
Editorial
Kami sajikan untuk Anda edisi ke empat dari Info Mebel Plus Rantai Nilai Mebel (FVC) yang merupakan bagian 
dari sebuah proyek penelitian yang didanai oleh Pusat Penelitian Pertanian Internasional Australia (ACIAR) 
dengan judul `Mahoni dan mebel jati: penelitian kaji-tindak untuk meningkatkan efisiensi rantai nilai dan 
meningkatkan penghidupan.´ Tujuan penelitian kami ialah untuk meningkatkan bisnis mebel berskala kecil di 
Jepara, Jawa Tengah, Indonesia, dengan memberikan analisis yang bermanfaat bagi struktur dan fungsi dari 
industri mebel yang ada.

Edisi ini menyajikan berbagai aktivitas proyek yang berfokus pada peningkatan kapasitas pengrajin mebel 
berskala kecil. Dalam empat bulan terakhir, kami telah melaksanakan dua pendidikan pelatihan untuk pengrajin 
mebel berskala kecil; yang pertama berkaitan dengan peningkatan kualitas produk dan pengelolaan keuangan 
untuk UKM, dan yang kedua berkaitan dengan sertifikasi Lacak Balak.

Tim proyek ini juga telah melaksanakan tiga survei. Survei pertama, pemutakhiran Atlas Jepara yang 
sebelumnya telah dipublikasikan pada tahun 2007. Survei yang kedua, mengidentifikasi lembaga yang terlibat 
dalam industri mebel, khususnya di Jepara. Survei ketiga, meneliti peran dari teknologi informasi untuk 
pengrajin mebel skala kecil.

Selamat membaca!
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Survei Kelembagaan
Berbagai lembaga memiliki peran dalam mengatur 
dan mengawasi industri mebel. Sebuah definisi yang 
diterima secara luas tentang lembaga menyatakan 
bahwa lembaga-lembaga tersebut merupakan 
‘aturan permainan’ dalam masyarakat, atau secara 
lebih formal, bahwa mereka merupakan batasan 
buatan manusia yang membentuk interaksi antar 
manusia. Sebagai akibatnya, mereka membentuk 
suatu insentif dalam pertukaran antar manusia, baik 
itu secara politis, sosial, maupun ekonomi (Herrera 
2005, kutipan di North 1990). 

Untuk menetapkan jumlah dan peran berbagai 
lembaga yang ikut terlibat dalam industri mebel, 
sebuah survei tentang lembaga yang terlibat dalam 
rantai nilai mebel dilaksanakan di Jepara pada bulan 
Januari – Februari 2010. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengidentifikasi sejumlah keterkaitan, 
pelaku dan aturan (formal maupun informal) 
yang menentukan organisasi industri mebel 
dan untuk memahami lebih mendalam tentang 
bagaimana mereka berinteraksi: siapakah mereka, 
bagaimana seharusnya mereka dan bagaimana 
keterlibatan berbagai institusi yang berbeda (secara 
formal maupun informal) akan mempengaruhi 
industri mebel.

Dalam fase proyek ini, tim mengandalkan metode 
pemetaan. Kami memakai pemetaan rantai nilai 
mebel untuk mengidentifikasi pelaku utama dan 
aliran produk, uang serta informasi. Kami juga 

memetakan sejumlah lembaga untuk menentukan 
bagaimana mereka mempengaruhi berfungsinya 
rantai nilai dan untuk memahami hubungan antara 
berbagai lembaga tersebut.

Gambar 1 menggambarkan rantai nilai mebel, 
termasuk semua kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mengubah bahan mentah (kayu), baik oleh Perhutani 
maupun hutan rakyat menjadi suatu produk akhir 
yang dijual dan dimanfaatkan (baik melalui perantara 
maupun pengecer untuk mencapai pengguna 
akhir). Dalam rantai tersebut juga terlihat bahwa 
banyak organisasi dan jaringan kerja turut terlibat 
yang memenuhi fungsi-fungsi penting yang saling 
berinteraksi.

Masing-masing pelaku pada rantai nilai memiliki 
sebuah peran dan fungsi yang berbeda. Hubungan 
antar fungsi seringkali mencerminkan kekuatan dan 
kelemahan yang penting dari sistem kelembagaan 
ini. Hubungan antara sejumlah pelaku dan badan-
badan pemerintah, serta konteks kelembagaan di 
mana mereka beroperasi dipicu oleh peran dan 
tanggung jawab yang dilihat sejauh ini. Semua 
hubungan ini terjadi dalam kebijakan dan kerangka 
kerja hukum yang telah menetapkan sejumlah 
kebijakan, hukum, insentif dan serangkaian sumber 
daya yang memungkinkan beroperasinya sejumlah 
badan/lembaga. Hubungan ini juga merupakan 
sebuah refleksi dari pola yang jauh lebih luas dalam 
masyarakat yang dapat menentukan bagaimana 
suatu kumpulan orang atau agen yang berbeda  
saling berinteraksi. Sebagian besar dari interaksi 

