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KATA PENGANTAR 

 
Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ITPC Chennai telah 

menyelesaikan Intelijen Bisnis edisi 2020 yang berjudul “Intelijen Bisnis Produk Pulp 

dan Kertas dan Produk Pulp dan Kertas di Pasar India”. Intelijen Bisnis ini 

merupakan pembahasan singkat tentang potensi dan kondisi pasar Pulp dan Kertas 

dan produk Pulp dan Kertas di India. Penulisan Intelijen Bisnis ini mengacu pada 

keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.  

Pembuatan Intelijen Bisnis ini merupakan bagian dari tugas ITPC di luar negeri yang 

merupakan informasi terkini tentang suatu produk di suatu negara, mencakup 

peraturan, potensi dan strategi, peluang dan hambatan, serta informasi yang 

diperlukan lainnya. Dengan demikian Intelijen Bisnis ini diharapkan dapat membantu 

upaya peningkatan pemasaran Pulp dan Kertas dan produk Pulp dan Kertas 

Indonesia di pasar India.  

Untuk kesempurnaan kajian pasar ini, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga 

tulisan ini bermanfaat dan dapat memperkaya informasi dunia perdagangan luar 

negeri kita. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

India terletak di sebelah utara Samudera Hindia. Di sebelah barat berbatasan 

dengan Pakistan, sebelah utara berbatasan dengan Tibet, Bhutan, dan Nepal, dan di 

sebelah timur berbatasan dengan Myanmar dan Bangladesh.  

India mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2019. Konsumsi pemerintah 

yang tinggi menunjang ekonomi, bersama dengan konsumsi masyarakat yang tinggi. 

India menghadapi resiko terkait fluktuasi harga minyak dan meningkatnya proteksi 

perdagangan, Pertumbuhan ekonomi diprediksi akan tetap stabil seiring dengan 

konsistensi reformasi struktural yang berimbas meningkatnya produktivitas dan 

tumbuhnya investasi. 

Pulp dan kertas dibuat dari bahan mentah bahan yang mengandung serat 

selulosa, umumnya kayu, kertas daur ulang, dan residu pertanian. Pertumbuhan 

industri kertas India sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, karena 

pertumbuhan ekonomi mendorong permintaan kertas. Hal lain yang mendorong 

kenaikan permintaan, seperti kenaikan tingkat pendapatan, pertumbuhan 

pendapatan per kapita, urbanisasi yang cepat dan proporsi yang lebih besar dari 

populasi produktif yang dapat mendongkrak konsumsi kertas di India. 

Impor India dari Indonesia yang paling besar adalah Pulp kayu kimia, soda 

atau sulfat (tidak termasuk kadar larut) (HS 4703) dengan nilai impor pada tahun 

2018 sebesar USD 113,6 juta, diikuti oleh Kertas dan kertas karton tanpa lapisan, 

dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafis lainnya 

(HS 4802) sebesar USD 99,2 juta pada tahun 2018. Untuk jenis kertas lainnya, 

seperti kertas surat kabar dan kertas kerajinan mempunyai nilai impor yang cukup 

besar pada tahun 2018 sebesar USD 21 juta.  

Selain impor, India juga melakukan ekspor produk kertas di Indonesia. Tahun 

2018 India mengekspor produk kertasnya ke Indonesia sebesar USD 19,4 juta. 

Ekspor produk kertas India cenderung berfluktuasi selama periode 2014-2018, 

dimana pada tahun 2014 ekspor India tercatat sebesar USD 16 juta. Pada tahun 

2015 dan 2016 mengalami peningkatan masing-masing sebesar USD 22,7 juta dan 

USD 24,3 juta. Hanya saja di tahun 2017 dan 2018 mengalami sedikit penurunan 

menjadi sebesar USD 21,6 juta dan USD 19,5 juta. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 TUJUAN 

Tujuan disusunnya analisis intelijen bisnis ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang perkembangan 

dinamika perdagangan dan industri di produk Pulp dan Kertas di India. 

2. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang posisi pesaing dan 

strategi pesaing di produk Pulp dan Kertas di India.  

3. Untuk memberikan strategi yang perlu dilakukan untuk memasuki pasar India 

bagi pelaku usaha yang baru dan ekspansi bagi pelaku usaha yang telah 

memasuki pasar India. 

 

1.2 METODOLOGI 
Analisis intelijen bisnis produk pulp dan kertas ini disusun dengan 

menggunakan data primer (wawancara dengan pelaku usaha) dan data sekunder. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode purposive sampling secara kualitatif 

dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara, 

sedangkan kuantitatif dilakukan untuk menghitung kinerja perdagangan produk pulp 

dan kertas Indonesia di pasar India. 

 

1.3 BATASAN PRODUK 
Industri Kertas India mempunyai pangsa sekitar 1,6% dari produksi kertas 

dan kertas karton dunia dengan produksi sebesar 10,11 juta ton per tahun. Terdapat 

lebih dari 650 pabrik kertas di India yang memproduksi berbagai jenis kertas 

menggunakan berbagai bahan baku. Konsumsi berbagai jenis produk kertas terus 

tumbuh seiring dengan tumbuhnya PDB India (Ministry of Power, Govt. of India, 

2015).  Keunikan dari industri ini adalah karakteristik bahan baku dasar yang 

memakan banyak sumberdaya dengan produk keluaran yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan industri lain, seperti industri semen. Pada industri kertas, rasio 

input output produksi adalah 8:1. Jumlah input ini bervariasi untuk setiap jenis bahan 

baku dalam setiap tahap prosesnya dan berpengaruh langsung terhadap efisiensi 

keseluruhan industri kertas. 
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Jumlah input yang digunakan bervariasi Ada variasi luas dalam jumlah input 

utama di pabrik kertas India. Konsumsi daya bervariasi antara 1200kWh sampai 

1700 kWh, pengukusan mulai dari 10 ton sampai 16 ton, penggunaan batubara 1,5-

3,0 ton, air 60-125 m3, dan memasak bahan kimia 60-400 kg/ton kertas (Ministry of 

Power, Govt. of India, 2015). 

Bahan baku terbaik untuk pulp dan kertas manufaktur berasal dari kayu lunak 

dan beberapa spesies kayu keras, akan tetapi Industri pulp dan kertas India 

tergantung pada bambu dan kayu keras campuran. Ini membantu berkurangnya 

sumber daya hutan secara signifikan.  

