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Kebutuhan 
Playwood di Korea Selatan

Industri furniture di 
Korea Selatan 

berkembang cukup pesat. 
Nilai ekspor negara ini 

untuk produk-produk 
furniture pun 

menunjukkan tren yang 
selalu meningkat. Inilah 

yang mendorong 
kebutuhan plywood 

mereka terus meningkat 
dan menjadi peluang 

tersendiri bagi para 
eksportir 

Indonesia. 

Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan makin 
diperhitungkan dunia.  Pertumbuhan ini 
diprediksi bakal terus naik seiring dengan makin 
pesatnya pergerakan dan perkembangan sektor 
industri di negara yang berjuluk Macan Asia ini. 

Diantara sektor industri  di  Korsel  yang 
mengalami pertumbuhan cukup signifikan dari 
tahun ke tahun adalah industri konstruksi dan 
furniture. Kedua industri ini merupakan penyerap 
terbesar plywood (kayu lapis) di pasar Korsel.  

Untuk industri konstruksi, penggunaan plywood 
dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai 
bahan structural, eksterior dan juga untuk interior. 
Sedangkan untuk industry furniture, plywood 
merupakan bahan dasar utama yang belum 
banyak tergantikan. 

Meningkatnya kebutuhan plywood di sektor 
industri konstruksi ini bisa dilihat dari terus 
bertambahnya jumlah proyek konstruksi yang 
ada di Korea Selatan.  Berdasarkan data 
pemerintah Korsel tahun 2014, pertumbuhan 
jumlah proyek konstruksi di Korea Selatan 
mengalami peningkatan menjadi 515.251 proyek 
dari tahun sebelumnya (2013) yang hanya 
berjumlah hanya 440.116 proyek. 

plywood 



Kabar menariknya, industri furnitur di Korea Selatan juga mengalami 
kenaikan tiap tahunnya. Hal ini bisa dibaca dari nilai ekspor furniture 
Korea Selatan yang selalu meningkat. Memang, pada tahun 2014 
sempat mengalami penurunan dari US$ 2.402.748 juta pada tahun 
2013 menjadi US$ 2.382.156 juta. 

Meski demikian, secara umum beberapa tahun terakhir nilai ekspor 
Korsel di sektor ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke 
tahun. Peningkatan ekspor furniture Korea Selatan ini memberikan 
peluang yang sangat  besar  bagi  pengusaha Indonesia . 
Sebab,semakin besar nilai ekspor furniture Korea Selatan, kebutuhan 
akan bahan baku plywood juga pasti meningkat.

Memang, saat ini sudah banyak produk substitusi untuk di jadikan 
bahan dasar. Namun, plywood tetap menjadi pilihan pertama industri 
furniture Korsel mengingat kualitas dan karakter plywood yang belum 
bisa tergantikan secara utuh. 



Impor Plywood Korsel Terus Naik

Impor Plywood Korsel Terus Naik
Makin besarnya kebutuhan kayu 

lapis di Korsel membuat negara 
ini sangat bergantung pada impor 

dan angkanya terus naik setiap 
tahun. Dari tahun 2013-2017 

misalnya, tren kenaikan impor 
kayu lapis Korsel mencapai rata-

rata 4,3%. 

Pada tahun 2014, nilai impor 
mengalami kenaikan sebesar 

7,7% dan di 2015 sempat 
mengalami penurunan sebesar 

2%,. Selanjutnya pada tahun 
2016 dan 2017 nilai impor 

mengalami peningkatan yaitu 
sebesar 8,8% dan 2,8 apabila 

dibandingkan tahun sebelumnya.
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Dalam perdagangan dunia, produk kayu lapis berkode (HS 4412) 
dan memiliki belasan komoditi turunan utama. 

Komoditas turunan produk kayu lapis (HS 4412)

Sumber: customs.go.kr http://customsjakarta.com/



Nilai Impor Produk Plywood Korea Selatan (Ribu US$)

Sumber: ITC

Berdasarkan jenisnya, nilai impor Korsel 
yang meningkat dengan sangat drastis dan 
menjadi yang terbesar di tahun 2017 adalah 
impor produk kayu lapis dengan kode HS. 
441231. Sedangkan untuk produk dengan 
HS. 441232 mengalami penurunan yang 
cukup drastis, yaitu dari US$ 499,05 ribu di 
tahun 2016 menjadi hanya US$ 2.637 ribu di 
tahun 2016. 

