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Peningkatan TKDN Industri
Furniture untuk Produk Meja
dan Kursi Sekolah



PENDAHULUAN



Latar 
Belakang

Komitmen pemerintah RI untuk mengoptimalkan pemanfaatan 
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam berbagai aspek 

pembangunan sejalan dengan Program Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk meningkatkan 

daya saing dan produktivitas industri nasional.

Tujuan peningkatan TKDN adalah menguatkan struktur industri 
dalam negeri dan mengurangi ketergantungan produk impor

Nilai TKDN rata-rata ditargetkan mencapai sebesar 43,3% (Tahun
2020) dan naik menjadi 50% pada tahun 2024 merujuk pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2020-2024.



• Dalam mengukur TKDN untuk suatu produk, ada tiga aspek yang
menjadi penilaian yaitu material, tenaga kerja dan overhead.
Material dinilai berdasarkan daerah asal (country of origin) artinya
material tersebut dibuat dan diproduksi di mana. Tenaga kerja
yang digunakan dinilai berdasarkan kewarnegaraan. Overhead
adalah alat kerja/ mesin, dan biaya lain-lain yang berhubungan
dengan produksi barang/jasa tersebut (Kurniawan, 2011).

• TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga
barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap
harga barang jadi. Harga barang jadi merupakan biaya produksi
yang dikeluarkan untuk memproduksi barang (Kementerian
Perindustrian, 2011).

• Biaya produksi meliputi biaya untuk bahan (material) langsung,
biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik
(factory overhead). Biaya produksi ini belum termasuk
keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company
overhead), dan pajak keluaran.



PENDAHULUAN

TUJUAN
•Tujuan dari penyusunan Roadmap 

TKDN adalah sebagai instrumen
pemandu dalam peningkatan

produk TKDN untuk meja dan kursi
kebutuhan sekolah

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Roadmap TKDN 

meliputi produk industri meja dan 
kursi untuk kebutuhan sekolah (SD, 

SMP, SMA)

OUTPUT
Output kajian ini berupa laporan
Roadmap Strategi Peningkatan

Tingkat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN) pada Produk Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan.



METODE KAJIAN



Metode 
Analisa

Penyusunan Roadmap ini
berdasarkan analisis SWOT 
dan Gap Analysis.

Pengumpulan data 
dilakukan melalui 
kompilasi data sekunder. 

Analisa dilakukan melalui FGD/indept 
interview internal dengan melibatkan 
stakeholder terkait.



Kerangka Pemikiran

Pengadaan
Furniture

Pains

Gains

Furniture 
Tersertifikasi
TKDN

Gain Creators

Pain Relievers

Changing 
Customer Needs

Product/service 
Innovation

Competition

Firm Dynamics

Globalization

Technology

Industry/market 
Shifts

Regulatory/
political-
economics 
Issues

MACRO MICROPRODUCT/MARKET FIT

ROADMAP STRATEGI 



Kerangka FGD

WHAT

WHY

WHO

HOW

• Data Bill of Material produk meja dan kursi
• Regulasi/kebijakan Pemerintah untuk mendorong

sertifikasi TKDN khususnya furniture 
• Jaminan adanya Insentif sertifikasi TKDN (P3DN)

• Bagaimana Proses pengajuan dan Penilaian
untuk sertifikasi TKDN ?

• Bagaimana Perhitungan TKDN ?
• Kompetisi antar perusahaan yang nilai TKDNnya

45% atau lebih, Apakah dikompetisikan atau
bagaimana aturannya?

• Bagaimana kualitas komponen yang ditawarkan
untuk produk sertifikasi TKDN ?

• Mengapa saat ini banyak yang 
belum mencapai TKDN 45% 
(technical issues) (produsen meja

dan Kursi
Sekolah)





Notulen Rapat  

FGD 1 TKDN 
 

Hari/Tanggal  : Jumat, 4 Juni 2021 

Waktu   : Pukul 13.40 – 16.40 WIB 

Tempat  : Hotel Savero  

Pimpinan Rapat : Rury M (Kemenperin) 

Notulensi  : Ani Nuraisyah, S.TP, M.Si  

Peserta Hadir  : 11 orang 

 

1. Ani Nuraisyah 

2. Rury M (Dit. lhhp kemenperin)  

3. Arnes Lukman (Pusat P3DN) 

4. Grandy Wibakti 

5. Adhitya Rahmana 

6. M. Rifki K 

7. Ivan Richardho (PT.SI) 

8. R. Isma Anggraini 

9. Sumarna 

10. Zulfandri 

11. Setyo Toulosia 



 

Komentar 

 

Pemaparan Materi dari Pak Rury:  

• Tujuan FGD 

1. Menjaring masukan dari para pemangku kepentingan terkait arah peningkatan nilai TKDN 

industri hasil hutan dan perkebunan, khususnya industri furniture sekolah. 