Tabel 1. Lima belas lembaga yang disurvei

Kategori Nama Singkatan

Asosiasi pengrajin Asosiasi Pengrajin Kecil Jepara;  Asosiasi Industri 
Permebelan dan Kerajinan Indonesia 

APKJ;
ASMINDO

Forum  pemangku kepentingan Forum Rembug Klaster; Forum Pengembangan Ekonomi 
dan Perluasan Kesempatan Kerja 

FRK; FEDEP

Badan-badan Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jepara;
Koperasi, UKM dan pengelola pasar;
Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah; Dinas 
Kehutanan

Lembaga terkait bahan baku 
kayu

Himpunan Pengusaha Kayu Jepara (Association of wood 
entrepreneurs);
Perum Perhutani (Perusahaan kayu milik negara)

HPKJ

Perguruan tinggi Sekolah Tinggi Teknologi Design Nahdlatul Ulama;
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama 

STTDNU; STIENU

Perbankan Bank Perkreditan Rakyat; Bank Rakyat Indonesia BKK; BRI
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tersebut berkaitan dengan kekuasaan dan proses  
di mana kekuasaan tersebut didistribusikan  
dan dilaksanakan.

Terdapat berbagai tipe hubungan antar lembaga. 
Menurut The International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) beberapa tipe hubungan tersebut 
adalah pemberi informasi, pemberi pengaruh, pihak 
yang bergantung dan antagonis. Dalam survei ini, 
kami mengelompokkan hubungan antara agen 
pemerintah sebagai hubungan birokrasi.

Berdasarkan penelitian ini, kami mengusulkan 
agar asosiasi pengrajin kecil sebaiknya belajar dari 
organisasi lain yang telah terbentuk untuk memahami 
adanya keterkaitan dengan organisasi dan lembaga 
lain, dan juga lembaga-lembaga yang telah terbentuk 
sebaiknya menyelaraskan berbagai kegiatan mereka 
untuk meningkatkan kapasitas mereka dan bekerja 
sama untuk mereformasi situasi industri mebel.

Penilaian Kebutuhan Pelatihan
Sejalan dengan survei kelembagaan, tim juga 
melaksanakan survei untuk menilai kebutuhan 
pelatihan untuk pengrajin mebel berskala kecil. Proyek 
ini menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 
pengrajin kecil yang dilaksanakan pada tanggal 9-10 
April 2010, yaitu sesudah lokakarya tentang struktur 

industri mebel. Pelatihan tersebut diselenggarakan 
dengan mengambil tempat di Gedung Jepara Trade 
and Tourism Center.

Para pengrajin yang ikut ambil bagian menyampaikan 
bahwa mereka berharap untuk mendapatkan 
pelatihan tentang bagaimana meningkatkan kualitas 
produk mebel dan juga pengelolaan keuangan, 
khususnya tentang bagaimana memperoleh pinjaman 
dari pihak bank dan untuk mengelola dana tersebut 
dengan tepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
para pengrajin kecil mebel di Jepara diketahui bahwa 
mereka menemui kesulitan dalam memperoleh 
fasilitas kredit dari bank pemerintah dengan bunga 
rendah. Pada umumnya mereka memperoleh 
kredit dari bank swasta atau bank perkreditan 
dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Pada 
akhirnya, kebanyakan dari mereka tidak mampu 
mengembalikan pinjaman tersebut.

Lokakarya tentang Memperkuat 
Struktur Industri Mebel untuk 
Menghadapi Zona Perdagangan 
Bebas ASEAN – Cina
Lokakarya ini diselenggarakan pada tanggal 7 – 8 
April 2010 dan bertujuan untuk mendapatkan visi 

Gambar 1. Pemetaan rantai nilai mebel dengan berbagai lembaga termasuk dalam rantai tersebut  
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yang lebih jelas tentang wawasan dari struktur 
industri mebel di Jepara. Koordinasi dengan 
Kementerian Perindustrian dan Kementerian 
Perdagangan Indonesia telah dilakukan sebelum 
pelaksanaan lokakarya untuk mengetahui program-
program kementerian tersebut terkait industri 
mebel, sekaligus untuk mengundang perwakilan 
dari kementerian tersebut untuk menyampaikan 
materi dalam lokakarya. Survei kelembagaan yang 
telah dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 
2010 merupakan salah satu langkah persiapan bagi 
lokakarya ini.

