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ABSTRACT
This research is intended to conceive a framework for
increasing sawntimber export by analyzing the ways of
transaction that were implemented by exporter. The data
was obtained from the related institutions and publications.
The result of this study can be summarized in ten
important points that are significantly determine the strategy
of Indonesia’s sawntimber marketing in international
market. The ten points were: (1) Utilization of tehnology
improvement and experience, (2) Recognition of the importer
cultures, (3) Extention of the importer, (4) Understanding
the producers, (5) The variety of FOB, (6) Ecolabelling
issue, (7) Sustainable Forest Management, (8) The
degradation of forests, (9) The environmental issue as a
barrier to entry, (10) The domination of plywood in the wood
product market.
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PENDAHULUAN
Era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan
bebas dengan persaingan yang semakin ketat sebagai salah
satu cirinya telah menyebabkan terjadinya perubahanperubahan terhadap budaya organisasi antara lain tercermin
dalam sikap mental dari setiap pimpinan. Perubahan budaya
organisasi dan sikap mental ini sangat diperlukan terutama
dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko yang timbul
khususnya dengan kecenderungan komersilisasi dan
privatisasi berbagai kegiatan yang selama ini terjadi.
Kegiatan yang mempunyai kaitan yang terintegrasi dan
berpengaruh kuat pada ekspor produksi kayu terdiri dari:
1. Industri hutan yang dikenal dengan Hak Penguasa Hutan
(HPH) dengan produk kayu glondongan.
2. Penggergajian dengan produk kayu gergajian,
3. Pabrik dengan produknya kayu olahan maupun kayu
lapis.
4. Pedagang yang memasarkan/menjual ketiga hasil
produksi tersebut.
Dari keempat kegiatan tersebut di atas, terdapat
beberapa masalah yang menyangkut produk kayu, produsen,
pedagang dan pembeli.

1. Produk kayu
a. Masalah kualitas kayu yang dikenal dengan grade A,
B, dan C.
b. Masalah jenis produksi kayu yang terdiri dari:
 barang mentah (kayu glondongan/kayu tebang).
 barang setengah jadi (kayu gergajian).
 barang jadi (kayu olahan).
2. Produsen
a. Masalah HPH dengan luas areal hutan dan kapasitas
produksi kayu tebangnya.
b. Masalah penggergajian dengan kemampuan produksi
dan kualitas serta kecepatan produksinya.
c. Masalah produsen/pabrik yang meliputi:
 Kemampuan jumlah produksi.
 Sumberdaya manusia.
 Modal kerja.
 Kualitas dan kapasitas peralatan/mesin.
 Luas pabrik (sarana dan fasilitas).
 Batas waktu produksi.
 Pengawasan proses dari hasil produksi.
3. Pedagang
a. Masalah kemampuan mendapatkan pembeli yang
menguntungkan.
b. Masalah kemampuan mendapatkan produsen yang
memenuhi syarat untuk dapat memenuhi permintaan
pembeli luar negeri.
c. Masalah kiat-kiat dalam menghadapi masalah
produsen dan pembeli luar negeri.
4. Pembeli
a. Masalah macam-macam negara pembeli, yang
meliputi:
 Sebagai pemakai langsung.
 Sebagai produsen lanjutan.
b. Masalah persyaratan-persyaratan dari pembeli luar
negeri, seperti,
 Persyaratan yang ketat dan tak ketat atas
kualitas kayu dan kualitas produksi serta lainnya
termasuk di dalamnya masalah ekolabel.
 Harga beli yang tinggi atau yang rendah.
 Selera yang berbeda.

