang
dikonsumsi industri perkayuan diperkirakan sebesar 42,2 juta m3. Jumlah ini menurun ke tingkat 20,3 juta m3 pada
tahun 2005. Ini berarti industri perkayuan memiliki andil terhadap kerusakan lingkungan yang sangat parah yang
terjadi saat ini, seperti deforestasi dan degradasi hutan. Lebih lanjut, penurunan konsumsi kayu bulat illegal oleh
industri perkayuan tersebut juga mengindikasikan betapa semakin sukarnya mendapatkan bahan baku kayu. Atau
dengan kata lain, sumberdaya hutan kita sudah sangat rusak, bukan saja di Kawasan Hutan Produksi, tapi juga
kawasan-kawasan hutan lainnya. Gencarnya operasi pemberantasan penebangan liar yang dilakukan oleh Dephut
dalam dua tahun terakhir ini dilaporkan telah berhasil mengurangi praktik kejahatan kehutanan di hutan-hutan
Indonesia.

Gambar 5. Konsumsi Kayu vs Pasokan Kayu
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Keterangan: RWE = Round wood equivalent (setara kayu bulat)

In-house Experts Working Group Revitalisasi Industri Kehutanan

Road Map Revitalisasi Industri Kehutanan Indonesia

9

Di samping kondisi industri perkayuan yang telah di uraikan di atas, kondisi spesiﬁk dari masing-masing industri
perkayuan akan dijelaskan di bawah ini.

2.1. Industri Kayu Gergajian dan Woodworking
Hampir 90 % anggota Indonesia Sawmill and Woodworking Association (ISWA) merupakan perusahaan Usaha
Kecil Menengah (UKM) dan tidak mempunyai HPH. Jumlah perusahaan yang terdaftar di BRIK dan berorientasi ekspor
saat ini berkisar 1600 perusahaan, namun yang aktif dari tahun ke tahun menurun, dimana pada tahun 2006 hanya
berjumlah 602 perusahaan (BRIK 2006). Total ekspor tahun 2006 berjumlah 2,3 juta m3 dengan nilai US$1,29 milyar.
Angka ini hampir sama total ekspor tahun 2005 berjumlah 2,4 juta m3 dengan nilai US$1,27 milyar. Negara tujuan
utama ekspor woodworking adalah Jepang disusul China, sedangkan harga rata-rata terbaik yang diperoleh adalah
harga ekspor ke negara-negara Eropa, namun volumenya kecil. Sementara itu, informasi yang akurat mengenai
penawaran dan permintaan domestik belum tersedia.

2.2. Industri Kayu Lapis dan Panel Kayu Lainnya
Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) mencatat bahwa jumlah anggotanya per 6 Oktober 2006 adalah
130 perusahaan, namun yang aktif hanya berjumlah 68 perusahaan dengan kapasitas produksi 6,1 juta m3/tahun
dimana hanya 19 unit yang berproduksi normal (1,54 juta m3/tahun). Total ekspor tahun 2006 berjumlah 2,91 juta
m3 dengan nilai US$1,30 milyar. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan total ekspor pada tahun 2005, yaitu sebesar
3,47 juta m3 dengan nilai US$1,25 milyar. Negara tujuan utama ekspor kayu lapis adalah Jepang, Amerika Serikat dan
Inggris.

2.3. Industri Pulp dan Kertas
APKI (2005) melaporkan bahwa terdapat 10 pabrik pulp dan kertas yang terintegrasi dan 3 pabrik pulp tidak
terintegrasi dengan total kapasitas terpasang sebesar 6,45 juta Adt di Indonesia pada tahun 2005. 86% dari kapasitas
terpasang tersebut berlokasi di Sumatera. Sementara itu, 53% dari pabrik pulp dan kertas merupakan perusahaan
swasta PMA (Private Company Foreign Investments). Total produksi pulp pada tahun 2005 adalah 5,47 juta Adt (airdried ton) dengan jumlah ekspor sebesar 2,56 juta Adt. Sementara jumlah impor pulp pada tahun tersebut adalah
0,89 juta Adt. Pada tahun 2005 tersebut, Indonesia merupakan produsen pulp nomor 9 dan produsen kertas nomor
12 di dunia. Pemain utama dalam industri pulp dan kertas di Indonesia adalah Asia Pulp dan Paper (APP) dari
kelompok Sinar Mas Group (SMG) yang menguasai 40% kapasitas pulp dan 31,8% kapasitas kertas dan APRIL dari
kelompok Raja Garuda Mas yang menguasai 33,3% kapasitas pulp dan 7,8% kapasitas kertas.
Selama periode 2000-2005, kapasitas terpasang industri pulp meningkat dari 5,23 juta Adt pada tahun 2000
menjadi 6,45 juta Adt pada tahun 2005, suatu peningkatan sebesar 23,3% (Tabel 2). Peningkatan kapasitas
terpasang tersebut yang diiringi dengan peningkatan pemanfaatan kapasitas terpasang (installed capacity utilization
rate) sebesar 6,6% menyebabkan produksi pulp meningkat dengan tajam pada periode tersebut, yaitu sebesar
33,8%. Lebih lanjut, meskipun konsumsi pulp meningkat dengan laju yang rendah (7,7%), namun karena impor
juga meningkat sebesar 15,8%, maka ekspor pada tahun 2005 hampir dua kali lipat daripada ekspor tahun 2000.
Berdasarkan data perdagangan internasional yang dilaporkan FAO (2005), pada tahun 2003, negara importir utama
pulp Indonesia adalah China (44%) yang diikuti oleh Republic of Korea (24%), Perancis (7%), Italy (6%), dan Jepang
(6%).
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Pada periode 1996-2003, 73% dari pertumbuhan kapasitas industri pulp dunia merupakan kontribusi dari tiga
negara saja, yaitu Brazil, Indonesia, dan China, meskipun kapasitas industri pulp dari ketiga negara tersebut bersamasama hanya 10% dari total kapasitas industri pulp dunia. Sementara itu, meskipun jumlah penduduk dari tiga negara,
yaitu Amerika Serikat, Canada dan Jepang (negara-negara produsen pulp utama dunia) hanya sekitar 18,6 persen
jumlah penduduk dunia, namun mereka mengkonsumsi 73% dari produksi pulp dan kertas dunia pada tahun 2003.
Lebih lanjut, Spek (2006)6 menyatakan bahwa kapasitas industri pulp dunia diperkirakan meningkat menjadi 201,3
juta ton Adt pada tahun 2010.

Tabel 2. Perkembangan industri pulp Indonesia pada periode 2000-2005
Item
2000
Kapasitas terpasang (Adt)
5,228,100
Produksi (Mt)
4,089,550
Impor (Mt)
768,590
Ekspor (Mt)
1,329,460
Konsumsi (Mt)
3,528,680
Tingkat pemanfaatan kapasitas pulp
78.2%
Sumber: Indonesia Pulp and Paper Association (2005)

2001
5,587,100
4,665,920
564,130
1,698,580
3,531,470
83.5%

Year
2002
6,087,100
4,969,000
825,700
2,245,200
3,549,500
81.6%

2003
6,287,100
5,194,310
735,560
2,375,250
3,554,620
82.6%

2004
6,287,100
5,208,680
899,050
2,476,960
3,630,770
82.8%

2005
6,447,100
5,470,000
890,000
2,560,000
3,800,000
84.8%

2.4. Industri Permebelan dan Kerajinan
Usaha mebel dan kerajinan telah lama dikenal di Indonesia dan merupakan budaya turun-temurun. Sentrasentra industri mebel dan kerajinan berkembang pesat terutama di Pulau Jawa, yaitu di Semarang, Jepara, Solo,
Yogyakarta, Surabaya untuk kayu serta di Cirebon, Sukoharjo, Surabaya untuk rotan. Industri permebelan dan
kerajinan ini didominasi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan sistem home industry yang bekerjasama
dengan industri - industri besar. Penyerapan tenaga kerja per US$ 100 investasi adalah yang terbanyak diantara
seluruh sektor industri kehutanan.
Kebutuhan bahan baku kayu industri mebel dan kerajinan adalah sekitar 7 – 7,5 juta m3 per tahun dan umumnya
jenis kayu jati, mahoni, pinus, acasia, gmelina, durian, mangga, mbacang, kuweni, bungur, sonokeling, mindi, waru,
kayu karet dan sebagian kecil kayu-kayu yang berasal dari hutan alam, seperti meranti, nyatoh, bangkirai, kempas.
Akhir-akhir ini, Indonesia mulai mengimpor kayu dari luar negeri dengan kecenderungan yang meningkat.
ASMINDO melaporkan pada tahun 2005, total nilai ekspor furniture adalah sekitar US$ 1,79 milyar dimana negara
tujuan ekspor mebel Indonesia yang utama adalah Amerika Serikat (37%), Jepang (12%), Inggris (8%) dan Belanda
(8%), Jerman (7%), dan Perancis (7%). Selain itu, ekspor juga ditujukan ke negara-negara Italia, Belgia, Spanyol, dan
Australia. Sementara itu, perdagangan mebel dunia meningkat dari US$51 milyar pada tahun 2000 menjadi US$80
milyar pada tahun 2005.

6

Machted Spek. 2006. Financing Pulp Mills: An Appraisal of Risk Assessment and Safeguard Procedures. CIFOR.
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III. Ketersediaan Pasokan Kayu Dari Berbagai Sumber
Saat Ini
Saat ini, produksi kayu bulat Indonesia berasal dari berbagai sumber, seperti hutan alam, hutan tanaman industri,
izin sah lainnya, dan areal konversi. Total produksi kayu pada tahun 20057 adalah 24,19 juta m3 yang berasal dari
hutan alam (5,69 juta m3)8, hutan tanaman industri (12,82 juta m3), hutan tanaman Perum Perhutani (0,76 juta m3),
areal konversi/IPK (3,61 juta m3) dan izin sah lainnya/ISL (1,31 juta m3). Produksi kayu bulat dalam 12 tahun terakhir
disajikan pada Tabel 1 di atas. Di lain pihak, beberapa perusahaan pengolahan kayu dilaporkan telah menggunakan
bahan baku berupa kayu karet (rubberwood; Hevea brasiliensis), kayu kelapa sawit (palm oil tree; Elaeis guineensis), dan
kayu kelapa (coconut tree; Cocos nucifera) yang umumnya berasal dari tanaman perkebunan atau kebun rakyat.

3.1. Hutan Alam Produksi
Departemen Kehutanan (2005)9 melaporkan bahwa berdasarkan hasil rekalkulasi terbaru, yaitu status penutupan
lahan Indonesia untuk tahun 2003, luas kawasan hutan Indonesia diperkirakan sebesar 133,6 juta ha atau sekitar 71%
dari luas daratan Indonesia. 60,9 juta ha diantaranya merupakan kawasan hutan alam produksi, baik itu berupa
Hutan Produksi Terbatas maupun Hutan Produksi Tetap. Hasil rekalkulasi tersebut juga menunjukkan bahwa hutan
produksi terdiri dari hutan alam primer seluas 14,8 juta ha (24,3%), hutan alam sekunder seluas 21,6 juta ha (35,5%),
hutan tanaman seluas 2,4 juta ha (3,9%), non-hutan seluas 18,4 juta ha (30,2%) dan tidak ada datanya seluas 3,7 juta
ha (6,1%). Lebih lanjut, 88% dari total hutan primer yang tersisa dan 72% dari total hutan sekunder terletak di Papua
dan Kalimantan. Areal non-hutan yang cukup luas mengindikasikan bahwa hutan alam saat ini dalam kondisi yang
sangat rusak. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan produksi kayu bulat yang sangat tajam selama periode 1994-2005,
dimana produksi kayu bulat menurun dari 17,3 juta m3 pada tahun 1994 menjadi 5,7 juta m3 pada tahun 2005.
Sampai dengan Juni 2005, HPH/IUPHHK yang masih aktif beroperasi berjumlah 281 unit dengan luas areal 27,11
juta ha, yang terdiri dari Swasta Murni sebanyak 185 unit dengan luas areal 19,63 juta ha, BUMN Murni sebanyak 5
unit dengan luas areal 0,34 juta ha, HPH Penyertaan sebanyak 86 unit dengan luas areal 6,50 juta ha, dan Patungan
sebanyak 5 unit dengan luas areal 0,63 juta ha. HPH/IUPHHK tersebut terutama terletak di provinsi-provinsi
Kalimantan Timur (68 unit), Kalimantan Tengah (50 unit), Papua (23 unit), Irian Jaya Barat (23 Unit), Kalimantan Barat
(21 unit), Riau (15 unit), Sulawesi Tengah (14 unit), Maluku Utara (12 Unit), dan Maluku (10 unit) yang secara bersamasama mencakup 84% dari total unit HPH/IUPHHK yang aktif 10.
Jumlah HPH/IUPHHK sedikit meningkat menjadi 303 unit dengan luas areal 28,1 juta ha sampai dengan bulan
Augustus 2006, namun yang aktif hanya 149 unit dengan luas areal 14,6 juta ha. Banyaknya jumlah HPH/IUPHHK
yang tidak aktif beroperasi, yaitu 154 unit dengan luas 17,38 juta ha, disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal yang meliputi: tidak sehatnya perusahaan, kurang profesionalnya
sumberdaya manusia, rendahnya komitmen terhadap pengelolaan hutan, dan sikap para pemegang ijin yang hanya
menunggu situasi yang kondusif dan faktor eksternal yang mencakup: inkonsistensi dan tidak terintegrasinya aturan
7
8
9

10

14

Departemen Kehutanan (2006). Eksekutif, Data Strategis Kehutanan 2006.
Besarnya Jatah Tebangan Tahunan yang telah disetujui oleh Departemen Kehutanan pada periode 2002-2007 adalah sebagai berikut: 12
juta m3 (2002), 6,3 juta m3 (2003), 5,7 juta m3 (2004), 5,1 juta m3 (2005), 8,2 juta m3 (2006) dan 9,1 juta m3 (2007).
Departemen Kehutanan. 2005. Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia tahun 2003. Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan, Badan
Planologi Kehutanan; dan “Identiﬁkasi lokasi lahan pada kawasan hutan produksi untuk HTI.” Makalah dipresentasikan oleh Ir. Wardoyo,
MSc., Badan Planologi Kehutanan – Dephut, pada acara pertemuan reguler In-house Experts Working Group, 15 Juni 2006
Departemen Kehutanan. Eksekutif, Data Strategis Kehutanan, 2005.
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pusat dan daerah, belum teratasinya kegiatan illegal logging, tuntutan masyarakat setempat yang berlebihan, dan
tidak adanya kepastian berusaha.
Jika total luas areal HPH/IUPHHK dibandingkan dengan total luas areal hutan produksi (60,9 juta ha), ternyata
total luas areal HPH/IUPHHK jauh lebih kecil. Ini berarti terdapat kawasan hutan produksi yang sangat luas yang
bersifat “open-access” dan dilaporkan luasnya sekitar 16,4 juta ha11.
Berdasarkan laporan produksi kayu bulat untuk periode 1977-200012, rata-rata kayu bulat komersial yang
dihasilkan dari hutan produksi adalah 22,14 m3/ha atau setara dengan dengan riap volume sebesar 1,13 m3 per ha
per tahun. Riap volume ini jauh lebih kecil daripada riap volume hasil pengamatan Sumarna, et al. (2002)13 yang
berkisar dari 0,53 m3/ha/tahun (Aceh) sampai dengan 3,26 m3/ha/tahun (Kalimantan Timur) dengan riap volume
rata-rata sebesar 1,82 m3/ha/tahun namun jauh lebih tinggi daripada riap yang diperkirakan oleh Sist, et al. (1998)14,
yaitu sebesar 0,3 – 0,5 m3/ha/tahun. Sebagian hutan alam bekas tebangan pun sudah dapat ditebang karena telah
mencapai umur satu rotasi (35 tahun).