Sedangkan dari segi volume, volume impor 
HS. 441231 mengalami peningkatan yang 
signifikan, yaitu dari 35 ribu ton di tahun 
2015 menjadi 191 ribu ton di tahun 2017. 
Sebaliknya, volume impor HS. 441232 
mengalami penurunan yang cukup tajam, 
dari 171 ribu ton di tahun 2016 menjadi 0.93 
ribu ton di tahun 2017.



Plywood Indonesia Sangat Bersaing di Korsel

China

Viet Nam

Others (<2%)

Indonesia

Finlamd

Malaysia

Russian Federation

Sumber: ITC, diolah

Berdasarkan data yang ada, negara 

penyuplai kayu lapis terbesar ke 

Korsel adalah Indonesia. Pada tahun 

2017 misalnya, Indonesia memasok 

sebesar 27,5 % dari total impor. 

Posisi berikutnya baru ditempati oleh 

Vietnam (20,9%), China (20,6%), 

Malaysia (18,3%), Rusia (4,6 %)  dan 

Finlandia (4,0%). Kelima negara ini 

hanya menyisakan pangsa pasar 

sebesar 4,0 % untuk negara-negara lain.

Pangsa Impor Korea Selatan 

untuk Kayu Lapis Tahun 2017 

(Berdasarkan Nilai Impor, Ribu US$)

Impor kayu lapis dari Indonesia terus mengalami 

peningkatan di tahun 2014, 2015, 6 dan 2017. 

Secara berurutan,  angka kenaikannya adalah 

sebesar 44,1%, 29,7%, 29,9% dan 6,7 % bila 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi yang 

besar untuk mengungguli China dan menguasai 

pasar kayu lapis di Korea Selatan.

Untuk diketahui, nilai dan volume impor Korsel dari 

Indonesia yang terbesar di tahun 2017 adalah 

untuk produk kayu lapis berkode HS. 441231. 

Bahkan, nilainya meningkat tajam, yaitu dari 

US$ 37,5 juta di tahun 2016 menjadi 

US$ 175,42 juta di  tahun 2017. Adapun 

dari segi volume, peningkatannya juga sangat 

signifikan, yaitu dari 37.488 ribu ton 

di tahun 2016 menjadi 191,526 ribu ton 

di tahun 2017. 



HS Kode
 

Impor Korsel dari Indonesia (Volume dan Nilai)

 2013  2014  2015 2016  

441231  56.957  96.42  131.713 35.79  

441232  1.915  2.395  3.967 171.695  

441239   733  3.514 3.715  

441294  13.422  16.221  17.352 18.495  

441299  2.841  2.607  6.475 2.081  

Sumber: ITC 

 

HS Kode

441231 65.106 99.684 129.183 37.488  

441232 2.245 3.094 3.903 145.9  

441239   ‐ 550 2.255 3.276  

441294 12.337 12.885 12.471 11.825  

441299 2.903 2.802 6.509 1.908  

Impor Korsel dari Indonesia (US$)

Sumber: ITC 

2013 2014 2015 2016  

Impor Korsel dari Indonesia (tons)

2017 

191.526 

928 

1.238 

18.509 

922 

-

175.423 

833 

1.081 

12.058 

775 

2017 

Sedangkan posisi kedua ditempati 
oleh produk kayu lapis berkode 
HS. 441294. Nilai impor produk ini 
cenderung stabil dan di 2017 
mencapai US $ 12.058 ribu.
Meskipun demikian, kondisi di 
atas sudah bisa menggambarkan 
bahwa Indonesia memiliki potensi 
yang cukup besar untuk 
mengembangkan pasar HS 441239.



Standar dan Spesifikasi 
Plywood di Korea Selatan

Korean Forest Research 
Institute (KFRI) telah 

membuat spesifikasi dan 
standar kualitas untuk 

produksi kayu guna 
mengontrol kualitas 

produksi kayu yang ada di 
pasar.  Oleh karena itu, 

eksportir kayu lapis 
Indonesia sebaiknya 

 melampirkan 
Sistem Verifikasi 

Legalitas Kayu (SVLK) 
yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Kehutanan 
Indonesia. 

Industri kayu di Korea Selatan pertahunnya bisa mencapai 3.5 
milyar won. Angka ini mengindikasikan masih sangat 
besarnya ceruk pasar plywood di Korsel. Apalagi, 85% 
produksi kayu di Korea Selatan merupakan produk impor dari 
luar negeri. 