METODE PENELITIAN
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa
data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai
instansi terkait, seperti: Badan Pengembangan Ekspor
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Indonesia, Departemen Perdagangan RI, Asosiasi Pengusaha
Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (ISA), Asosiasi
Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Panel Kayu
Indonesia (APKINDO) dan Departemen Kehutanan RI. Data
tersebut berupa produksi kayu Indonesia, konsumsi kayu
dunia, ekspor kayu Indonesia dan sebagainya. Selain itu
diperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan,
peluang dan ancaman ekspor kayu Indonesia di pasar
internasional.
Data yang diperoleh diedit terlebih dahulu lalu
ditabulasi, kemudian dengan menggunakan metode analisis
tabel dan analisis SWOT. Menurut Kotler (1995), analisis
SWOT merupakan bagian dari perencanaan strategis usaha,
dimana dalam perencanaan strategis usaha itu meninjau
masalah analisis lingkungan eksternal dan internal. Analisis
lingkungan eksternal meninjau masalah peluang dan
ancaman, sedangkan analisis internal meninjau masalah
kekuatan dan kelemahan.
Dalam analisis lingkungan eksternal, pengusaha harus
mengamati:
1. Kekuatan lingkungan makro yang terdiri dari :
a. Demografi,
b. Ekonomi
c. Teknologi
d. Politik/hukum dan
e. Sosial/budaya dan
2. Pelaku lingkungan mikro yang utama terdiri dari :
a. Pelanggan,
b. Pesaing,
c. Saluran distribusi dan
d. Pemasok.
Pedagang perlu memiliki sistim intelejen pemasaran
untuk mengikuti kecenderungan dan perkembangan yang
terjadi, serta peluang dan ancaman yang timbul. Oleh karena
itu tujuan utama pengamatan lingkungan adalah melihat
peluang baru, dimana peluang pemasaran adalah suatu
kebutuhan perusahaan agar dapat bergerak dengan
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memperoleh laba. Peluang dapat dicatat dan dipilah menurut
daya tarik dan kemungkinan berhasilnya.
Perusahaan yang paling berhasil adalah yang dapat
menciptakan nilai pelanggan tertinggi dan melakukannya
dalam jangka panjang.
Sebagian perkembangan dalam lingkungan eksternal
merupakan ancaman. Ancaman lingkungan merupakan
tantangan karena kecenderungan yang tidak menguntungkan
atau perkembangan yang dapat mengurangi penjualan dan
laba bila tidak dilakukan gerakan pemasaran defensif,
misalnya
adalah
dengan
adanya
pesaing
yang
mengembangkan produksinya lebih baik, resesi ekonomi
yang berkepanjangan, kenaikan biaya dan undang – undang
yang membatasi jumlah izin usaha.
Ada empat kemungkinan bagi pedagang atas ancaman
dan peluang utama, yaitu:
1. Pedagang ideal, yaitu pedagang yang peluang utamanya
besar dan ancamannya kecil.
2. Pedagang spekulatif, yaitu pedagang yang peluang utama
dan ancamannya besar.
3. Pedagang matang, adalah pedagang yang peluang utama
maupun ancamannya kecil.
4. Pedagang sulit, adalah pedagang yang peluangnya kecil
dan ancamannya besar.
Selanjutnya dalam analisis lingkungan internal yang
menyangkut analisis kekuatan dan kelemahan, pedagang
perlu menilai kekuatan dan kelemahannya secara periodik.
Hal-hal yang dinilai dan dikaji pedagang adalah: (a)
Kompetensi Pemasaran, (b) Keuangan, (c) Produksi dan (d)
Organisasi Usaha.
Setiap faktor dinilai dan diklasifikasikan ke dalam: (a)
Kekuatan utama, (b) Kekuatan sampingan, (c) Faktor netral,
(d) Kelemahan sampingan dan (e) Kelemahan utama.
Dengan menghubungkan penilaian secara vertikal,
maka profil kekuatan dan kelemahan utama usaha dapat
dianalisa sebagai berikut.
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Analisis Kekuatan / Kelemahan
Kekuata
n utama

Kinerja
Kekuatan
Netral
sampingan

1. Pemasaran
- Reputasi perusahaan
- Pangsa pasar
- Mutu produk
- Efektifitas penentuan harga
- Efektifitas penyaluran dsb
2. Keuangan
- Biaya dan adanya modal
- Alur uang tunai
- Stabilitas keuangan
3. Produksi
- Fasilitas
- Skala ekonomi
- Kapasitas
- Pekerja yang trampil
- Tepat waktu
- Kemampuan teknis
4. Organisasi
- Kepemimpinan yang handal
- Karyawan yang setia
- Wawasan entreprencur
- Fleksibel/responsif