2. Menindaklanjuti Nota Dinas Sekertaris Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor B/5/SJ-

IND/II/2021 perihal Penyusunan Roadmap TKDN. 

• Hanya sedikit perusahaan yang punya sertifikat TKDN. Apa penyebabnya ini? 

• Oleh karena itu, kami mengundang PT. Surveyor Indonesia selaku verifikator. 

• Pengadaan bangku dan meja sekolah itu pengadaannya sangat besar. Namun, hanya ada 2 

perusahaan. Ini pun variasinya sangat besar. Ada produk yang nilai TKDN-nya 70, ada yang 26, 

ada yang hanya 16.  

Pemaparan Materi dari Pak Herry:  

• Kami ingin konfirmasi alinea ketiga dari latar belakang, bahwa nilai TKDN dari rata-rata 43% naik 

menjadi 50%. Di lapangan ada juga produk-produk yang nilai TKDN nya 50%. 

• Apa insentifnya dari pemerintah? 

• Tujuan dari penyusunan TKDN adalah sebagai instrument pemandu dalam peningkatan produk 

TKDN untuk meja dan kursi kebutuhan sekolah. 

• Apakah 3 komponen (material, mesin, tenaga kerja) memiliki bobot yang sama? 

• Meja sekolah saja komponennya 86. Jadi kami tidak mungkin dalam 3 bulan meneliti semuanya.  

Oleh sebab itu kami bagi mana yang di atas 40%, mana yang di atas 50%. 

• Nanti outputnya panduan-panduan bagi produsen. 

• Misalnya ketika kami ke lapangan, laci meja itu harus impor. Kalau ini yang kita potret, laci meja 

itu tidak ada di Indonesia. Ini membuat TKDNnya selalu rendah. Untuk menyiasatinya maka 

dengan mesin atau penambahan tenaga kerja. 

• Apa yang harus dilakukan pemerintah? 

• Metode analisa seperti biasa mengguanakan analisis SWOT dan Gap Analysis, lalu ada interview 

ke produsen yang telah kami lakukan, lalu sekarang ke assesornya. 

Pemaparan Materi dari Pak Arnes:  

• Pertanyaannya tadi: Sektor ini minta ruang lingkupnya, apa sasaran kuantitatifnya, intinya apa yang 

harus dilakukan direktorat untuk menyusun TKDN. 

• Ada nilai TKDN yang 70% dan 30%, padahal komponen TKDNnya sama, rasanya tidak mungkin. 

Jika memang ada berarti ini kesalahan saya. Ini harus ditelusuri nama perusahaannya. 

• Sesuai dengan yang disampaikan pak Rury, menindaklanjuti nota dinas sekjen kemenperin. Di poin 

5: Menteri Perindustrian memberikan arahan agar masing-masing Direktorat Jenderal pembina 

industri membuat dokumen Roadmap TKDN produk prioritas dan disampaikan kepada Menteri 

Perindustrian.  

• Amanat penyusunan roadmap TKDN sesuai pasal 75 PP 29/ 2018: Satuan kerja terkait (sesuai 

dengan tugas dan fungsinya sebagai pembina industri) ditugaskan untuk menyusun roadmap 

TKDN produk prioritas sebagai bagian dari pengembangan industri dalam negeri. 



• Sudah ada roadmap P3DN pada RPJMN 2020-2024. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi 

dan penguatan TKDN dilaksanakan dengan strategi, salah satunya meningkatkan kandungan dan 

penggunaan produk dalam negeri, termasuk melaui pengadaan pemerintah yang efektif. 

Pelaksanaan strategi pengelolaan impor disinergikan dengan strategi peningkatan TKDN serta 

penggunaan produk dalam negeri. Sinergi kedua strategi ini didukung dengan pengembangan 

pemasok komponen, serta peningkatan kualitas barang dan jasa dalam negeri untuk pengadaan 

industri dan pemerintah. 

