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Survei penghidupan masyarakat Jepara
Industri mebel memberikan kontribusi sebesar 27% dari 
pendapatan rumah tangga di Jepara. Industri dan sektor 
terkait telah menjadi sumber pendapatan yang penting. 
Setidaknya ada dua jenis sumber pendapatan bagi rumah 
tangga yang berkaitan dengan mebel. Pertama adalah 
sektor usaha mebel yang melibatkan pedagang kayu 
log, penggergajian dan pengolahan kayu, dan pengrajin 
mebel  termasuk brak (workshop) dan showroom. Kedua 
adalah sektor pekerja yang terlibat dalam industri mebel, 
yakni pengamplas (umumnya perempuan), pekerja brak 
dan buruh kemas serta seniman yang membuat desain 
mebel dan patung.

Kami hadirkan edisi kedua Mebel Plus+ sebagai bagian dari `Penelitian aksi rantai 
nilai mebel kayu jati dan mahoni untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan 
penghidupan`, kegiatan penelitian yang didanai oleh Australian Centre for International 
Agricultural Research (ACIAR) yang dilaksanakan pada tahun 2008-2013. Kegiatan penelitian 
ini bertujuan untuk meningkatkan industri kecil mebel di Jepara, Jawa Tengah, Indonesia 
melalui peningkatan struktur dan fungsi dari industri.

Isu yang hadir dalam edisi ini adalah beberapa hasil dari penelitian, laporan kemajuan 
Asosiasi Pengrajin Kecil Jepara (APKJ) serta cerita menarik dari Jepara. Selamat membaca!

Kecamatan Tahunan, Jepara, Mlonggo dan 
Kedung merupakan daerah yang tingkat kegiatan 
industri mebelnya tinggi. Selain sebagai tempat 
pengerjaan mebel, Tahunan juga terkenal dengan 
showroom mebel terpanjang di dunia. Pengrajin 
mebel umumnya memiliki penghasilan yang 
lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan rumah 
tangga, khususnya di Sinanggul, Karanggondang, 
Kawak dan Jondang di mana sumber-sumber 
pendapatan lainnya dianggap kurang menarik. 
Sementara itu, di daerah perkotaan dan semi-
perkotaan seperti Tahunan, Tegal Sambi dan Kecapi 
memiliki banyak macam sumber pendapatan.
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Hambatan pertumbuhan dan efisiensi 
pengrajin kecil mebel Jepara 
Jumlah rata-rata konsumsi kayu pada selang waktu 
2005 - 2008 mengalami penurunan, baik dalam kuantitas 
(m3) dan nilai. Hal ini merupakan konsekuensi akibat 
adanya kenaikan harga kayu, terutama pada saat brak 
tidak mendapatkan harga yang pantas untuk produk 
mereka. Ini juga bisa menandakan bahwa brak menjadi 
lebih efisien dalam penggunaan kayu namun dapat 
menghasilkan lebih banyak dengan jumlah kayu yang 
semakin berkurang. Kecenderungan ini menjadi hal yang 
cukup menguntungkan mengingat jumlah tanaman 
jati yang semakin menurun di Jawa. Pemilik brak yang 
ikut ambil bagian dalam diskusi kelompok (Focus Group 
Discussion) sangat prihatin dengan adanya kesalahan 
manajemen dan korupsi yang terjadi di sektor kehutanan. 

Brak yang memproduksi untuk pasar ekspor pada 
tahun 2005 semakin terdesak situasinya pada tahun 2008. 
Persaingan di pasar ekspor semakin ketat mengakibatkan 
banyak brak yang tutup. Menjadi brak besar tidak serta 
merta membawa keuntungan karena ukuran sebuah brak 
tidak berkorelasi dengan pertumbuhan usaha. Namun, 
pertumbuhan usaha biasanya diukur dengan adanya 
peningkatan pendapatan, hal ini dapat menjadi agak 
menyesatkan jika jumlah pendapatan dari suatu brak 
ternyata memang meningkat namun keuntungannya 
tidak. Brak yang mencari pesanan mungkin terpaksa 
mengambil harga yang ditawarkan pembeli walaupun 
tidak menutupi biaya produksi. Sebagian besar brak 
adalah hanya sebagai penerima harga (price takers) 
sehingga tidak memperbaiki situasi yang mereka hadapi. 
Sementara pembeli mengambil keuntungan dari situasi 
ini dan mengakibatkan brak mengalami kebangkrutan.

