KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

M I N I S T R Y OF T R A D E

인도네시아 시그너처 제품 시리즈

ITPC BUSAN

합판

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

M I N I S T R Y OF T R A D E

ITPC BUSAN

Balik cover
Plywood :

Miliki Daya Saing Kuat
di Pasar Dunia
Indonesia
merupakan
salah satu negara
yang mampu
memproduksi plywood dengan
kualitas premium. Keberlimpahan pasokan bahan
baku dari kawasan hutan tropis yang dimiliki
Indonesia menjadikan produk plywood Indonesia
memiliki daya saing yang kuat di pasar global.
Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki
kawasan perhutanan terbesar di dunia. Kelebihan
ini membuatnya mampu menghasilkan beraneka
produk berbahan baku kayu dengan kualitas
terbaik. Salah satunya adalah produk kayu lapis
(plywood/polywood).
Kualitas plywood yang dihasilkan dari alam tropis
Indonesia sudah diakui oleh pasar mancanegara.
Pada dekade 80 dan 90an, produk kayu lapis asal
Indonesia bahkan merajai pasar plywood di banyak
negara.

Sumber: Ditjen PHPL
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Aktual.com

Beberapa negara tercatat masih menjadi
pengimpor se a produk plywood Indonesia hingga
saat ini. Salah satunya adalah Amerika Serikat (AS).
Menurut catatan Asosiasi Panel Kayu Indonesia
(Apkindo), Indonesia menguasai ceruk pasar yang
besar di negeri Paman Sam, yaitu mencapai 80,1%.
Kayu lapis Indonesia yang diekspor ke AS umumnya
memiliki ketebalan 2,7 milimeter. Ini adalah produk
premium khas Indonesia yang dak diproduksi di
dalam negeri AS.
Bicara soal produksi, industri kayu lapis Indonesia
saat ini mampu menghasilkan sekitar 5 juta meter
kubik per tahun. Adapun bahan baku yang
digunakan secara nasional sebanyak 6.69 juta m3
dengan rincian kayu alam sebanyak 3,50 juta m3,
kayu tanaman 2,95 juta m3, dan kayu karet 234.170
m3.
Sementara bahan baku yang digunakan di luar
Pulau Jawa sebanyak 3,32 juta m3, terdiri dari kayu
alam 2,83 juta m3, kayu tanaman 254 .343 m3, dan
kayu karet 229.711 m3.
Bahan baku yang digunakan di Pulau Jawa sebanyak
3,37 juta m3, terdiri dari kayu alam 668.958 m3,
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Bahan baku kayu lapis Indonesia
dipas kan berasal dari sumber daya
alam yang dapat diperbaharui, dari areal
hutan tanaman industri dan hutan
swakelola masyarakat.
Berdasarkan data Asosiasi Panel Kayu
Indonesia (Apkindo), bahan baku yang
digunakan di pabrik-pabrik di wilayah
Jawa sebagian besar atau sekitar 80%nya adalah kayu tanaman. Sebaliknya,
bahan baku yang digunakan di pabrik
kayu lapis di luar Pulau Jawa sekitar 85%
adalah kayu alam.
Dari persebarannya,
industri kayu lapis
di luar Jawa dari
seluruh kapasitas
berjumlah sebanyak
89 unit, dan yang
ak f berproduksi
mencapai 56 unit,

dengan
total produksi sebesar 1,52 juta m3.
Sedangkan di Pulau Jawa, industri kayu
lapis dan veneer berjumlah 165 unit, dan
yang ak f berproduksi sebanyak 102 unit
dengan total produksi sebanyak 1,6 juta
m3 kayu lapis.
Kayu lapis (plywood) Indonesia adalah
produk yang diolah dari hasil kehutanan.
Menurut Asosiasi Pengusaha Hutan
Indonesia (APHI), saat ini telah terjadi
pergeseran penggunaan bahan baku
bagi industri kehutanan, dari Industri
kehutanan bergeser menjadi industri
berbasis hutan lestari.
Jika pada masa lalu industri perkayuan
nasional lebih banyak mengandalkan
bahan baku kayu dari hutan alam, kini
sudah bergeser dengan pemanfaatan
pasokan kayu dari Hutan Tanaman
Industri (HTI) dalam jumlah yang besar.

Sumber: LPEI 2019

“.....bahan baku kayu lapis Indonesia
berasal dari sumber daya alam yang
dapat diperbaharui,..."

Mengu p catatan APHI, hutan tanaman
telah menyumbangkan sekitar 37 juta m3
kayu untuk kepen ngan pemenuhan
bahan baku industri. Sedangkan kayu
yang bersumber dari hutan alam nggal
5,6 juta m3.
Peningkatan sumbangan pasokan bahan
baku dari HTI untuk pabrikan perkayuan
lebih menjamin kelestarian hutan di
Indonesia.
Secara keseluruhan, berdasarkan data
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK), luas konsesi Hutan
Tanaman Industri (HTI) mencapai 11 juta
hektare (ha) dengan luas tanaman sekitar
4,9 juta ha. KLHK menjatah 1,9 juta ha
lahan untuk HTI selama 2014-2019.
Seluruh kawasan HTI kini dikelola oleh
277 unit manajemen. Produksi rata-rata
per tahun sebanyak 28 juta meter kubik.
Pada 2025 mendatang diharapkan akan
ada 12,7 juta ha HTI, 3,5 juta ha Hutan
Tanaman Rakyat (HTR), 2,8 juta ha hutan
rakyat, dan 1 juta ha Hutan Desa (HD) dan
Hutan Kemasyarakatan (HKm).