• Berdasarkan roadmap TKDN pada renstra 2020-2024, sasaran rerata tertimbang ini pertahun. 

Awalnya sasarannya dua, di renstranya kita tambahkan boleh.  

 

 

• Ada tahapannya untuk 5 tahun. 



 

 



 

• Fungsi TKDN: 

1. Memblok produk impor. Ketika ada suatu produk dalam negeri yang memenuhi syarat 

(minimal 40%) dapat dipilih. (Pasal 66 Perpres 12 Tahun 2021; Lengkap di layar) 

2. Memonitor industri dalam negeri sudah kuat atau belum. Semakin tinggi TKDN, maka semakin 

kuat industri dalam negeri tersebut. 

3. Pemberdayaan industri di dalam negeri. 

 

• Jadi, sasarannya bagaimana kita memperkuat struktur industri tapi tetap efisien. 

 

Pak Herry:  

• Jika layer 2 nya impor. Apakah komposisi impor diperhitungkan? 

Pak Arnes:  

• Ya. TKDN dihitung sampai layer 2 

Pak Rury/ Pak Herry: 

Bagaimana jika produsen mau inovasi? 

Pak Arnes: 

• Kalau desain produk ada inovasi, maka buat setif baru. 

• TKDN itu produknya sudah jadi (diproduksi massal). 

Pemaparan Materi dari Pak Ivan: 

• PT Surveyor Indonesia (PT. SI) selaku verifikator. 

• Ketentuan dan tata cara perhitungan TKDN itu ada 6. Khusus funitur kita pakai Permen 

Perindustrian No. 16 tahun 2011. 

• Metodenya cost based. 

 



• Proses sertifikasi TKDN & BMP: 

1. Perusahaan melakukan self assessment. 

2. PT. SI akan melakukan verifikasi berdasarkan self assessment. 

3. PT. SI membuat laporan akhir penilaian TKDN. 

4. Pengesahan oleh Kemenperin 

5. Keluarannya berupa tanda sah dan website 

• Lingkup penilaian: 

1. Penilaian kemampuan industri 

2. Penilaian terhadap bobot manfaat perusahaan (BMP) 

3. Verifikasi penilaian TKDN 

• Kami menghitung BMP jika diminta BMP. BMP ini melekat ke perusahaan. Tujuannya memblok 

perusahaan asing agar tidak bisa ikut pengadaan barang pemerintah. 

• Konsep perhitungan TKDN: 

o TKDN itu dihitung berdasarkan biaya produk. Barang bisa disetifikasi di tkdn. Kemenperi.co.id 

o Tugas perusahaan membreakdown komponen. 

o Harga pokok produksi (HPP) yang dihitung untuk TKDN. 

o Alat kerja di permen perindustrian No. 16. Tahun 2011. 

o Dicek invoice nya. 

• Nilai/ besaran biaya: 

1. Bahan baku (material) 

2. Tenaga kerja 

3. Alat/ fasilitas 

• PPN dan PPH dihitung sebagai jasa, bisa masuk ke TKDN. 

• Kesulitan: UMKM dokumentasinya sangat buruk. 

• Sertifikasi TKDN sangat dipengaruhi biaya.  

• Struktur harga barang dihitung hanya sampai poin 4, yaitu sampai biaya produksi (cost to make). 

• Layering pada TKDN barang: 

1. Perhitungan TKDN barang ditelusuri sampai dengan barang tingkat/ layer dua yang dihasilkan 

oleh produsen dalam negeri. 

2. Barang tingkat 2 adalah barang yang merupakan bahan baku/ material barang tingkat 1. 

3. TKDN barang tingkat dua dinyatakan 100% apabila, barang tingkat 2 diproduksi di dalam 

negeri; biaya barang tingkat dua di bawah 3% dari biaya produksi barang tingkat 1; dan 

akumulasi biaya seluruh barang tingkat 2 maksimal 10% dari total biaya barang tingkat 1.  

4. Apabila dalam penelusuran terhadap barang tingkat 2 terdapat barang/ komponen yang berasal 

dari barang tingkat 3 yang dibuat di dalam negeri, TKDN barang/ komponen dari barang tingkat 

3 yang dimaksud dinyatakan 100%. 