Ketika industri berada di bawah tekanan, maka 
pengusaha yang kurang efisien dipaksa untuk keluar 
dan meninggalkan pasar untuk produsen yang lebih 
memiliki kemampuan bertahan. Akibatnya dalam waktu 
singkat  banyak lapangan pekerjaan yang hilang dan 
mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat. 
Namun, dalam jangka panjang, industri menjadi lebih 
efisien dan kompetitif. Industri mebel kayu yang lebih 
efisien akan membawa keuntungan bagi lingkungan. 
Apakah industri mebel di Jepara dalam proses menjadi 
lebih efisien? Hal ini belum terjawab dengan jelas. 
Pemahaman tentang brak mana saja yang menurun dan 
yang tumbuh merupakan langkah pertama untuk mencari 
solusi untuk membantu peningkatan industri.

Survei pasar 
Mebel kayu merupakan komoditi ekspor yang sangat 
penting bagi perekonomian Jepara. Berdasarkan data dari 
Dinas Per industrian, Perdagangan dan Koperasi tahun 
2007 terdapat 510 perusahaan ekspor mebel kayu di 
Jepara yang diekspor ke 99 negara tujuan. 

Survei ini berlangsung pada bulan Februari sampai 
April 2009 dan ditujukan untuk perusahaan pengekspor 
yang tercatat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi Dinas Jepara tahun 2007. Tujuh negara tujuan 
ekspor utama yang teridentifikasi adalah: Perancis, Inggris, 
Australia, Filipina, Amerika Serikat, Hong Kong dan Spanyol. 
Tujuh negara ter      sebut menempati 91% dari total ekspor 
mebel kayu dari Jepara, dengan Spanyol sebagai negara 
pengimpor terbesar (22%), diikuti oleh Hong Kong (18%) 
dan Amerika Serikat (16%).

Survei sumber kayu
Survei pada sumberdaya kayu dilakukan pada bulan April 
2009 di Kabupaten Jepara. Sebanyak 40 responden yang 
dipilih dengan purposive sampling untuk kedua kelompok 
responden. Pengumpulan data untuk industri mebel 
diambil di 8 dari 14 kecamatan di Kabupaten Jepara, yaitu 
Tahunan, Kedung, Pakis Aji, Mlonggo, Batealit, Jepara, 
Pecangaan, dan Bangsri. Data pemasok log yang terletak 
di Jepara ini berdasarkan pada rantai distribusi kayu 
yang telah diidentifikasi pada survei sebelumnya yang 
dilakukan pada pengrajin kecil mebel.  

Untuk meminimalkan biaya transportasi, industri 
skala kecil cenderung membeli kayu dari pedagang kayu 
yang berlokasi dekat bengkel mereka. Untuk menghadapi 
masalah pembelian bahan baku, pengrajin kecil lebih 

Showroom di daerah Tahunan Jepara



cenderung memilih kayu jati dan mahoni berdiameter 
kecil sebagai komoditas utama mereka.

Dibandingkan dengan 10 tahun lalu, saat ini peng-
rajin dan pedagang kayu sedang menghadapi kesulitan 
dalam memperoleh kayu berdiameter lebih besar. Temu an 
ini menunjukkan situasi ketersediaan kayu yang meng-
kha watirkan. Juga ditemukan  kendala lainnya yaitu 
meningkatnya harga kayu bulat. Masalah ini disebabkan 
karena kelangkaan kayu. Namun, itu bukan satu-satunya 
penyebab meningkatnya harga log. Faktor-faktor eksternal 
seperti harga bahan bakar telah dianggap sebagai salah satu 
alasan memicu kenaikan harga. Di sisi lain, pembeli yang 
sebagian besar konsumen akhir juga tidak memberikan 
kontribusi tekanan yang signifikan karena mereka hanya 
membayar harga rendah untuk produk.