Bahan baku berserat adalah komponen tunggal terbesar yang mempengaruhi 

biaya pembuatan kertas. Setiap peningkatan harga dari bahan baku serat ini 

memiliki dampak yang cukup besar pada biaya produksi. 

Untuk pasokan bahan baku yang berkelanjutan, industri harus menggunakan 

sumber terbarukan sampai batas maksimum. Sumber daya serat yang digunakan 

oleh industri pulp dan kertas India berasal dari tiga sumber: 
o Hutan 

Bahan baku yang berasal dari hutan termasuk bambu dan kayu keras 

campuran dari penebangan hutan, dan kayu eucalyptus dari perkebunan 

(baik itu perkebunan terorganisir dan ladang). 
o Residu pertanian 

Ini termasuk ampas tebu, beras dan jerami gandum dan batang kapas. 
o Limbah kertas 

Ini termasuk limbah kertas domestik dan impor. 
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Produk yang dibahas pada tulisan ini adalah Pulp dan Kertas dengan kode 

HS sebagai berikut: 

Tabel 1. Produk Pulp dan Kertas 
KODE HS DESKRIPSI PRODUK 

'4802 
 Kertas dan kertas karton tanpa lapisan, dari 
jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak 
atau keperluan grafis lainnya, …  

'4810 
 Kertas dan kertas karton, dilapisi pada satu 
atau kedua sisi dengan kaolin "tanah liat Cina" 
atau ...  

'4703  Pulp kayu kimia, soda atau sulfat (tidak 
termasuk kadar larut)  

'4705  Pulp kayu diperoleh dengan kombinasi proses 
pembuatan pulp mekanis dan kimia  

'4702  Pulp kayu kimia, kadar larut  

'4822 
 Bobin, kelos, cop, dan alat penunjang semacam 
itu dari pulp kertas atau kertas karton 
(dilubangi atau dikeraskan maupun tidak)  

Sumber: BTKI (2017) 

 
1.4 GAMBARAN UMUM INDIA 

India terletak di sebelah utara Samudera Hindia. Di sebelah barat berbatasan 

dengan Pakistan, sebelah utara berbatasan dengan Tibet, Bhutan, dan Nepal, dan di 

sebelah timur berbatasan dengan Myanmar dan Bangladesh. India memiliki iklim 

musim hujan yang khas. Di wilayah ini, angin permukaan mengalami pembalikan 

total 

dari Januari hingga Juli, dan menyebabkan dua jenis monsun. Di musim dingin, 

udara kering dan dingin dari darat di lintang utara mengalir barat daya (timur laut 

monsun), sedangkan di musim panas, hangat dan udara lembab berasal dari atas 

samudera dan mengalir ke arah yang berlawanan (monsun barat daya), terhitung 

sekitar 70-95 persen dari curah hujan tahunan. Untuk sebagian besar wilayah India, 

curah hujan terjadi di bawah pengaruh monsun barat daya antara Juni dan 

September. Namun, di daerah pantai selatan dekat pantai timur (Tamil Nadu dan 

daerah sekitarnya) sebagian besar curah hujan dipengaruhi oleh musim timur laut 

selama bulan Oktober dan November. 

India mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2019. Konsumsi pemerintah 

yang tinggi menunjang ekonomi, bersama dengan konsumsi masyarakat yang tinggi. 

India menghadapi resiko terkait fluktuasi harga minyak dan meningkatnya proteksi 

perdagangan, Pertumbuhan diprediksi akan tetap stabil seiring dengan konsistensi 
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reformasi struktural yang berimbas meningkatnya produktivitas dan tumbuhnya 

investasi.  

Tabel 2. Makroekonomi India 

Lokasi:   

 Di sebelah barat berbatasan dengan Pakistan, sebelah 
utara berbatasan dengan Tibet, Bhutan, dan Nepal, dan di 
sebelah timur berbatasan dengan Myanmar dan 
Bangladesh. 

Area: Total:  2.973.200 km persegi 
Iklim:   tropis dan rentan badai ekstrim 
Mata uang:   Rupee 
Jumlah Penduduk:   1,3 Milyar 

Sumber daya alam:   
hutan, gas alam, minyak, batubara, Pulp dan Kertas, bijih 
besi, tembaga, seng 

Sumber: Euromonitor (2019) 

India merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar saat ini. Hal 

ini didukung dengan tingginya konsumsi, besarnya investasi asing dan jatuhnya 

harga minyak dunia. Kinerja sektor pertanian dan industri saat ini sangat baik. Pada 

tahun 2018 pertumbuhan mencapai 7,4% yang berasal dari pertumbuhan konsumsi 

masyarakat dan meningkatnya ekspor. Meningkatnya daya beli masyarakat India 

menjadikan India sebagai ekonomi terbesar ketiga setelah Tiongkok dan Amerika 

Serikat.  

Populasi India saat ini mencapai 1,3 Milyar, meningkat dari sejumlah 1 Milyar 

pada tahun 2000. Populasi dengan rentang jumlah penduduk usia produktif tumbuh 

walau masih relatih rendah, yaitu sekitar 27,6 tahun pada tahun 2018. Pada tahun 

1980, India memiliki penduduk dengan rentang usia 0 sampai 14 tahun sebesar 267 

juta. Sampai dengan 2018, jumlahnya meningkat menjadi 362 juta dan terus 

menurun sehingga diperkirakan berjumlah 347 juta pada tahun 2030. 
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Gambar 1. Piramida Usia Penduduk India tahun 2018 dan 2030 

Sumber: Euromonitor (2019) 

 
Pada periode 2019-2030, pendapatan penduduk India meningkat sebesar 

104% secara keseluruhan, tumbuh rata-rata sebesar 6,7% per tahun. Kesenjangan 

pendapatan meningkat seirng dengan semakin meningkatnya kesejahteraan 

penduduk kelas menengah. Hal ini membuat Pemerintah India harus meningkatkan 

usaha untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut Bank Dunia, sekitar 76% 

penduduk India mempunyai upah kurang dari USD 2 per hari. 

 
Gambar 2. Pendapatan Tahunan Per Kapita Penduduk India, Rasio Penerimaan 

dan Pengeluaran: 2013 - 2019 
Sumber: Euromonitor (2019) 
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1.4.1. Impor India dari Dunia 
Untuk memenuhi kebutuhannya, India mengimpor Pulp dan Kertas dari 

berbagai negara di dunia sebesar USD 2,9 milyar juta pada tahun 2018. Nilai ini 

cenderung menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2017 India 

mengimpor Pulp dan Kertas sebesar USD 3 milyar. Negara utama asal impor Pulp 

dan Kertas India antara lain RRT, Korea Selatan, Rusia, Amerika Serikat, Kanada, 

Indonesia, Jerman, Jepang, Finlandia, dan Swedia. 