HASIL DAN PEMBAHASAN
Melihat pada besarnya kebutuhan kayu dunia yang
sasaran penggunaannya beragam, dapat dikatakan bahwa
pangsa pasar produk kayu Indonesia cukup memberi peluang
yang besar. Namun demikian dalam pemenuhan pangsa yang
cukup besar itu sangat tergantung pada banyak tidaknya
lahan produksi tanaman kayu yang mendukung produksi
kayu secara terus menerus. Untuk melihat prospek
pemasarannya, maka dari pengalaman yang ada selama ini,
terdapat berbagai pasar dunia yang terdiri dari berbagai
negara yang berlandaskan pada:
1. Kebutuhan dan selera
2. Status
3. Ketentuan atau peraturan masing-masing negara maupun
ketentuan atau peraturan internasional, menyangkut
peraturan umum ekspor dan impor khususnya
menyangkut kayu.
4. Budaya dan perilaku tiap negara.
Pada umumnya, kebutuhan berbagai negara meliputi
jenis dan produk kayu seperti tersebut dibawah ini:
1. Jenis kayu: cendana, ebony, agathis, perupuk, jati,
sonokeling, sungkai, ramin, meranti putih dan merah,
pinus, nyatoh, jelutung, kruing, pulai, bangkirai, merbau,
dan karet.
2. Produk kayu:
a. Batang belahan dan tiang pancang atau poles
b. Kayu gergajian
c. Kayu olahan, seperti :
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Kepentingan
Kelemahan
sampingan





Kelemah
an utama







Tinggi

Sedang
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Finger jointed
Decoratif moulding
Palet kotak dan palet papan
Wall panel
Laminated wood
Floring untuk truk, container dan lain sebagainya.
Panil parket dan blok parket
Kayu olahan S4S dan S2S bagian dari barang jadi
furniture.
Dowel

Jepang merupakan pasar yang terbesar baik untuk
berbagai jenis kayu maupun berbagai macam produk kayu.
Walaupun demikian Jepang adalah salah satu pembeli yang
paling sulit dihadapi oleh eksportir Indonesia. Beberapa hal
yang menyebabkan Jepang sulit dihadapi antara lain: (1)
Jepang adalah sebagai pemakai produk akhir dan juga
sebagai produsen akhir, (2) Jepang adalah sebuah negara
maju yang penuh dengan disiplin kerja, dan yang
memperhatikan mutu kayu maupun produksi kayu dan waktu
secara sangat ketat, (3) Jepang memiliki banyak tenaga yang
terampil, dedikasi yang tinggi, berpengalaman dan memiliki
pengetahuan kayu yang lebih baik dari orang Indonesianya
sendiri, (4) Jepang sampai dengan tahun 1994 memiliki
banyak pabrik pengolahan kayu sendiri disamping
mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menetapkan
harga beli.
Masalah pemasaran ekspor kayu Indonesia bagi
pedagang dalam pertimbangannya untuk meraih pasar
internsional dapat dilihat dari berbagai sudut seperti:
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1. Data perkembangan jumlah ekspor dan nilai ekspor, baik
dari sisi negara pembeli maupun jenis kayu dan macam
produk kayu.
2. Tuntutan dan ketentuan masa mendatang yang
mempengaruhi ekspor kayu dari negara-negara pembeli
maupun organisasi dunia.
3. Kesiapan pengusaha kayu Indonesia dan instansi yang
terlibat untuk mengikuti perkembangan dan mengatasi
tuntutan-tuntutan dan ketentuan-ketentuan menyangkut
ekspor kayu baik yang datangnya dari dalam negeri
maupun luar negeri.
4. Kemampuan pedagang eksportir kayu Indonesia untuk
berani masuk membuka pasar dinegara – negara yang
sudah pasti banyak membutuhkan produk kayu
disamping berani membawa produsen kayu untuk dapat
menghasilkan produk kayu yang berkualitas sesuai
dengan permintaan pembeli diluar negeri dengan harga
yang bersaing.
5. Keempat hal tersebut di atas merupakan acuan dalam
membaca adanya pasar internasional dan persiapan
dalam arahan mencapai sasaran usaha yang maksimal
bagi pedagang eksportir kayu khususnya.