"...penggunaan kayu dari
lahan HTI lebih menjamin
kelestarian hutan."
Sumber: BPS 2018, diolah oleh Kemenko Perekonomian

Penyumbang Devisa
Tingginya kualitas membuat harga veneer Indonesia di pasar
global menjadi sebesar US$800 per kubik. Sedangkan ratarata harga veneer berada di kisaran harga US$600—US$700
per set. Sementara nilai jual veneer ke ka digunakan sebagai
kayu in plywood (core) menjadi sekitar US$200—US$230
per set.
Meski tergolong sebagai produk berkualitas premium,
namun permintaan plywood Indonesia terus meningkat
se ap tahunnya. Pada tahun 2023 mendatang, pasar kayu
lapis Indonesia bahkan diperkirakan naik sebesar US$75,2
miliar. Secara keseluruhan, selama enam tahun terkahir,
eskpor panel kayu/kayu lapis Indonesia rata-rata sekitar
US$2,35 miliar per tahun.
Catatan tersebut membuat kinerja industri berbasiskan
kehutanan ini memberikan sumbangan yang besar terhadap
devisa negara. Berdasarkan laporan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), devisa dari
industri ini tahun 2018 lalu mencapai angka USD12,17
miliar. Capaian tersebut adalah yang ter nggi sejak 10 tahun
terakhir.

“.....devisa dari industri plywood pada
tahun 2018 lalu mencapai angka USD12,17
miliar."

Di tahun 2018, jenis kayu yang banyak adalah kayu lapis (Plywood), menguasai
45, 61% dari ekspor kayu Indonesia dan tumbuh 21,44% dibanding tahun 2017

Sumber: BPS 2018, diolah oleh Kemenko Perekonomian

Plywood &
Varian Jenisnya

Kayu lapis (plywood/polywood) adalah ga lapis
kayu (veneer/venir) yang ditempel jadi satu
sehingga dikenal di masyarakat sebagai tripleks.
Sedangkan plywood 5 lapis veneer dikenal sebagai
mul pleks.
Kayu lapis adalah sejenis papan pabrikan yang
direkatkan bersama-sama. Kayu lapis merupakan
salah satu produk kayu yang paling sering
digunakan. Bersifat ﬂeksibel, murah, dapat
dibentuk, dapat didaur ulang, dan dak memiliki
teknik pembuatan yang rumit.
Veneer sendiri merupakan lembaran kayu yang
menjadi bahan ﬁnishing pada kayu lapis dan block
board, sekaligus menjadi bahan baku untuk kedua
produk itu sendiri.
Kayu lapis biasanya digunakan sebagai pelapis kayu

solid karena lebih tahan retak, susut, atau bengkok.
Dalam pengunaannya lembaran kayu yang pis itu
selanjutnya direkatkan bersama dengan arah serat
atau urat kayu (grain) yang diatur sedemikian rupa
untuk menciptakan hasil lebih kuat.
Pada proses ini biasanya dilakukan saling
bersilangan (90°) antar lapisan yang berdekatan.
Lapisan-lapisan ini umumnya ditumpuk dalam
jumlah ganjil untuk mencegah terjadinya
pembelokan (warping) dan menciptakan konstruksi
yang seimbang.
Lapisan dalam jumlah genap akan menghasilkan
papan yang dak stabil dan mudah terdistorsi. Saat
ini kayu lapis tersedia dalam berbagai ketebalan,
mulai dari 0,8 mm hingga 25 mm dengan ngkat
kualitas yang berbeda-beda.
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한국의 인도네시아 대표
Indonesian Trade
Promotion Center (ITPC)
Busan1st floor, #103
Korea Express Building
1211-1 Choryang-dong,
Dong-gu, Busan
Republic of South Korea
Tel
Fax
E-mail
Website

: +82-51-441-1708
: +82-51-441-1629
: itpc-kor@kemendag.go.id
: www.itpc-busan.kr

인도네시아 대사관 한국
Seoul 55 Yeoeuido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul 150-010, Republic Korea
Tel

: +82-2-783-5675/77
+82-2-783-5371 or 72
Fax
: +82-2-780-4280
E-mail : atdag-kor@kemendag.go.id
Website : https://kemlu.go.id/soul/id

KOTRA (Korea Trade Promotion Corporation)

인도네시아의 한국 대표
한국 대사관, 자카르타
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
KOICA
(Korea International Cooperation Agency)
Jl. Gatot Subroto No.58, Jakarta Selatan
12930, Indonesia
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Jakarta Wisma GKBI, 21F Suite 2102
Jl. Jendral Sudirman Kav. 28,
Jakarta 10210, Indonesia
Tel : +62-21-574-1522
Fax : +62-21-572-2187
E-mail : jakarta@kotra.or.kr

