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EMPAT 

Potret IKM Mebel Ekspor Jepara  
◙◙◙◙◙◙◙ 

 

Bab ini berisi gambaran umum industri mebel Jepara dan 

permasalahan IKM Mebel Ekspor Jepara yang berupa penurunan 

volume ekspor dan nilai produksi. Permasalahan ini disebabkan oleh 

adanya permasalahan permasalahan internal dan eksternal IKM Mebel 

Ekspor Jepara. Permasalahan eksternal IKM Mebel Ekspor Jepara 

terdiri dari kelangkaan bahan baku khususnya kayu jati, efektivitas 

interaksi kelembagaan dan pola persaingan yang terfokus pada 

persaingan harga bukan kualitas, sedangkan permasalahan internalnya 

adalah rendahnya kualitas SDM dan rendahnya inovasi produk IKM 

Mebel Ekspor Jepara.  

 

Gambaran Umum Industri Mebel Jepara 

Jepara identik dengan mebel ukir4. Mebel ukir tidak hanya 

merupakan pilar utama ekonomi Jepara, tetapi juga merupakan sumber 

penghidupan dan budaya dari masyarakat Jepara. Mereka meyakini 

bahwa keahlian dan keterampilan membuat mebel merupakan warisan 

                                                 
4 Nama Jepara berasal dari kata ”Ujung Para, Ujung Mara dan Jumpara” yang berarti 
sebuah tempat pemukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah. Seni ukir 
mulai dikembangkan pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat. Ukir yang sekarang 
menjadi andalan utama ekonomi Jepara adalah ukir perpaduan antara seni ukir 
Majapahit dan seni ukir Patih Bandar Duwung yang berasal dari Cina. Seni ukir yang 
dikembangkan pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat, diwariskan secara turun 
temurun. Oleh sebab itu saat ini Jepara sangat dikenal sebagai kota ukir, karena Jepara 
menjadi pusat keterampilan ukir, yang diwarisi secara turun-temurun sejak beberapa 
abad yang lalu.  
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sejarah5 yang harus dijaga kelestariannya, untuk bersaing di era 

persaingan global. 

Dapat dikatakan bahwa industri mebel menjadi penyangga 

utama perekonomian Kabupaten Jepara6, atau merupakan tulang 

punggung perekonomian masyarakat Jepara. Berdasarkan Data Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Jepara tahun 2009, Jepara diperkirakan 

menyumbang sekitar 10% dari total ekspor mebel Indonesia, dimana 

kontribusi mebel terhadap perekonomian Kabupaten Jepara mencapai 

27%. Dari sisi penyerapan tenaga kerja serta penyerapan devisa, sekitar 

                                                 
5 Karya ukir pertama kali di Jepara berupa pahatan bermotif bunga pada batu 
putih.yang terdapat di Masjid Mantingan, yang dibangun pada tahun 1559. Ukiran ini 
merupakan karya seniman yang bernama Tji Wie Gwan. dari China. Ratu Kalinyamat, 
penguasa Jepara saat itu menganugerahkan sebuah nama baru untuk Tji Wie Gwan 
menjadi Sungging Badar Duwung. Sungging artinya ahli ukir, Badar sama dengan batu 
dan Duwung artinya tatah. Kemudian Sungging Badar Duwung mengajarkan ilmu ukir 
kepada masyarakat di sekitarnya baik di daerah Jepara maupun di Kudus. 
      Menurut Purnomo dkk (2010)  yang mengacu pendapat Prof. SP Gustami, membagi 
sejarah mebel ukir Jepara berdasarkan empat periode yaitu: 
a. Ratu Shima (periode Hindu). Terdapat peninggalan (artefak ukir) yang ditemukan di 

daerah Keling yang diduga sezaman dengan perkembangan pemerintahan Ratu 
Shima. Artefak yang ada adalah pahatan bermotif bunga pada batu putih. 

b. Ratu Kalinyamat (awal zaman Islam). Jauh sesudah kekuasaan Ratu Shima berlalu 
(sembilan abad kemudian), di Jepara lahir tokoh perempuan lain, yaitu Ratu 
Kalinyamat. Ratu Kalinyamat memiliki perhatian yang besar pada bidang seni 
kerajinan dan pertukangan dimana pada masa itu seni ukir berkembang subur yang 
membawa dampak pada hubungan Internasional yang terjalin baik pula. 

c. Raden Ajeng Kartini (zaman modern). R.A Kartini berhasil menciptakan seni ukir 
baru dan menyebarkanya ke berbagai daerah serta mempromosikan mebel ukir 
Jepara ke luar negeri. 

d. Tien Soeharto (masa Orde Baru), Tien Soeharto mempromosikan mebel ukir Jepara 
melalui penyediaan ruang Jepara di Istana Negara. Dalam masa itu, Jepara menjadi 
pusat industri mebel ukir di Jawa Tengah khususnya, dan di Indonesia pada 
umumnya. 