KEKUATAN DAN KELEMAHAN PEMASARAN EKSPOR
KAYU INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL
Masalah kekuatan dan kelemahan pemasaran ekspor
kayu Indonesia meliputi masalah internal berbagai pihak
yang terkait yaitu pedagang eksportir, produsen/pemasok
dan lembaga terkait lainnya. Khusus mengenai kekuatan dan
kelemahan ada perbedaan antara pedagang eksportir dan
produsen/pemasok yaitu berbeda sesuai dengan fungsinya
masing-masing. Sedangkan kekuatan yang terjadi pada
lembaga terkait lainnya adalah sampai seberapa jauh dapat
berpengaruh
pada
pedagang
eksportir
dan
produsen/pemasok.
Kekuatan dan kelemahan pedagang eksportir.
Kekuatan dan kelemahan pedagang eksportir adalah
sebagai berikut:
Kekuatan
1. Pedagang eksportir kayu memiliki izin khusus untuk
dapat mengekspor berbagai jenis kayu dan harus sebagai
anggota dari Asosiasi Pengolahan dan Penggergajian
Kayu Indonesia (ISA). Karena eksportir lain yang tidak
memiliki izin khusus untuk mengekspor kayu tidak
diperbolehkan mengekspor kayu.
2. Berpeluang lebih besar dalam mengetahui berbagai pasar
internasional, yang khususnya mengenai kayu, melalui
asosiasi-asosiasi dan kadin luar negeri dan dalam negeri.
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3. Merupakan jembatan dalam mempertemukan kebutuhan
negara pengimpor dengan hasil produksi dan
produsen/pemasok.
4. Suatu saat dapat berfungsi sebagai pengimpor dan dapat
pula berfungsi sebagai produsen/pemasok, artinya
eksportir sesuai kapasitas yang ada dapat mewakili
pengimpor maupun produsen/pemasok.
Kelemahan
1. Adanya birokrasi yang cukup tinggi di lembaga-lembaga
terkait.
2. Secara teknis tidak menguasai proses produksi
produsen/pemasok dan secara teknis tidak menguasai
teknis pemakaian pembeli.
3. Umumnya kekurangan modal kerja dan keterampilan,
mengenai mutu dan disiplin berkomunikasi usaha.
4. Kurangnya informasi yang mendalam baik mengenai
produsen kayu dan negara importir kayu.
Kekuatan dan kelemahan produsen/pemasok
Kekuatan
1. Memiliki ijin usaha penggergajian/pengolahan kayu.
2. Memiliki hubungan dengan sumber bahan kayu
3. Memiliki aset lahan/pabrik dengan peralatannya, sesuai
kemampuan.
4. Memiliki modal sesuai kemampuan.
5. Memperkerjakan SDM sesuai kebutuhan.
Kelemahan
1. Teknis operasional proses produksi yang sering gagal
dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan dan
permintaan mutu dari pembeli.
2. Keterampilan dan keahlian SDM yang tidak memadai.
3. Keterbatasan modal besar yang dibutuhkan, sehingga
sulit dipenuhi kebutuhan pembeli, yaitu apabila ada
pesanan yang besar atau cukup besar.
4. Keterbatasan kapasitas lahan/pabrik dan peralatannya dan
yang terkadang terpaksa untuk menyewa atau
mengadakan kontrak produksi dengan produsen lain yang
tidak atau kurang aktif.
5. Jadwal produksi yang kurang dapat terkontrol dan
terpenuhi, apabila ada pesanan yang cukup besar.
6. Kemampuan pemasaran yang tidak maksimal, artinya
hanya sekadar menutup biaya operasi dan umum saja.
7. Kemampuan untuk mencegah terjadinya kemungkinan
kerugian akibat persyaratan/ketentuan yang dihadapi baik
dari lembaga terkait maupun pembeli dan dunia
internasional.
8. Pengaturan keuangan dalam biaya operasional yang perlu
pengendalian secara seksama.
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PELUANG DAN ANCAMAN PEMASARAN EKSPOR KAYU
INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL.
Beberapa keputusan, peraturan dan surat edaran yang
menyangkut masalah kayu dari Departemen Kehutanan RI,
APHI, ISA, Dirjen Bea Cukai dan khususnya P.T. Sucofindo
yang mendapat wewenang dan bertugas dalam memeriksa
kebenaran jenis kayu, jenis produksi, mutu kayu dan mutu
produk serta kelengkapan dokumen yang di perlukan untuk
ekspor kayu dapat menimbulkan suatu pengaruh positif dan
negatif bagi pedagang eksportir maupun produsen/pemasok.
Sebagai contoh, pembatasan ekapor kayu bulat/glondongan
dan kayu gergajian, yang dibatasi dengan cara mengenakan
pajak ekspor yang tinggi sehingga menciptakan harga ekspor
yang cukup tinggi. Efek dari pajak ekspor ini, sebaliknya
bagi produsen/pemasok, menciptakan suatu nilai tambah
bagi usahanya.
Perkembangan kebutuhan negara pengimpor beserta
hal-hal yang mempengaruhinya, seperti persyaratan
kepentingan dunia pada umumnya, akan memberikan
dampak positif dan negatif pula kepada pedagang eksportir
maupun produsen/pemasok. World Trade Organization yang
merupakan kelanjutan dari Putaran Uruguay telah
melahirkan “ekolabel”, sedangkan di Eropa berkembang
kesepakatan standar internasional yang disebut dengan
“International Standard Organization” atau disingkat dengan
ISO yang mengembangkan kriteria produk pada awalnya dan
dikenal dengan ISO-9000. Sekarang ini ISO sudah
menyediakan ISO-14000 yang mencakup syarat baku
seperti:
1.
2.
3.
4.
5.