Hari pertama lokakarya diawali dengan presentasi 
dari perwakilan Kementerian Perindustrian, Bapak 
Setio Hartono yang menyajikan materi tentang Peta 
Rencana Industri Mebel Indonesia sampai tahun 2025. 
Presentasi tersebut menggunakan analisis SWOT 
atas industri mebel Indonesia, juga tujuan jangka 
menengah dan jangka panjang dari program-program 
Kementerian Perindustrian. ASMINDO Jepara, Kantor 
Perindustrian dan Perdagangan Jepara dan Badan 
Pembangunan Daerah Jepara juga menyampaikan 
pandangan mereka tentang pentingnya membentuk 
jejaring kerja dalam rangka agar dapat memanfaatkan 
zona perdagangan bebas tersebut. Pada bagian akhir 

dari hari pertama, tim peneliti Rantai Nilai Mebel 
menyajikan laporan perkembangan kegiatan proyek 
selama empat bulan terakhir (Desember 2009 – 
April 2010).

Pada hari kedua lokakarya, acara dimulai dengan 
penyajian materi dari HPKJ yang membahas tentang 
permasalahan dalam bahan baku kayu, khususnya 
di Jepara, sedangkan pihak Perhutani menjelaskan 
mengenai penjadwalan produksi bahan baku kayu. 
Sementara itu, perwakilan dari Pusat Pengembangan 
Ekspor Indonesia (PPEI) menyampaikan mengenai 
adanya peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai 
pelatihan yang telah direncanakan. Mereka juga 
menawarkan program pelatihan bersubsidi untuk 
pengrajin berskala kecil di Jepara yang kemudian 
ditindaklanjuti setelah lokakarya berakhir.

Pelatihan untuk Pengrajin Mebel 
Berskala Kecil 
Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk dan 
Pengelolaan Keuangan 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penilaian kebutuhan 
pelatihan yang telah dilaksanakan sebelumnya, 

Workshop tentang struktur industri mebel
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pelatihan yang pertama diselenggarakan untuk 
pengrajin mebel berskala kecil pada bulan April 
2010. Pelatihan selama tiga hari ini berkaitan dengan 
peningkatan kualitas produk dan pengelolaan 
keuangan untuk pengrajin mebel berskala kecil. 
Sebanyak 27 peserta ikut ambil bagian secara aktif 
dalam pelatihan ini.

Instruktur untuk pelatihan hari pertama adalah 
bapak Agus Sunarya. Beliau adalah seorang ahli dari 
Pendidikan Industri Kayu (PIKA) dan juga seorang 
praktisi mebel. Pelatihan ini membahas tentang 
dasar-dasar dalam desain mebel yang mempengaruhi 
kualitas produk dan konstruksi kayu. Para pengrajin 
juga memperagakan bagaimana cara membuat 
sebuah tempat pengeringan kayu yang sederhana 
untuk meningkatkan kualitas produk kayu. Alat 
pengeringan sederhana ini terbuat dari lembaran 
besi ataupun aluminium yang berukuran 2 atau 3 
meter persegi yang dilengkapi dengan sebuah kipas/
ventilator di dalamnya serta sebuah komponen 
listrik untuk menggerakkan kipas tersebut dan 
memanaskan kayu.

Pada hari kedua, bapak Agus mengajarkan 
kepada para peserta tentang bagaimana cara 
untuk memperhitungkan harga yang tepat bagi 
produk mebel. Beliau juga memberikan rincian 
mengenai cara untuk memperhitungkan kubikasi 
produk yang sangat penting untuk mengetahui 
secara tepat jumlah bahan yang digunakan untuk 
memperkirakan biaya dan memperhitungkan harga 
produk akhir dengan lebih baik.

Pada setengah hari yang terakhir, materi pelatihan 
disampaikan oleh instruktur dari Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) yang memberikan pelajaran 
mengenai pengelolaan keuangan dan kredit 
untuk pengrajin mebel berskala kecil. Pada bagian 
ini, peserta diberikan pemahaman mengenai 
apa yang dimaksud dengan kredit; bagaimana 
cara memperoleh kredit dan bagaimana cara 
mengelola kredit dengan tepat. Instruktur tersebut 
juga menawarkan kepada para pengrajin untuk 
melakukan tindak lanjut dengan mengunjungi 
langsung cabang BRI terdekat untuk berkonsultasi 

Gambar 2. Penyebaran perusahaan mebel di Kabupaten Jepara
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dengan petugas bank dan mempelajari lebih jauh 
mengenai pengelolaan keuangan.

Nampak bahwa seluruh peserta sangat antusias dan 
tertarik pada bahan-bahan yang disampaikan selama 
pelatihan. Para peserta juga memperoleh sertifikat 
yang menunjukkan keikutsertaan mereka dalam 
pelatihan tersebut.