3.2. Hutan Tanaman
Di samping hutan tanaman Perum Perhutani seluas 1,78 juta, pemerintah juga telah memroses perizinan
10,26 juta ha15 areal HTI selama periode tahun 1989-2006 untuk menghasilkan kayu pulp dan kayu pertukangan.
Namun demikian, realisasi pembangunan HTI secara kumulatif sampai dengan tahun 2006 sangat rendah, yaitu
baru mencapai 3,03 juta ha atau 30%. 60% dari realisasi hutan tanaman ini adalah untuk menghasilkan kayu pulp
sementara hanya 32% untuk kayu pertukangan. Saat ini, dari 45 perusahaan IUPHHK-HT kayu pulp, 12 perusahaan
memiliki total pangsa sekitar 73%. Sementara itu, dari 166 perusahaan IUPHHK-HT kayu perkakas, 32 perusahaan
dengan luas tanaman masing-masing lebih besar dari 9000 ha memiliki total pangsa 61%.
Di lain pihak, produksi kayu perkakas dari hutan tanaman Perum Perhutani yang menurun sangat tajam
selama periode 1994-2005, yaitu dari 1,87 juta m3 pada tahun 1994 menjadi 0,76 juta m3 pada tahun 2005 (Tabel
1), mengindikasikan deplesi dari sumberdaya hutan yang dikelola Perum Perhutani. Hal ini sangat kontras bila
dibandingkan dengan produksi kayu dari HTI yang terus meningkat selama periode tersebut dimana semuanya
berupa kayu pulp16. Walaupun demikian, produksi kayu pulp HTI masih belum mampu memenuhi kebutuhan
industri perkayuan karena luas penanaman yang kurang memadai dan waktu penanaman yang kurang sesuai
dengan pengembangan industri perkayuan selama ini. Rata-rata produksi kayu HTI per hektar pun masih rendah.
Pengamatan lapangan di beberapa IUPHHK-HT17 menunjukkan bahwa produksi kayu pulp (Acacia spp, Eucalyptus
11

12
13

14
15
16
17

“Penyediaan bahan baku berasal dari produk hutan alam HPH/IUPHHK.” Makalah dipresentasikan oleh Dr. Hilman Nugroho, Direktur Bina
Pengembangan Hutan Alam – Dephut, pada acara Workshop Pasokan Bahan Baku Kayu untuk Industri Perkayuan di Indonesia. Twin Plaza
Hotel, Jakarta, 12-13 Oktober 2006.
Statistik Kehutanan Indonesia (1980 - 2002) dan Laporan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH)
Sumarna, K., D. Wahjono, and H. Krisnawati. 2002. Stand volume prediction of logged-over area in the natural production forest
and the annual production quota formula. Paper resented in discussion of silviculture for natural production forest to achieve
sustainable forest on February 21, 2002. Forestry Research and Development Agency
Sist, P., T. Nolan, J. Bertault, and D. Dykstra. 1998. Harvesting intensity versus sustainability in Indonesia. Forest Ecology and
Management (108): 251-260.
“Kondisi dan tantangan pembangunan HTI di Indonesia saat ini.” Makalah dipresentasikan oleh Ir. Deny Kustiawan, Direktur Bina
Pengembangan Hutan Tanaman, pada acara pertemuan reguler In-house Experts Working Group, 8 Juni 2006.
Sampai saat ini produksi kayu perkakas dari HTI belum pernah secara resmi dicatat.
Pengamatan di areal HTI PT. Toba Pulp Lestari, Sumatera Utara; areal HTI PT. Wira Karya Sakti, Jambi; areal HTI PT. Arara Abadi, dan areal HTI
PT. RAPP, Riau.
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spp) dengan umur rotasi 6-8 tahun cukup tinggi, yaitu berkisar 125-200 m3/ha. Angka produksi kayu ini masih jauh
lebih kecil daripada produksi yang diharapkan karena riap volume tanaman kayu pulp saat ini sudah berkisar antara
35-60 m3/ha/tahun, tergantung jenis dan klon dari pohon yang ditanam.

3.3. Hutan Rakyat
Sejak tahun 2003 sampai tahun 2005, hutan rakyat yang telah dibangun melalui kegiatan GN-RHL/Gerhan
sekitar 219.000 ha dan melalui model kemitraan antara pemerintah dengan rakyat sekitar 2000 ha18. Di samping
itu, juga telah dibangun sekitar 7606 ha hutan rakyat melalui model kemitraan antara perusahaan dengan rakyat.
Walaupun demikian, total luas hutan rakyat yang telah dibangun tersebut ternyata jauh lebih kecil daripada total
luas hutan rakyat yang dilaporkan oleh Biro Pusat Statistik berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2003, yaitu seluas
1,56 juta ha. Lebih lanjut, Santoso (2006)19 menyatakan paling tidak 6 juta m3 kayu bulat dihasilkan oleh hutan rakyat
setiap tahunnya. Perbedaan-perbedaan angka ini mengindikasikan tidak tersedianya data yang akurat pada tingkat
nasional tentang hutan rakyat.

3.4. Tanaman Perkebunan
Pada tahun 2005, luas tanaman perkebunan di Indonesia diperkirakan sekitar 18,64 juta ha dimana 13,89 juta
diantaranya berupa kebun rakyat (smallholder) dan 4,74 juta ha berupa perkebunan besar (crops estates). 70,8%
dari luas total tanaman perkebunan tersebut terdiri dari hanya tiga jenis tanaman, yaitu karet (Hevea brasiliensis)
seluas 3,28 juta ha, kelapa (Cocos nucifera) seluas 4,32 juta ha, dan kelapa sawit (Elaeis guineensis) seluas 5,59 juta ha.
Tanaman kelapa hampir semuanya merupakan kebun rakyat, sementara karet sekitar 83%, dan kelapa sawit sekitar
35%.
Tidak seperti Malaysia dan Thailand20, industri perkayuan di Indonesia umumnya belum menggunakan tanaman
karet (Hevea brasiliensis)21, kelapa (Cocos nucifera)22, dan kayu sawit (Elaeis guineensis)23 sebagai bahan baku karena
melimpahnya pasokan kayu bulat dari hutan alam pada masa yang lalu. Ironisnya, hal ini terus berlangsung sampai
18

19

20

21

22

23
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“Ketersediaan pasokan bahan baku kayu saat ini dan upaya peningkatan pasokan dari hutan rakyat di masa depan.” Makalah dipresentasikan
oleh Ir. Djoko Winarno, Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, pada acara Workshop Pasokan Bahan Baku Kayu untuk Industri Perkayuan
di Indonesia. Twin Plaza Hotel, Jakarta, 12-13 Oktober 2006.
“Hutan Rakyat: Menuju alternatif sumber bahan baku industri perkayuan di Indonesia.” Makalah dipresentasikan oleh Ir. Hery Santoso, MSc.,
anggota Dewan Kehutanan Nasional dan Direktur Java Learning Centre, pada acara Workshop Pasokan Bahan Baku Kayu untuk Industri
Perkayuan di Indonesia. Twin Plaza Hotel, Jakarta, 12-13 Oktober 2006.
80% dari produk-produk furniture buatan Malaysia menggunakan kayu karet dimana nilai ekspor furniture dari kayu karet tersebut sekitar
US$1.1 milyar. Thailand juga menggunakan kayu karet sebagai bahan baku industri furniturenya dengan total nilai ekspor sekitar US$300
juta setiap tahunnya (FAO 2005).
Merupakan kayu daun lebar dengan kerapatan sedang, berwarna cerah dan mudah diolah dengan mesin. Kayu karet ini dapat merupakan
barang substitusi bagi berbagai jenis kayu, seperti ramin (Gonystylus spp.), meranti (Shorea spp.), jati (Tectona grandis), oak (Quercus
spp.) dan pinus (Pinus spp.). Kebanyakan kayu karet diolah menjadi kayu gergajian dan kemudian diolah lagi menajdi furnitur. Saat ini,
kayu karet mulai sering dimanfaatkan sebagai bahan baku papan partikel, papan semen, papan serat kerapatan sedang. Percobaanpercobaan pemanfaatan kayu karet sebagai bahan baku oriented strandboard juga telah dilakukan (FAO 2005)
Melalui pemilahan dan perlakuan tertentu terhadap bagian-bagian batang kayu kelapa yang tua, kayu kelapa dapat merupakan barang
substitusi bagi kayu (Killmann and Fink, 1996). Saat ini, usaha penggergajian batang pohon kelapa merupakan kegiatan usaha skala
kecil. Kayu gergajian dari pohon kelapa umumnya digunakan untuk menggantikan rumah-rumah dan jembatan-jembatan sederhana
di pedesaan. Kayu kelapa juga digunakan untuk pemanfaatan yang bersifat non-kontruksi. Teknologi-teknologi pengolahan baru telah
mampu memperluas pemanfaatan kayu kelapa, menjadi cabinets dan crafts seperti jewellery boxes, cups, vases, plates dan bowls
(Arancon, 1997)
Perkembangan penelitian dan percobaan pemanfaatan serat kelapa sawit dalam pembuatan pulp mekanis dan kimia saat ini sungguh
menjanjikan. Demikian pula, penelitian pemanfaatan kayu kelapa sawit sebagai panel kayu dan papan serat gypsum sangat cepat
berkembang (Kollert, Killmann dan Sudin, 1994).
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sekarang meskipun pasokan kayu bulat dari hutan alam sudah menurun dengan sangat drastis. Situasi ini harus
dirubah. Ketiga jenis tanaman perkebunan harus dipertimbangkan sebagai sumber bahan baku kayu alternatif
mengingat informasi tentang sifat-sifat ﬁsik dan mekanis yang berkaitan dengan teknologi pengolahannya sudah
sangat banyak tersedia.
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IV. Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Industri Perkayuan
Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh In-house Experts Working Group seperti yang telah diuraikan
pada bagian Pendahuluan, permasalahan yang dihadapi masing-masing kelompok industri perkayuan disajikan
pada Tabel 3.
Tabel 3. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi kelompok industri perkayuan Indonesia.
Kelompok Industri

Permasalahan
Tingginya pungutan-pungutan liar
Kurang tepatnya pengenaan pajak terhadap kayu bulat
Belum optimalnya mediasi perbankan
Kurang kondusifnya undang-undang ketenaga-kerjaan

Kayu Gergajian dan
Woodworking

Maraknya perusahaan-perusahaan kayu gergajian ilegal
Negative brand image akibat maraknya pembalakan liar
Rendahnya kualitas produk dibandingkan produk dari negara lainnya (China, Malaysia, Brazil dan Negara
Amerika Latin lainnya)
Lebih disukainya produk-produk bersertiﬁkat
Lebih mahalnya harga produk Indonesia dibandingkan produk dari pesaing, seperti China
Rendahnya eﬁsiensi industri akibat mesin-mesin yang sudah tua
Kurangnya bahan baku atau berlebihnya kapasitas terpasang
Merosotnya daya saing produk

Kayu Lapis dan Panel Kayu
Lainnya

Tingginya pungutan-pungutan liar
Tidak konsistennya kebijakan pusat dengan daerah
Lebih disukainya produk-produk bersertiﬁkat
Rendahnya eﬁsiensi industri akibat mesin-mesin yang sudah tua
Kurangnya bahan baku kayu
Belum dikelolanya limbah industri pulp dan kertas secara profesional

Pulp dan Kertas

Adanya konﬂik sosial di lingkungan perusahaan
Buruknya citra perusahaan terkait dengan penggunaan bahan baku kayu dari hutan alam
Belum kondusifnya iklim investasi
Kurangnya bahan baku kayu
Negative brand image akibat maraknya pembalakan liar

Permebelan dan Kerajinan

Rendahnya kualitas produk dibandingkan produk dari negara lainnya (China, Malaysia, Brazil dan Negara
Amerika Latin lainnya)
Lebih mahalnya harga produk Indonesia dibandingkan produk dari pesaing, seperti China
Lebih disukainya produk-produk bersertiﬁkat