6 Kabupaten Jepara terletak di provinsi Jawa Tengah 5°43`20,67” sampai 6°47`25,83” 
Lintang Selatan dan 110°58`37,40” Bujur Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan 
Kabupaten Kudus dan Pati, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak, 
serta barat dan utara berbatasan dengan Laut Jawa. Wilayah Kecamatan terjauh adalah 
Kecamatan Karimunjawa, yaitu 90 km, sedangkan wilayah Kecamatan terdekat dari 
ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Tahunan, yaitu 7 km. Wilayah Kabupaten Jepara 
terletak pada ketinggian tanah mulai dari 0 - 1.301 m. Luas wilayah Kabupaten Jepara 
tercatat 104.000 ha. Kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kalinyamatan dengan 
luas 24.000 ha, dan Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Keling, dengan luas 
23.200 ha.  
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30% produk ekspor, dan 60% dari volume perdagangan domestik 

mebel Jawa Tengah berasal dari Jepara.  

Industri mebel Jepara7 selain melayani pasar dalam negeri, juga 

melayani pasar luar negeri, antara lain, Amerika Serikat, Eropa, Jepang, 

Hong Kong, dan Australia. Perkembangan industri mebel yang 

bertumpu pada home industry sampai saat ini berjumlah sekitar 3.776 

unit usaha yang merata hampir di semua Kecamatan di daerah Jepara, 

dimana sebanyak 7,47%  (282) nya berstatus eksportir. Sebaran industri 

mebel di Kabupaten Jepara dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar 4.1  

Peta Sebaran Industri Mebel Jepara 

                                                 
7 Industri mebel Jepara dibedakan dalam kelompok industri besar, industri sedang, 
industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 
2010, industri besar adalah perusahaan dengan jumlah karyawan atau tenaga kerja 100 
orang ke atas. Industri sedang adalah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja antara 20 
- 99 orang. Industri kecil adalah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja antara 5 - 19 
orang dan industri rumah tangga mempunyai tenaga kerja kurang dari lima orang.   
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Saat ini dapat dikatakan bahwa industri mebel Jepara 

merupakan penyumbang ekspor terbesar bagi Kabupaten Jepara. 

Berdasarkan pada data BPS 2010, di Jepara terdapat 17 jenis komoditi 

ekspor yaitu mebel dengan nilai ekspor masing – masing dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.1 

Jenis Komoditi dan Nilai Ekspor Jepara Tahun 2010 

JENIS KOMODITI NILAI US$ 

1. Mebel Ukir     111.498.084,22  

2. Kapuk             45.468,61  

3. Barang Plastik        3.534.318,40  

4. Tekstil             68.095,84  

5. Kerajinan Batu           136.626,64  

6. Keramik             87.623,98  

7. Barang Logam             32.167,00  

8. Kerajinan Tangan           653.066,35  

9. Kayu Olahan        1.428.826,78  

10. Kerajinan Karet             14.053,50  

11. Kaca             12.564,00  

12. Produk Anyaman        3.485.965,89  

13. Karet      10.149.083,48  

14. Coklat             45.735,09  

15. Perlengkapan Mebel           113.311,41  

16. Makanan dari hewan             35.998,57  

17. Lainnya.             38.690,00  

JUMLAH    131.379.679,76  

Sumber: BPS, 2010 

Nilai ekspor komoditas mebel adalah yang terbesar yaitu 

sebesar US$111.498.084,22 dari jumlah keseluruhan nilai ekspor yaitu 

sebesar US$131.379.679,76, dengan kontribusi pada nilai ekspor 

sebesar 84,87% . Kontribusi  mebel terhadap keseluruhan nilai ekspor 

di Jepara dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel. 4.2 

Kontribusi Nilai Ekspor Mebel 

JENIS KOMODITI NILAI 

1. Mebel Ukir 84,87% 

2. Kapuk 0,03% 

3. Barang Plastik 2,69% 

4. Tekstil 0,05% 

5. Kerajinan Batu 0,10% 
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JENIS KOMODITI NILAI 

6. Keramik 0,07% 

7. Barang Logam 0,02% 

8. Kerajinan Tangan 0,50% 

9. Kayu Olahan 1,09% 

10. Kerajinan Karet 0,01% 

11. Kaca 0,01% 

12. Produk Anyaman 2,65% 

13. Karet 7,73% 

14. Coklat 0,03% 

15. Perlengkapan Mebel 0,09% 

16. Makanan dari hewan 0,03% 

17. Lainnya. 0,03% 

Sumber: Data BPS 2010 yang diolah dalam penelitian ini. 

