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Pulp & Paper Indonesia:

Mutu dan Stabilitas
Pasokan Bahan Baku Yang terjamin
Aneka produk pulp dan kertas Indonesia sangat diperhitungkan dunia. Selain
peningkatan teknologi industri yang terus dilakukan, mutu produk pulp dan kertas
Indonesia juga terjaga karena didukung oleh kualitas tinggi bahan baku yang berasal
dari alam tropisnya.

Sumber: BPS 2018, diolah oleh Kemenko Perekonomian
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Kebutuhan pulp (bubur kertas) dan kertas dunia
meningkat sekitar 2% (yoy). Indonesia merupakan
negara produsen pulp terbesar kesepuluh sementara
industri kertas menempa peringkat keenam terbesar
di dunia. Sedangkan di wilayah Asia, Indonesia
merupakan produsen peringkat ke ga untuk industri
pulp dan terbesar keempat untuk industri kertas.
Saat ini pasar utama ekspor pulp dan kertas Indonesia
adalah kawasan Asia, seper China, Korea Selatan,
India, Arab Saudi, dan Jepang. Sepanjang tahun 2019,
nilai ekspor industri kertas dan barang dari kertas
mencapai US$7,26 miliar atau naik 15,15% secara
tahunan dari US$6,30 miliar. Bubur kertas atau pulp
menjadi komoditas industri kertas dan barang dari
kertas dengan nilai ekspor terbesar, yaitu US$2,63
miliar, tumbuh 10,91% y-o-y dari US$2,37 miliar.
Industri pulp dan kertas berkontribusi cukup signiﬁkan
bagi perekonomian Indonesia. Pada 2018, industri ini

berkontribusi 17,6% terhadap industri pengolahan
non-migas dan 6,3% terhadap industri pengolahan
nasional. PDB industri pulp dan kertas tumbuh se ap
tahun. Pada tahun yang sama, industri ini tumbuh 1,1%
(yoy). Industri pulp dan kertas diperkirakan tumbuh 5%
pada tahun 2019.
Konsumsi kertas di Indonesia saat ini baru sekitar 32,6
kilogram per kapita per tahun, sedangkan konsumsi
kertas pada negara-negara maju seper Amerika
Serikat mencapai 324 kilogram per tahun, Belgia 295
kilogram, Denmark 270 kilogram, Kanada 250 kilogram,
Jepang 242 kilogram, Singapura 180 kilogram, Korea
160 kilogram, dan Malaysia 106 kilogram.
“Indonesia merupakan negara produsen pulp
terbesar kesepuluh sementara industri kertas
menempa peringkat keenam terbesar di dunia.”

“Indonesia memiliki potensi terutama terkait bahan baku,
di mana produk vitas tanaman di Indonesia lebih nggi daripada
negara pesaing yang beriklim subtropis.”

Mengacu pada kebijakan nasional Indonesia, industri pulp dan kertas merupakan salah satu sektor
yang mendapat prioritas dalam pengembangannya. Indonesia memiliki potensi terutama terkait
bahan baku, di mana produk vitas tanaman di Indonesia lebih nggi daripada negara pesaing yang
beriklim subtropis. Hanya dua negara yang berpeluang memproduksi pulp secara efesien yaitu
Indonesia dan Brasil. Pemerintah Indonesia terus memacu perkembangan industri pulp dan kertas
untuk menggunakan teknologi terkini. Proses pembuatan kertas dan pulp mengutamakan eﬁsiensi
dan efek vitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.
Sumber: BPS 2018, diolah oleh Kemenko Perekonomian

Inovasi dalam teknologi khususnya yang ramah lingkungan sejalan dengan implementasi kebijakan
pemerintah yaitu Making Indonesia 4.0. Diharapkan kualitas produk pulp dan kertas ini semakin
kompe f dan berdaya saing nggi di pasar global. Mengingat peluang pasar masih terbuka maka
kapasitas produksi pulp dan kertas semakin di ngkatkan melalui program-program perluasan pabrik.