Selanjutnya, In-house Experts Working Group beserta Working Group (WG) Woodworking dan Furniture, WG Panel
kayu, WG Pulp dan Kertas serta para stakeholders membahas permasalahan-permasalahan tersebut dan menyepakati
bahwa ada 6 (enam) permasalahan utama yang dihadapi oleh industri perkayuan Indonesia saat ini, yaitu:
1. Pasokan bahan baku kayu tidak cukup
2. Over kapasitas
3. Ineﬁsiensi industri
4. Daya saing produk rendah
5. Pangsa pasar turun
6. Produk kayu olahan bernilai tambah rendah.
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V. Road Map Industri Perkayuan Indonesia
Permasalahan utama yang dihadapi oleh industri perkayuan Indonesia seperti yang diuraikan di atas bukanlah
suatu hal yang berdiri sendiri dan timbul tanpa sebab. Adalah hal yang mustahil membicarakan kinerja dan
perkembangan industri perkayuan tanpa melihat sisi pasokan bahan baku kayu. Sebaliknya, sisi pasokan bahan
baku kayu akan kurang penting tanpa melihat ke mana akan disalurkan atau diolah untuk memperoleh nilai tambah
yang lebih tinggi. Selanjutnya, industri perkayuan juga tidak banyak berperan bila hasil produknya kurang disukai
pengguna, kualitasnya rendah dan harganya kurang kompetitif di pasaran. Dengan demikian, bahan baku, industri,
dan pasar saling kait mengkait dengan kuat satu sama lain dan saling bergantung antara yang satu dengan yang
lainnya. Itulah sebabnya ketiga faktor tersebut perlu menjadi landasan pemikiran yang amat penting dan harus
dijadikan titik berangkat dalam menyusun strategi pengembangan industri perkayuan nasional ke depan. Dengan
kata lain, strategi yang disusun harus menjawab bagaimana sumberdaya hutan sebagai pemasok utama bahan
baku kayu perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat memenuhi kebutuhan industri berbasis kayu secara
lestari. Selanjutnya, bagaimana agar industri perkayuan dapat beroperasi secara eﬁsien dan menghasilkan produkproduk perkayuan yang bernilai tambah tinggi, serta dapat diperdagangkan di berbagai segmen pasar dan bersaing
secara kompetitif di pasar internasional.
Berdasarkan pemahaman di atas, maka yang dimaksud dengan Road map dalam tulisan ini adalah gambaran
mengenai trajectory, yaitu arah kegiatan yang perlu ditempuh oleh industri perkayuan Indonesia ke masa depan.
Gambaran ini akan menjelaskan konsep strategi yang akan diambil untuk mencapai kondisi yang diharapkan selama
periode waktu tertentu, yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan rencana aksi (kegiatan) yang lebih rinci. Target
yang harus dicapai pada waktu-waktu tertentu yang biasanya disebut milestones (M-1, M-2, ...) juga akan dipaparkan
dan dinyatakan dalam indikator keberhasilan. Selain itu, pihak-pihak yang harus melakukan kegiatan tertentu (siapa
berbuat apa, bagaimana, kapan dan dimana?) juga akan diidentiﬁkasikan mengingat pengembangan industri
perkayuan yang akan dibuat harus sinergis dengan kegiatan serupa yang juga dilakukan instansi terkait baik di
Pusat maupun di daerah, misalnya Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan dan Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lihat Gambar 6).
Agar tujuan akhir dapat diwujudkan, maka diperlukan syarat lain yang merupakan kondisi pemungkin atau
suﬃcient condition. Kondisi pemungkin itu berupa prasyarat, seperti: kemauan politik (political will), kepemilikan
nasional (national stewardship), ketersediaan kelembagaan ekonomi, jaminan akses terhadap lahan dan jaminan
berusaha, pelimpahan otoritas kepada pembuat kebijakan di lapangan, aturan yang jelas bagi kelembagaan
masyarakat dan institusi publik, dan kapasitas sumberdaya manusia. Keterkaitan antara pembangunan makro dan
mikro ekonomi juga merupakan kondisi pemungkin yang sangat penting.
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Gambar 6. Road Map Revitalisasi Industri Kehutanan
Dalam kaitannya dengan 18 fokus pembangunan kehutanan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehutanan,
mewujudkan road map revitalisasi industri kehutanan merupakan sentra kegiatan pembangunan kehutanan,
karena 11 fokus diantaranya menitik beratkan kepada permasalahan pasokan bahan baku kayu yang legal dan
berkelanjutan, satu fokus kegiatan berkaitan dengan pemasaran dan perdagangan, dan satu fokus kegiatan lainnya
pada industri kehutanan
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VI. Kondisi Yang Diharapkan
Industri pengolahan kayu di masa depan diharapkan merupakan industri yang tangguh, eﬁsien, kompetitif,
berkembang dan menggunakan bahan baku yang legal dan lestari. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini,
permasalahan yang dihadapi, dan kecenderungan yang terjadi selama ini, maka visi, misi, dan sasaran serta target
yang jelas mengenai rencana pengembangan industri pengolahan kayu di masa depan perlu ditetapkan. Kemudian,
untuk mewujudkannya diperlukan strategi, kebijakan dan rencana tindak yang tepat.

6.1. Visi
Visi merupakan kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam waktu
dua puluh tahun mendatang. Visi tersebut menjadi kenyataan setelah semua stakeholders, termasuk pemerintah,
pelaku usaha dan masyarakat, dengan komitmen yang kuat melaksanakan tugas dan tangung jawabnya masingmasing untuk melakukan revitalisasi industri perkayuan di Indonesia. Visi yang ditawarkan merupakan visi bersama
(shared vision) antara pemerintah dan kelompok pelaku usaha, yaitu kayu lapis dan panel, wood working, pulp dan
kertas serta furniture. Rumusannya adalah:
”Industri perkayuan Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, didukung oleh sumber bahan baku yang lestari
dan meningkat ”.
Industri perkayuan yang berkualitas diharapkan menghasilkan produk kayu olahan yang berkualitas dan bisa
memasuki pasar yang menuntut persyaratan kualitas yang tinggi, seperti Jepang, Amerika dan Eropa. Di samping
itu, industri perkayuan yang berkualitas tersebut harus memiliki daya saing yang tinggi, artinya produk kayu olahan
yang dihasilkannya harus bisa bersaing dengan produk-produk kayu olahan dari negara-negara kompetitor, seperti
Malaysia, China, dan Jepang.

6.2. Misi
Misi adalah visi yang dijabarkan pada tingkat operasional. Di dalam misi, terkandung keinginan agar visi yang
telah dirumuskan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Walaupun demikian, penjabaran tersebut belum sampai
kepada bagaimana, berapa dan siapa yang akan berperan untuk melaksanakannya. Di dalam misi juga tersirat
tujuan antara atau milestone yang diharapkan dapat tercapai sebelum tujuan akhir diwujudkan. Rumusan misi yang
dimaksudkan adalah sebagai berikut:
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a.

Meningkatkan dan memanfaatkan ketersediaan bahan baku, terutama dari hutan tanaman serta dari
sumber lain yang sah dan berkelanjutan;

b.

Merestrukturisasi dan merevitalisasi industri perkayuan primer agar eﬁsien, kompetitif dan mendukung
industri pengolahan kayu lanjutan;

c.

Mengembangkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi, ramah lingkungan dan memiliki daya
saing di pasar internasional; serta

d.

Menghasilkan produk-produk industri pekayuan yang bersertiﬁkat.
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6.3. Sasaran dan target
Keempat misi tersebut diturunkan lebih lanjut dalam bentuk sasaran dan target yang diharapkan akan tercapai
pada setiap tujuan antara. Sasaran merupakan keadaan yang diharapkan, sedangkan target adalah ukuran kuantitatif
yang merupakan indikasi keberhasilan pencapaian sasaran. Sudah tentu dalam hal ini ada kondisi pemungkin
(enabling conditions) yang merupakan prasyarat untuk pencapaian sasaran dan target tertentu. Enabling conditions
ini tidak diuraikan di sini, tetapi akan dibahas dalam bagian berikutnya. Adapun sasaran dan target yang diharapkan
dapat tercapai dalam duapuluh tahun ke depan, dirumuskan sebagai berikut:
a.

Pasokan bahan baku kayu yang legal dan lestari tercapai yang berasal dari berbagai sumber, khususnya
dari hutan produksi yang dikelola secara lestari dan disertiﬁkasi (alokasi dan perkiraan pasokan bahan
baku kayu dari berbagai sumber pasokan untuk periode 2007-2025 disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5)

b.

Tingkat produksi kayu olahan sesuai pasokan bahan baku lestari

c.

Industri beroperasi secara eﬁsien, yaitu rendemen yang tinggi dan tingkat pemanfaatan kapasitas di atas
70 persen.

d.

Daya saing produk kayu olahan yang tinggi dimana minimum 20 persen dari produk-produk ekspor kayu
olahan primer dan lanjutan sudah disertiﬁkasi.

e.

Pangsa pasar yang pulih dan meningkat dimana sistem dan pola pemasaran produk yang efektif dan
eﬁsien, baik untuk pasar domestik maupun ekspor, terwujud.

f.

Produksi kayu olahan fokus pada komoditi yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan, yaitu
dengan memperkuat industri pengolahan kayu lanjutan

Perkiraan pasokan bahan baku kayu yang legal dan lestari untuk periode 2007-2025 seperti yang disajikan pada
Tabel 5 dihitung dengan mempertimbangkan masukan dari para praktisi dan dengan menggunakan asumsi-asumsi
sebagai berikut:
a.

Pasokan kayu dari hutan alam didasarkan pada realisasi produksi kayu (RKT) dan besarnya meningkat
sebesar 10% setiap tahunnya dimana produksi kayu dari hutan alam pada tahun 2006 adalah sebesar 5,3
juta m3.

b.

Pasokan kayu dari HTI Pulp didasarkan pada: realisasi tanaman tahunan dan kumulatif dari tahun 1989
sampai tahun 2006 sebesar 1,8 juta ha; rencana penanaman baru seluas 250 ribu ha pada tahun 2007
dan 300 ribu ha setiap tahunnya untuk periode 2008-2014; daur selama 7 tahun; riap volume sebesar 25
m3/ha/tahun; dan faktor realisasi sebesar 60%.

c.

Pasokan kayu dari HTI Kayu perkakas atau kayu pertukangan didasarkan pada: realisasi tanaman tahunan
dan kumulatif dari tahun 1989 sampai tahun 2006 sebesar 1,3 juta ha; rencana penanaman baru seluas
75 ribu ha setiap tahunnya untuk periode 2007-2014; daur selama 20 tahun; riap volume sebesar 15 m3/
ha/tahun; dan faktor realisasi sebesar 60%.

d.

Pasokan kayu dari HTR didasarkan pada: rencana penanaman baru seluas 200 ribu ha pada tahun 2007,
400 ribu ha pada tahun 2008, 600 ribu ha pada tahun 2009, 770 ribu ha setiap tahunnya untuk periode
2010-2013; 570 ribu ha pada tahun 2014, 370 ribu ha pada tahun 2015, dan 180 ribu ha pada tahun 2016;
daur selama 8 tahun; riap volume sebesar 25 m3/ha/tahun; dan faktor realisasi sebesar 60%.
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e.

Pasokan kayu dari Perhutani, Hutan Rakyat, Perkebunan Karet, Perkebunan Kelapa Sawit, Perkebunan
Kelapa24, dan Impor besarnya setiap tahun tetap selama periode 2007-2025, yaitu berturut-turut 0,9 juta
m3, 6,0 juta m3, 6,0 juta m3, 10 juta m3, 8 juta m3, dan 0,2 juta m3. Pasokan dari ISL dan IPK diperkirakan
menurun sebesar 15% setiap tahunnya pada periode 2007-2009 dan menurun sebesar 60% setiap
tahunnya mulai tahun 2010.

f.

Alokasi pasokan bahan baku kayu dari berbagai sumber kepada masing-masing kelompok industri
perkayuan menggunakan asumsi-asumsi seperti yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Persentase alokasi pasokan bahan baku kayu kepada kelompok industri
Persentase alokasi bahan baku kayu
Sumber pasokan kayu

Kayu
gergajian

Kayu lapis

Partikel

Pulp

60%
0%
40%
60%
60%
90%
60%
45%
70%
100%

40%
0%
40%
20%
30%
10%
30%
45%
20%
0%

0%
0%
20%
10%
10%
0%
10%
10%
10%
0%

0%
100%
0%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

10%
50%
90%

10%
40%
10%

0%
10%
0%

80%
0%
0%

Hutan Alam
HTI Pulp
HTI Perkakas
HTR
HTHR
Perhutani
Hutan Rakyat
Perkebunan Karet
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan Kelapa
ISL dan IPK
Tahun 2007-2009
Tahun 2010-2025
Impor

Tabel 5. Perkiraan pasokan bahan baku kayu dari bebagai sumber dan alokasinya kepada kelompok industri

Sumber pasokan kayu:
Hutan Alam
HTI Pulp
HTI Perkakas
HTR
Perhutani
Hutan Rakyat
Perkebunan Karet
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan Kelapa
ISL dan IPK
Impor
Alokasi pasokan kayu ke
industri:
Kayu gergajian
Kayu lapis
Partikel
Pulp
24
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2007
69.0
5.8
18.0
0.0
0.0
0.9
6.0
6.0
10.0
8.0
14.0
0.2
69.0
27.2
10.3
2.2
29.2

Proyeksi pasokan kayu pada tahun: (juta m3)
2008
2009
2010
2011
2012
67.8
78.1
79.2
76.0
82.1
6.4
7.1
7.8
8.5
9.4
18.3
26.2
31.7
29.3
34.6
0.0
3.6
4.5
5.4
6.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
11.9
10.1
4.1
1.6
0.6
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
67.8
27.4
10.4
2.2
27.8

78.1
29.0
11.9
2.9
34.3

79.2
30.8
13.1
3.5
31.7

76.0
30.4
12.8
3.4
29.3

82.1
30.8
13.1
3.5
34.6

2013
82.5
10.3
33.6
7.2
0.0
0.9
6.0
6.0
10.0
8.0
0.3
0.2

2014
94.9
11.4
44.2
8.1
0.0
0.9
6.0
6.0
10.0
8.0
0.1
0.2

82.5
31.5
13.7
3.7
33.6

94.9
32.4
14.4
3.8
44.2

Realisasi pemanfaatan kayu perkebunan oleh industri pengolahan kayu domestik, khususnya kayu kelapa dan kelapa sawit, sampai dengan
saat ini masih sangat rendah dibandingkan dengan angka potensi tahunan pasokan kayu perkebunan tersebut.
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Tabel 5. Perkiraan pasokan bahan baku kayu dari bebagai sumber dan alokasinya kepada kelompok
industri (Lanjutan)

Sumber pasokan kayu:
Hutan Alam
HTI Pulp
HTI Perkakas
HTR
HTHR
Perhutani
Hutan Rakyat
Perkebunan Karet
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan Kelapa
ISL dan IPK
Impor
Alokasi pasokan kayu ke
industri:
Kayu gergajian
Kayu lapis
Partikel
Pulp
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2015
126.5
12.5
49.8
9.0
24.0
0.0
0.9
6.0
6.0
10.0
8.0
0.0
0.2