Sistem Manajemen Lingkungan
Auditing Lingkungan
Ekolabel
Evaluasi Kinerja Lingkungan
Penialaian Daur Hidup Produksi
Beberapa hal yang berhubungan dengan ekolabel yang
tidak terlepas dari pada masalah hasil hutan kayu adalah
sebagai berikut:

1. International Tropical Timber Organization And Forest
Stewardship Council; mengembangkan dan menetapkan
petunjuk umum bagi penentuan ekolabel pengolahan
hutan.
2. UNCTAD; mengembangkan petunjuk umum bagi
kriteria ekolabel berbagi produk, seperti :
a. Kulit dan sepatu
b. Tekstil dan pakaian
c. Bubur kertas dan kertas
d. Kayu dan produk kayu
Dalam konferensi GATT di Marrech tahun 1994, salah
satu keputusan penting adalah bahwa World Trade
Organization (WTO) diminta membahas kaitan perdagangan
dengan lingkungan dimana ekolabel menjadi salah satu
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mekanismenya. Konferensi antar pengelola ekolabel di
seluruh dunia pada November 1994 di Stockholm, Swedia
membentuk Global Ecolabel Network.
Dengan memperhatikan hal itu semua, maka ekolabel
akan menjadi kenyataan dalam perkembangan dunia
perdagangan di hari-hari mendatang. Seperti diketahui
bahwa ekolabel ini adalah akibat kesadaran akan lingkungan
yang telah mencakup produsen dan konsumen, sehingga
keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan harga,
kualitas dan kuantitas, tetapi juga dari segi lingkungan yang
berkaitan dengan proses produksi dan hasil produksi.
Segi lingkungan melekat dalam keseluruhan DaurHidup-Produk, meliputi, Pra-Produk, Produksi, Distribusi,
Konsumsi dan Buangan Limbah.
Analisis Daur Hidup Produksi mengungkapkan dampak
kegiatan setiap tahapan produksi dan konsumsi pada
lingkungan selanjutnya agar konsumen mengetahui sampai
seberapa jauh segi lingkungan diperhatikan, maka lahirlah
ekolabel yang menjelaskan: apakah keseluruhan daur hidup
produksi memuat pertimbangan lingkungan dan apakah
hanya sebagian dari alur daur hidup produksi memuat segi
lingkungan.
Peluang dan ancaman pedagang eksportir
Peluang
1. Dilihat dari negara-negara pengimpor, ada jarak yang
jauh berbeda dan bervariasi bila dilihat dari harga jual
dan volume ekspor yang terjadi, maka ada suatu
kesempatan dalam rangka pengembangan pasar pada
negara pengimpor yang volume dan harga jual FOB-nya
masih rendah.
2. Terbaginya segmentasi pasar dunia dalam beberapa hal,
seperti :
a. Negara pengimpor sebagai pemakai produk akhir
atau sebagai pemroses ulang.
b. Negara pengimpor dengan status negara kaya/miskin