Pelatihan Lacak Balak untuk Pengrajin Mebel 
Berskala Kecil 

Asosisasi Pengrajin Kecil Jepara (APKJ) yang 
pendiriannya dibantu oleh CIFOR, bekerjasama 
dengan Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia 
(PPEI) menyelenggarakan pelatihan sertifikasi lacak 
balak pada tanggal 27 – 29 Juli 2010. Pada umumnya 
masih banyak pihak yang belum memahami tentang 
apa yang dimaksud dengan sertifikasi lacak balak 
atau chain of custody (CoC). Lacak balak merupakan 
sebuah sistem penelusuran yang mengatur bahan 
kayu sejak perbenihan sampai ruang penjualan; yang 
mencakup informasi mengenai lokasi di mana pohon 
tersebut ditanam, pemanenan, melalui pabrikan untuk 
pemrosesan kayu dan pembuatan mebel, sampai 

kayu tersebut terjual kepada pengguna akhir. Dengan 
menjaga rantai ini, setiap orang dalam industri ini 
dapat mengakui kayu yang diperoleh secara sah 
menurut hukum. 

Sejumlah 30 peserta yang merupakan anggota 
APKJ ikut ambil bagian dalam pelatihan ini, 
Mereka mempelajari cara-cara berpikir yang baru 
tentang bahan baku kayu yang bersertifikat dan 
menyebarluaskan pengetahuan mereka pada rekan 
ataupun anggota lain yang belum mengikuti  
pelatihan ini.

Mengapa Sertifikasi Lacak Balak 
Menjadi Hal yang Penting?
Umumnya manfaat sertifikasi ini belum dipahami 
dengan baik oleh para pengrajin mebel. Beberapa 
negara pengimpor utama, termasuk negara-negara 
Uni Eropa, mengharuskan eksportir untuk menaati 
satu dari sejumlah sistem sertifikasi. Sistem ini 
termasuk sertifikasi lacak balak, dan sistem sertifikasi 
UK Forest Trust, dan Forest Stewardship Council. Hal ini 
berarti bahwa kayu Indonesia yang tidak bersertifikat 

Kunjungan ke PT. Mandiri Abadi, Jepara
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akan semakin banyak yang hanya digunakan untuk 
produk-produk yang dijual di pasaran domestik, 
dengan nilai tambah yang berkurang untuk industri 
ini secara menyeluruh. Sertifikasi lacak balak akan 
meningkatkan penggunaan kayu yang efisien. Ketika 
produk-produk mebel harus menaati sertifikasi 
lacak balak, mereka akan memiliki insentif untuk 
menyelamatkan kayu. Mengetahui asal-usul kayu 
tersebut memiliki potensi untuk mengurangi 
penggunaan kayu ilegal, yang telah menjadi salah 
satu pendorong utama deforestasi di Indonesia dan di 
bagian dunia lainnya.

Dalam pelatihan ini, para peserta berkesempatan 
untuk mengunjungi sebuah pabrik mebel yaitu 
PT. Mandiri Abadi yang berlokasi di Bawu Mojo – 
Jepara. Perusahaan ini telah mendapatkan sertifikat 
dari Tropical Forest Trust (TFT), sehingga peserta 
dapat mempelajari dengan jelas bagaimana 
sertifikasi itu bekerja secara praktis. PT Mandiri Abadi 
memberikan penjelasan terkait proses-proses dalam 
skema sertifikasi ini dan bagaimana hal tersebut 
mempengaruhi kegiatan mereka hari demi hari.

Pada saat ini, para pengrajin kecil ini belum dapat 
memperoleh sertifikat lacak balak secara legal. 
Tetapi para peserta telah memahami sertifikasi lacak 
balak ini setelah mengikuti pelatihan dan informasi 
baru mengenai bagaimana menggunakan bahan 
baku kayu dengan lebih efisien, dan dapat lebih 
memanfaatkan limbah kayu yang biasanya hanya 
dibuang begitu saja.

Pertemuan Tahunan Kedua Proyek 
Rantai Nilai Mebel (FVC) 
Kami menyelenggarakan pertemuan tahunan yang 
kedua pada tanggal 8 – 9 Juni 2010. Tujuan dari 
pertemuan ini adalah untuk menginformasikan 
berbagai kegiatan dan perkembangan proyek kepada 
berbagai pemangku kepentingan, para rekanan 
dan Dewan Penasihat Proyek. Dalam pertemuan 
ini disampaikan berbagai kemajuan hasil proyek, 
seperti halnya: studi jender dan pengelolaan, 
survei lembaga, struktur industri mebel dan portal 
pemasaran menggunakan internet. Selain itu juga 

Gambar 3. Peta pariwisata dan bisnis mebel Jepara
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dipaparkan mengenai perkembangan atlas mebel 
Jepara, peta bisnis mebel dan pariwisata, katalog APKJ 
dan rencana pertemuan antar pengusaha/pengrajin 
serta perkembangan APKJ. Para peserta pertemuan 
memperoleh berbagai bentuk komunikasi pelaporan 
proyek dan penyebarluasan kegiatan (misalnya 
laporan berkala/newsletter, buku, film), sebagai usaha 
untuk mencapai hasil dan pengelolaan keuangan 
yang lebih baik dan transparan untuk proyek FVC.