Tahun 80-an, IKM mebel masih bergerak di pasar lokal 

(Jakarta, Semarang dan Bali). Konsumen pasar lokal lebih menyukai 

mebel dengan kualitas kayu jati yang tinggi, bukan keunikan ukiran, 

Permintaan konsumen pasar lokal ini tidak menjadi masalah bagi IKM 

Mebel Jepara, karena pada saat itu kayu jati masih mudah didapat 

sehingga IKM mebel tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi 

permintaan pasar.  

Pada tahun 90-an, mebel Jepara  mulai dikenal oleh negara-

negara asing. Dapat dikatakan pada tahun 90-an merupakan tahun 

pertumbuhan mebel ekspor. Banyak IKM yang menjadi eksportir 

mebel. Berbeda dengan permintaan pasar lokal, pasar Internasional 

lebih cenderung pada keunikan ukiran bukan pada kualitas kayu jati. 

Sehingga banyak IKM mebel yang mulai memakai kayu non – jati, dan 

desain yang berbeda dengan pasar lokal. Dapat dikatakan pada tahun 

90-an, IKM mebel mulai mempelajari pengetahuan dan teknik mebel 

luar negeri, serta sistem perdagangan Internasional, seperti ISO 

9001:2000. 

Booming mebel ekspor terjadi pada tahun 1999 dengan nilai 

ekspor sebesar $201,417,843.60 USD (Disperindagkop Jepara, 2010). 

Pada tahun itu, IKM Mebel Ekspor memiliki nilai ekspor rata – rata 

sebesar US$ 625.521.  Nilai ekspor mebel tahun 1999 meningkat 

sebesar 62,74% dibanding tahun 1998 ($123,763,217.5 USD). 

Akibatnya produksi mebel ekspor berkembang pesat, proses 
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industrialisasi tersebar ke setiap pelosok Jepara. Banyak IKM mebel 

yang berubah menjadi eksportir. Hal ini dimungkinkan karena modal 

atau dana segar untuk memproduksi mebel mudah diperoleh dari 

pembeli asing. IKM Mebel Ekspor Jepara cukup berkenalan dengan 

pembeli asing yang banyak berdatangan ke Jepara, dengan senang hati 

pembeli asing memberikan dananya untuk memproduksi mebel seperti 

yang mereka kehendaki.  

Dampak buruk booming mebel ekspor ini adalah pola 

persaingan yang tidak sehat. Dimana IKM Mebel Ekspor Jepara hanya 

berorientasi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa 

memperdulikan dampak yang akan terjadi. Penjarahan kayu terjadi 

karena mengejar omset produksi, dan produksi yang tanpa proses 

seleksi kualitas yang terjaga.  

Eksploitasi kesempatan mendapatkan untung sebanyak 

mungkin yang dilakukan oleh sebagaian besar IKM Mebel Ekspor 

Jepara, menyebabkan terbentuknya citra buruk terhadap produk mebel 

ekspor Jepara. Pada saat perekonomian membaik, nilai tukar rupiah 

naik, maka industri mebel ekspor Jepara mengalami penurunan 

penjualan, disebabkan oleh harga yang menjadi tinggi karena kenaikan 

nilai tukar rupiah, dan citra buruk kualitas produknya. Selain itu, juga 

adanya tingkat persaingan yang semakin ketat, dengan pertumbuhan 

sentra-sentra industri mebel di daerah lain seperti di Semarang dan 

Solo, maupun persaingan dari Luar Negara seperti mebel China dan 

Vietnam. 

Citra buruk terhadap kualitas produk mebel Jepara ini 

disebabkan diabaikannya faktor-faktor penting dalam proses produksi 

karena ingin segera mendapatkan keuntungan, dengan mengejar 

tenggat waktu pengiriman. Sebagai contoh  Kayu log yang masih basah 

digergaji dan langsung dibuat mebel sesuai pesanan tanpa dikeringkan 

(kiln-dried) terlebih dahulu. Akibatnya kualitas produk mebel Jepara 

dianggap tidak standar, dan pembelipun beralih kepada perusahaan 

mebel lain di luar Jepara. 
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 Pada tahun 2000-an, nilai ekspor mebel Jepara mulai 

mengalami penurunan. Pada tahun 2000 nilai ekspor mebel Jepara 

mengalami penurunan sebesar 0,45% dibandingkan tahun 1999, 

dengan nilai ekspor mebel sebesar $200,514,601.96 USD, yang lebih 

rendah dibanding tahun 1999 yang sebesar $201,417,843.60 USD 

Penurunan nilai ekspor lebih besar terjadi pada tahun 2001, yang 

sebesar $200,514,601.96 USD turun menjadi sebesar $107,816,152.07 

USD pada tahun 2001, atau turun sebesar 46,23%. Tahun 2000-an 

adalah masa-masa berat bagi IKM Mebel Ekspor Jepara, akibatnya 

banyak gudang yang dikosongkan, dijual ataupun disewakan. 