atau negara liberal ekonomi/non liberal.
3. Adanya liberalisme perdagangan bebas yang akan
dimulai pada tahun 2003 yang akan datang.
Ancaman
1. Adanya pemberlakuan ekolabeling pada tahun 2003 yang
akan datang dan mengikat hasil produksi kayu hutan
tanaman tropis.
2. Era globalisasi ekonomi dengan liberalisme perdagangan
bebasnya yang menimbulkan persaingan yang semakin
tajam dan ketat, dimana pedagang eksportir dihadapkan
pada situasi untuk persiapan yang sangat tinggi.
3. Kondisi produsen/pemasok yang tidak dapat mengatasi
kesulitan-kesulitan masa kini dan mendatang, sehingga
tidak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan negara
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pembeli
dalam
mengadakan
pendekatan
dan
pengembangan pemasaran dunia.
4. Akan masuknya pedagang asing dengan bebas yang
berfungsi sebagai importir negaranya yang dapat juga
mewakili pemakai/pembeli di negerinya, yang berarti
mempersempit ruang gerak pedagang eksportir Indonesia
sendiri di luar negeri.
5. Kemampuan akan modal, pengalaman dan pengetahuan
tentang konsumen/pelanggan luar negeri dari pedagang
asing dapat menyudutkan dan memperkecil gerak usaha
pedagang eksportir Indonesia.
Peluang dan ancaman bagi produsen/pemasok
Peluang
1. Semakin meluas dan berkembangnya kebutuhan pasar
dunia dan domestik
2. Kemajuan teknologi yang mendukung perkembangan.
3. Adanya pembatasan ekspor kayu bulat/glondongan dan
kayu gergajian, menambah motivasi dan kreasi usaha
produsen dalam menyambut perkembanan pasar dunia.
4. Kemungkinan terjadi penggabungan usaha yang
terintegrasi dalam menghadapi era globalisasi ekonomi
dengan liberalisme perdagangan bebasnya, sebagai
pengembangan kegiatan.
Ancaman
1. Ketatnya tuntutan dunia dalam rangka ekolabeling
khususnya untuk produk kayu, yang perlu mendapatkan
perhatian serius baik dari sudut hasil produknya sendiri
maupun persyaratan yang dipenuhi dalam bahan baku
kayu yang diperoleh
2. Keterbatasan kemampuan modal, teknik, pengalaman,
SDM serta manajemen, menyebabkan keterbatasan
menghadapi perkembangan pasar luar negeri maupun
domestik.
3. Akan masuknya produsen asing dengan kemampuan
modal, teknik, pengetahuan dan pengalaman yang lebih
baik, sebagai akibat adanya era globalisasi.
4. Tidak adanya disiplin dari banyaknya produsen/pemasok
yang tidak memperhatikan etika dunia usaha di berbagai
sektor, seperti manipulasi yang dimulai dari penebangan
sampai pada penjualan hasil produksi.