Sebagai catatan, di Korea Selatan kesadaran tentang 
sertifikasi untuk produk dari kayu masih rendah. Namun, 
beberapa tahun terakhir kesadaran tersebut semakin 
meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Research Institute for Agriculture and Life Sciences, Seoul 
National University, tiga dari empat konsumen bersedia untuk 
membeli produk dari kayu yang bersertikat. 61,8% responden 
bersedia membayar lebih mahal 0-10% produk dari kayu yang 
bersertifikat. 

Bahkan, Korean Forest Research Institute (KFRI) selaku 
lembaga yang berkaitan dengan produk kayu telah membuat 
spesifikasi dan standar kualitas untuk produksi kayu guna 
mengontrol kualitas produksi kayu yang ada di pasar.  

Oleh karena itu, akan lebih baik bagi eksportir kayu lapis 
Indonesia untuk melampirkan Sistem Verifikasi Legalitas 
Kayu (SVLK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan 
Indonesia. 



Kayu Lapis 
Standar Korea 

Untuk produk kayu lapis, 
Pemerintah Korea juga 
menerapkan beberapa standar. 
Beberapa contoh Standar Korea 
untuk produk kayu lapis adalah 
sebagai berikut:

Plywood biasa 
(KS F 3101):

Cara produksi : 
cara biasa, LFE (Low Formaldehyde 
Emission), tahan ngengat, tahan api
Bahan perekat : 
Melamine Formaldehyde Glue for 
Exterior, Urea & Mixed Formaldehyde 
Glue for Exterior, dan Urea 
Formaldehyde Glue for Interior
Kualitas : 
Level 1, Level 2
Komposisi kayu : 
Plywood needleleaf (daun jarum), 
plywood broadleaf (daun lebar), 
kombinasi daun jarum dan daun lebar

Plywood concrete mold 
(Plywood cetakan beton) 
(KS F 3110)

Proses pengolahan permukaan : 
biasa, diolah
Kualitas : level 1, level 2
Komposisi kayu : 
Plywood needleleaf (daun jarum), 
plywood broadleaf (daun lebar), 
kombinasi daun jarum 
dan daun lebar

Plywood special 
proof with decoration 
(KS F 3106)

Cara produksi : 
cara biasa, LFE(Low Formaldehyde 
Emission), tahan ngengat, tahan api
Bahan perekat : 
Melamine Formaldehyde Glue for 
Exterior, Urea & Mixed Formaldehyde 
Glue for Exterior, dan Urea Formaldehyde 
Glue for Interior
Kegunaan : 
tipe-F (digunakan pada atap), tipe-FW 
(digunakan pada tembok biasa), tipe-SW 
(digunakan pada tembok khusus)
Kualitas : 
Level 1, Level 2



Prosedur Kepabeanan Umum Korea Selatan

Semua barang yang di impor ke Korea harus 
dideklarasikan dan diterima oleh Korean Customs 
Service (KCS) agar dapat dirilis untuk konsumsi 
domestik. 

Adapun untuk produk kayu lapis impor, agar  
dapat didistribusikan di Korea Selatan maka 
harus memenuhi persyarakatan sebagai 
berikut: 

 Eksportir memenuhi spesifikasi yang tertera
pada Article 20,1Act on the Sustainable Use of
Timbers

 Mendapatkan label kualitas dan spesifikasi
setelah menyelesaikan inspeksi dari quality
and standard investagion agency dibawah
Minister of the  Korea Forest Service 

Selain itu, untuk kepentingan pengiriman 
produk ekpor umumnya dalam pemeriksaan 
bea cukai ekspor dibutuhkan beberapa 
dokumen utama, seperti :

 Lisensi impor (untuk perijinan produk-produk
apa saja yang bisa diimpor beserta 
ketentuannya)

 Commercial Invoice
 Deklarasi Harga
 B/L (Bill of Lading)
 Packing List
 Bukti-bukti syarat perijinan berdasarkan 
artikel 226 dalam peraturan Customs Act
 Certi�cate of Origin
 Aplikasi untuk keperluan bea, tarif, dan 
sebagainya (opsional)



Tarif Bea Masuk Impor di Korea Selatan

Sumber: customs.go.kr

Tarif Impor

Tarif impor yang 
dikenakan Korea 
Selatan terhadap 

Indonesia untuk 
produk kayu lapis 

adalah sebagai 
berikut:



Di Korea Selatan pasar untuk produk do it yourself (DIY) 
memuliki tren positif. Produsen kayu lapis Indonesia dapat 
menjalin kerjasama dengan perusahaan furnitur DIY yang 
membutuhkan bahan baku dari kayu lapis. Selain itu, 
produsen juga dapat bekerja sama dengan kontraktor 
bangunan di Korea Selatan. 