Penurunan nilai ekspor sangat terasa dampaknya bagi IKM (Industri 

Kecil dan Menengah) mebel karena perekonomian Jepara bertumpu 

pada Industri Kecil dan Menengah. Hal ini disebabkan karena sebagian 

besar pelaku industri mebel adalah berbasis home industri (yang biasa 

disebut dengan pengrajin-pengrajin). Oleh sebab itu, dampak dari 

penurunan nilai ekspor ini langsung terasa pada para pelaku Industri 

Kecil dan Menengah. 

Pergerakan nilai ekspor mebel Jepara sejak tahun 1995 sampai 

dengan tahun 2010, dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 

Grafik Pergerakan Nilai Ekspor Mebel Tahun 1995 – 2010 
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Pada grafik terlihat bahwa masa keemasan mebel ekspor Jepara 

adalah pada tahun 1999 – 2000 (BPS 1995 – 2010). Setelah tahun 2000 

nilai ekspor mebel Jepara berfluktuasi namun nilai ekspor tidak pernah 

setinggi pada tahun 1999 – 2000. Nilai ekspor mebel Jepara mulai 

mengalami kenaikan yang nyata pada tahun 2004, sebagaimana data 

yang ada, yaitu sebesar US$134,500,648.46. Namun pada tahun 2005, 

nilai ekspor mebel Jepara mengalami penurunan sebanyak 11,30% 

dibandingkan tahun 2004.  

 

Permasalahan IKM Mebel Ekspor Jepara  

Data BPS (2006-2010) menunjukkan bahwa pada tahun 2007, 

rata-rata volume ekspor IKM Mebel Ekspor Jepara mengalami 

penurunan sebesar 15,85% dibandingkan tahun 2006. Penurunan rata-

rata volume mebel ekspor IKM Mebel Ekspor Jepara ini terus terjadi 

sampai tahun 2010. Tahun 2010 terdapat penurunan sebesar 7,67% 

dibandingkan tahun 2009, dimana prosentase penurunan ini lebih 

besar dibandingkan dengan prosentase penurunan yang terjadi pada 

tahun 2009 yaitu sebesar 6,36%. Lebih jelasnya pergerakkan rata-rata 

volume ekspor IKM Mebel Ekspor Jepara ini dapat dilihat pada grafik 

di bawah ini: 

131.948142.903152.609
177.077

210.437

2006 2007 2008 2009 2010

 
Gambar 4.3  

Grafik Pergerakan Rata-rata Volume Mebel Ekspor IKM Mebel Ekspor Jepara 

Periode 2006 – 2010 
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Hasil pemetaan di lapangan menunjukkan bahwa penurunan 

rata-rata volume ekspor IKM Mebel Ekspor Jepara, ini disebabkan oleh 

baik permasalahan eksternal maupun internal. Penurunan volume 

ekspor ini berdampak pada penurunan nilai produksi IKM Mebel 

Ekspor Jepara. Pada tahun 2009 nilai produksi IKM Mebel Ekspor 

Jepara sebesar mengalami penurunan sebesar 1,24%. Hasil pemetaan di 

lapangan menunjukkan bahwa penurunan baik volume ekspor maupun 

nilai produksi ini disebabkan oleh permasalahan IKM Mebel Ekspor 

Jepara yang terdiri dari permasalahan eksternal maupun internal.   

Permasalahan eksternal IKM Mebel Ekspor Jepara yang dapat diamati 

di lapangan adalah kelangkaan bahan baku khususnya kayu jati, 

efektivitas interaksi kelembagaan dan pola persaingan yang terfokus 

pada persaingan harga bukan kualitas, sedangkan permasalahan 

internalnya adalah rendahnya kualitas SDM dan rendahnya inovasi 

produk IKM Mebel Ekspor Jepara. 

Permasalahan Eksternal IKM Mebel Ekspor Jepara 

Terdapat tiga permasalahan eksternal yang dihadapi oleh IKM 

Mebel Ekspor Jepara yaitu : (1) kelangkaan kayu jati sebagai bahan 

baku mebel ekspor; (2) Persaingan yang berdasar pada harga yang 

berdampak pada jebakan kehancuran usaha; dan (3) Kurang efektifnya 

interaksi kelembagaan. 