STRATEGI PEMASARAN EKSPOR KAYU INDONESIA DI
PASAR INTERNASIONAL
Untuk mencapai strategi pemasaran ekspor kayu
Indonesia di pasar Internasional, perbaikan dan pemantapan
pada sisi produsen/pemasok maupun eksportir kayu menjadi
salah satu persyaratan bagi tercapainya pencapaian dan
penguasaan pasar di luar negeri. Disamping mampu untuk
mengikuti perkembangan pasar luar negeri dan
mempengaruhinya.
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Pebaikan dan pemantapan produsen/pemasok
Upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam rangka
perbaikan dan pemantapan produsen/pemasok antara lain
adalah: (1)
pengefektifan sarana dan prasarana yang
disesuaikan dengan kemungkinan perkembangan kebutuhan
dan selera luar negeri secara maksimal dimasa mendatang,
(2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM dan
hasil produksi yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masa
mendatang, (3) Meningkatkan kematangan dan ketajaman
manajemen usaha dalam menetapkan target dan sasaran
usaha secara maksimal, (4) Persiapan secara dini dalam
menghadapi era globalisasi dengan segala risiko dan
konsekuensi yang diperhitungkan, dan (5) Peningkatan
modal sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
produksi.
Perbaikan dan pemantapan pedagang eksportir
Upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam rangka
perbaikan dan pemantapan produsen/eksportir antara lain
adalah: (1) Memelihara dan mengembangkan hubungan
dagang luar negeri secara seksama, dengan mempelajari arah
kebutuhan dan selera pembeli/pelanggan luar negeri, (2)
Meningkatkan analisa kemungkinan kebutuhan dan selera
pembeli/pelanggan luar negeri masa mendatang, (3) Menjaga
keberlanjutan hubungan dengan pembeli/pelanggan luar
negeri, (4) Memelihara dan mengembangkan penguasaan
dan hubungan dengan produsen/pemasok sesuai kebutuhan
dan selera pembeli/pelanggan, dan (5) Mampu untuk
menghitung kemungkinan peningkatan target dan sasaran
penjualan masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
1. Transaksi jual beli kayu ekspor akan terjadi apabila
pedagang eksportir dapat mempertemukan kebutuhan
pembeli/pelanggan dengan produsen kayu/pemasok, yang
dipengaruhi oleh perilaku dan budaya pembeli/pelanggan
serta kemampuan produsen kayu/pemasok untuk dapat
memenuhi tuntutan lingkungan disamping efisiensi dan
efektifitas usaha.
2. Kemampuan pedagang eksportir kayu pada masa
mendatang dalam memasuki dan mengembangkan
pangsa pasar, dipengaruhi akan teknik dan pengalaman
dari sisi penguasaan dan pemahaman akan perkembangan
mengenai perilaku maupun budaya pembeli/pelanggan
pengimpor kayu.
3. Kemampuan produsen/pemasok kayu pada masa
mendatang dalam memasuki pasar dunia, yang
dipengaruhi oleh adanya usaha memenuhi tuntutan dunia
dalam hal lingkungan. Lingkungan itu meliputi adanya
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keharusan dari mulai penebangan sampai dengan hasil
proses produksi. Disamping itu perlu mencantumkan
label sebagai pertanda bahwa kayu tebang dan hasil
produksinya telah memperhatikan kepedulian dunia
dalam hal kepedulian terhadap lingkungan hidup.
4. Besar kecilnya atau tinggi rendahnya hasil penjualan
berbagai produk kayu, baik ditinjau dari volume maupun
nilai uang yang dicapai oleh Indonesia, dipengaruhi oleh
adanya pembatasan ekspor kayu glondongan maupun
kayu gergajian, yang diwujudkan melalui tarif pajak
ekspor kayu yang tinggi.

SARAN
Apabila dlihat dari data yang ada selama lima tahun,
menunjukkan jumlah dan nilai ekspor berbagai produk
nampak adanya ketimpangan yang jauh antara negara Jepang
dengan negara-negara Asia lainnya, Eropa serta USA. Untuk
itu disarankan agar baik pedagang eksportir kayu maupun
produsen eksportir kayu dapat mempelajari pangsa pasar
yang menunjukkan adanya perbedaan di antara negaranegara pembeli, seperti:
1. Jepang, Korea, Taiwan dan Singapura termasuk negara
yang bukan sebagai negara pemakai akhir, tetapi sebagai
negara pengolah kembali produk kayu yang diimpor
untuk dijual kembali ke negara lainnya.
2. Negara Timur jauh dan Asia lainnya, umumnya adalah
merupakan negara yang menjadi peluang sebagai pangsa
pasar yang harus dikejar dan sebagai pemakai akhir.
3. Negara-negara Eropa dan lainnya, sebagai negara
pemakai akhir, adalah sebagai negara yang sangat
memperhatikan mutu kayu maupun mutu hasil kayu
olahan. Walaupun jumlah dan nilai ekspor rendah sekali,
namun harga perkubiknya ditetapkan oleh ISA cukup
tinggi. Perbedaan-perbedaan tersebut, disarankan untuk
dipelajari dan dijadikan dasar untuk pemasarannya di
negara-negara yang relatif belum efektif.
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