 
Gambar 3. Impor India dari Dunia (USD Juta) 

Sumber: Trademap (2020) 

 

Jumlah terbesar dari impor Pulp dan Kertas India adalah Kertas dan kertas 

karton, dilapisi pada satu atau kedua sisi dengan kaolin "tanah liat Cina" (HS 4810) 

dengan nilai impor sebesar USD 669 juta dollar atau sekitar 22,4% dari impor Pulp 

dan Kertas keseluruhan India. Kertas dan kertas karton tanpa lapisan, dari jenis 

yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafis lainnya (HS 4802) 

mengambil porsi 20,8% dari impor Pulp dan Kertas India dari dunia. Negara 

produsen Pulp dan Kertas terbesar di dunia, yaitu RRT, Amerika Serikat, dan 

Indonesia. 

 
1.4.2. Impor India dari Indonesia  

Impor India dari Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam periode 

2014 – 2019. Pada tahun 2014, impor Pulp dan Kertas India sebesar USD 121 juta, 
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meningkat pada tahun 2015 sebesar USD 125 juta, tahun 2016 sebesar USD 153 

juta, tahun 2017 sempat mencatat nilai impor tinggi sebesar USD 249 juta, pada 

tahun 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar USD 169 juta, dan pada 

tahun 2019 mencatat nilai impor tertinggi sebesar USD 314 juta. Tren peningkatan 

ini menunjukkan bahwa India merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor 

Pulp dan Kertas Indonesia. 

 

Tabel 3. Impor Pulp dan Kertas India dari Indonesia Tahun 2014 - 2019  
(USD Juta) 

KODE 
HS DESKRIPSI PRODUK 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4802 

 Kertas dan kertas karton tanpa lapisan, 
dari jenis yang digunakan untuk menulis, 
mencetak atau keperluan grafis lainnya, 
…  

     
28.5  

      
30.7  

      
62.3  

    
177.5  

            
99.25  

 
167.12 

4810 
 Kertas dan kertas karton, dilapisi pada 
satu atau kedua sisi dengan kaolin "tanah 
liat Cina" atau ...  

      
47.5  

      
54.9  

      
53.7  

      
36.5  

            
32.89  

 
26.59 

4703  Pulp kayu kimia, soda atau sulfat (tidak 
termasuk kadar larut)  

    
105.6  

    
100.6  

    
121.9  

    
128.6  

          
113.64  

 
89.1 

4705 
 Pulp kayu diperoleh dengan kombinasi 
proses pembuatan pulp mekanis dan 
kimia  

        
0.3  

           
-    

        
1.9  

      
19.8  

            
26.02  

 
0.00 

4702  Pulp kayu kimia, kadar larut             
-    

           
-    

        
0.0  

        
3.8  

              
0.09  

 
0.00 

4822 

 Bobin, kelos, cop, dan alat penunjang 
semacam itu dari pulp kertas atau kertas 
karton (dilubangi atau dikeraskan 
maupun tidak)  

        
0.1  

        
0.2  

        
0.1  

        
0.1  

              
0.08  

 
0.04 

  Lainnya       
15.3  

      
15.0  

      
14.0  

      
17.4  

            
21.01  

 
23.58 

Sumber: Trademap (2018) 

 

India memenuhi sebagian kebutuhan Pulp dan Kertasnya dari impor. Hal ini 

dikarenakan produksi Pulp dan Kertas India yang terbatas. Impor India dari 

Indonesia yang paling besar adalah Kertas dan kertas karton tanpa lapisan, dari 

jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafis lainnya (HS 

4802) sebesar USD 167,1 juta, diikuti oleh Pulp kayu kimia, soda atau sulfat (tidak 

termasuk kadar larut) (HS 4703) dengan nilai impor pada tahun 2019 sebesar USD 

89 juta pada tahun 2019. Untuk jenis kertas lainnya, seperti kertas surat kabar dan 
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kertas kerajinan mempunyai nilai impor yang cukup besar pada tahun 2019 sebesar 

USD 34,9 juta. 

 

1.4.3. Impor India dari Negara Lain 
India memenuhi kebutuhan pulpnya dari negara-negara lain. Untuk 

pulp, beberapa importir utama India, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Afrika 

Selatan, Indonesia, dan Inggris. Amerika Serikat menempati pangsa terbesar 

dari impor pulp India, yaitu 29,6% dari total impor pulp India dari dunia 

dengan jumlah sebesar USD 729 juta pada tahun 2019. Diikuti oleh Kanada 

dengan pangsa 12,6% dan nilai impor sebesar USD 312 juta. Selanjutnya 

Inggris dengan pangsa 5,7% dan nilai impor sebesar USD 142 juta, Afrika 

Selatan  dengan pangsa 5,4% dan nilai impor sebesar USD 132 juta, dan 

Hong Kong dengan pangsa sebesar 4,7% dan nilai impor sebesar USD 117 

juta. Nilai impor pulp Hong Kong ke India melonjak tajam, dari semulai hanya 

USD 753 ribu pada tahun 2018 menjadi USD 117 juta pada tahun 2019. Hal 

ini menempatkan Hong Kong menjadi negara asal impor pulp India terbesar 

kelima menggeser Swedia pada urutan keenam dan Indonesia pada urutan 

ketujuh. 

 

Tabel 4. Impor Pulp India dari Negara Mitra Tahun 2019 
(USD Juta) 

 

Sumber: Trademap (2020) 

No Negara Eksportir
Nilai 

Impor 
2019

Pangsa Impor 
India (%)

Pertumbuhan 
Impor (2014-2019)          

(%)
1 Amerika Serikat 729.989 29.64                       7.44 
2 Kanada 312.361 12.68                     17.47 
3 Inggris 142.325 5.78                     26.74 
4 Afrika Selatan 132.986 5.40                     31.35 
5 Hong Kong 117.289 4.76                3,108.98 
6 Swedia 105.445 4.28                     (2.85)
7 Indonesia 97.646 3.96                       0.54 
8 Jerman 82.404 3.35                     43.47 
9 Uni Emirat Arab 81.785 3.32                       1.59 
10 Belanda 63.547 2.58                     59.73 

Lainnya 597.334 24.25                     10.22 
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India memenuhi kebutuhan kertasnya dari negara-negara lain. Untuk 

kertas, beberapa importir utama India, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Korea 

Selatan, Rusia, Amerika Serikat, dan Kanada. RRT menempati pangsa 

terbesar dari impor kertas India, yaitu 16,8% dari total impor kertas India dari 

dunia dengan jumlah sebesar USD 498 juta pada tahun 2018. Diikuti oleh 

Korea Selatan dengan pangsa 10,1% dan nilai impor sebesar USD 300 juta. 