Pengelompokan Industri Kertas

Kapasitas Produksi
Terus Bertambah
Pada tahun 2018, kapasitas produksi kertas
Indonesia tercatat sebesar 16 juta ton per tahun
dan pulp sebesar 11 juta ton per tahun.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian,
sampai saat ini, sudah ada 84 perusahaan pulp dan
kertas di Indonesia.
Dari sisi tenaga kerja, industri pulp dan kertas
menyerap total 260.000 tenaga kerja langsung dan
1,1 juta tenaga kerja dak langsung. Dengan kata
lain, secara dak langsung, industri pulp dan
kertas tergolong kedalam sektor padat karya dan
berorientasi ekspor.

Produsen pulp dan kertas terbesar di Tanah Air di antaranya April
Group, PT Riau Andalan Pulp and Paper dan Sinar Mas Group yang
membawahi beberapa perusahaan, seper PT Tjiwi Kimia Tbk., PT
Indah Kiat Pulp & Paper, dan PT OKI Pulp and Paper.
APRIL Group merupakan salah satu produsen kertas terbesar di
dunia. Berbasis di Pangkalan Kerinci, Riau, mereka mampu
memproduksi pulp sebanyak 2,8 juta ton per tahun. Kemampuan
tersebut masih ditambah produksi kertas sebesar 1,15 juta ton
dalam kurun waktu yang sama.
“…..sudah ada 84 perusahaan pulp dan kertas di Indonesia.”
Salah satu produk APRIL cukup dikenal di pasar kertas dunia.

Mereka memiliki kertas bermerek PaperOne yang sudah terjual di
lebih dari 70 negara. Merek ini pula yang mengantarkan APRIL meraih
penghargaan khusus dari Pemerintah Indonesia.
Sementara Sinar Mas Group, yang didirikan oleh Eka Tjipta Widjaja,
melalui lini bisnis Asia Pulp and Paper disebut sebagai produsen kertas
dan bubur kertas terbesar kedua di dunia. Guna memenuhi besarnya
permintaan pasar, pabrik kertas Tjiwi Kimia baru saja merampungkan
pabrik baru di OKI yang hingga akhir 2018 memproduksi 2,5 juta ton
pulp. Sedangkan Asia Pulp & Paper (APP) memiliki kapasitas produksi
sebesar 12 juta ton per tahun dan menjangkau 120 negara di 6 benua
dengan serapan tenaga kerja sebanyak 70.000 orang.

Pasokan Bahan Baku yang Melimpah
Industri pulp dan kertas adalah industri yang
mengolah kayu sebagai bahan dasar untuk
memproduksi pulp, kertas, papan, dan produk
berbasis selulosa lainnya. Karena itu, selama ini
industri kertas dan pulp sering diiden kkan dengan
industri yang merusak hutan.
Namun menurut Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
(APHI), saat ini telah terjadi pergeseran penggunaan
bahan baku bagi industri kehutanan. Industri
kehutanan yang kini sudah bergeser menjadi industri
berbasis hutan lestari. Jika pada masa lalu, industri
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.
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 itu dikelola oleh 277 unit manajemen.
Produksi rata-rata per tahun sebanyak 28 juta meter
kubik.
Sampai dengan tahun 2018, masih ada seluas 4,03 juta
hektare lahan HTI yang bisa ditanami untuk industri

kertas dan bubur kertas (pulp and paper).
Jumlah lahan yang sudah digunakan untuk industri
tersebut adalah 2,18 juta hektare, dari total luas lahan
dari 115 hutan tanah lindung yang tercantum dalam
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman (IUPHHK- HT) adalah 6,23 juta ha.
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).

“…..masih ada
seluas 4,03 juta hektare lahan HTI
yang bisa ditanami untuk industri
kertas dan bubur kertas.”
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한국의 인도네시아 대표
Indonesian Trade and
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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Jl. Jendral Sudirman Kav. 28,
Jakarta 10210, Indonesia
Tel : +62-21-574-1522
Fax : +62-21-572-2187
E-mail : jakarta@kotra.or.kr