2016
160.5
13.7
57.7
9.9
48.0
0.0
0.9
6.0
6.0
10.0
8.0
0.0
0.2

Proyeksi pasokan kayu pada tahun: (juta m3)
2017
2018
2019 2020
2021 2022
192.3 213.7
223.5 230.2
245.3 197.3
15.1
16.6
18.3
20.1
22.1
24.4
63.2
60.8
66.1
65.1
75.7
49.8
10.8
12.7
15.6
21.4
23.9
23.6
72.0
92.4
92.4
92.4
92.4
68.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

2023
207.3
26.8
57.7
23.3
68.4
0.0
0.9
6.0
6.0
10.0
8.0
0.0
0.2

2024
217.5
29.5
63.2
24.0
69.6
0.0
0.9
6.0
6.0
10.0
8.0
0.0
0.2

2025
221.4
32.4
60.8
25.1
72.0
0.0
0.9
6.0
6.0
10.0
8.0
0.0
0.2

126.5
47.8
20.0
6.4
52.2

160.5
63.3
25.7
9.0
62.5

192.3
78.9
31.4
11.6
70.4

207.3
88.7
40.3
13.7
64.6

217.5
91.4
41.9
14.0
70.2

221.4
95.0
44.0
14.4
68.0

213.7
92.8
36.8
14.0
70.1
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223.5
95.0
38.6
14.6
75.3

230.2
98.4
41.7
15.7
74.3

245.3
100.6
43.5
16.2
85.0

197.3
87.4
39.5
13.8
56.6
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Rekomendasi Strategi

VII. Rekomendasi Strategi
Departemen Kehutanan telah melakukan inisiasi untuk menyelenggarakan “round-table discussion” dengan
melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk asosiasi kehutanan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan
dan akademisi. Round-table tersebut telah menghasilkan road map pengembangan industri kehutanan dari 4 (empat)
kelompok pelaku usaha yaitu : industri panel kayu, industri woodworking, industri pulp dan kertas, serta industri
furniture. Road map disusun dengan menggunakan pendekatan SWOT dengan mencantumkan faktor-faktor kunci
yang paling berpengaruh untuk setiap unsur S (strength), W (weakness), O (opportunity) dan T (threat). Kepada setiap
faktor kunci tersebut diberikan pembobotan dan ranking, yang kemudian dikalikan. Selanjutnya hasil perkalian ini
dijumlahkan untuk setiap unsur S, W, O, dan T. Hasil penjumlahan ini dituangkan dalam bentuk diagram, dimana S
dipertentangkan dengan W, dan O dengan T. Strategi terpilih untuk setiap road map adalah yang menghasilkan hasil
perkalian tertinggi antara unsur S-O, S-T, W-O, dan W-T. Tabel 6 berikut adalah hasil perkalian tertinggi dan pilihan
strategi untuk masing-masing kelompok industri.
Tabel 6. Strategi terpilih untuk masing-masing kelompok industri
Hasil perkalian tertinggi
antara unsur SWOT

Strategi terpilih

Kayu lapis

4,80 *

W-T

Woodworking

5,10 *

W-T

Penyediaan bahan baku

13,51 **

W-T

Perluasan industri

18,04 **

S-O

Daya saing industri

21,00 **

S-O

5,15 *

W-O

Kelompok Industri

Pulp dan
Kertas
Furniture

Keterangan: * Nilai tertimbang diperhitungkan dengan mengalikan bobot dan rating,
dimana rating ini dengan skala 1 – 3
** Nilai tertimbang diperhitungkan dengan mengalikan bobot dan rating,
dimana rating ini dengan skala 1 – 5

Strategi terpilih untuk masing-masing kelompok industri ini kemudian dikembangkan lebih jauh dengan
memperhatikan hasil sintesa tiga studi mengenai pengembangan industri berbasis kayu yang dilaksanakan
oleh Badan Litbang Kehutanan dan ITTO (2004), NRM dan Bappenas (2005), serta CIFOR dan Bank Dunia (2005).
Penyesuaian periode waktu juga telah dilakukan dalam strategi ini, yaitu dibagi menjadi dua periode waktu:1)
periode restrukturisasi, tahun 2007-2014, dan 2) periode revitalisasi, tahun 2015-2025.

7.1. Grand Strategy Pengembangan Industri Pengolahan Kayu
Dari hasil analisa SWOT empat kelompok industri pengolahan kayu (industri kayu lapis, woodworking, pulp dan
kertas serta furniture), semuanya menonjolkan adanya kelemahan dan ancaman terhadap pasokan bahan baku
industri. Karena itu, strategi pilihannya adalah bagaimana mengatasi ancaman dan menekan sekecil mungkin
kelemahan yang dimilikinya.
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Adapun strategi pengembangan industri pengolahan kayu khususnya ditujukan untuk melakukan modiﬁkasi
peralatan mesin-mesin pengolahan kayu, retooling (penggantian mesin-mesin baru), dan investasi, utamanya pada
industri kayu lapis. Sementara itu, industri lanjutan lainnya direkomendasikan untuk lebih terfokus pada produk
yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan produk unggulan.
Untuk pulp, strategi pertumbuhan yang direkomendasikan adalah ekspansi kapasitas industri yang diupayakan
sesuai dengan laju pertumbuhan dan perluasan tanaman. Di samping itu, strategi diversiﬁkasi produk pulp dan
menemukan alternatif teknik-teknik pengolahan pulp secara mekanis untuk mengurangi dampak lingkungan perlu
dilakukan. Strategi untuk produk panel ke depan adalah dengan peningkatan teknologi, dengan memanfaatkan
kayu bernilai rendah untuk core dan kayu bernilai tinggi untuk face. Untuk woodworking dan furniture, perlu
diciptakan produk yang responsif terhadap permintaan pasar. Khusus untuk furniture, produk-produk yang unik dan
berdisain etnik perlu dikembangkan.
Adapun strategi yang direkomendasikan untuk pengembangan pasar adalah dengan mempertahankan pasar
yang ada (pasar tradisional), dan menangkap pasar potensial (captive market). Untuk itu, sistem pemasaran yang
efektif dan eﬁsien untuk ekspor dan konsumsi dalam negeri perlu ditingkatkan. Khusus untuk pulp, diutamakan
pemenuhan pasar dalam negeri dengan ratio 2:3, yaitu 2 untuk konsumsi dalam negeri, dan 3 untuk ekspor.
Pemenuhan pasar dalam negeri diperlukan sebagai input bagi industri kertas dalam negeri. Perluasan pasar ekspor
untuk pulp memerlukan strategi pemasaran yang intensif (market intelligence) yang meliputi promosi, penetrasi dan
ekspansi. Permasalahan, sasaran dan strategi yang direkomendasikan untuk mencapai sasaran disajikan secara rinci
pada Tabel 7 dan Tabel 8.
Tabel 7. Permasalahan, Sasaran dan Strategi pada periode restrukturisasi (2007-2014)
Masalah

Sasaran

Pasokan bahan baku kayu
Pasokan bahan baku kayu yang
tidak cukup
legal dan lestari tercapai

Over kapasitas
Ineﬁsiensi industri
Daya saing rendah

Pangsa pasar turun
Produk kayu olahan
bernilai tambah rendah

Tingkat produksi kayu olahan
sesuai pasokan bahan baku
lestari
Industri beroperasi secara eﬁsien
Daya saing produk kayu olahan
yang tinggi

Strategi
Mengintensifkan pembangunan hutan tanaman
Meningkatkan produktiﬁtas hutan tanaman
Memberantas kejahatan kehutanan
Membangun dan menggunakan sumber-sumber pasokan
bahan baku alternatif
Mengoptimalkan distribusi bahan baku kayu untuk industri
Meningkatkan pemanfaatan hutan alam produksi
Pengendalian operasi industri perkayuan
Investasi dan perbaikan teknologi pengolahan kayu
Menekan biaya produksi
Proaktif membangun citra positif di pasar internasional
Memfasilitasi terwujudnya clustering industri perkayuan
Membangun pasar baru dan mempertahankan pasar
tradisional

Pangsa pasar yang pulih dan
meningkat
Produksi kayu olahan fokus pada Investasi teknologi pengolahan kayu lanjutan
komoditi
Diversiﬁkasi produk
yang bernilai tambah tinggi
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Tabel 8. Permasalahan, Sasaran dan Strategi pada periode revitalisasi (2015-2025)
Masalah

Sasaran

Strategi
Mengintensifkan pembangunan hutan tanaman, utamanya
Pasokan bahan baku yang legal untuk pasokan bahan baku kayu perkakas
Pasokan bahan baku kayu
dan lestari semakin tersedia,
Meningkatkan produktiﬁtas hutan tanaman
belum cukup
Memperluas penggunaan sumber-sumber pasokan bahan
sebagian besar berasal dari
baku kayu alternatif
hutan tanaman
Memperluas pelaksanaan SILIN di hutan alam produksi
Lanjutkan Investasi dan perbaikan teknologi pengolahan kayu
Ineﬁsiensi industri
Industri beroperasi secara eﬁsien
Memperluas clustering industri pengolahan kayu
Daya saing produk kayu olahan Lanjutkan menekan biaya produksi
Daya saing rendah
Membangun citra positif
yang tinggi
Pangsa pasar belum
Memperluas pasar ekspor dan memelihara segmen pasar lama
Pangsa pasar semakin
meningkat secara
meningkat secara signiﬁcant
Menggarap pasar potensial
signiﬁkan
Produksi kayu olahan fokus pada Investasi dalam teknologi pengolahan kayu sekunder
Produk kayu olahan
komoditi yang bernilai tambah
bernilai tambah rendah
Lanjutkan diversiﬁkasi produk
tinggi

7.2. Kebijakan dan Rencana Aksi yang diperlukan
Mengacu pada visi, misi, sasaran, target dan grand strategy yang diuraikan di atas, maka paling tidak diperlukan
35 kebijakan dalam rangka restrukturisasi industri kehutanan dan 20 kebijakan untuk mencapai revitalisasi industri
kehutanan. Beberapa kebijakan dari 20 kebijakan yang diperlukan untuk mencapai revitalisasi industri merupakan
kelanjutan kebijakan pada periode sebelumnya Kebijakan ini sudah mencakup kebijakan dalam aspek bahan
baku, kebijakan dalam aspek industri dan kebijakan dalam aspek pasar. Untuk setiap kebijakan, satu atau beberapa
rencana aksi juga direkomendasikan seperti yang secara rinci disajikan pada Tabel 9 dan Tabel 10.
Kebijakan-kebijakan dalam rangka restrukturisasi industri kehutanan tersebut adalah:
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1.

Mempercepat pembentukan KPH

2.

Mempercepat pembangunan infrastruktur

3.

Menyederhanakan dan mempersingkat birokrasi perijinan pembangunan hutan tanaman

4.

Menerapkan sertiﬁkasi hutan tanaman

5.

Menciptakan mekanisme dan memfasilitasi solusi konﬂik penggunaan lahan (pasca pembentukan KPH)

6.

Memberikan bantuan permodalan alternatif untuk pembangunan HTR

7.

Menggunakan bibit berkualitas tinggi

8.

Menyediakan database kesesuaian lahan hutan

9.

Memberantas illegal logging

10.

Memberantas illegal trade

11.

Menghilangkan peluang-peluang biaya transaksi (high cost economy)

12.

Meningkatkan penegakan hukum

13.

Memanfaatkan kayu hasil peremajaan perkebunan
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14.

Menyempurnakan tata usaha kayu rakyat

15.

Mengatur distribusi bahan baku kayu untuk industri

16.

Meningkatkan pelaksanaan Silvikultur Intensif (Silin) di hutan alam produksi

17.

Mempercepat penetapan JPT

18.

Pemanfaatan limbah kayu hasil penebangan di hutan alam

19.

Menghapus penggunaan bahan baku kayu illegal

20.

Menertibkan perusahaan pengolahan kayu primer (IPHHK) yang tidak memiliki RPBBI

21.

Mengganti peralatan dan mesin-mesin yang sudah tua/ tidak eﬁsien

22.

Modiﬁkasi mesin-mesin agar sesuai dengan perkembangan teknologi pengolahan kayu

23.

Membangun infrastruktur transportasi

24.

Meningkatkan produktivitas

25.

Mengkaji ulang aturan impor barang contoh dan pameran

26.

Melakukan diversiﬁkasi energi yang mengarah kepada eﬁsiensi

27.

Menghilangkan biaya transaksi (pungutan liar)

28.

Menerapkan lacak balak

29.

Melakukan promosi produk secara reguler

30.

Mengembangkan pasar domestik

31.

Mengintensifkan promosi ke pasar internasional

32.

Mengatasi hambatan-hambatan tarif dan non-tarif perdagangan internasional

33.

Memberikan kemudahan dalam pengadaan barang modal (peralatan dan mesin)

34.

Peningkatan kualitas tenaga kerja

35.

Memacu riset dan pengembangan

Sementara kebijakan-kebijakan dalam rangka revitalisasi industri kehutanan tersebut adalah:
1.

Memprioritaskan pembangunan hutan tanaman kayu perkakas

2.

Melanjutkan bantuan permodalan untuk pembangunan HTR

3.

Melanjutkan sertiﬁkasi hutan tanaman

4.

Melanjutkan pembangunan infrastruktur

5.

Melanjutkan penggunaan bibit unggul hasil pemuliaan dan rekayasa genetika

6.

Melanjutkan pemanfaatan kayu hasil peremajaan perkebunan dan bahan baku alternatif

7.

Mewajibkan pemegang IUPHHK melaksanakan SILIN

8.

Modiﬁkasikan mesin-mesin agar sesuai dengan perkembangan permintaan produk

9.

Melanjutkan integrasi industri perkayuan primer dan pengolahan kayu lanjutan

10.

Menghilangkan biaya transaksi (pungutan liar)

11.

Membangun infrastruktur transportasi
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12.

Meningkatkan produktivitas

13.

Melanjutkan pelaksanaan lacak balak

14.

Melakukan promosi produk secara reguler

15.

Melanjutkan promosi yang intensif ke pasar ekspor

16.

Mengatasi hambatan-hambatan tarif dan non tarif

17.

Mengembangkan produk sesuai permintaan pasar

18.

Lanjutkan kemudahan dalam pengadaan barang modal (peralatan dan mesin)

19.

Teruskan peningkatan kualitas tenaga kerja

20.