Selanjutnya Rusia dengan pangsa 8,6% dan nilai impor sebesar USD 255 

juta, Amerika Serikat dengan pangsa 8,3% dan nilai impor sebesar USD 245 

juta, dan Kanada dengan pangsa sebesar 6,4% dan nilai impor sebesar USD 

188 juta. Sedangkan Indonesia menduduki peringkat keenam  negara importir 

kertas India dengan pangsa sebesar 5,7% dan nilai impor sebesar USD 169 

juta. 

Tabel 5. Impor Kertas India dari Negara Mitra Tahun 2019 
(USD Juta) 

 
Sumber: Trademap (2020) 

 

 

 

 

 

 

No Negara 
Eksportir

Nilai 
Impor 
2019

Pangsa 
Impor India 

(%)

Pertumbuhan Impor 
(2014-2019)          

(%)
1 RRT 495.11 17.05 -6.75

2
Amerika 
Serikat 244.56 8.42 1.55

3 Rusia 282.51 9.73 -11.85
4 Indonesia 217.27 7.48 1.59
5 Korea Selatan 219.22 7.55 3.48
6 Kanada 160.31 5.52 -16.89
7 Jerman 132.3 4.56 2.17
8 Jepang 125.79 4.33 -38.23
9 Finlandia 98.715 3.40 -0.74
10 Swedia 82.27 2.83 8.69
11 Lainnya 846.1 29.13 -1.86
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1.4.4. Pasar Produk India 

Pulp dan kertas dibuat dari bahan mentah bahan yang mengandung serat 

selulosa, umumnya kayu, kertas daur ulang, dan residu pertanian.  

 

 

 
Gambar 4. Jenis Produk Kertas 

Sumber: Investec (2018) 

 

 Gambar di atas menunjukkan jenis-jenis kertas yang dijual di India. Dimana 

dapat terlihat bahwa Newsprint memiliki pangsa sebesar 17%. Pangsa yang lebih 

besar dimiliki Writing and Printing paper sebesar 30%. Segmen kertas ini dibagi lagi 

menjadi dua jenis, yaitu dengan lapisan (Coated) dan tanpa lapisan (Uncoated). 

Untuk yang tanpa lapisan, dibagi lagi jenisnya menjadi Creamwove, Maplitho, dan 

Copier. Segmen dengan pangsa yang paling besar adalah kertas yang 

diperuntukkan untuk kemasan (Packaging) sebesar 46%. Pada segmen ini, dibagi 
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menjadi dua jenis, yaitu Kemasan untuk barang konsumsi (Consumer Packaging) 

dan Tertiary Packaging (Kraft). Sedangkan untuk Kertas khusus (Specialty Papers) 

hanya memiliki pangsa sebesar 7% dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

Household&sanitary papers dan Others.  

 Sedangkan Janis-jenis pulp agak sedikit lebih kompleks karena dibedakan 

dalam beberapa kategori, yaitu berdasarkan asal serat, berdasarkan metode 

produksi, dan jenis pemorsesan. Untuk kategori berdasarkan asal serat, pulp dibagi 

menjadi tiga jenis, yaitu kayu (wood), residu pertanian (agri residue), dan serat daur 

ulang (recycled fibre). Khusus untuk jenis kayu, dibagi lagi menjadi kayu keras 

(hardoowood) dan kayu lunak (softwood). 

 Pulp berdasarkan metode produksi dibagi menjadi empat jenis, yaitu Pulp 

Mekanis (Mechanical Pulp), Pulp Kimia (Chemical Pulp), Pulp Semi Kimia (Semi 

Chemical Pulp), dan Pulp daur ulang (Deinked Pulp). Untuk Pulp mekanis dibagi lagi 

menjadi dua jenis yaitu Thermo-mecanical Pulp dan Stone groundwood Pulp. 

Sedangkan untuk Pulp Kimia, dibagi menjadi dua jenis yaitu Sulphate (or Kraft) pulp 

dan Sulphite Pulp.  

Terakhir adalah kategori pulp berdasarkan jenis pemrosesan. Kategori ini 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu proses pemutihan (Bleached) dan tanpa proses 

pemutihan (Unbleached). 

 

 
Gambar 5. Jenis Produk Pulp 
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Sumber: Investec (2018) 

 

Langkah utama dalam pembuatan pulp dan kertas adalah persiapan dan 

penanganan bahan baku, pemrosesan pulp, pencucian pulp dan pemisahan, 

pemrosesan kimia, pemutihan, stok persiapan, dan pembuatan kertas. Pabrik pulp 

dan pabrik kertas dapat beroperasi secara terpisah maupun terintegrasi. 

Pabrik terintegrasi adalah pabrik yang melakukan pemrosesan pulp di lokasi. 

Sedangkan pabrik tidak terintegrasi tidak memiliki kemampuan untuk pemrosesan 

pulp. Pabrik tersebut mendatangkan pulp dari luar untuk kemudian diproses. Pabrik 

terintegrasi memiliki keuntungan karena memiliki kemampuan untuk pembuatan pulp 

dan kertas, seperti tersedianya uap, pembangkit listrik, dan pengolahan air limbah. 

Biaya transportasi juga berkurang. 

Satu pabrik kertas dapat menampung satu mesin kertas atau beberapa 

mesin, dimana setiap mesin bisa membuat satu jenis kertas atau berbagai jenis 

kertas sekaligus. Mesin khusus biasanya memproduksi kertas kelas komoditas 

seperti papan liner (liner board) atau tisu. Mesin yang dirancang untuk membuat 

spesialisasi nilai biasanya memiliki lebih banyak fleksibilitas operasi dan akan 

memproduksi banyak jenis kertas. Walaupun begitu, proses dasar pembuatan kertas 

tetap sama terlepas dari jenis kertas yang diproduksi atau ukuran mesin. 

 

 
Gambar 6. Proses Produksi Pulp dan Kertas 

Sumber: Ministry of Power, Government of India (2015) 
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Proses produksi pulp dan kertas terdiri dari beberapa langkah di bawah ini:  

 

Langkah 1 – Persiapan Kayu 

Kulit pohon dikuliti dari log yang masuk, kemudian log ini dipotong. Terkadang kayu 

sudah dalam keadaan terpotong, sehingga langkah ini bisa dilewati. 