Bahan Baku  

Kelangkaan bahan baku khususnya kayu jati, disebabkan oleh 

adanya booming mebel ekspor yang menyebabkan penggunaan kayu 

besar – besaran, karena semua IKM mebel mengejar produksi untuk 

mendapatkan keuntungan. Perusahaan besar sering membeli kayu jati 

dengan sistem pelelangan langsung dari KPH yang sering disebut 

dengan sistem penjualan S1. Sistem penjualan ini sangat merugikan 

IKM Mebel Ekspor karena mereka kehilangan kesempatan untuk 

mendapatkan kayu jati yang berkualitas unggul. Akibatnya banyak 

IKM Mebel Ekspor yang dahulunya tergantung pada kayu jati sebagai 

unggulan produknya, beralih ke kayu mahoni atau ke kayu jati 

kampung yang kualitasnya lebih rendah dibanding dengan kayu jati 

Perhutani. Pada awal tahun 1998, banyak IKM Mebel Ekspor yang 
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menggunakan kayu jati tunggak yang dibiarkan oleh Perhutani untuk 

diambil masyarakat.  

Dalam upaya mempertahankan usahanya IKM Mebel Ekspor 

menyiasati produknya dengan menggunakan kayu kampung yang 

berasal dari Jawa Timur berukuran besar untuk dicampurkan dengan 

kayu Perhutani, atau menggunakan kayu ilegal yang sudah berbentuk 

komponen dari luar Jepara. Selain itu IKM Mebel Ekspor juga 

menggunakan kayu pendem (kayu – kayu yang terpendam dalam tanah 

di pinggiran hutan) yang kualitasnya hampir sama dengan kayu 

Perhutani. Bahkan banyak IKM Mebel Ekspor yang menyiasati 

produknya dengan cara mengklasifikasikannya ke dalam kelas sesuai 

dengan kualitas kayunya. Hal ini dilakukan karena produk yang 

dihasilkannya berasal dari kayu campuran, Misal untuk komponen 

produk yang panjang digunakan kayu kampung sedangkan komponen 

yang pendek digunakan kayu pendem. 

Pola Persaingan  

Pola persaingan antar IKM Mebel Ekspor yang terfokus pada 

persaingan harga bukan kualitas. Pada masa kejayaan mebel ekspor 

banyak IKM Mebel Ekspor Jepara yang tidak lagi memperhatikan 

standar kualitas produk, yang mereka perhatikan adalah mendapatkan 

keuntungan secepat mungkin. Akibatnya mereka mengejar tenggat 

pengiriman mebel tanpa memperhatikan kualitas. Menyiasati kayu 

untuk membuat mebel adalah salah satunya, tidak mengeringkan kayu 

secara proporsional dan finishing yang masih kasar.  Akibatnya citra 

buruk mebel ekspor Jepara tertanam di benak pembeli dan pembelipun 

berpindah kepada pesaing mereka. Untuk membuat pembeli kembali 

kepada mereka, banyak IKM Mebel Ekspor Jepara yang bersaing 

dengan tidak sehat melalui harga yang murah. Persaingan harga antar 

IKM Mebel Ekspor di Jepara menjadi tidak terkendali. Namun karena 

harga kayu Perhutani dapat dikatakan setiap tahun naik 30%, maka 

harga mereka tidak bisa lebih murah dibanding harga mebel Vietnam, 

China dan bahkan Malaysia. Ditambah dengan banyaknya pembeli 

asing yang mendirikan perusahaan mebel sendiri di Jepara. 
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Interaksi Kelembagaan 

Pada saat itu interaksi kelembagaan yang diharapkan mampu 

menolong IKM Mebel Ekspor Jepara dari keterpurukan, tidak berfungsi 

dengan baik. ASMINDO (Asosiasi Mebel Indonesia) masih terlihat 

sebagai asosiasi yang identik dengan pribadi, artinya hanya dimiliki 

oleh pribadi ketuanya. Citra yang kurang baik tentang ASMINDO 

waktu itu berakibat pada ketidakpercayaan IKM Mebel Ekspor di 

Jepara. 

Interaksi kelembagaan sangat dibutuhkan oleh IKM Mebel 

Ekspor Jepara untuk terlepas dari kebangkrutan. Langkah awal bisa jadi 

dimulai dari ASMINDO untuk menjalin sinergi dengan pihak 

pemerintah maupun swasta untuk mendapatkan peningkatan tata 

niaga bahan baku, kualitas produksi, SDM, lembaga pendukung dan 

pasar. ASMINDO diharapkan dapat berperan dalam pengembangan 

industri mebel ekspor Jepara. Peran ASMINDO yang diharapkan 

khususnya oleh anggotanya antara lain:  

1) Sebagai sumber informasi bagi IKM Mebel Ekspor Jepara yang 

terkait dengan bahan baku, pemasaran dan kebijakan pemerintah 

yang berkenaan dengan industri mebel.  

2) Sebagai pemberi masukan kepada pemerintah dalam mengambil 

kebijakan dalam pengembangan mebel ekspor Jepara. 

3) Sebagai pusat peningkatan kualitas SDM pelaku industri mebel 

ekspor Jepara.  