Memacu riset dan pengembangan

Lebih lanjut, untuk setiap rencana aksi yang direkomendasikan, di samping diusulkan siapa saja pihak-pihak
yang terlibat dalam rencana aksi tersebut, dikembangkan pula indikator keberhasilannya. Kemudian dirumuskan
cara veriﬁkasinya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan yang dicapai. Secara rinci,
indikator keberhasilan, cara veriﬁkasi untuk monitoring dan evaluasi, serta para pelaku yang terlibat dalam rencana
aksi tersebut disajikan pada Tabel 11 dan Tabel 12.
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Menyederhanakan dan mempersingkat birokrasi
perijinan pembangunan hutan tanaman

Mempercepat pembangunan infrastruktur

Mempercepat pembentukan KPH

Kebijakan

Membangun dan
menggunakan sumbersumber pasokan bahan baku
alternatif
Mengoptimalkan distribusi
bahan baku kayu untuk
industri

Memberantas kejahatan
kehutanan

Meningkatkan produktifitas
hutan tanaman

Mengatur distribusi bahan baku kayu untuk
industri

Menyempurnakan tata usaha kayu rakyat

Memanfaatkan kayu hasil peremajaan
perkebunan

Meningkatkan penegakan hukum

Menghilangkan peluang-peluang biaya transaksi
(high cost economy)

Menyediakan database kesesuaian lahan hutan
Memberantas illegal logging
Memberantas illegal trade

Menggunakan bibit berkualitas tinggi

Memberikan bantuan permodalan alternatif untuk
pembangunan HTR

Menciptakan mekanisme dan memfasilitasi solusi
konflik penggunaan lahan (pasca pembentukan
KPH)

Mengintensifkan
pembangunan hutan tanaman Menerapkan sertifikasi hutan tanaman

Strategi

Harmonisasi peraturan yang tumpang tindih terutama yang terkait dengan
peredaran, retribusi dan pungutan
Berlakukan ‘skau’ kayu kebun cukup dengan surat dari perusahaan
perkebunan
Sosialisasikan bahan baku alternatif dari perkebunan
Revisi Permenhut. No. P 51 /2006
Bangun terminal bahan baku kayu di sentra-sentra industri
Bangun database/sistem informasi berbasis GIS mengenai potensi dan
sebaran pasokan kayu

Memfungsikan keberadaan PPNS dalam peredaran hasil hutan kayu

Perluas akses masyarakat terhadap permodalan
Sediakan teknologi pemuliaan pohon dan silvikultur hutan tanaman
dengan membentuk pusat riset terpadu
Mengoptimumkan kapasitas pusat perbenihan
Integrasikan dan memutahirkan data kesesuaian lahan
Tingkatkan keterpaduan pemberantasan illegal loggers
Tingkatkan keterpaduan pemberantasan illegal ltraders
Sosialisasikan dan implementasikan Permenhut 55 kepada penegak
hukum tentang legalitas kayu
Berlakukan FAKB untuk kondisi-kondisi tertentu sehingga dapat berlaku
maksimum 1,5 kali waktu normal

Percepat pembentukan kelengkapan organisasi pelaksana teknis BPPH

Optimalkan "tim lahan" di daerah

Rencana Aksi (Rekomendasi)
Percepat terbitnya Peraturan Perundangan terkait dan koordinasi dengan
daerah
Optimalkan "tim lahan" di daerah
Integrasikan pembangunan HTI dan pembangunan wilayah
Percepat proses permohonan IUPHHK pada hutan tanaman
Pertegas Kepastian Kawasan atas areal IUPHHK – HT selama jangka
berlakunya ijin konsesi.
Mempromosikan dan memfasilitasi sistem sertifikasi hutan tanaman yang
dikembangkan oleh inisiatif nasional

Tabel 9. Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi yang diperlukan pada periode restrukturisasi (2007-2014)
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Melakukan promosi produk secara reguler

Membangun industri pengolahan kayu primer
dan pengolahan kayu lanjutan terpadu

Memfasilitasi terwujudnya
clustering industri perkayuan

Menerapkan lacak balak

Menghilangkan biaya transaksi (pungutan liar)

Mengkaji ulang aturan impor barang contoh dan
pameran
Melakukan diversifikasi energi yang mengarah
kepada efisiensi

Meningkatkan produktivitas

Membangun infrastruktur transportasi

Modifikasi mesin-mesin agar sesuai dengan
perkembangan teknologi pengolahan kayu

Mengganti peralatan dan mesin-mesin yang
sudah tua/ tidak efisien

Menertibkan perusahaan pengolahan kayu
primer (IPHHK) yang tidak memiliki RPBBI

Efektifkan log audit oleh pihak ketiga yang independen

Menghapus penggunaan bahan baku kayu illegal

Kembangkan industri perkayuan sesuai dengan karakteristik daerah

Percepat pengembangan clustering industri pengolahan kayu di tingkat
Provinsi/Kabupaten
Petakan penyebaran sumber bahan baku di setiap Kabupaten

Lakukan promosi terpadu, dan intensifkan public relation

Revisi aturan pemerintah mengenai perizinan operasional perusahaan
guna memperkecil risiko timbulnya pungutan liar
Dorong penerapan sertifikasi legalitas produk

Dorong penggunaan pembangkit energi murah (batubara, gas, biodiesel,)

Kurangi/hilangkan pajak impor untuk barang contoh furniture

Dorong pembangunan industri mesin perkayuan domestik
Bangun pelabuhan peti kemas di sentra-sentra produk ekspor
Bangun sarana transportasi dari sumber bahan baku ke sentra industri
dan ke pelabuhan
Selenggarakan pelatihan-pelatihan bagi operator mesin, supervisor,
manajemen, disain

Berikan bantuan teknis penggantian mesin-mesin terutama untuk UKM

Percepat dan permudah proses perizinan penggantian mesin-mesin

Tutup perusahaan yang sengaja menggunakan kayu illegal
Tutup perusahaan illegal
Kendalikan penerbitan izin baru industri perkayuan
Fasilitasi akses industri ke perbankan

Percepat penerapan silin dan kemungkinan mekanisme insentifnya
Mempercepat ijin RKT dan pendaratan alat berat
Lakukan kajian sistem pungutan kayu (taxes or levies, seperti PSDH dan
DR)

Rencana Aksi (Rekomendasi)

Kebijakan
Meningkatkan pelaksanaan silin di hutan alam
produksi
Mempercepat penetapan JPT
Pemanfaatan limbah kayu hasil penebangan di
hutan alam

Proaktif membangun citra
positif di pasar internasional

Menekan biaya produksi

Investasi dan perbaikan
teknologi pengolahan kayu

Pengendalian operasi industri
perkayuan

Meningkatkan pemanfaatan
hutan alam produksi

Strategi
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Diversifikasi produk

Investasi teknologi
pengolahan kayu lanjutan

Membangun pasar baru dan
mempertahankan pasar
tradisional

Strategi

Memacu riset dan pengembangan

Peningkatan kualitas tenaga kerja

Memberikan kemudahan dalam pengadaan
barang modal (peralatan dan mesin)

Mengatasi hambatan-hambatan tarif dan non-tarif
perdagangan internasional

Mengintensifkan promosi ke pasar internasional

Mengembangkan pasar domestik

Kebijakan

Fasilitasi pendaftaran produk baru untuk mendapatkan hak paten

Berikan insentif dalam pemasaran produk baru bagi perusahaanperusahaan yang melakukan riset dan pengembangan
Kembangkan kerjasama/kolaborasi dengan pusat-pusat desain produk
kayu olahan

Kembangkan lembaga-lembaga pedidikan yang menghasilkan tenagatenaga trampil bersertifikat dalam bidang pengolahan kayu lanjutan

Selenggarakan pelatihan-pelatihan bagi operator mesin, supervisor

Fasilitasi akses industri ke perbankan

Berikan kredit impor barang modal dengan tingkat bunga rendah

Kurangi/hilangkan tarif impor barang modal

Aktif bernegosiasi dalam hal tarif di forum pakta perdagangan (APEC)

Rencana Aksi (Rekomendasi)
Lakukan standarisasi produk kayu
Lakukan promosi dan kampanye penggunaan produk-produk kayu
produksi dalam negeri
Berikan informasi tentang produk-produk kayu olahan impor untuk
perlindungan konsumen
Lakukan roadshow produk-produk industri kehutanan
Lakukan lobby internasional terutama ke pasar tradisional (misal Jepang,
Amerika Serikat, Uni Eropa)
Lakukan riset pasar dan benchmarking produk Indonesia dengan produk
kompetitor
Lakukan kolaborasi dengan asosiasi kehutanan dan NGO yang memiliki
jaringan pemasaran kayu tingkat regional dan internasional
Perkuat peran asosiasi bidang kehutanan nasional dalam promosi dan
pemasaran tingkat regional dan internasional
Lakukan lobby antar negara,khususnya dengan negara tujuan ekspor
utama;
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Lanjutkan bantuan teknis penggantian mesin-mesin
Lanjutkan rencana pengembangan integrasi industri dengan
pembangunan wilayah daerah

Melanjutkan integrasi industri perkayuan primer
dan pengolahan kayu lanjutan

Syaratkan pelaksanaan SILIN dalam RKT pengusahaan hutan alam
produksi

Lanjutkan sosialisasi pemanfaatan bahan baku kayu alternatif

Modifikasikan mesin-mesin agar sesuai dengan
perkembangan permintaan produk

Mewajibkan pemegang IUPHHK melaksanakan
SILIN

Pelaksanaan SILIN di hutan
alam produksi diperluas

Lanjutkan Investasi dan
perbaikan teknologi
pengolahan kayu
Memperluas clustering
industri pengolahan kayu

Melanjutkan pemanfaatan kayu hasil peremajaan
perkebunan dan bahan baku alternatif

Penggunaan sumber-sumber
pasokan bahan baku kayu
alternatif

Integrasikan pembangunan hutan tanaman dengan pembangunan wilayah
daerah

Melanjutkan pembangunan infrastruktur

Tingkatkan pelaksanaan riset terpadu

Kembangkan sistem sertifikasi hutan tanaman skema internasional

Melanjutkan sertifikasi hutan tanaman

Melanjutkan penggunaan bibit unggul hasil
pemuliaan dan rekayasa genetika

Perluas dan tingkatkan akses masyarakat terhadap permodalan

Rencana Aksi (Rekomendasi)
Integrasikan pembangunan hutan tanaman kayu perkakas dengan
pembangunan wilayah
Berikan insentif dan kemudahan dalam investasi pembangunan hutan
tanaman kayu perkakas
Lanjutkan fasilitasi resolusi konflik lahan

Melanjutkan bantuan permodalan untuk
pembangunan HTR

Memprioritaskan pembangunan hutan tanaman
kayu perkakas

Kebijakan

Meningkatkan produktifitas
hutan tanaman

Mengintensifkan
pembangunan hutan
tanaman, utamanya untuk
pasokan bahan baku kayu
perkakas

Strategi

Tabel 10. Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi yang diperlukan pada periode revitalisasi (2015-2025)

In-house Experts Working Group Revitalisasi Industri Kehutanan

Road Map Revitalisasi Industri Kehutanan Indonesia

41

Lanjutkan diversifikasi produk

Investasi dalam teknologi
pengolahan kayu sekunder

Menggarap pasar potensial

Memperluas pasar ekspor
dan memelihara segmen
pasar lama

Proaktif membangun citra
positif di pasar internasional

Lanjutkan menekan biaya
produksi

Strategi

Lanjutkan sertifikasi produk kayu olahan
Kembangkan produk-produk baru yang disukai pasar
Kurangi/hilangkan tarif impor barang modal
Berikan kredit impor barang modal
Fasilitasi akses industri ke perbankan
Selenggarakan pelatihan-pelatihan bagi operator mesin, supervisor

Mengatasi hambatan-hambatan tarif dan non tarif
Mengembangkan produk sesuai permintaan
pasar
Lanjutkan kemudahan dalam pengadaan barang
modal (peralatan dan mesin)
Teruskan peningkatan kualitas tenaga kerja

Memacu riset dan pengembangan

Lanjutkan roadshow produk-produk kayu olahan unggulan
Lanjutkan lobby-lobby internasional
Lanjutkan riset pasar dan benchmarking produk Indonesia dengan produk
kompetitor

Melanjutkan promosi yang intensif ke pasar
ekspor

Lakukan perlindungan HAKI

Ikuti standar produk kayu olahan sesuai dengan pasar yang dituju

Berikan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan riset dan
pengembangan
Kembangkan kerjasama/kolaborasi dengan pusat-pusat desain produk
kayu olahan

Lanjutkan promosi terpadu, dan intensifkan public relation

Bangun pelabuhan peti kemas di sentra-sentra produk ekspor
Bangun sarana transportasi dari sentra industri ke pelabuhan
Lanjutkan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi operator mesin,
supervisor, dan manajemen
Lanjutkan sertifikasi legalitas produk

Lanjutkan pemberantasan pungutan liar

Rencana Aksi (Rekomendasi)

Melakukan promosi produk secara reguler

Melanjutkan pelaksanaan lacak balak

Meningkatkan produktivitas

Membangun infrastruktur transportasi

Menghilangkan biaya transaksi (pungutan liar)

Kebijakan

Tabel 10. Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi yang diperlukan pada periode revitalisasi (2015-2025; Lanjutan)
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Sediakan teknologi pemuliaan pohon dan
silvikultur hutan tanaman dengan
membentuk pusat riset terpadu

Perluas akses masyarakat terhadap
permodalan

Percepat pembentukan kelengkapan
organisasi pelaksana teknis BPPH

Optimalkan "tim lahan" di daerah

Mempromosikan dan memfasilitasi sistem
sertifikasi hutan tanaman yang
dikembangkan oleh inisiatif nasional

Pertegas Kepastian Kawasan atas areal
IUPHHK – HT selama jangka berlakunya
ijin konsesi.