 

Langkah 2 - Pemasakan 

Potongan kayu dipanaskan dalam larutan Sodium hidroksida/ sodium hydroxide 

(NaOH) dan sodium sulfida/ sodium sulphide (Na2S) dalam alat pemasak 

bertekanan (pressure cooker), dimana pada proses ini lignin (zat yang membuat sel 

pohon menjadi keras dan berserat kayu) dihilangkan dari kayu. Tekanan dilepaskan 

secara tiba-tiba, menyebabkan potongan kayu terpisah menjadi serat.  

 

Langkah 3 – Pencucian Pulp  

Pulp dicuci menggunakan air untuk membersihkan bahan kimia yang tertinggal 

setelah proses pemasakan dan juga menghilangkan lignin dari serat sehingga tindak 

akan menggangu proses selanjutnya.  

 

Langkah 4 – Seleksi/Pemisahan Pulp  

Ayakan digunakan untuk memisahkan pulp dari pulp yang menggumpal. 

 

Langkah 5 – Pembersihan/ Bleaching 

Langkah ini terdiri dari dua tahapan. Langkah pertama, pulp ditambahkan NaOH 

dengan campuran oksigen (O2). NaOH menghilangkan ion hidrogen dari lignin dan 

O2 memecah polimer. Kemudian pulp diberikan klorin dioksida/ chlorine dioxide 

(ClO2), sebuah senyawa campuran dari NaOH, O2 dan peroksida serta terakhir 

dengan ClO2 untuk menghilangkan lignin yang mungkin masih tersisa. 

 

Langkah 6 – Pembuatan Kertas  
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Serat diproses secara mekanis untuk memadatkannya menjadi kuat, bahan kimia 

ditambahkan untuk menampilkan tampilan khusus seperti warna ataupun kedap air, 

kemudian air yang terkandung di tekan keluar dan gulungan pulp secara perlahan di 

gulungan dan dikeringkan.  

Berbagai proses tambahan menghasilkan pemulihan kalsium oksida (CaO), NaOH 

dan Na2S, bahan kimia utama yang digunakan dalam proses tersebut. 

Segmentasi industri pulp dan kertas di India dapat terlihat dengan tingginya 

permintaan pada kertas dan kardus kemasan yang tumbuh lebih pesat dibandingkan 

dengan segmen kertas untuk pencetakan dan penulisan, dan kertas koran. Industri 

kertas ini dibagi menjadi empat segmen, yaitu: pencetakan&penulisan (Printing & 

Writing -P&W), Kertas dan Kardus Kemasan, Kertas Khusus dan Lainnya, dan 

Kertas koran. Tingkat konsumsi pada setiap segmen di India digambarkan pada 

grafik di bawah ini.  

 

 
Gambar 7. India vs Dunia – Tingkat Konsumsi berdasarkan Segmen Industri 

Sumber: Industry Research (2018) 

 

Sedangkan tabel di bawah ini menjelaskan sub-segmen dan pergerakan 

dalam total permintaan selama setahun. Kertas dan kardus kemasan (Packaging 

paper & board) mempunyai pangsa yang tertinggi dibandingkan dengan segmen 

lainnya, yaitu sebesar 49%. Segmen ini juga mengalami peningkatan pada periode 

2013-2016. Segmen Priting&Writing cenderung stabil, dimana pada tahun 2016 

mempunyai pangsa sebesar 16%. Penurunan dialami oleh segment Newsprint, 

dengan pangsa sebesar 16% pada tahun 2016.  
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Tabel 6. Permintaan Sub Segmen 

 
Sumber: Industry research (2018) 
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BAB II 
PELUANG PASAR PRODUK PULP DAN KERTAS DI INDIA 

 

 
2.1 TREND PRODUK.  

Pertumbuhan industri kertas India sejalan dengan pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi, karena pertumbuhan ekonomi mendorong permintaan kertas. Hal lain 

yang mendorong kenaikan permintaan, seperti kenaikan tingkat pendapatan, 

pertumbuhan pengeluaran per kapita, urbanisasi yang cepat dan proporsi yang lebih 

besar dari populasi produktif yang dapat mendongkrak konsumsi kertas di India. 

Dalam dekade terakhir, ekonomi India meningkat pesat. Tercatat bahwa GDP 

perkapita India pada tahun 2012 sebesar Rs 71.607 dan meningkat menjadi Rs. 

117.406 pada tahun 2017 yang mendorong peningkatan konsumsi yang tajam 

sebesar 10,2%. Demikian juga, Konsumsi individu per kapita melonjak dari Rs 

40.250 pada tahun 2012 menjadi Rs 68.049 pada tahun 2017 dengan presentase 

sebesar 11,1%. Pertumbuhan pendapatan per kapita India telah meningkatkan 

pendapatan penduduk dan pada akhirnya meningkatkan konsumsi di India. 

 
Gambar 8. Indikator Per Kapita (Rs. 000 at current prices) 

Sumber: Industry research (2018)  

 

Populasi India yang terus meningkat juga menyebabkan peningkatan 

'populasi berpenghasilan' (kelompok usia 15-60) di negara itu. Proporsi penduduk 

India dalam kelompok usia 15-64 tahun meningkat dari 55,4% pada tahun 1991 
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menjadi 66,2% pada tahun 2016 (Sumber: CIA - World Factbook). 

Mempertimbangkan besarnya populasi India, semakin rendah usia rata-rata 

menyiratkan jumlah pekerja yang lebih tinggi dengan demikian jelas menguraikan 

penghasilan besar serta potensi pengeluaran penduduk India. Dengan 

mempertimbangkan kelompok usia di bawah 25 tahun menjadi salah satu kelompok 

usia pengeluaran tertinggi, maka dinamika usia saat ini diharapkan dapat 

meningkatkan penjualan ritel di India. Usia rata-rata India adalah 26,7 tahun, salah 

satunya terendah secara global dibandingkan dengan 37,2 tahun di AS, 45,8 tahun 

di Jepang dan 36,3 tahun di RRT.  