Para anggota proyek juga membahas perencanaan 
dan anggaran untuk tahun ketiga pelaksanaan proyek. 
Dewan Penasihat Proyek mengadakan agenda khusus 
untuk mengevaluasi tahun kedua pelaksanaan proyek 
dan memberikan masukan untuk pelaksaaan proyek 
pada tahun ketiga. Secara umum Dewan Penasihat 
Proyek cukup puas dengan pencapaian hasil proyek 
dan khususnya terkesan dengan hadirnya portal 
pemasaran online serta peta bisnis dan pariwisata. 
Pemanfaatan peta dan pelatihan singkat portal 
pemasaran untuk pengrajin berskala kecil dilaksanakan 
pada bagian akhir dari pertemuan tahunan ini.

Pemutakhiran Atlas Jepara
Survei pada tahun 2005 menunjukkan bahwa terdapat 
15.721 perusahaan mebel di Jepara (Roda dkk 2007). 
Dalam waktu lima tahun kemudian telah terjadi 
perubahan pasaran mebel besar-besaran, baik pada 
tingkat nasional maupun di Jepara. Proyek Rantai Nilai 
Mebel berupaya untuk mengidentifikasi perubahan ini. 
Untuk memahami dinamika yang terjadi, maka pada 
bulan April – Juni 2010 dilakukan penelitian kedua 
untuk mengetahui jumlah perusahaan mebel yang 
terdapat di Jepara.

Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap untuk 
dapat menangkap dinamika yang terjadi pada industri 
mebel. Metode yang diterapkan adalah sensus spasial 
dan pengambilan contoh melalui survei.

Dalam tahap pertama yaitu spasial sensus, posisi 
geografis dari semua perusahaan mebel direkam 
dengan menggunakan alat Global Positioning System 
(GPS). Definisi dari perusahaan mebel mencakup: 
bengkel kerja, ruang pamer, toko perlengkapan mebel, 
tempat penimbunan kayu, penggergajian kayu, 
tempat pengeringan kayu serta gudang. Berdasarkan 
sensus yang dilakukan selama enam minggu tersebut 
diketahui bahwa terdapat sejumlah 11.981 perusahaan 
mebel yang tersebar di wilayah Kabupaten Jepara 
(Gambar 2).

Terdapat sebanyak 11.597 perusahaan mandiri dan 
384 perusahaan yang terintegrasi. Perusahaan mandiri 
berfokus pada suatu kegiatan khusus, seperti bengkel 
kerja, penggergajian, dll. Perusahaan terintegrasi 
merupakan unit bisnis yang menggabungkan dua 
atau lebih kegiatan, seperti bengkel kerja dan ruang 
pamer, tempat penimbunan kayu dan penggergajian, 
dan lain sebagainya (Tabel 2).

Jumlah perusahaan mebel telah mengalami 
penurunan sebanyak 20% dalam lima tahun, yaitu 
antara tahun 2005 dan 2010. Penurunan yang terbesar 
terjadi pada kategori bengkel kerja. Penelitian pada 
tahun 2005 mencatat bahwa di Jepara terdapat 
sejumlah 12.763 bengkel kerja dengan berbagai skala, 
adapun sensus baru-baru ini hanya mencatat sejumlah 
8.289 unit. Dengan demikian jumlah bengkel kerja 
mebel telah mengalami penurunan sebanyak 35%.

Tahap yang kedua adalah pengambilan contoh survei. 
Untuk mendapatkan informasi yang lebih terinci, 
sejumlah 2000 atau 17% dari perusahaan mebel di 
Jepara diambil sebagai contoh. Sejumlah contoh 
ditentukan secara proporsional dari masing-masing 
kategori yang ada, kemudian secara acak dalam setiap 
kategori. Survei bertujuan untuk memperkirakan 

Tabel 2. Perincian Jumlah Perusahaan Mebel di 
Jepara 

Unit Usaha  Jumlah

Tempat penimbunan kayu bulat 726

Penggergajian 101

Tempat pengeringan kayu 20 

Bengkel kerja 8.080   

Toko perlengkapan mebel 168  

Gudang 528

Ruang pamer 1.974   

Subjumlah 1 11.597    

Tempat penimbunan kayu bulat dan 
Penggergajian

137

Bengkel kerja dan ruang pamer 78  

Bengkel kerja dan tempat 
pengeringan kayu

71 

Bengkel kerja dan tempat 
penimbunan kayu bulat

37

Bengkel kerja dan gudang 15

Bentuk usaha terintegrasi lainnya 46 

Subjumlah 2 384

Total 11.981
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jumlah kayu yang dikonsumsi oleh industri mebel, 
skala bisnis dan tipe hasil yang diproduksi.