Percepat proses permohonan IUPHHK
pada hutan tanaman

Integrasikan pembangunan HTI dan
pembangunan wilayah

Optimalkan "tim lahan" di daerah

Percepat terbitnya Peraturan Perundangan
terkait dan koordinasi dengan daerah

Rencana Aksi (Rekomendasi)

Dihasilkan jenis-jenis tanaman unggulan
HTI ( riap skala lapangan 30 m3 /tahun)

Laporan produksi tanaman

Laporan BPHH

Jumlah dan intensitas konflik yang terjadi
berkurang
Ada No dan Tgl SK organisasi pelaksana
teknis

Menurunnya konflik penggunaan lahan
hutan tanaman
Terbentuknya tupoksi tata laksana
organisasi
70 persen kredit yang ditargetkan
tersalurkan kepada masyarakat setiap
tahun

Baplan, BPK, Gubernur, Bupati, Kepala
Adat, Kadishut Prop dan Kabupaten

Ada no dan tgl SK Pengukuhan batas
IUPHHK-HT
Jumlah dan intensitas konflik yang terjadi
berkurang
Ada No & tgl sertifikat UM-HTI yang
tersertifikasi

BPK, Baplan, Gubernur, Bupati, Dishut
Propinsi dan Dishut Kabupaten

Ada monitoring time sheet sejak
permohonan sampai dengan pengesahan

Perusahaan, BPK, Balitbang, RLPS, Dinas
Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, PT
Kehutanan

BPHH, Masyarakat, Dinas Kehutanan
Kabupaten, Bupati

Satker BPPH, Biro Hukum

Baplan,Tim Lahan Daerah, Perusahaan

BPK, LEI, APHI, Lembaga Sertifikasi dan
Perusahaan

Baplan, Tim Lahan Daerah

Baplan, BPK, BAPPEDA Propinsi dan
Kabupaten

Baplan, Tim Lahan Daerah dan
Perusahaan

Baplan, BPK, Pemprov/Pemmkab

Baplan, Pemprov, Pemkab

Pelaku
Dephut, Depdagri, Setneg, MenKum dan
HAM,

Ada Peta lokasi pembangunan HTI yang
disahkan oleh Menhut

Ada no. dan tgl SK KPH yang terbentuk +
Peta
Ada no & tgl SK + Peta KPHP yang
terbentuk
Jumlah dan intensitas konflik yang terjadi
menurun

Ada no. dan tgl PP/Permenhut

Cara verifikasi untuk Monev

Sampai dengan tahun 2014 ada 50 unit
manajemen hutan tanaman tersertifikasi

Perencanaan pembangunan HTI
merupakan hasil sinkronisasi antara
Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten
Seluruh proses IUPHHK –HT sejak
permohonan sampai dengan pengesahan
(SK) maksimum diselesaikan dalam 180
SK Pengukuhan batas areal IUPHHK-HT
terbit maksimum 180 hari kerja setelah
Menurunnya konflik penggunaan lahan
hutan tanaman

Menurunnya konflik penggunaan lahan

Indikator Keberhasilan
PP/Permenhut tentang KPH terbit tahun
2008
Sampai tahun 2009 terbentuk 1 (satu) KPH
untuk setiap provinsi
Sampai tahun 2014 seluruh KPHP
terbentuk
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Revisi Permenhut. No. P 51 /2006
Bangun terminal bahan baku kayu di sentrasentra industri

Sosialisasikan bahan baku alternatif dari
perkebunan

Berlakukan ‘skau’ kayu kebun cukup
dengan surat dari perusahaan perkebunan

Tingkatkan keterpaduan pemberantasan
illegal loggers
Tingkatkan keterpaduan pemberantasan
illegal ltraders
Sosialisasikan dan implementasikan
Permenhut 55 kepada penegak hukum
tentang legalitas kayu
Berlakukan FAKB untuk kondisi-kondisi
tertentu sehingga dapat berlaku maksimum
1,5 kali waktu normal
Memfungsikan keberadaan PPNS dalam
peredaran hasil hutan kayu
Harmonisasi peraturan yang tumpang tindih
terutama yang terkait dengan peredaran,
retribusi dan pungutan

Integrasikan dan memutahirkan data
kesesuaian lahan

Mengoptimumkan kapasitas pusat
perbenihan dan produsen/pengedar benih
bersertifikat

Rencana Aksi (Rekomendasi)

BPK dan Dishut Prop

PPNS

Ada surat edaran Dirjen BPK tentang
pemberlakukan FAKB sesuai kebutuhan
waktu tempuh
Laporan penyelesaian kasus

Terbitnya Nota Kesepahaman

Masa berlaku FAKB sesuai dengan
kebutuhan waktu tempuh
Adanya penyelesaian kasus oleh PPNS
Tafsiran hukum yang seragam (tidak terjadi
multi tafsir)

Meningkatnya kayu hasil peremajaan
perkebunan yang digunakan IPHH secara
signifikan
Permenhut P.51/2006 terevisi
Terbangunnya terminal bahan baku kayu di
Surabaya dan Semarang

no & tgl SK revisi
Jumlah dan beroperasinya terminal bahan
baku kayu

Laporan Mutasi Kayu (LMK)

Laporan Mutasi Kayu (LMK) di IPHH

Polri, PHKA, BPK, Itjen, Dishut Prop dan
Kab

Laporan jumlah kasus peredaran kayu
illegal

Penggunaan ‘skau’ untuk pengangkutan
kayu hasil peremajaan kebun

BPS, Bea Cukai, BPK, Depdag, FAO, ITTO

Statistik perdagangan antar negara (eksporimpor)

BPK, Biro Hukum
Dephut, Depperin, Depdag,
Pemprov,Asosiasi, Perhutani

Pemprov, Pemkab, Pemkot, Perusahaan

BPK, Biro Hukum,Pemprov, Pemkab,
Pemkot, Dishut Prop dan Kab/Kota,
Perusahaan

POLRI, Kejaksaan,Pengadilan dan Setjen

PHKA, Itjen, Polri, PPNS, Kejaksaan,
Depkum dan ham

Baplan, Bappeda provinsi dan kabupaten

RLPS, BPTH, Balitbang, Perusahaan,
auditor

Laporan hasil audit pelaksanaan produksi
benih unggul bersertifikat
Peta kesesuaian lahan

RLPS, BPTH, Balitbang, Perusahaan

Pelaku

No dan Tgl SK penunjukkan

Cara verifikasi untuk Monev

Laporan operasi hutan lestari (OHL)

Menurunnya praktek illegal logging secara
signifikan
Menurunnya praktek illegal trade secara
signifikan
Meningkatknya pemahaman legalitas
bahan baku sehingga peredaran kayu
menjadi lancar

Adanya penunjukkan pusat perbenihan,
produsen/pengedar benih bersertifikat
Terpenuhinya benih-benih unggul
bersertifikat
Data kesesuaian lahan untuk hutan
tanaman tersedia

Indikator Keberhasilan
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Berikan bantuan teknis penggantian mesinmesin terutama untuk UKM

Percepat dan permudah proses perizinan
penggantian mesin-mesin pengolahan kayu

Fasilitasi akses industri ke perbankan

Kendalikan penerbitan izin baru industri
perkayuan

Tutup perusahaan illegal

Lakukan kajian sistem pungutan kayu
(taxes or levies, seperti PSDH dan DR)
Tingkatkan log audit sebagai dasar
penertiban perusahaan yang menggunakan
Tutup perusahaan yang sengaja
menggunakan kayu illegal

Mempercepat ijin RKT dan pendaratan alat
berat

Percepat penerapan silin dan kemungkinan
mekanisme insentifnya

Bangun database/sistem informasi berbasis
GIS mengenai potensi dan sebaran
pasokan kayu

Rencana Aksi (Rekomendasi)

Kapasitas terpasang pabrik pengolahan
kayu sesuai dengan jumlah pasokan bahan
baku kayu legal
Jumlah kredit baru yang disalurkan
perbankan ke sektor industri kehutanan
meningkat
Industri kehutanan tidak termasuk daftar
negatif investasi (DNI)
Proses perijinan untuk penggantian mesinmesin selesai dalam waktu maksimum 3
bulan
Tersedia tenaga kerja terlatih dalam
penggunaan mesin-mesin yang
berteknologi baru
Teknologi pengolahan kayu sudah lebih
efisien

Semua industri illegal tutup

Ada kontribusi pasokan bahan baku kayu
dari hutan alam, yang dikelola dengan
SILIN
Proses perijinan RKT selesai dalam waktu
maksimum 30 hari kerja
Proses perijinan A2B (Alat2 Berat) selesai
dalam waktu maks 7 hari kerja
Ada hasil kajian tarif PSDH dan DR ditinjau
dari berbagai aspek
Penggunaan kayu illegal pada seluruh
IPHH dapat dicegah
Semua industri kayu menggunakan kayu
legal

Tersedianya database bahan baku kayu

Indikator Keberhasilan

Perusahaan, Asosiasi, Depnaker, BPK

Asosiasi, BPK

Mesin-mesin yang berteknologi baru telah
digunakan

BPK, Depperin, Perusahaan

Laporan tenaga kerja

Laporan perusahaan

BKPM, BPK, Setneg, Deperin

Perbankan, Asosiasi, BKPM, Setjen

Laporan perbankan
Keppres baru tidak memasukkn industri
kehutanan dalam DNI

Depperin, BPK

Kepolisian, PHKA, Pemprov, Pemkab

Perusahaan, BPK, Itjen, Pemprov, Pemkab

Jumlah izin pabrik pengolahan kayu dan
laporan RPBBI

Cross cek riil rendemen dengan laporan
masukan bahan baku
Cek dokumen bahan baku dengan sumber
lokasi ijinnya

Perusahaan, BPK, Pemprov, Pemkab

Laporan hasil audit

BPK, Pemprov, Pemkab, Perusahaan

Time Sheet pengesahan ijin A2B

Balitbang, Asosiasi

BPK, Pemprov, Pemkab, Perusahaan

Time sheet Pengesahan RKT

Laporan hasil kajian

BPK, Pemprov, Pemkab, Asosiasi,
Perusahaan

Baplan, BPK dan Asosiasi

Pelaku

RKT SILIN

Database potensi dan sebaran pasokan
kayu + peta

Cara verifikasi untuk Monev
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Peta penyebaran sumber bahan baku di
setiap Kabupaten tersedia pada tahun 2009

Petakan penyebaran sumber bahan baku di
setiap Kabupaten

Laporan tahunan Dinas Kehutanan
Kabupaten

Baplan, BPK, Dishut Prov/kab

BPK Dephut, Depperin, Pemprov/
Kab/Kota, Asosiasi

Laporan RPBBI

Produk kayu olahan bersertifikat lacak
balak
Jumlah volume dan nilai ekspor produk
kayu olahan Indonesia meningkat
Terbentuk clustering industri pengolahan
kayu di tingkat Provinsi/Kabupaten pada
tahun 2009

Dorong penerapan sertifikasi legalitas
produk
Lakukan promosi terpadu, dan intensifkan
public relation
Percepat pengembangan clustering industri
pengolahan kayu di tingkat
Provinsi/Kabupaten

Biro Hukum, Deperin, Depnaker, Pemprov,
Pemkab
Lembaga sertifikasi, Perusahaan, Asosiasi,
Pustanling
Depperin, Dephut, Asosiasi, Depdag,
Perusahaan

No. dan Tgl aturan pemerintah yang direvisi

Adanya aturan pemerintah mengenai
perizinan operasional perusahaan yang
sudah direvisi

Revisi aturan pemerintah mengenai
perizinan operasional perusahaan guna
memperkecil risiko timbulnya pungutan liar

Perusahaan, Asosiasi

Jumlah perusahaan yang memperoleh
sertifikat
Laporan perdagangan, Laporan BPS,
Laporan Asosiasi industri perkayuan

Laporan perusahaan

Meningkatnya penggunaan pembangkit
energi murah

Dorong penggunaan pembangkit energi
murah (batubara, gas, biodiesel,)

Depkeu, Asosiasi

No dan Tgl SK Menkeu tentang
penghapusan pajak impor barang contoh
dan pameran

Hapusnya pajak impor barang contoh dan
pameran

Perusahaan, Asosiasi, Depnaker, BPK

Laporan tenaga kerja

Kurangi/hilangkan pajak impor untuk
barang contoh furniture

Tenaga kerja terlatih bersertifikat di industri
kehutanan meningkat

Jumlah dan beroperasinya sarana
transportasi

Tersedianya sarana transportasi yang
memadai

Dep PU, Dephub, Pemprov, Pemkab/kota

Pelindo, Pemprov, Pemkab, Asosiasi

Jumlah dan beroperasinya pelabuhan peti
kemas

Tersedianya pelabuhan peti kemas di
tempat yang diperlukan

Bangun pelabuhan peti kemas di sentrasentra produk ekspor
Bangun sarana transportasi dari sumber
bahan baku ke sentra industri dan ke
pelabuhan
Selenggarakan pelatihan-pelatihan bagi
operator mesin, supervisor, manajemen,
disain

Pelaku
Depperin, Asosiasi

Cara verifikasi untuk Monev
Laporan penggunaan mesin-mesin
pengolahan kayu Depperin

Meningkatnya penggunaan mesin-mesin
pengolahan kayu produksi dalam negeri

Indikator Keberhasilan

Dorong pembangunan industri mesin
perkayuan domestik

Rencana Aksi (Rekomendasi)
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Berkurangnya hambatan non-tarif untuk
perdagangan produk perkayuan
Berkurangnya tarif untuk produk perkayuan
yang masuk ke negara-negara

Lakukan lobby antar negara,khususnya
dengan negara tujuan ekspor utama

Aktif bernegosiasi dalam hal tarif di forum
pakta perdagangan (APEC)

Laporan Perdagangan produk perkayuan

Laporan Perdagangan produk perkayuan

Laporan Perdagangan produk perkayuan

Laporan perdagangan internasional

Terbangunnya jaringan pemasaran tingkat
regional dan internasional

Bertambahnya pasar baru untuk ekspor
produk perkayuan

Laporan statistik perdagangan

Diketahuinya produk-produk kompetitor
baik jenis maupun harganya

Depdag, Asosiasi

Depdag, Asosiasi

Depdag, Asosiasi

Depdag,Asosiasi, BRIK, FAO, ITTO

BPS, Depdag,Asosiasi, BRIK, FAO, ITTO

Depdag,Asosiasi, BRIK, FAO, ITTO

BPS, Depdag,Asosiasi, BRIK, FAO, ITTO

Laporan statistik perdagangan
Laporan perdagangan internasional

YLKI, ASMINDO

Depdag, ASMINDO

BSN, Pustanling-Dephut, Asosiasi

Pemda Prov/Kab/kota, Depperin, BPK
Dephut

Pelaku

Hasil wawancara dengan konsumen

Laporan perdagangan produk kayu olahan
dalam negeri

Laporan Badan Standarisasi Nasional

Laporan tahunan Dinas Kehutanan dan
Dinas Perindustrian Prov/Kab

Cara verifikasi untuk Monev

Produk kayu olahan Indonesia mudah
memasuki berbagai negara tujuan

Informasi yang tepat dan benar mengenai
produk kayu olahan impor tersedia untuk
konsumen
produk ekspor kayu olahan unggulan
semakin dikenal di pasar internasional