Mayoritas India masih tinggal di 'desa'. Pernyataan ini tidak diragukan lagi 

berlaku tetapi angka-angka menunjukkan bahwa telah ada pergeseran paradigma 

penduduk India dalam hal kesenjangan desa-kota. Penghasilan yang lebih tinggi, 

standar hidup yang lebih tinggi, dan lain-lain telah menarik semakin banyak orang 

dari desa untuk menetap di kota-kota. Transisi dari daerah pedesaan ke perkotaan 

telah menyebabkan peningkatan permintaan barang (karena pendapatan yang lebih 

tinggi dan terus berkembangnya kebutuhan) dan juga telah mengubah pola 

konsumsi. 

 

Gambar 9. Distribusi Populasi di India 
Sumber: Industry research (2018)  

 

  Peningkatan jumlah perguruan tinggi dan institusi, meningkatnya jumlah 

pendaftaran ke institusi pendidikan, meningkatnya literasi (lanjutan pemerintah 

pengeluaran untuk pendidikan melalui Sarva Shiksha Abhiyan) akan menyebabkan 

peningkatan pengeluaran untuk buku pelajaran, buku catatan, dan berbagai produk 

kertas lainnya sehingga mendorong permintaan. Selain itu, dengan kemampuan 
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baca tulis yang lebih tinggi, sirkulasi media cetak lainnya, seperti surat kabar juga 

berdampak positif. 

 

Gambar 10. Tingkat Literasi, Jumlah universitas, dan Jumlah Siswa Pendidikan 
Tinggi di India 

Sumber: Industry research (2018) 

  Sirkulasi media cetak mencapai 62 juta kopi sehari pada tahun 2016, 

menyiratkan tren pertumbuhan pada peride 10 tahun hampir mencapai 5%. Surat 

kabar berbahasa India dengan bahasa Hindi memberikan kontribusi tinggi pada 

pertumbuhan ini, publikasi dalam bahasa Telugu dan Kannada tumbuh masing-

masing sebesar 8,76%, 8,28% dan 6,40%. Sebaliknya, publikasi bahasa Inggris 

tumbuh sebesar 2,87% pada periode yang sama. Selanjutnya, sirkulasi surat kabar 

harian India tumbuh 12% antara 2013 dan 2015, lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan surat kabar harian di negara-negara seperti Australia, Prancis, Jerman, AS, 

dan Jepang yang mengalami penurunan 3% - 6%. 
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Gambar 11. Kapasitas Terpasang (dalam juta ton) 

Sumber: Industry research (2018) 

 

  Melihat perkembangan permintaan yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir, 

masalah terjadi dalam usaha untuk meningkatkan kapasitas domestik untuk kertas 

dan kertas koran yang melambat. Hal ini terjadi karena kurangnya bahan baku yaitu 

kayu pulp dan kenaikan harga kertas limbah lokal. Kondisi ini telah dimitigasi dengan 

adanya inisiatif agroforestry. Namun, industri telah meminta kebijakan yang 

memungkinkan akses ke lahan hutan terdegradasi untuk pabrik kertas dengan 

tujuan meningkatkan perkebunan kayu pulp guna memungkinkan sumber bahan 

baku yang berkelanjutan. 

  Di sisi lain, peningkatan permintaan yang didorong oleh maraknnya industri e- 

commerce, kertas segmen kemasan & kardus (Packaging & board) akan mengalami 

peningkatan kapasitas yang signifikan di India. 

 
2.2. STRUKTUR PASAR  

Industri kertas India pernah berada dalam tekanan dimana industri 

menghadapi tantangan berupa penanganan kapasitas produksi dan 

keberlangsungan sumber daya. Akan tetapi, saat ini industri telah mampu mengatasi 

masalah tersebut. Kapasitas produksi lebih mampu diakomodir, pengamanan bahan 

baku (pasokan) melalui hutan tanaman telah berjalan dan impor yang dulu menjadi 

potensi ancaman, telah berkurang seiring dengan membaiknya produksi domestik.  

Berkurangnya impor disebabkan beberapa faktor, diantaranya 1) depresiasi 

mata uang rupee terhadap USD 2) realisasi kertas yang tinggi secara global dan 3) 

ancaman pengenaan bea anti-dumping. Dengan kondisi demikian, keseimbangan 

indsutri menjadi lebih solid dan menjadi pemain yang lebih kuat, investasi dan 
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menyiratkan skala ekonomi dimana industri telah berada pada level yang 

menguntungkan untuk dapat disejajarkan dengan beberapa industri yang memimpin. 

Sejalan dengan perkembangan industri, Pemerintah India menjalankan 

program Misi Nasional Peningkatan Efisiensi Energi/ The National Mission for 

Enhanced Energy Efficiency yang merupakan salah satu dari delapan misi nasional 

di bawah naungan the National Action Plan on Climate Change. NMEEE adalah 

pendekatan terintegrasi untuk mitigasi perubahan iklim melalui energi langkah-

langkah efisiensi. Misi itu dicetuskan oleh Perdana Menteri pada sebuah event 

tentang Perubahan Iklim pada 24 Agustus 2009 dan telah disetujui oleh Kabinet 

India pada bulan Juni 2010. 

Di hampir setiap sektor di India, terdapat keragaman yang besar pada 

intensitas penggunaan energi untuk tiap unit yang berbeda. Mulai dari yang terbaik 

di dunia hingga unit yang sangat tidak efisien. Akibatnya, ada ruang untuk 

meningkatkan intensitas energi di India dengan teknologi yang tersedia secara 

komersial saat ini dan menggunakan praktik yang terbaik. 

Skema yang diajukan dalam misi NMEEE ini adalah Perform, Achieve, and 

Trade (PAT). Tujuan utama dari skema PAT di bawah NMEEE adalah untuk 

mengintensifkan penggunaan energi pada industri yang sarat penggunaan energi, 

dan untuk selanjutnya mendorong mereka untuk mencapai peningkatan efisiensi 

energi yang lebih baik dari target yang ditetapkan Sectoral Expert Committee (SEC). 

Untuk memfasilitasi penggunaan energi, skema PAT memberikan 

penghargaan bagi industri yang berhasil melakukan penghematan energi. 

Penghargaan tersebut berbentuk sertifikat penghematan energi yang berisikan 

informasi mengenai jumlah energi yang berhasil dihemat. Penghematan energi itu 

dapat dijual kepada konsumen yang ditunjuk (designated consumer) yang 

membutuhkan. 

Selama siklus pertama skema PAT, pada periode 2012-13 hingga 2014-15, 

delapan sektor intensif energi seperti pembangkit listrik termal, aluminium, semen, 

klorin, pupuk, besi & baja, pulp & kertas, dan tekstil sudah termasuk. Terdapat 478 

konsumen spesifik di 8 sektor ini dan mereka menghasilkan sekitar 165 juta ton 

setara minyak konsumsi energi setiap tahun. 