Lokakarya internal teori dan metode 
Analisis Rantai Nilai
Proyek ini mengadakan lokakarya untuk membahas teori 
dan metode dari Analisis Rantai Nilai (VCA). Metode yang 
dihasilkan dari lokakarya ini akan digunakan dalam survei 
rantai nilai yang dilakukan oleh proyek. Lokakarya ini 
diselenggarakan pada, 10-11 Maret 2009.

Survei rantai nilai dan temuannya
Tipe hubungan dalam rantai nilai pada dasarnya akan 
menentukan keberhasilan strategi intervensi. Berikut ini 
adalah indikator untuk setiap jenis tipe hubungan dalam 
rantai nilai  a) Market-based, yang dicirikan dengan 
banyak pelanggan/banyak pemasok; pengulangan 
transaksi  namun arus informasi terbatas, dan tidak 
ada bantuan teknis,  b) Balanced-network, ditandai 
dengan pemasok yang memiliki banyak pelanggan; 
aliran informasi berlangsung dua arah; dan kedua belah 
pihak memiliki kemampuan dan komitmen untuk 
menyelesaikan masalah melalui negosiasi;  c) Directed-
network, ditandai dengan adanya pelanggan utama 
yang membeli sekurang-kurangnya 50% dari output; 
pelanggan mendefinisikan produk dan menyediakan 
bantuan teknis; dan ada ketidakseimbangan informasi; 
dan  d) Hierarki, ditandai dengan integrasi vertikal; 
penciptaan pasokan diputuskan oleh pelanggan; 
dan otonomi yang sangat terbatas untuk mengambil 
keputusan di tingkat lokal.

Melalui wawancara dengan responden di setiap 
tahapan rantai, kami memetakan rantai nilai mebel 
di Jepara (Gambar 1). Tipe hubungan antara pembeli 

global dan perusahaan finishing, yang juga bertindak 
sebagai pengekspor adalah hirarki. Perusahaan finishing 
menerima instruksi dari pembeli global mengenai 
spesifikasi produk dan desain. Pembeli global adalah 
anak perusahaan dari peritel di luar negeri. Hanya 
sedikit perusahaan finishing yang mengembangkan 
desain sendiri. Sebagian besar sangat protektif dan 
berhati-hati untuk tidak mengambil risiko dalam hal 
desain. Ada kekhawatiran bahwa desain mereka akan 
dibuat secara masal jika ditiru. Beberapa perusahaan 
finishing memiliki ruang pamer sendiri yang terletak di 
Jepara ataupun di kota-kota lain. 

Namun, eksportir diarahkan juga oleh importir 
dan broker global, sehingga diklasifikasikan dalam 
tipe hubungan directed network. Pengrajin kecil juga 
berada dalam tipe hubungan directed network dengan 
broker dalam negeri. Broker menjadi pelanggan utama 
bagi produsen berskala kecil dan mengkonsumsi lebih 
dari 50% dari produk mereka. Broker dapat dengan 
mudah beralih dari satu pengrajin ke pengrajin lain. 
Tipe hubungan ini juga ditemukan antara eksportir 
dan pengrajin kecil. Dalam beberapa situasi, hubungan 
menjadi hirarkis ketika eksportir memiliki kontrol yang 
lebih besar pada pengrajin kecil. Beberapa pengrajin 
kecil memiliki ruang pamer mereka sendiri untuk 
mempromosikan produknya. Produsen mebel mekanis 
(pabrikan) memiliki posisi yang lebih baik dalam 
rantai nilai. Mereka berada di tipe hubungan balanced 
network yang lebih seimbang dengan tingkatan yang 
lebih tinggi yaitu pialang global dan importir. 