Interaksi kelembagaan ini menjadi perhatian Effendi dkk 

(2007). Dalam penelitiannya Effendi dkk menyatakan bahwa IKM 

Mebel Ekspor Jepara yang merupakan suatu klaster industri harus 

didukung melalui pengembangan interaksi lembaga – lembaga yang 

terkait dengan IKM Mebel Ekspor Jepara. Gambaran pengembangan 

interaksi kelembagaan pada kluster industri mebel Jepara, dari 

penelitian Effendi dkk adalah sebagai berikut:   
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Gambar 4.4  

Hubungan Antar Lembaga 

Peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan IKM 

Mebel Ekspor Jepara sebagai sebuah klaster industri adalah pada 

penetapan peraturan yang mendukung perkembangan IKM Mebel 

Ekspor Jepara, sedangkan peran lembaga pendidikan dan pelatihan 

adalah pada pengisian kebutuhan SDM baik secara kuantitas maupun 

kualitas sesuai dengan kriteria pendidikan dan keterampilan yang 
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dibutuhkan. Lembaga penelitian dan pengembangan berperan dalam 

peningkatan keunggulan kompetitif bagi IKM Mebel Ekspor Jepara. 

Dalam interaksi kelembagaan ini ASMINDO dan KADIN 

memiliki peran sentral dalam menjaga kepentingan dan menyalurkan 

aspirasi dan kebutuhan IKM Mebel Ekspor Jepara dalam hal usulan 

kebijakan, peraturan, serta menyusun sasaran jangka pendek dan 

menengah dalam hal kegiatan promosi, pameran, seminar, transfer 

teknologi, perbankan dan pelatihan.  

Saat ini dapat dikatakan bahwa pimpinan perusahaan – 

pimpinan perusahaan muda IKM Mebel Ekspor Jepara saat ini telah 

berupaya untuk mengefektifkan peran ASMINDO dan KADIN. Salah 

satu upaya mereka adalah membangun kerjasama antara ASMINDO 

dengan lembaga pendidikan seperti Universitas ataupun lembaga 

pendidikan keterampilan, ASMINDO dalam menghasilkan produk 

yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekspor, dan kerjasama ini 

didukung oleh baik KADIN, pemerintah daerah maupun pusat.  

Selain itu para pimpinan perusahaan muda IKM Mebel Ekspor 

Jepara juga membentuk kelembagaan yang diharapkan mampu 

meningkatkan nilai ekspor mebel seperti pengembangan R&D yang 

berbentuk JFDC (Jepara Furniture Design Centre), Koperasi dan 

program arisan, juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah 

(Pemda) Jepara guna kegiatan rutin pameran mebel baik dalam negeri 

maupun internasional.  

Lebih jelasnya interaksi kelembagaan yang diharapkan dapat 

meningkatkan volume ekspor IKM Mebel Ekspor Jepara, dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.5 

Pengembangan Interaksi Kelembagaan 

Permasalahan Internal IKM Mebel Ekspor Jepara 

IKM Mebel Ekspor Jepara memiliki dua permasalahan internal 

yang menghambat upaya mereka untuk berhasil dan berkembang 

yaitu: (1) Kualitas sumberdaya manusia yang dapat dijelaskan dari 

pendidikan dan pengalaman pimpinan perusahaan; (2) Inovasi yang 

dikembangkan oleh IKM Mebel Ekspor Jepara. 

Kualitas Sumberdaya Manusia 

Masa kejayaan mebel ekspor Jepara merubah pandangan hidup 

masyarakat Jepara, dimana sebagian besar penduduk beranggapan 

bahwa orang yang berhasil adalah yang memiliki banyak harta, bukan  

pendidikan yang tinggi. Masyarakat Jepara beranggapan pendidikan 

tinggi tidak diperlukan karena lulusan SD saja sudah bisa kaya. Dapat 

dikatakan bahwa pada masa booming, masyarakat Jepara menganggap 
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pendidikan kurang begitu perlu, yang penting adalah harta benda. Hal 

ini dapat dilihat dari hanya 30% pimpinan perusahaan IKM Mebel 

Ekspor Jepara yang memiliki pendidikan jenjang sarjana ke atas. 70% 

pimpinan perusahaan menyatakan bahwa pendidikan pimpinan 

perusahaan yang tinggi tidak memiliki banyak pengaruh terhadap 

kemampuan perusahaan mereka untuk menguasai pasar. Bagi mereka 

penguasaan pasar ditentukan oleh pengalaman yang mampu 

membentuk daya inovasi, yang tidak dapat dimiliki melalui pendidikan 

formal jenis apapun. Untuk lebih jelasnya sebaran pendidikan IKM 

Mebel Ekspor Jepara dapat dilihat pada tabel dan grafik  di bawah ini: 