 

• Tingkat/ layer 2 itu harus di atas 3%, nanti akan ditelusuri nilai TKDNnya seperti layer 1, namun 

konsepnya interview. Kalo di bawah 3% cukup dipastikan saja apakah dibuat di dalam negeri. 

Diberi keringanan dinyatakan produk dalam negeri 100%. 

• Perlakuan layering yang membuat nilai TKDN berbeda. 

Pak Herry:  

Jika tidak mampu menunjukkan bukti maka dianggap impor?  

Pak Ivan: 

Iya betul. Formulir yang kami (PT. Surveyor Indonesia) minta adalah BoP nya (bill of product). 



Pak Herry: 

Di lapangan itu bisa saja saat kursi ada bukti pembelian bahan baku yang kemudian ada variasi-variasi 

pada produk, itu bagaimana? 

Pak Ivan: 

• Kami selalu minta top manajemen, karena BoP ini lintas sektoral. BoP sangat dipengaruhi self 

assesment. Fokus kami di HPP. 

• Mereka (produsen) sudah punya keinginan TKDN besar. Untuk menyiasatinya ada yang 

kapasitasnya dibesarkan. Kami cek apakah melampaui uji emisi atau tidak. Mereka sudah tidak 

perlu diajari untuk menyiasati TKDN ini. 

• Contoh yang taat dokumen, persen TKDNnya lebih dari 70%. 

• Mdf ada di dalam negeri, diproduksi di Lampung. Jadi di dalam negeri sudah bisa produksi partikel 

board, namun belum tentu produsen furniture memilih membeli dari sini. Bisa saja kalau tidak 

memedulikan TKDN dia hanya mempertimbangkan biaya yang paling murah. 

• Contoh TKDN migas, jadi mereka juga membuat target capaian TKDN untuk jangka pendek, 

jangka menengah, dan jangka panjang. 

• Penentuan pemenang tender itu ditentukan dari preferensi harga dan harga evaluasi akhir (HEA).  

• Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan 

administrasi dan teknis. Dalam hal terdapat 2 atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, 

penawaran dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang. 

Pak Herry  

Hasil di lapangan itu tidak semua produsen punya TKDN. Alasan mereka adalah biaya, inginnya 

dibiayai oleh pemerintah. Itu bagaimana? 

Pak Rury 

Bagaimana TKDN di E-katalog?  

Pak Arnes 

• Tujuan TKDN tujuannya agar produk dalam negeri punya peluang tinggi di tender. 

• Aturan ini sangat diskriminatif untuk produk dalam negeri. 

• E-katalog itu tidak wajib untuk pengadaan barang pemerintah. TKDN ada juga ditampilkan di e-

katalog (hanya 2%) 

Pak Ivan: 

Kalau bapak cermati yang di migas, itu satu sektor saja, logam ya logam, kalau farmasi kimia itu hilir 

sama hulu. 

Pak Arnes:  

• Kursi sebagai furniture itu adalah domainnya direktorat DIHHP. Misalnya dari 40 menjadi 50, dari 

sana ada komponen lainnya, yang industri hulunya adalah industri lain (ada benang, ada kain segala 

macam). 

• Itu adalah bagian dari strategi peningkatan TKDN produk jadinya.  

• Untuk mewujudkan strategi itu tidak bisa DIHHP sendiri yang melakukannya.  

• Nantinya perlu ada koordinasi dengan kementerian pertanian, kementerian lainnya. Itu adalah salah 

satu strategi/ peta jalan. Jadi, harus koordinasi dengan instansi lain.  



• Di migas tidak hanya logam, ada pakai coating, ada gas nya sebagai bahan energi, ada 

transportasinya, ada soft (pendanaan). Itu masuknya peta jalannya.  

• Furnitur domainnya dari IHHP. Nanti bisa jadi komponennya tidak berhubungan dengan agro. 

• Misalnya kalau kayunya logging kan bukan IHHP. Itu adalah kementerian kehutanan. Itulah 

maksudnya roadmap itu dalam rangka meningkatkan kaitannya furniture berbasis kayu. Sasarannya 

dari 30 menjadi 40 agar komponennya menjadi wajib. Bisa saja tidak dilakukan oleh IHHP, tapi 

koordinatornya haru IHHP. Lalu kebijakannya melarang ekspor logging kayu, itu kan ranahnya 

kementerian kehutanan. Tapi koordinatornya tetap IHHP agar nilai TKDNnya dari 30 menjadi 40. 