Survei menunjukkan bahwa 98% dari bengkel kerja 
mebel di Jepara termasuk dalam kategori bisnis 
berskala kecil, sedangkan 1,9% dan 0,1% berturut-turut 
adalah bisnis berskala menengah dan berskala besar. 
Bengkel kerja berskala kecil mengonsumsi sebanyak 
99,27m3 batang kayu per tahun, sementara bengkel 
kerja skala menengah dan skala besar mengonsumsi 
sebanyak 282 dan 1.115m3 kayu setiap tahunnya. 
Oleh karena itu seluruh industri mebel di Jepara 
diperkirakan mengonsumsi sebanyak 863.147m3 
kayu dalam satu tahun. Jenis kayu yang digunakan 
bervariasi, sebagian besar adalah jati, mahoni dan 
sonokeling, adapun beberapa kayu alternatif adalah 
kayu nangka, mangga dan kelapa.

Kebanyakan bengkel kerja di Jepara memproduksi 
mebel dalam ruang (indoor), yaitu sebanyak 89,5%; 
adapun 7,8% memproduksi mebel luar ruang 
(outdoor), dan sisanya memproduksi ukiran kayu, 
kerajinan tangan dan kaligrafi.

Pembuatan Peta Pariwisata Mebel 
Jepara
Jepara Kota Ukir

Sejak dahulu Jepara telah dikenal memiliki keunggulan 
dalam hal ukiran, sebagaimana kota ini terkenal 
sebagai ‘Jepara Kota Ukir’. Kabupaten Jepara harus 
memiliki keunggulan untuk dapat bersaing dengan 
daerah di sekelilingnya. Mengingat lokasi dari Jepara 
yang bukan berada pada jalur ekonomi pulau Jawa, 
Jepara harus berusaha keras untuk menarik para turis 
berkunjung ke sana. Akhir-akhir ini industri mebel 
Jepara mengalami kemunduran yang disebabkan 
oleh perkembangan dari berbagai industri serupa 
di tempat-tempat lain, dan juga disebabkan oleh 
berkurangnya kayu sebagai bahan baku. Berkaitan 
dengan penyebab yang kedua, berbagai usaha 
telah ditempuh oleh pemerintah daerah untuk 
mengembalikan masa kejayaan industri mebel dan 
seni ukir Jepara. Untuk mendukung penelitian tentang 
atlas mebel Jepara, proyek rantai nilai mebel CIFOR 
menggunakan berbagai data spasial, baik yang 
diikembangkan sendiri maupun yang diperoleh dari 

Produk dari Javamebel dipamerkan di  Jepara Expo pada bulan Agustus 2010
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berbagai pihak yang relevan, seperti BAKOSURTANAL 
pada tingkat pusat dan Pemerintah Daerah Jepara, 
BAPPEDA Jepara dan Dinas Pariwisata pada tingkat 
kabupaten, maupun berbagai sumber yang lain. Di 
samping untuk kepentingan penelitian, data spasial 
ini juga dapat dimanfaatkan lebih luas oleh berbagai 
kalangan. Hal tersebut juga menjadi harapan dari 
Bupati Jepara, seperti diungkapkan beliau pada acara 
peluncuran project ini di Bogor.

Peta Pariwisata Mebel

Walaupun industri ukiran dari mebel Jepara telah 
dikenal sejak lama, namun para turis yang berkunjung 
ke Jepara mengalami kesulitan dalam memperoleh 
mebel Jepara dengan jenis dan kualitas yang sesuai 
dengan keinginan. Informasi semacam ini sering 
dipertanyakan oleh para turis pada Pusat Informasi 
Pariwisata Jepara. Peta Pariwisata Mebel Jepara akan 
menguntungkan tidak hanya bagi para turis namun 
juga untuk para pengrajin mebel berskala kecil. 
Dengan adanya peta ini berbagai industri mebel 
yang tersebar di Jepara dapat berinteraksi langsung 
dengan para pembeli. Selain industri kayu, Kabupaten 
Jepara juga memiliki beberapa jenis industri perakitan 
yang juga telah menjadi penyangga ekonomi bagi 
masyarakat. Walaupun bukan merupakan bagian 
utama dari peta pariwisata, namun berbagai jenis 
industri selain kayu ini juga akan ditampilkan dalam 
peta. Mengikutsertakan berbagai industri lain ini 
juga bermanfaat untuk perkembangan secara umum 
dari usaha kecil dan menengah di Jepara, karena 
sebagian besar dari industri yang ada di Jepara saat ini 
merupakan industri berskala kecil dan menengah.