Tabel 4.3 

Pendidikan Pimpinan Perusahaan IKM Mebel Ekspor Jepara 

NO PENDIDIKAN JUMLAH % 

1 SD 2 1,33 

2 SLTP 5 3,33 

3 SLTA 78 52,00 

4 DIPLOMA 20 13,33 

5 SARJANA 41 27,33 

6 S2 4 2,67 

  TOTAL 150 100,00 

Sumber : data primer diolah, 2010 
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Gambar 4.6 

Grafik Sebaran Jenjang Pendidikan Pimpinan Peruahaan IKM Mebel Ekspor 

Jepara 
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Pengalaman bagi pimpinan perusahaan mebel ekspor lebih 

penting daripada pendidikan. 66% IKM Mebel Ekspor Jepara telah 

melaksanakan operasionalnya lebih dari 10 tahun, sehingga 

pengalaman dan pengetahuan tentang pasar telah cukup mereka 

kuasai. Atau dapat dikatakan bahwa pada umumnya IKM Mebel 

Ekspor Jepara merupakan warisan leluhur yang diturunkan dari 

generasi ke generasi, karena keterampilan pengolahan mebel sudah 

dimiliki oleh nenek moyang mereka. Oleh sebab itu sebagaian besar 

IKM Mebel Ekspor Jepara telah memiliki pengalaman yang cukup luas 

terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar dan bagaimana 

memenuhi kebutuhan pasar tersebut.  

Satu hal yang tidak disadari oleh IKM Mebel Ekspor adalah 

bahwa pengalaman yang mereka miliki dan kuasai merupakan 

keterampilan yang tinggi dalam memproduksi mebel, namun tidak 

dalam manajemennya. Mereka seringkali salah menetapkan harga 

karena tidak berdasarkan pada biaya aktivitas, dan mereka seringkali 

kebingungan pada saat pembeli tidak mau membeli kembali produk 

yang dibuatnya. 

Untuk lebih jelasnya sebaran pengalaman pimpinan 

perusahaan mebel ekspor Jepara, dapat dilihat pada tabel dan grafik di 

bawah ini : 

Tabel 4.4 

Lama Usaha IKM Mebel Ekspor Jepara 

NO  LAMA USAHA JUMLAH % 

1  1 - 5 Tahun 11 7,33 

2  6 - 10 Tahun 41 27,33 

3  11 - 25 Tahun 64 42,67 

4  > 25 Tahun 34 22,67 

     150 100,00 

Sumber: data primer diolah, 2010. 
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Gambar 4.7 

Grafik Sebaran Lama Usaha IKM Mebel Ekspor Jepara 

Inovasi   

Sebagaian besar IKM Mebel Ekspor mendasarkan produksinya 

pada pesanan, sehingga seringkali mereka mengidentikkan diri mereka 

sebagai tukang jahit. Dimana desain produk yang dibuat berasal dari 

pembeli, IKM Mebel Ekspor Jepara menjadi sangat tergantung pada 

pembeli di satu sisi, di sisi lain kemampuan IKM Mebel Ekspor Jepara 

untuk menghasilkan produk yang inovatif menjadi rendah. 

Ketergantungan pada pembeli, menjadikan IKM Mebel Ekspor Jepara 

hanya fokus pada memenuhi pesanan, tidak ada waktu dan energi lagi 

bagi mereka untuk menghasilkan produk yang unik yang diminati oleh 

pasar. Rendahnya inovasi produk IKM Mebel Ekspor Jepara ini 

seringkali menjadi alasan pembeli untuk menolak pembayaran yang 

sesuai dengan kontrak. Pembeli seringkali meminta harga yang lebih 

rendah pada saat produk sudah jadi dengan alasan produk berkualitas 

rendah dsb. Pada saat pembeli beralih ke pesaing karena harga yang 

lebih rendah, maka sangat sulit bagi IKM Mebel Ekspor Jepara untuk 

mempertahankan pembelinya. Kesulitan mempertahankan pembeli ini 

disebabkan oleh harga mebel ekspor IKM mebel Jepara yang harganya 

tidak bisa lebih rendah dibanding pesaing dan bahkan lebih tinggi, 

dengan desain dan kualitas yang sama dengan pesaing. 
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Akibat pemenuhan pesanan besar – besaran maka terjadi 

kelangkaan bahan baku kayu dan penurunan kualitas produk akibat 

dikejar waktu tenggat, akibatnya IKM Mebel Ekspor Jepara 

menjadikan persaingan harga menjadi senjata pamungkasnya. Konflik 

kepentingan yang terjadi antar IKM Mebel Ekspor Jepara akibat 

perlombaan pemenuhan pesanan menyebabkan interaksi kelembagaan 

tidak berfungsi dengan baik. Akibat yang paling fatal dan menjadi inti 

permasalahan dari IKM Mebel Ekspor Jepara adalah hilangnya 

kemampuan mereka untuk menciptakan produk yang unik yang sangat 

diminati oleh pasar Internasional, akibat ketergantungan mereka pada 

pemenuhan pesanan. 