Setelah implementasi dari siklus pertama PAT, diharapkan India akan lebih 

menghemat energi sekitar 6,6 juta ton minyak setara dengan energi/metric ton of oil 
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energy (mtoe), dengan nilai sebesar Rs 6.800 crore pada akhir 2014-15, setara 

dengan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 24 juta ton per tahun. 

Skema PAT saat ini terdiri dari 31 unit industri dari 653 unit industri pulp dan 

kertas India. Nilai 30.000 ton setara minyak (toe) telah ditetapkan sebagai kriteria 

spesifikasi dari unit yang dapat diidentifikasi dan ditetapkan sebagai konsumen yang 

ditunjuk (designated consumer). 

Sektor pulp & kertas telah dikategorikan berdasarkan penggunaan bahan 

baku: 
1. Unit berbasis kayu (17 unit) 

2. Unit berbasis agro (6 unit) 

3. Unit berbasis serat daur ulang (7 unit) 

4. 100% pulp berbasis pasar (1 unit) 

Total konsumsi energi pada konsumen yang ditunjuk adalah sekitar 2,09 juta ton 

setara minyak (mtoe). Pada akhir siklus PAT pertama, penghematan energi sebesar 

0,119 mtoe/tahun diharapkan akan tercapai atau sekitar 1,77% dari total 

penghematan energi nasional berdasarkan PAT.  

 

Tabel 6. Sektor Pulp dan Kertas India 

 
Sumber: Ministry of Power, Government of India (2015) 

 

Industri kertas India berada dalam periode menguntungkan, karena kenaikan 

harga kertas global telah memberikan dasar untuk menaikkan harga domestik, 

bahkan ketika integrasi pengolahan untuk kayu/ bubur kayu lokal, melalui pertanian 

kehutanan sudah sangat efektif. Dengan harga pulp internasional yang kuat dan 
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industri global yang lebih stabil, diharapkan industri kertas India dapat terus 

menglami kenaikan yang berkelanjutan dalam jangka menengah. 

Tabel 5. Pertumbuhan Industri Pulp dan Kertas India 

 
Sumber: Investec (2018) 

 

India merupakan pasar kertas utama yang paling cepat berkembang di dunia 

– dengan tren pertumbuhan tercatat sebesar 8% dari 2011-2016 dibandingkan 

dengan pertumbuhan industri kertas dunia yang hanya sebesar 1% pada periode 

yang sama. Kertas pada segmen Writing/ printing paper & paperboard menjadi 

segmen yang paling menguntungkan dalam industri ini. Beberapa produsen besar di 

India adalah ITC (pangsa pasar 4,1%), JK Paper (pangsa pasar 2,6%), dan TNPL 

(pangsa pasar 2,4%). 

Tabel 8. Industri Teratas Kertas di India 

 
Sumber: Investec (2018) 
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Beberapa perusahaan India yang aman dalam penyediaan bahan baku dan 

neraca keuangan yang sehat, antara lain, Tamil Nadu Newsprint & Papers, dan 

West Coast Paper Mills. JKPL adalah salah satu perusahaan kertas terbaik (top-3) di 

India.  

 

 
Gambar 12. Siklus Industri Kertas India 

Sumber: Investec (2018) 

 

Pada tahun 2010, industri kertas mengalami kekurangan kapasitas produksi 

dan telah melakukan langkah-langkah substansial untuk memperluas kapasitas. 

Pada periode 2010-2014 kapasitas produksi kertas India pada lima perusahaan 

kertas teratas di India melonjak dari 954.000 ton menjadi 1.591.000 ton. JKPL 

kapasitasnya bertambah sebsar 215.000 TPA, TNPL 155.000 TPA, dan WCPM 

140.000 TPA. Penambahan kapasitas industri yang signifikan terjadi pada periode 

2009-2011 dimana terjadi peningkatan berkisar 15% dari kapasitas produksi 

domestik India khususnya di segmen kertas cetak dan tulisan. 

 Peningkatan impor yang dilakukan pabrik di dunia mendorong efisiensi di 

India.  

Impor kertas berlapis yang digunakan untuk mencetak (HS 4810) telah meningkat 

pada sebesar 17,7% pada periode 2013-2018. Dari jumlah tersebut, RRT 

merupakan pengimpor terbesar sebsar 37%, Amerika Serikat sebesar 15%, dan 

Korea sebesar 14% dari total impor kertas berlapis dunia pada tahun 2018. 

Lebih lanjut, untuk kertas yang tidak dilapisi (HS 4802), impor meningkat 

sebesar 32,8% pada periode. Indonesia melakukan impor sebesar 50%, RRT 

sebesar 9%, dan Singapura sebesar 6% pada tahun 2018. Meningkatnya 

persaingan sebagai akibat dari impor akan memaksa perusahaan-perusahaan 
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domestik yang tidak efisien melakukan konsolidasi untuk mencapai skala ekonomi 

yang lebih baik. 

 

 

 

 

Tabel 10. Impor Kertas di Dunia 

 
Sumber: Investec (2018) 

 

Meningkatnya efisiensi menyebakan dua dari tiga pabrik kertas di India telah 

tutup. Pabrik kertas berbasis agro atau sekunder beroperasi dengan dukungan 

kebijakan fiskal pemerintah dan produksinya menggunakan mesin impor bekas di 

tahun 1980-an. Saat ini, Pabrik-pabrik tersebut sulit untuk mengejar ketertinggalan 

karena peralatan yang usang dan biaya produksi yang tinggi, sehingga akhirnya 

tidak dapat bertahan dan tutup.  