Bagaimana Cara Menggunakan 
Peta Ini?
Para pengrajin seni dan mebel di Jepara 
yang melakukan pekerjaan serupa umumnya 
mengelompokkan diri di satu lokasi. Dengan demikian 
akan mudah untuk mengidentifikasi jenis produk 
yang dijual, misalnya berdasarkan pengelompokan 
ini. Kelompok yang dimaksud di sini bukanlah hanya 
pusat industri seperti halnya yang diidentifikasi 
oleh pemerintah daerah, melainkan juga berbagai 
kelompok pengrajin informal yang tersebar di penjuru 
kabupaten. Namun demikian, biasanya pada suatu 
daerah dengan kelompok pengrajin mebel tertentu 
akan terdapat pula sejumlah pengrajin dengan jenis 
produk yang berbeda. Untuk memudahkan dalam 
penggunaannya, peta ini akan dibagi ke dalam 
beberapa wilayah, dengan kombinasi kelompok 
pengrajin dari tipe mebel tertentu pada lokasi yang 
saling berbatasan. Pengelompokan tersebut dapat 
dilihat pada indeks produk yang dicantumkan pada 

halaman akhir. Dalam penyajian peta tersebut, 
sejumlah wilayah akan ditampilkan secara berurutan 
sesuai dengan letaknya pada poros jalan utama dari 
Demak, melalui Jepara ke arah Pati. 

Sebuah Portal Pemasaran 
Bersama untuk SMEs: Dapatkah 
Mengatasi Permasalahan? 
Pasar menghubungkan penjual dan pembeli. 
Pemasaran menggunakan internet meningkatkan 
penjangkauan dengan biaya ringan. Sebuah 
keterhubungan yang kaku memiliki kapasitas 
penyesuaian yang relatif rendah, dan oleh karena 
itulah rentan terhadap kegagalan. Beberapa studi 
yang dilakukan sebelumnya tentang analisis rantai 
nilai menunjukkan bahwa sebagian besar UKM di 
Jepara terhubung dengan pembeli melalui jenis 
jaringan kerja yang langsung dan hierarkis, yang 
terpusat pada perantara domestik atau eksportir. 
Jaringan kerja yang terpusat terlalu rapuh bagi UKM 
untuk dapat beradaptasi dengan kondisi baru. Pada 
tahun 1998, industri mebel di daerah ini mengalami 
kegagalan besar, yang tidak hanya mengancam 
kelangsungan ekonomi tapi juga mengancam 
kelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa 
dibutuhkan suatu keterhubungan yang lebih 
terdesentralisasi dengan memberikan lebih banyak 
otonomi kepada para pelaku UKM dalam lingkup 
analisis rantai nilai dengan meningkatkan ketahanan 
sektor industri di Jepara.

Sebuah portal pemasaran bersama dengan alamat 
www.javamebel.com telah dikembangkan dan 
terus dipantau untuk memfasilitasi UKM di Jepara 
dalam memasarkan secara bersama produk mereka 
dan secara langsung menghubungkan mereka 
dengan pembeli potensial dengan ruang lingkup 
domestik sebagai target utama pemasaran. Hal 
ini merupakan bagian dari penelitian kaji tindak di 
bawah proyek Rantai Nilai Mebel. Sebuah penelitian 
kaji-tindak merupakan usaha pembelajaran untuk 
meningkatkan pemahaman kita mengenai kondisi 
nyata di lapangan, dengan menyelidiki apakah 
masalah yang teridentifikasi dapat diatasi dengan 
suatu tindakan tertentu. Tindakan tersebut merupakan 
suatu hipotesis yang perlu diuji langsung di lapangan. 
Portal ini dikembangkan untuk menguji hipotesis 
bahwa: “desentralisasi keterhubungan antara UKM 
dan pembeli akhir dapat dilakukan melalui teknologi 
koneksi internet”.

Evaluasi dari suatu tindakan dapat dilakukan melalui 
verifikasi ataupun validasi. Verifikasi harus dapat 
memeriksa apakah tindakan dapat mengatasi masalah 
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yang terindentifikasi sesuai dengan pengetahuan 
kita saat ini; sementara validasi mengamati apakah 
tindakan tersebut mengatasi permasalahan yang 
tepat di lapangan. Masalah yang teridentifikasi bisa 
jadi bukan merupakan masalah yang sebenarnya. 
Permasalahan yang tepat pada umumnya akan 
muncul setelah tindakan awal dilaksanakan. Apabila 
sebuah tindakan telah diverifikasi, maka sebuah 
tindakan yang valid mengandung arti: “masalah yang 
teridentifikasi merupakan masalah yang tepat”. Sebuah 
tindakan adaptif akan dapat memberikan jawaban 
bagi hasil-hasil verifikasi maupun validasi. Sebagai 
sebuah tindakan adaptif, portal ini dikembangkan 
dengan menggunakan pendekatan yang fleksibel 
sehubungan dengan kemungkinan perubahan 
kebutuhan pengguna di masa mendatang. Kami 
membuat prototip menggunakan Joomla dan 
VirtueMart, dengan pertimbangan kemudahan 
penggunaan dan perpanjangan. Sebagai tambahan, 
baik Joomla maupun VirtueMart bersifat cuma-cuma 
dan merupakan sumber perangkat lunak yang open 
source di bawah lisensi GNU/GPL, sehingga kami 

tidak dibatasi oleh isu mengenai hak cipta dalam 
pengembangannya.