Meningkatnya volume konsumsi produk
kayu olahan dalam negeri

Indikator Keberhasilan
Industri perkayuan primer dan sekunder
terintegrasi sesuai dengan karakteristik
daerah
Jumlah produk kayu yang telah
distandarisasi meningkat

Perkuat peran asosiasi bidang kehutanan
nasional dalam promosi dan pemasaran
tingkat regional dan internasional

Berikan informasi tentang produk-produk
kayu olahan impor untuk perlindungan
konsumen
Lakukan roadshow produk-produk industri
kehutanan
Lakukan lobby internasional terutama ke
pasar tradisional (misal Jepang, Amerika
Serikat, Uni Eropa)
Lakukan riset pasar dan benchmarking
produk Indonesia dengan produk
kompetitor
Lakukan kolaborasi dengan asosiasi
kehutanan dan NGO yang memiliki jaringan
pemasaran kayu tingkat regional dan
internasional

Lakukan promosi dan kampanye
penggunaan produk-produk kayu olahan
dalam negeri

Lakukan standarisasi produk kayu

Kembangkan industri perkayuan sesuai
dengan karakteristik daerah

Rencana Aksi (Rekomendasi)

Tabel 11. Rencana Aksi, Indikator Keberhasilan, Cara Veriﬁkasi untuk Monev, dan Pelaku pada periode restrukturisasi (2007-2014; Lanjutan)
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Meningkatnya kegiatan R&D yang inovatif

Meningkatnya tenaga ahli desain produk
kayu olahan
Jumlah desain produk kayu olahan yang
terdaftar pada hak cipta meningkat

Kembangkan kerjasama/kolaborasi dengan
pusat-pusat desain produk kayu olahan

Fasilitasi pendaftaran produk baru untuk
mendapatkan hak paten

Bertambahnya lembaga pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan tenaga
trampil bersertifikat

Jumlah kredit baru yang disalurkan
perbankan ke sektor industri kehutanan
meningkat
Jumlah kredit baru yang disalurkan
perbankan ke sektor industri kehutanan
meningkat
Tenaga kerja terlatih di industri kehutanan
meningkat (tersertifikasi)

Hapusnya tarif impor barang modal

Indikator Keberhasilan

Berikan insentif dalam pemasaran produk
baru bagi perusahaan-perusahaan yang
melakukan riset dan pengembangan

Selenggarakan pelatihan-pelatihan bagi
operator mesin, supervisor
Kembangkan lembaga-lembaga pedidikan
yang menghasilkan tenaga-tenaga trampil
bersertifikat dalam bidang pengolahan kayu
lanjutan

Fasilitasi akses industri ke perbankan

Berikan kredit impor barang modal dengan
tingkat bunga rendah

Kurangi/hilangkan tarif impor barang modal

Rencana Aksi (Rekomendasi)

BI

Laporan tahunan BI

Jumlah paten produk yang terdaftar di HAKI

Laporan tenaga kerja

Jumlah desain produk meningkat

Laporan tenaga kerja, Depnaker

Depkumham

Perusahaan, Asosiasi, Depnaker, BPK

Asosiasi, Deperin, Perusahaan

Perusahaan, Depnaker, BLKI

Perusahaan, Asosiasi, Depnaker, BPK

BI

Laporan tenaga kerja

Pelaku
Depkeu, Deperin, Depdag, Asosiasi

Laporan tahunan BI

No dan Tgl SK pajak impor barang modal

Cara verifikasi untuk Monev

Tabel 11. Rencana Aksi, Indikator Keberhasilan, Cara Veriﬁkasi untuk Monev, dan Pelaku pada periode restrukturisasi (2007-2014; Lanjutan)
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Baplan,Tim Lahan Daerah, Perusahaan

Jumlah dan intensitas konflik yang terjadi
berkurang

Ada No & tgl sertifikat UM-HTI yang
tersertifikasi
Ada Peta lokasi pembangunan HTI yang
disahkan oleh Menhut

Laporan produksi tanaman

Laporan Mutasi Kayu (LMK)

Sampai dengan tahun 2025 semua unit
manajemen hutan tanaman tersertifikasi
Perencanaan pembangunan hutan
tanaman merupakan hasil sinkronisasi
antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan
Kabupaten
Dihasilkan jenis-jenis tanaman unggulan
hutan tanaman
Meningkatnya kayu hasil peremajaan
perkebunan yang digunakan IPHH secara
signifikan

Integrasikan pembangunan hutan tanaman
dengan pembangunan wilayah daerah

Tingkatkan pelaksanaan riset terpadu

Lanjutkan sosialisasi pemanfaatan bahan
baku kayu alternatif

Pemprov, Pemkab, Pemkot, Perusahaan

Perusahaan, BPK, Balitbang, RLPS, Dinas
Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, PT
Kehutanan

Baplan, BPK, BAPPEDA Propinsi dan
Kabupaten

BPK, LEI, APHI, Lembaga Sertifikasi dan
Perusahaan

BPHH, Masyarakat, Dinas Kehutanan
Kabupaten, Bupati

Baplan, BPK, Gubernur, Bupati, Kepala
Adat, Kadishut Prop dan Kabupaten

Ada no dan tgl SK Pengukuhan batas
IUPHHK-HT

Laporan BPHH

BPK, Baplan, Gubernur, Bupati, Dishut
Propinsi dan Dishut Kabupaten

Baplan, BPK, BAPPEDA Propinsi dan
Kabupaten

Pelaku

Ada monitoring time sheet sejak
permohonan sampai dengan pengesahan

Ada Peta lokasi pembangunan HTI yang
disahkan oleh Menhut

Cara verifikasi untuk Monev

Kembangkan sistem sertifikasi hutan
tanaman skema internasional

Perluas dan tingkatkan akses masyarakat
terhadap permodalan

Lanjutkan fasilitasi resolusi konflik lahan

Berikan insentif dan kemudahan dalam
investasi pembangunan hutan tanaman
kayu perkakas

Seluruh proses IUPHHK –HT sejak
permohonan sampai dengan pengesahan
(SK) maksimum diselesaikan dalam 180
hari kalender
SK Pengukuhan batas areal IUPHHK-HT
terbit maksimum 180 hari kerja setelah
terbitnya ijn konsesi
Menurunnya konflik penggunaan lahan
hutan tanaman
70 persen kredit yang ditargetkan
tersalurkan kepada masyarakat setiap
tahun

Indikator Keberhasilan
Perencanaan pembangunan HTI
merupakan hasil sinkronisasi antara
Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten

Rencana Aksi (Rekomendasi)

Integrasikan pembangunan hutan tanaman
kayu perkakas dengan pembangunan
wilayah

Tabel 12. Rencana Aksi, Indikator Keberhasilan, Cara Veriﬁkasi untuk Monev, dan Pelaku pada periode revitalisasi (2015-2025)
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Lanjutkan lobby-lobby internasional

Lanjutkan promosi terpadu, dan intensifkan
public relation
Lanjutkan roadshow produk-produk kayu
olahan unggulan

Lanjutkan sertifikasi legalitas produk

Bangun pelabuhan peti kemas di sentrasentra produk ekspor
Bangun sarana transportasi dari sentra
industri ke pelabuhan
Lanjutkan penyelenggaraan pelatihanpelatihan bagi operator mesin, supervisor,
dan manajemen

Lanjutkan pemberantasan pungutan liar

Lanjutkan rencana pengembangan
integrasi industri dengan pembangunan
wilayah daerah

Lanjutkan bantuan teknis penggantian
mesin-mesin

Syaratkan pelaksanaan SILIN dalam RKT
pengusahaan hutan alam produksi

Rencana Aksi (Rekomendasi)

Produk kayu olahan bersertifikat lacak
balak
Jumlah volume dan nilai ekspor produk
kayu olahan Indonesia meningkat
produk ekspor kayu olahan unggulan
semakin dikenal di pasar internasional
Produk kayu olahan Indonesia mudah
memasuki berbagai negara tujuan

Tenaga kerja terlatih bersertifikat di industri
kehutanan meningkat

Industri perkayuan primer dan sekunder
terintegrasi sesuai dengan karakteristik
daerah
Tafsiran peraturan atau hukum yang
seragam (tidak terjadi multi tafsir)
Tersedianya pelabuhan peti kemas di
tempat yang diperlukan
Tersedianya sarana transportasi yang
memadai

Teknologi pengolahan kayu sudah lebih
efisien

Indikator Keberhasilan
Kontribusi pasokan bahan baku kayu dari
hutan alam yang dikelola dengan SILIN
signifikan
Tersedia tenaga kerja terlatih dalam
penggunaan mesin-mesin yang
berteknologi baru

Lembaga sertifikasi, Perusahaan, Asosiasi,
Pustanling
Depperin, Dephut, Asosiasi, Depdag,
Perusahaan
BPS, Depdag,Asosiasi, BRIK, FAO, ITTO
Depdag,Asosiasi, BRIK, FAO, ITTO

Laporan statistik perdagangan
Laporan perdagangan internasional

Perusahaan, Asosiasi, Depnaker, BPK

Jumlah perusahaan yang memperoleh
sertifikat
Laporan perdagangan, Laporan BPS,
Laporan Asosiasi industri perkayuan

Laporan tenaga kerja

Dep PU, Dephub, Pemprov, Pemkab/kota

Pelindo, Pemprov, Pemkab, Asosiasi

POLRI, Kejaksaan,Pengadilan dan Setjen

Terbitnya Nota Kesepahaman
Jumlah dan beroperasinya pelabuhan peti
kemas
Jumlah dan beroperasinya sarana
transportasi

Pemda Prov/Kab/kota, Depperin, BPK
Dephut

Laporan tahunan Dinas Kehutanan dan
Dinas Perindustrian Prov/Kab

Asosiasi, BPK

Perusahaan, Asosiasi, Depnaker, BPK

Laporan tenaga kerja
Tersedia tenaga kerja terlatih dalam
penggunaan mesin-mesin yang
berteknologi baru

BPK, Pemprov, Pemkab, Asosiasi,
Perusahaan

Pelaku

RKT SILIN

Cara verifikasi untuk Monev

Tabel 12. Rencana Aksi, Indikator Keberhasilan, Cara Veriﬁkasi untuk Monev, dan Pelaku pada periode revitalisasi (2015-2025; Lanjutan)
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Meningkatnya tenaga ahli desain produk
kayu olahan
Bertambahnya pasar baru untuk produk
kayu olahan
Jumlah desain produk kayu olahan yang
terdaftar pada hak cipta meningkat

Kembangkan kerjasama/kolaborasi dengan
pusat-pusat desain produk kayu olahan

Ikuti standar produk kayu olahan sesuai
dengan pasar yang dituju

Lakukan perlindungan HAKI

Meningkatnya kegiatan R&D yang inovatif

Berikan insentif bagi perusahaanperusahaan yang melakukan riset dan
pengembangan

Selenggarakan pelatihan-pelatihan bagi
operator mesin, supervisor

Fasilitasi akses industri ke perbankan

Berikan kredit impor barang modal

Jumlah kredit baru yang disalurkan
perbankan ke sektor industri kehutanan
meningkat
Jumlah kredit baru yang disalurkan
perbankan ke sektor industri kehutanan
meningkat
Tenaga kerja terlatih di industri kehutanan
meningkat (tersertifikasi)

Hapusnya tarif impor barang modal

Kurangi/hilangkan tarif impor barang modal

Kembangkan produk-produk baru yang
disukai pasar

Lanjutkan sertifikasi produk kayu olahan

Indikator Keberhasilan
Diketahuinya produk-produk kompetitor
baik jenis maupun harganya
Jumlah produk kayu yang bersertifikat
meningkat
Meningkatnya konsumsi produk kayu
olahan baru

Rencana Aksi (Rekomendasi)
Lanjutkan riset pasar dan benchmarking
produk Indonesia dengan produk

Jumlah paten produk yang terdaftar di HAKI

Laporan Perdagangan produk perkayuan

Laporan tenaga kerja

Jumlah desain produk meningkat

Laporan tenaga kerja

Laporan tahunan BI

Laporan tahunan BI

No dan Tgl SK pajak impor barang modal

Depkumham

Depdag, Asosiasi

Perusahaan, Asosiasi, Depnaker, BPK

Asosiasi, Deperin, Perusahaan

Perusahaan, Asosiasi, Depnaker, BPK

BI

BI

Depkeu, Deperin, Depdag, Asosiasi

Depdag, ASMINDO

Lembaga sertifikasi, Perusahaan, Asosiasi,
Pustanling

Laporan Badan Standarisasi Nasional
Laporan perdagangan produk kayu olahan
dalam negeri

BPS, Depdag,Asosiasi, BRIK, FAO, ITTO

Pelaku

Laporan statistik perdagangan

Cara verifikasi untuk Monev

Tabel 12. Rencana Aksi, Indikator Keberhasilan, Cara Veriﬁkasi untuk Monev, dan Pelaku pada periode revitalisasi (2015-2025; Lanjutan)
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VIII. Kondisi Pemungkin
Dalam mengembangkan industri perkayuan, setelah visi dirumuskan, maka misi, sasaran dan target, rekomendasi
strategis, serta langkah tindak lanjut merupakan resep atau kondisi keharusan (necessary condition) agar tujuan akhir
dapat diwujudkan. Namun demikian, semua ini belumlah cukup. Masih diperlukan syarat lain yang merupakan
kondisi pemungkin atau suﬃcient condition, agar strategi dan langkah tindak lanjut dapat dilaksanakan sesuai dengan
yang telah direncanakan. Kondisi pemungkin terdiri dari prasyarat dan keterkaitan makro dan mikro ekonomi.

8.1.

Prasyarat

Berikut ini adalah tujuh prasyarat penting yang harus ada untuk terwujudnya industri kehutanan yang tangguh
seperti yang dijelaskan dalam visi dan misi dimuka. Ketujuh prasyarat tersebut adalah:

a.