Ketergantungan IKM Mebel Ekspor Jepara ini berlangsung 

selama kurang lebih enam tahun, waktu yang cukup, untuk 

melemahkan daya inovasi dan aktivitas inovasi IKM Mebel Ekspor 

Jepara. Ketika pesaing yang menghasilkan produk yang sama 

bermunculan, dan ketika pesaing tersebut dapat menawarkan dengan 

harga yang lebih rendah, maka IKM Mebel Ekspor Jepara terjebak pada 

persaingan harga, yang membawa mereka pada kebangkrutan. 

Purnomo dkk (2010) menyatakan bahwa Inovasi tampaknya 

menjadi aktivitas kunci bagi IKM Mebel Ekspor Jepara untuk dapat 

bertahan atau bahkan meningkatkan rata – rata volume ekspornya 

yang cenderung dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dengan 

inovasi IKM Mebel Ekspor Jepara dapat menghasilkan produk yang 

unik yang diminati oleh pasar dan tidak mudah diimitasi oleh 

pesaingnya. 

Kemampuan untuk menghasilkan produk yang unik ini sangat 

berarti bagi IKM Mebel Ekspor Jepara, agar dapat bangkit dari 

keterpurukan. Untuk bangkit dari keterpurukan, eksportir mebel 

Jepara mulai berpindah dari aliran klasik unik ke aliran kontemporer. 

Dapat dikatakan eksportir mebel yang dapat bertahan adalah eksportir 

mebel yang memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap permintaan 

pasar, yang pada umumnya menghasilkan produk kontemporer yang 

sederhana, atau bahkan tanpa ukir. Eksportir yang memiliki 

fleksibilitas tinggi terhadap perubahan pasar ini adalah eksportir yang 
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termasuk kategori Industri Besar. Seharusnya IKM mebel ekspor 

Jepara, tidak ikut-ikutan menghasilkan produk kontemporer yanag 

tidak bisa mereka kuasai dengan baik, melainkan berupaya untuk tetap 

mempertahankan model mebel yang unik atau inovatif, yang sudah 

menjadi ciri khusus mereka. Hal ini disebabkan karena keunikan 

produk, merupakan keunggulan bersaing. 

Rendahnya inovasi produk ditunjukkan dari hasil produksi 

IKM Mebel Ekspor Jepara yang dari tahun ke tahun hanya mengalami 

perubahan yang tidak signifikan. Sebagai contoh adalah produk 

outdoor yang mengalami booming  (1998 – 2000). Pada tahun 2000 

produk kursi outdoor model daun yang dihasilkan IKM Mebel Ekspor 

Jepara seperti tampak pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 4.8 

Kursi Outdoor Model Daun Tahun 2000 

Setelah tahun 2000 yang merupakan tahun pasca booming, 

IKM Mebel Ekspor Jepara tidak melakukan banyak peningkatan gaya 

ukir produk untuk kursi outdoor model daun, mereka cenderung 

mengikuti tren industri besar dengan menghasilkan produk 

kontemporer, yaitu kursi outdoor model daun yang ditambah dengan 
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jok. Kursi outdoor model daun yang dihasilkan oleh IKM Mebel 

Ekspor Jepara pada tahun 2006 seperti tampak pada gambar di bawah 

ini. Perubahan yang terjadi setelah tahun 2006 hanya pada joknya 

bukan pada modelnya. 

 
Gambar 4.9  

Kursi Outdoor Model Daun Tahun 2006 

Contoh lainnya adalah kursi outdoor model Anggur yang pada 

tahun 2000 dihasilkan oleh IKM Mebel Ekspor Jepara seperti tampak 

pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 4.10  

Kursi Outdoor Model Anggur Tahun 2004 
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Pada tahun 2004 IKM Mebel Ekspor menghasilkan kursi 

outdoor dengan model yang sama hanya saja ukirannya bunga mawar, 

seperti tampak pada gambar di bawah ini. Sampai saat ini ke dua model 

belum ada perbaruan baik ukiran ataupun desain dan masih terdapat di 

pasaran. 

 
Gambar 4.11 

Kursi Outdoor Model Mawar Tahun 2004 

Contoh produk-produk yang dihasilkan oleh IKM Mebel 

Ekspor Jepara membuktikan bahwa IKM Mebel Ekspor Jepara kurang 

memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk yang unik atau 

produk inovatif yang sulit ditiru oleh pesaing dan yang menjadi ciri 

khusus mereka. 