Pengamplas wanita
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Intiyah dan Nursalim yang 
tinggal di Desa Menganti 
Rt.17/04, Jepara, telah 
mengukir sejak tahun 
1999. Intiyah yang mulai 
belajar mengukir kursi tamu 
gembel (kursi set tamu yang 
terbuat dari kayu jati dan 
menggunakan ukiran bunga 
di hampir seluruh bagian kursi 
dan meja dari tetangganya, 
sekarang sudah bisa mengukir 
berbagai jenis kursi tamu, 
nakas (tempat penyimpanan 
barang yang berbentuk laci), 
meja, pigura, dan ornamen.

Pada saat ini ia sedang 
mengerjakan pesanan ornamen dari pengrajin 
Mantingan, yang akan dikirim ke Malaysia. Disamping 
itu, ia juga mengerjakan ukiran kursi tamu Hongkong 
untuk pengrajin lokal.

Harga yang dipatok untuk jasa ukir tergantung 
dari waktu pengerjaannya, rata-rata penghasilan 
satu hari Rp11.000 baik untuk pengerjaan ornamen 
ataupun kursi tamu Hongkong. ”Bisa untuk 
(memenuhi) kebutuhan dapur dan bisa ngurus suami 
dan rumah”,  kata Intiyah menyikapi profesinya sebagai 
pengukir wanita. Lebih baik menjadi pengukir yang 

bisa bekerja di rumah daripada pergi mengamplas di 
perusahaan dia menambahkan.

Pola pembayaran jasa ukiran tidak ada aturan 
yang jelas, pada saat mereka mengirimkan produk 
yang sudah diukir bisa minta uang makan (berkisar 
antara Rp10.000-40.000).

Berbeda dengan pasangan pengukir yang 
berasal dari desa Sukosono Rt.1/11, bapak Sujono (60 
tahun)dan ibu Munayah (60 tahun). Mereka membeli 
komponen kursi tamu seharga Rp 450.000 dari 
pengrajin kayu jati, selanjutnya mereka mengukirnya di 
teras rumah secara bersama-sama. Dibutuhkan waktu 
5 hari untuk mengerjakan ukiran  set kursi tamu. Jenis 
kursi tamu yang mereka ukir dan dijual didepan rumah, 
yaitu: jenis kursi lois keong dan bolong. Satu set kursi 
tamu tersebut dijual seharga Rp 625.000, yang terdiri 
dari  kursi 3 seater, 2 seater, dan 1 seater serta meja.

Walaupun keuntungan yang diperoleh tidak 
sebanding dengan usaha yang dilakukan, mereka 
tetap bersyukur telah diberikan keahlian mengukir 
sehingga bisa menghidupi nafkah sendiri dan tidak 
menggantungkan hidup ke anak-anak mereka.

Sebelum tinggal di alamat sekarang, mereka 
membawa produk kursi lois (jenis kursi tamu yang 
modelnya berasal dari model kursi pada masa 
pemerintahan raja Louis dari Perancis) ke jalan kurang 
lebih 1 km untuk diambil oleh pembeli. Keharmonisan 
mengukir masih tetap terjaga sejak 40 tahun yang lalu 
dengan alat ukir yang digunakan bersama-sama. 

Pasangan pengukir muda dan tua Jepara

Bapak Sujono (60 tahun ) dan Ibu Munayah (60 tahun)

Nursalim dan Intiyah
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Sudadi, 55 tahun, pada tahun 1974 bergabung dengan 
pengusaha mebel dari Jepang sebagai tukang kayu 
dan telah diundang ke Jepang untuk memasang 
produk mebel di tahun 1993. Setelah berhasil menjadi 
orang kepercayaan di  perusahaan, krisis moneter 
memaksa Sudadi kembali ke Jepara. 

Setelah kembali ke Jepara, Sudadi memulai 
usaha mebel sendiri pada tahun 1999 dan bergabung 
dengan CV. Mekar Jati yang menerapkan sistem VLO 
(Verification of Legal of Origin). Pada awal pelaksanaan 
proses VLO, semua tahapan harus mengikuti aturan 
yang telah ditetapkan. Perlakuan terhadap limbah 
harus didata dan limbah yang dihasilkan harus 
dikumpulkan, serta aturan –aturan lain yang yang 
harus dijalankan.