Cuma teknis yang dilakukan nanti kementerian kehutanan.  Atau ada bahan baku yang tidak tersedia 

di dalam negeri, tetapi masih bea masuknya tinggi misalnya. Itu kan gak bisa domainnya si Agro, 

bisanya mengusulkan ke kementerian keuangan agar bea masuk produk ini menjadi nol. Begitu 

kira-kira.  

• Yang dilakukan hanya koordinasi hal-hal seperti ini saja.  

• Itu peta jalannya, sasarannya tetap meningkatkan nilai TKDN furniture.  

• Jadi analoginya seperti itu, pak. Enggak mungkin teknisnya dilakukan oleh IHHP sendiri meskipun 

produk jadinya domain IHHP. 

Pak Zulfiandri: 

Ini menarik pak Arnes, pertanyaannya begini, kan kita yang menyusun roadmap, jika dirjen yang lain 

tidak mau, bagaimana konsekuensinya? 

Pak Arnes:  

• Roadmap ini yang tandatangan bukan kasubag PU, tapi yang tandatangan adalah Agus Gumiwang 

Karsasasmita, dan ini adalah produk IHHP yang diharmonisasi di Kumham, artinya berlaku secara 

nasional. Jadi, enggak bisa enggak mau. Jadi, biasanya kita kumpulkan semua roadmap TKDN.  

• Dari IHHP mungkin bisa satu, dari yang lain mungkin bisa lima.  

• Tidak mungkin 10 menteri semuanya tandatangan. Tapi roadmap ini tidak ada dampaknya jika tidak 

ditandatangani oleh menteri. Jadi minimal harus pak Agus yang tandatangan.  

• Jadi per dirjen itu tidak ada lagi sekarang. Peraturan paling rendah itu adalah peraturan menteri. 

Pak Zulfiandri:  

Baik, Pak Arnes, saya kira aman. 

Mas Adhitya: 

Untuk melihat titik kritis komponen apa dari produk yang bisa ditingkatkan TKDNnya kan kita perlu 

data. Ini apakah kita bisa akses? Apa dari IHHP atau dari pak Arnes bisa memberi rekomendasi? Karena 

kan kalau dari perusahaan kita tidak bisa. 

Pak Ivan: 

Untuk teknis cara pengisian TKDN siap kita bantu. 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN RAPAT 

a. Hasil Keputusan Rapat: 

1. Tujuan dari penyusunan TKDN adalah sebagai instrument pemandu dalam peningkatan 

produk TKDN untuk meja dan kursi kebutuhan sekolah. 

2. Menteri Perindustrian memberikan arahan agar masing-masing Direktorat Jenderal pembina 

industri membuat dokumen Roadmap TKDN produk prioritas dan disampaikan kepada 

Menteri Perindustrian. 

3. Sasarannya bagaimana kita memperkuat struktur industri tapi tetap efisien. 

4. Kesulitan: UMKM dokumentasinya sangat buruk. 

5. Sertifikasi TKDN sangat dipengaruhi biaya.  

6. IHHP berkoordinasi dengan berbagai pihak, misalnya kementerian kehutanan, kementerian 

keuangan. 

7. Produk IHHP (Roadmap TKDN) diharmonisasi di Kumham dan berlaku secara nasional.  

8. Roadmap TKDN akan dibuat Peraturan Menteri. 

 

b. Tindak Lanjut Rapat Selanjutnya:  

1. Terkait data tidak ada terkait harga, hanya ada kuantiti, nanti perlu dicari penyelesaiannya. 

2. Ketika ada komponen yang banyak di dalam negeri dan tidak bisa disiasati perlu ada strategi. 

3. Mengumpulkan bahan FGD dari PT. SI (Pak Ivan) & P3DN (Pak Arnes). 

4. Meminta data : 

a. Data Bill of Material produk meja dan kursi (data SI) 

b. Regulasi/kebijakan Pemerintah untuk mendorong sertifikasi TKDN khususnya 

furniture (data P3DN/Kemenperin) 

c. Rincian penilaian dari PT. SI untuk melihat titik kritis komponen apa saja dari produk 

yang bisa ditingkatkan TKDNnya. (data SI) 

5. Teknis cara pengisian TKDN nanti dibicarakan dengan Pak Ivan → Sosialisasi di Yogyakarta. 
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