Harga kayu lapis dari Indonesia lebih mahal dibandingkan 
dengan dari negara Asia lainnya. Harga yang lebih mahal 
harus diimbangi dengan kualitas yang lebih baik.

Berpartisipasi dalam pameran terkait dengan produk kayu 
lapis yang diadakan di Korea Selatan setiap tahunnya. 
Partisipasi dalam pameran diharapkan dapat memperluas 
koneksi para eksportir dan juga membantu 
memperkenalkan produk kayu lapis dari Indoneisa.

Menjalin kerjasama dengan dengan asosiasi lokal. Melalui 
KADIN, para pengusaha  dapat berusaha menghubungi 
asosiasi pengusaha kayu lapis di Korea Selatan untuk 
mempelajari pasar, standar, kualitas, dan konsumen kayu 
lapis di negara tersebut.

Ada beberapa hal yang 
dapat dilakukan para 

eksportir Indonesia untuk 
mempermudah proses 

pemasaran produk kayu 
lapis di Korea Selatan. 

Diantaranya adalah:

Tips
Strategi 
memasuki pasar 
Korea Selatan



Pameran - Pameran



Perusahaan-perusahaan Terkait



 Kedutaan Besar 
Korea Selatan,Jakarta

Jl. Jenderal Gatot Subroto
Kav. 57 Jakarta Selatan 12950
Tel : (+62) 21 2967 2555
Fax : (+62) 21 2967 2556 / 2557
E- mail : koremb_in@mofat.go.kr

 

 

 

 

 

KOTRA
Korea Trade Promotion 
CorporationJakarta

Wisma GKBI, 21F Suite 2102
Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, 
Jakarta 10210,Indonesia
Tel : (+62)215741522
Fax: (+62)215722187
E- mail : jakarta@kotra.or.kr 

 

 

 

 

 

KOICA
Korea International 
CooperationAgency
Jakarta

Jl. Gatot Subroto No.58, 
Jakarta Selatan- 12930
Indonesia

Perwakilan Korea Selatan 
di Indonesiaea 

Kedutaan Besar 
Republik Indonesia
untuk Korea Selatan 
di Seoul

55 Yeoeuido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul 150-010, Republik Korea
Telp : (02)-783-5675/77
(02)-783-5371 atau 72

Fax : (02)-780-4280
E-mail : pensosbud@indonesiaseoul.org
Website : www.indonesiaseoul.org / atdag
kor@depdag.go.id

Indonesian Trade and 
Promotion Center (ITPC)
Busan

1st floor, #103 Korea Express 
Building 1211-1 Choryang-dong, 
Dong-gu, Busan
Korea Selatan

Telp : 82-51-441-1708
Fax : 82-51-441-1629
E-mail :Itpc_kor@yahoo.com
Website :www.itpc-busan.kr

Perwakilan Indonesia
di Korea Selatan

Informasi Penting Daftar Organisasi 
Terkait Impor

Korea Custom Service
Building 1, Government Complex-Daejeon, 
189, Cheongsa-ro, Seo-gu , Daejeon, Korea 
http://www.customs.go.kr/
1577 – 8577

Korea Importers Association
KOIMA Bldg. 76, Sapyeong-daero, 
Seocho-gu, Seoul, Korea
Website   : http://www.import.or.kr/
Email         : koima@koima.or.kr
Telepon    : +82-2-792-1581

Asosiasi Perdagangan Korea Selatan 
(Korea Trade-Investment Promotion Agency)
300-9, Yeomgok-dong, Seocho-gu, Seoul
Website   : www.kotra.or.kr
Telepon    : +82-2-3460-7114

Korea Plywood Industries Association
#606, KFSB Building 16-2, 
Yeoeuido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul
E-mail       : kpia@chollian.net
Telepon   : +82-2-780-3631 / 2
Fax            : +82-2-780-3634

Korea Housing Builders Association
Korea Housing Center 
15-23, Yeoeuido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Website : www.khba.or.kr
E-mail : webmaster@khba.or.kr
Phone : +82-2-785-0911
Fax       : +82-2-785-3915