Kemauan politik (political will), yaitu kejelasan, komitmen yang tinggi dari para penentu kebijakan dan
seluruh stakeholders terkait. Kemauan politik harus ditunjukkan dengan konsisten dan terus menerus.
Untuk itu diperlukan dukungan politik yang stabil, dana yang memadai, dan dorongan dari semua pihak,
baik pemerintah, maupun non-pemerintah. Biasanya tidak semua pihak akan merasa nyaman dengan
dinamika perubahan kebijakan, karena ada pihak yang diuntungkan dan juga dirugikan, walaupun
perubahan itu ditujukan semata-mata untuk kepentingan nasional. Oleh karena itu, tanpa dukungan
politik dan komitmen semua pihak dalam jangka panjang, strategi ini hanyalah akan menjadi acuan di
atas kertas saja.
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b.

Kepemilikan nasional (national stewardship), yaitu rasa memiliki kekayaan terhadap seluruh aset
nasional. Di dalam UUD 45 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung
di dalamnya merupakan milik negara dan perlu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pemerintah, oleh karena itu bertangung-jawab untuk mengatur hak dan tanggung-jawab untuk
mengelola seluruh sumberdaya ini, termasuk sumberdaya hutan. Tanpa adanya rasa kepemilikan ini,
seluruh asset nasional akan banyak terbuang, digunakan secara ilegal, atau menjadi terbengkalai dan
musnah. Pembalakan liar, penguasaan kawasan hutan oleh sekelompok masyarakat, dan lemahnya
pengawasan di lapangan merupakan contoh-contoh lemahnya rasa kepemilikan nasional.

c.

Kelembagaan ekonomi, yaitu hubungan keterkaitan ekonomi antara seluruh pihak terkait yang terbuka,
transparan dan adil. Hubungan keterkaitan ekonomi ini harus didorong dan diperkuat melalui transaksi
yang adil dan terbuka antara semua pihak, dan dengan mematuhi semua hukum dan peraturan yang
berlaku. Aturan main seperti ini akan mendorong pemerintah, investor, dan semua pihak terkait untuk
bersama-sama menjalankan suatu kebijakan dan menanggung resiko apapun yang mungkin terjadi
akibat diberlakukannya kebijakan tersebut. Kelembagaan ekonomi ini akan dijelaskan lebih rinci pada
sub bagian berikutnya, yaitu Keterkaitan Makro dan Mikro Ekonomi.

d.

Jaminan akses terhadap lahan dan jaminan berusaha. Kegiatan sektor kehutanan merupakan
investasi jangka panjang yang memerlukan jaminan berusaha bagi para investor. Namun di sisi lain,
kegiatan kehutanan juga bersinggungan dengan berbagai kepentingan di luar kehutanan, dan juga
dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Dalam banyak kasus, konﬂik kepentingan
antara para pihak sering terjadi di lapangan. Oleh karena itu mutlak diperlukan kemampuan untuk
mengelola biaya dan manfaat sepanjang waktu. Tanpa adanya kepastian lahan dan kejelasan mengenai
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akses terhadap sumberdaya hutan, investasi pada sektor kehutanan kemungkinan sulit untuk bisa
berhasil. Maksudnya adalah bagaimana pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha diatur dalam suatu
sistim tenurial yang jelas. Tenurial adalah kumpulan aturan, kewajiban, dan hak (bundle of rights) para pihak
untuk memanfaatkan sumberdaya lahan dan hutan secara transparan, berkelanjutan dan berkeadilan.
e.

Pelimpahan otoritas kepada pembuat kebijakan di lapangan. Ini berkaitan erat dengan proses
desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan dalam bidang kehutanan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah provinsi dan kabupaten. Desentralisasi memerlukan perubahan fundamental dalam tata
hubungan kerja antara berbagai level pemerintahan, dan antara pemerintah dengan para pelaku usaha
dan masyarakat. Apabila kewenangan dan tanggung jawab setiap level pemerintahan itu belum jelas
atau ditafsirkan secara berbeda oleh para pihak, maka akan terjadi pengelolaan yang salah dan eksploitasi
sumberdaya hutan secara berlebihan.

f.

Aturan yang jelas bagi kelembagaan masyarakat dan institusi publik. Pemberian akses dan ijin
pemanfaatan hutan selama ini sering dilakukan dengan tidak jelas sehingga menimbulkan kerancuan
di lapangan. Kebijakan yang dilakukan seharusnya dilakukan dengan kelembagaan yang berbasis pasar.
Akibatnya, biaya-biaya yang dikenakan untuk DR dan PSDH, misalnya, menjadi bagian dari akuntabilitas
manfaat hutan antara pemerintah dan para pelaku usaha. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan hak
dan kewajiban masyarakat menjadi kurang diperhatikan. Karena kelemahan aturan seperti ini, banyak
kawasan hutan yang ditinggalkan atau tidak dikelola menjadi ”tidak bertuan” dan terjadilah perambahan
hutan yang seolah-olah terjadi dengan disengaja.

g.

Kapasitas sumberdaya manusia. Latar belakang pendidikan, tingkat kesejahteraan, pengalaman,
kepercayaan dan budaya para pihak sangat menentukan berhasil tidaknya pengelolaan hutan dan
pengembangan industri perkayuan. Oleh karena itu, sumberdaya manusia menjadi bagian yang sangat
menentukan dalam tata kelola kehutanan yang baik (good forest governance). Praktek-praktek nepotisme
dan KKN akan berdampak luas terhadap kinerja sektor kehutanan. Untuk merubah kebiasaan, persepsi,
dan perilaku para pihak, investasi sosial dalam pembangunan sumberdaya manusia seharusnya menjadi
komponen sentral.

2.2. Keterkaitan makro dan mikro ekonomi
Industri perkayuan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri dan terlepas dari seluruh rangkaian dan sistim
pembangunan sosial, ekonomi dan politik, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional. Sebagaimana
telah dijelaskan dimuka, industri perkayuan selama ini merupakan kontributor penting terhadap perekonomian
negara, namun kontribusinya terus menurun dari tahun ke tahun. Karena itu industri perkayuan ke depan diarahkan
agar mampu bersaing di pasar global. Daya saing yang tinggi ditentukan oleh meningkatnya produktivitas, yaitu
meningkatnya output dibandingkan dengan input yang sama. Sementara produktivitas itu sendiri ditentukan oleh
nilai produk dan jasa, serta eﬁsiensi produksi.
Menurut Porter (2006), daya saing yang tinggi ditentukan oleh keberhasilan makro ekonomi, kestabilan sosial,
politik dan peraturan perundangan. Namun ini belumlah cukup. Keberhasilan makro ekonomi yang sesungguhnya
harus dibangun dari keberhasilan mikro ekonomi. Dalam konteks industri perkayuan, maka ekonomi mikro yang
dimaksud adalah bagaimana perusahaan melakukan strategi yang canggih (sophisticated) dalam mengoperasikan
perusahaannya. Strategi inilah yang menentukan terciptanya iklim usaha yang sehat dan kondusif pada industri
perkayuan nasional.
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Selanjutnya Porter mengemukakan bahwa beberapa hal yang perlu dijadikan prioritas untuk meningkatkan
makro ekonomi Indonesia adalah perlunya melakukan reformasi dalam sistim perundang-undangan, dihindarinya
kebijakan yang selalu berubah-ubah, disederhanakannya birokrasi pemerintahan, dibangunnya jaring pengaman
sosial (social safety net), dan dilakukannya koordinasi yang baik antara lembaga publik dan lembaga masyarakat.
Dalam level perusahaan (mikro ekonomi), untuk meningkatkan sistim usaha yang baik, maka antara lain perlu
ditingkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana industri yang ada, keterampilan sumberdaya manusia,
dan dibangunnya zona-zona ekonomi tertentu. Dalam kaitan ini, pengembangan ekonomi juga harus berdasarkan
konsep clustering, termasuk industri perkayuan. Dalam konteks yang lebih luas, maka kerjasama ekonomi regional
seperti ASEAN bisa lebih ditingkatkan.
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IX
Penutup

IX. Penutup
Untuk dapat mewujudkan restrukturisasi dan revitalisasi industri kehutanan dalam jangka pendek maupun
jangka panjang harus melibatkan semua stakeholders guna melakukan strategi yang terpilih sebagaimana diuraikan
dalam Bab VI (rekomendasi strategi). Implikasi dari strategi tersebut adalah tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja
industri perkayuan menurun untuk sementara. Koordinasi dan kerjasama dari beberapa kementrian/departemen
terkait sangat diperlukan. Di lain pihak, strategi ini mengurangi tekanan terhadap hutan alam dan sekaligus
memberikan ruang bagi perusahaan perkayuan yang eﬁsien untuk beroperasi.
Ketika hasil ekstensiﬁkasi dan intensiﬁkasi hutan tanaman pada tahap pertama (jangka pendek) dapat
direalisasikan, kesenjangan antara permintaan dan pasokan kayu akan berkurang, khususnya kayu pulp, namun
kesenjangan antara permintaan dan pasokan kayu perkakas tetap tinggi. Strategi lainnya yang perlu dilakukan
dalam jangka pendek dari sisi permintaan adalah memodiﬁkasi mesin-mesin atau peralatan agar industri kayu
eﬁsien, fokus pada produk bernilai tambah tinggi, dan mendukung tumbuh dan berkembangnya Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) pengolahan kayu, khususnya produk kayu sekunder yang dapat beradaptasi dengan perubahan
dinamika pasar sehingga menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan baru.
Permintaan dan pasokan kayu yang lestari diperkirakan sudah seimbang pada jangka panjang, khususnya kayu
perkakas, bahkan pasokan kayu pulp diperkirakan telah melampaui permintaan domestik, serta industri perkayuan
sudah beroperasi dengan eﬁsien dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar maupun bahan baku. Strategi
jangka panjang berikutnya adalah mempertahankan dan meningkatkan daya saing internasional hasil hutan
kayu dan mengembangkan industri perkayuan Indonesia yang menghasilkan nilai tambah tinggi dan mampu
menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Hal yang perlu diperhatikan terutama adalah kondisi pemungkin (enabling conditions) untuk mendukung
terwujudnya industri perkayuan yang tangguh dan memiliki daya saing sehingga Indonesia mampu bangkit kembali
menjadi negara produsen utama industri perkayuan. Dengan demikian diharapkan industri perkayuan Indonesia
dapat berperan lebih besar dalam memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional.
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Stock Bahan Baku di IPHHK Per 31
Desember Tahun Sebelumnya
RKT-UPHHK Hutan Alam
a. Bahan Baku Serpih (Bakau)
b. Kayu Bulat Besar
RKT-UPHHK Hutan Tanaman (Kayu
Tanaman)
Land Clearing Kayu Alam RKTUPHHK Hutan Tanaman
1. Kayu Bulat Kecil dan BBS
2. Kayu Bulat Besar
IPK Perkebunan, Transmigrasi dan
Tambang
1. Kayu Bulat Kecil dan BBS
2. Kayu Bulat Besar
Perum Perhutani (*)
Hutan Rakyat (*)
Impor *)
Kayu Lelang (*)
Kayu Perkebuna (*)
Jumlah Termasuk stock Per 31
Desember Tahun Sebelumnya
Jumlah Tidak Termasuk stock Per 31
Desember Tahun Sebelumnya

1

13,164,383.86
10,195,056.75
2,969,327.11
2,009,459.62
641,641.99
1,367,817.63
80,081.00
904,319.00
470,690.00
10,287.00
104,481.00
39,651,335.65
39,651,335.65

1,172,620.34
156,877.86
2,073.00
0.00
2,073.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,270,280.07
2,706,340.07

4,692,332.30
183,002.39
4,509,329.91
18,215,301.87

0.00

Tahun Berjalan

1,329,498.20

354,323.89
59,117.36
295,206.53
1,020,444.98

3,563,940.00

Sisa Stock Tahun
2004

42,357,675.72

641,641.99
1,369,890.63
80,081.00
904,319.00
470,690.00
10,287.00
104,481.00
45,921,615.72

11,367,677.09
3,126,204.97
2,011,532.62

14,493,882.06

5,046,656.19
242,119.75
4,804,536.44
19,235,746.85

3,563,940.00

Jumlah

2,793,441.04

61,565.55
131,242.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,955,976.40

1,113,989.32
149,033.97
192,807.65

1,263,023.29

337,610.10
59,117.36
278,492.74
1,000,000.00

4,162,535.36

Perkiraan Sisa
Stock Tahun 2005

41,111,939.77

609,559.89
1,299,426.75
91,575.79
1,015,658.78
500,000.00
12,487.61
437,066.28
41,111,939.77

9,685,303.91
2,820,860.75
1,908,986.64

12,506,164.67

6,640,000.00
230,000.00
6,410,000.00
18,000,000.00

0.00

Tahun Berjalan J

Tahun 2006 (M3)
Keterangan

43,905,380.81

6,977,610.10
289,117.36
6,688,492.74
Rencana quota
19,000,000.00
tahun 2006 sebesar
8 juta. Berdasarkan
13,769,187.96
movev tahun-tahun
sebelumnya
10,799,293.23
realisasi kayu bulat
2,969,894.72
yang masuk ke
2,101,794.29
IPHHK s/d akhir
tahun berkisar
671,125.44
antara 75 s/d 85%
1,430,668.85
dari quota tebangan
91,575.79
tahun yang
1,015,658.78
bersangkutan
500,000.00
12,487.61
437,066.28
48,067,916.17

4,162,535.36

umlah

Catatan: *Untuk tahun 2005 merupakan angka rencana RPBBI IPHHK, sedangkan untuk tahun 2006 merupakan prediksi rencana IPHHK
- Berdasarkan data monev, stock kayu per 31 Desember tahun sebelumnya di HPH sebesar 5% dari quota tebangan tahun yang bersangkutan
- Berdasarkan data monev, stock kayu per 31 Desember tahun sebelumnya di HTI sebesar 6% dari produksi kayu tahun berikutnya
- Berdasarkan data monev, stock kayu per 31 Desember tahun sebelumnya di IPK sebesar 10% dari produksi tahun sebelumnya
- Berdasarkan data monev, realisa pemenuhan bahan baku IPHHK yang berasal dari HPH setiap tahunnya berkisar antara 75 / 85% dari quota tahun yang bersangkutan

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Produksi kehutanan, Departemen Kehutanan (2007).

6
7
8
9
10

5

4

3

2

Sumber Bahan Baku

No.

Tahun 2005 (M3)

Lampiran 1. Kemampuan Suplai Bahan Baku Tahun 2005 dan Prediksi Suplai Bahan Baku Tahun 2006
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