Jepara Expo tahun 2010 Sebagai 
Stimulan dan Introspeksi Para 
Pengrajin Kecil Jepara
Jepara Expo sebagai kegiatan tahunan yang selalu 
ada di kota Jepara yang diselenggarakan oleh 
pemerintah kabupaten di mana dalam kegiatan 
tersebut menampilkan beberapa produk hasil 
potensi yang ada di kabupaten ini. Tahun-tahun 
sebelumnya lebih bertemakan umum di mana 
Jepara yang lebih banyak dilihat sebagai kota 
penghasil furniture tidak banyak terlihat pada tahun-
tahun lalu. Namun Jepara Expo tahun 2010 ini lebih 
fokus pada kegiatan penampilan produk-produk 
masyarakat pengrajin yang berkaitan dengan mebel, 
khususnya para pengrajin kecil yang ada dalam 
wadah Asosiasi Pengrajin Kecil Jepara (APKJ).

APKJ berpartisipasi dalam pameran di Annual Meeting CIFOR 2010
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Center for International Forestry Research 
CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang 
berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan salah satu dari 15 
pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian Pertanian International (Consultative Group on 
International Agricultural Research – CGIAR). CIFOR berkantor pusat di Bogor, Indonesia dengan kantor wilayah di 
Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

Selama ini pameran dalam skala kecil belum bisa 
dinikmati oleh para pengrajin khususnya bagi mereka 
yang jauh dari perkotaan dimana sangat sulit untuk 
bisa bekomunikasi langsung dengan buyer. Namun 
dengan adanya Jepara Expo ini mereka diberi 
kesempatan untuk tahu secara persis bagaimana 
produk-produk mereka dipamerkan. Acara ini juga 
menjadi tolak ukur dan instrospeksi diri bagi para 
pengrajin tentang bagaimana produk yang satu 
dengan yang lain dapat dibandingkan sehingga 
muncul dalam benak mereka untuk dapat meniru 
yang lain dalam hal kualitas, konstruksi, desain dan hal 
penting lain yang ada kaitannya dengan peningkatan 
kualitas dan produktifitas mereka.

Dalam acara ini tidak hanya dihadiri oleh pengunjung 
lokal Jepara saja, namun juga dihadiri oleh 
pengunjung luar Jepara seperti Kudus, Pati, Juana, 
Solo, Semarang, Jakarta, Bandung, Purbalingga dan 
beberapa kota besar lainnya bahkan mancanegara, 
seperti Singapura, Jepang, Prancis, Srilangka, 
dan beberapa Negara lainnya. Meski tak banyak 
menghasilkan pesanan namun kegiatan ini cukup 
dapat mewadahi aspirasi masyarakat pengrajin 
yang selama ini hanya bermimpi saja untuk dapat 
mengikuti pameran.

Bagi Asosiasi Pengrajin kecil Jepara (APKJ), kegiatan 
ini juga merupakan ajang sosialisasi lembaga dan 
juga dengan munculnya portal pemasaran bersama 
yaitu www.javamebel.com yang diharapkan 
dapat membantu para pengrajin kecil yang ada di 
pedalaman khususnya untuk dapat diakses secara 
langsung oleh para buyer. www.javamebel.com adalah 
sebuah inspirasi para pengrajin dalam wadah APKJ 
yang didukung oleh Center for International Forestry 
Research (CIFOR) sebagai lembaga penelitian dan 
pelestarian hutan dalam project Jepara Furniture Value 
Chain (JFVC) dimana tujuan dari project ini adalah 
untuk membantu tentang efisiensi rantai nilai dan 
meningkatkan penghidupan pada industri kecil yang 
ada di Jepara.

Besar harapan para pengrajin dalam kegiatan ini 
untuk dapat dikembangkan oleh para industri kecil 
ini dan juga untuk dapat masuk pada expo besar 
seperti PPE, IFFINA dan beberapa pameran besar 
luar negeri. Stimulasi seperti ini sangat tepat untuk 
segera diimbangi dengan stimulasi lanjutan agar para 
pengrajin segera bangkit dari keterpurukan yang 
selama ini banyak dirasakan khususnya para pengrajin 
kecil yang ada di Jepara.

http://www.youtube.com/watch?v=Mw6TOjFzlqA

Kantor: 
Jl. CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat 16115, Indonesia
Tel: +62 (251) 8622-622, Fax: +62 (251) 8622-100

Kantor Lapangan: 
Jepara Trade and Tourism Centre
Jl. Raya Jepara – Kudus Km. 11,5 Rengging, Jepara
Tel & Fax: +62 (291) 754 712

www.cifor.cgiar.org/furniture

Informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Rika Harini Irawati (r.irawati@cgiar.org),  
CIFOR

ACIAR

www.cifor.cgiar.org www.ForestsClimateChange.org