Tapi sekarang proses produksi yang dijalankan 
oleh Sudadi sangat mudah, kayu log yang dibelah 
menjadi papan dicatat dari CV. Mekar Jati dan 
selanjutnya diproses menjadi produk seperti proses 
yang dahulu dilakukan. Sementara limbahnya dijual 
dan menjadi bahan bakar oven.

Kelebihan menjalankan proses sertifikasi adalah 
mendapatkan kemudahan ketersedian bahan baku 
kayu mahoni serta terjaminnya keuangan, yaitu pembayaran produk mebel  satu minggu setelah 

pengiriman  serta harga 10% lebih tinggi. Disisi lain, 
ongkos produksi menjadi lebih mahal dan harus 
mengikuti aturan yang dibuat, seperti harus mengirim 
sesuai target dari kayu yang diambil dari perusahaan, 
serta tidak adanya kesempatan untuk mencari order 
dari perusahaan lain.

Bahan baku kayu harus mengambil dari 
perusahaan. Harga yang diberikan untuk tiap m3 
OD (21-29 cm) Rp 1.650.000, sedangkan harga kayu 
kampung Rp 1.100.000. Ongkos gergaji  yang dipatok 
dari penggergajian  lebih mahal dari ongkos gergaji 
biasa, yaitu Rp 75.000/m3. Kayu log didapat dari CV. 
Mekar Jati  sekitar 1.5 m3 untuk kebutuhan satu bulan, 
karena tenaga tukang kayu yang tersedia hanya 3 
orang, termasuk Sudadi. Produk yang dihasilkan yaitu 
almari pakaian dan chest besar. Harga yang ditetapkan 
Rp. 1.320.000 untuk almari.

”Enak tapi rak penak (dirasa kurang nyaman  
atau tidak leluasa)”, tutur Sudadi mengenai proses  
sertifikasi yang telah dijalani sejak tahun 2005  
sampai sekarang.

Pengrajin mebel Jepara bersertifikat

Showroom mebel di Jakarta

Kegiatan pengrajin mebel



ACIAR

Center for International Forestry Research
Kantor: Jalan CIFOR,  Situ Gede,  Bogor Barat 16115, Indonesia. 
Telp: +62(251) 8622 622        Fax: +62(251) 8622 100

 http://www.cifor.cgiar.org/furniture

Temu bisnis dengan tim dagang Malaysia

For further information please contact:
Rika Harini Irawati (r.irawati@cgiar.org),  
Center for International Forestry Research (CIFOR)

Sabtu malam tanggal 18 Juli 2009 di hotel Jepara 
Indah telah dilaksanakan acara temu bisnis  antara tim 
dagang Malaysia yang dipimpin oleh Mansyur dengan 
beberapa pengusaha Jepara dan perwakilan APKJ.

”Kami berharap bahwa Asosiasi Pengrajin Kecil 
Jepara bisa membangun satu kerjasama di bidang 
pemasaran dengan dinas UKM (Usaha Kecil Menengah) 
Malaysia”, kata Margono selaku ketua APKJ.

Mansyur berjanji akan meneruskan informasi 
keberadaan APKJ dan potensi pasar yang bisa 
dibangun ke anggota koperasi usaha Malaysia.

Hussein  dari organisasi Muhammadiyah 
Singapura yang hadir dalam temu bisnis ini 
memberikan ide untuk menguatkan kelembagaan 
asosiasi, yaitu dengan menggandeng pemerintah dan 
lembaga donor untuk melakukan secara bersama-sama 
investasi penanaman pohon di lahan pemerintah. 
Harapannya, asosiasi bisa mendapatkan royalti dari 
hasil panen dan bisa meminta bantuan permodalan ke 
bank dunia untuk anggota. 

Pengurus inti APKJ