Ballarpur Industries (BILT) adalah produsen kertas terbesar di India. BILT 

melakukan investasi besar yang didanai utang untuk modernisasi dan meningkatkan 

kapasitas produksi. Beberapa dari investasi ini membutuhkan waktu lebih lama 

daripada yang ditargetkan untuk mulai beroperasi. Selain itu, pasar kertas dalam 

negeri menjadi jauh lebih kompetitif karena peningkatan impor. Kondisi ini memaksa 

perusahaan melakukan restrukturisasi hutang. 26 dari sekitar 50 perusahaan kertas 

yang terdaftar di Bombay Stock Exchange (BSE) memiliki neraca yang ketat. 
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Tabel 11. Pabrik Kertas di India dan Kapasitas Produksinya 

 
Sumber: Investec (2018) 

  

 Selain impor, India juga melakukan ekspor produk kertas di Indonesia. Tahun 

2019 India mengekspor produk kertasnya ke Indonesia sebesar USD 17,5 juta. 

Ekspor produk kertas India cenderung berfluktuasi selama periode 2014-2019, 

dimana pada tahun 2014 ekspor India tercatat sebesar USD 16 juta. Pada tahun 

2015 dan 2016 mengalami peningkatan masing-masing sebesar USD 22,7 juta dan 

USD 24,3 juta. Hanya saja dalam tiga tahun terakhir, yaitu di tahun 2017, 2018, dan 

2019 mengalami penurunan menjadi sebesar USD 21,6 juta, USD 19,5 juta, dan 

USD 17,5 juta. 
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Tabel 12. Ekspor Kertas India Ke Indonesia Tahun 2014 - 2019 (SD Juta) 

 
Sumber: Trademap (2020) 

 
 
 
 

KODE HS DESKRIPSI PRODUK 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4823

Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat 
selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; 
barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, 
gumpalan selulosa atau web serat selulosa.

            8.5             8.9             9.2             8.7          8.69        10.08 

'4811

Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari 
serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai 
permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, 
dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang 
(termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain 
barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03,48.09 
atau 48.10.

            5.5          12.5          14.0          10.5          6.91          3.62 

'4802

Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang 
digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan 
grafik lainnya, serta kertas untuk punch card serta 
punch tape tidak dilubangi, dalam gulungan atau 
lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur 
sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 
atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan.

            1.1             0.5             0.4             1.9          2.22          0.62 

'4810

Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua 
sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat 
anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, 
dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak 
permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau 
lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur 
sangkar) dari berbagai ukuran.

            0.2             0.1             0.0             0.2          1.05          1.11 

'4819

Kardus, kotak, peti, tas dan kemasan lainnya dari kertas, 
kertas karton, gumpalan selulosa atau web dari serat 
selulosa; kotak arsip, nampan surat dan barang 
semacam itu, dari kertas atau kertas karton, dari jenis 
yang digunakan di kantor, di toko atau sejenisnya.

            0.1             0.0             0.1             0.1          0.26          0.66 

'4805

Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam 
gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses 
lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada 
Bab ini.

            0.0             0.0             0.0             0.0          0.10          0.62 

'4821
Label kertas atau kertas karton dari segala jenis, dicetak 
maupun tidak.

            0.2             0.5             0.3             0.1          0.10          0.44 

'4822
Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari 
pulp kertas, kertas atau kertas karton (dilubangi atau 
dikeraskan maupun tidak).

            0.0             0.0             0.2             0.0          0.03          0.16 

'4807

Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat 
dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau 
kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak 
dilapisi atau diresapi , bagian dalamnya diperkuat 
maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.

              -                 -                 -                 -            0.03          0.07 

'4804
Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam 
gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud dalam 
pos 48.02 atau 48.03.

            0.3             0.0             0.0             0.0          0.03          0.07 

Lainnya             0.1             0.1             0.1             0.1          0.06          0.04 
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2.3. SALURAN DISTRIBUSI 

Industri pulp dan kertas India memproduksi kertas dalam jumlah yang besar 

dan produk serat selulosa lainnya. Total jumlah konsumsi produk tersebut setiap 

tahunnya di dunia melebihi 360 juta ton. Kertas koran, kertas fotokopi, berbagai jenis 

tisu, label botol, kertas rokok, dan filter kopi adalah beberapa jenis produk dari kertas 

yang biasa digunakan sehari-hari. Ada banyak rantai proses yang terlibat dari hulu 

ke hilir guna menghasilkan produk-produk tersebut; mulai dari penanaman bibit 

pohon yang mengandung selulosa sampai produk tersebut digunakan oleh 

konsumen, dan untuk selanjutnya dibuang dan didaur ulang. 

Dalam gambaran besar jalur distribusi pulp dan kertas, proses yang terjadi 

dibagi menjadi empat bagian utama, yaitu: 

• Jaringan Pembelian/Persiapan (Procurement network) 

Jaringan ini meliputi bagian-bagian yang terlibat dalam proses pemanenan

 bahan baku untuk produksi dan penyediaan tempat penyimpanan bahan 

baku,  mulai dari pengangkutan bahan baku kayu, bahan bakar yang akan 

digunakan,  persiapan pabrik untuk produksi.  

• Jaringan Produksi (Production network) 

Jaringan ini meliputi bagian-bagian yang berperan dalam produksi pulp dan 

 kertas, mulai dari persiapan kayu, pemasakan, pencucian Pulp, seleksi/ 

 pemisahan Pulp, pembersihan/ bleaching, dan pembuatan kertas 

• Jaringan Distribusi (Distribution network) 

Jaringan yang berperan dalam logistik pulp dan kertas setelah tahapan 

produksi selesai dilakukan. Jaringan ini akan memindahkan produk baik ke 

tempat tahapan produksi selanjutnya atau ke pusat distribusi, untuk 

selanjutnya ke pihak pengecer. 

• Jaringan Penjualan (Sales network) 

Jaringan ini berperan dalam pengaturan strategi penjualan produk dan hal-hal 

yang berkenaan dengan isu permintaan produk di pasar, termasuk pemilihan 

pasar dan konsumen, strategi penetapan harga, proyeksi, dan kebijakan yang 

mendukung. 
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Gambar 13. Jalur Distribusi Pulp dan Kertas India 

Sumber: Cirrelt (2006) 

 

Air sangat penting pada setiap tahap produksi dan dapat menyebabkan 

terhentinya operasi jika kekurangan air. Sementara JK Paper dan WCPM tidak 

punya masalah dalam sumber air untuk tanaman, TNPL menghadapi kelangkaan air 

karena rendahnya curah hujan dan sengketa Sungai Cauvery. Efisiensi dalam 

konsumsi air telah meningkat dengan setidaknya dibutuhkan 40 meter kubik air oleh 

sebagian besar pabrik. Dalam 20 tahun terakhir, TNPL telah kehilangan hari 

beroperasi sebanyak 264 hari karena kekurangan air. TNPL menggunakan reservoir 

air untuk menyimpan air. 
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Gambar 14. Pabrik Kertas di India berdasarkan kluster- ketersediaan sumber 

daya dan air 
Sumber: Investec (2018) 

Sementara harga pulp global meningkat, harga kayu dalam negeri menurun 

karena meningkatnya upaya kehutanan melalui pertanian yang dilakukan 

perusahaan kertas. Pada tahun 2013 dan 2014, ketika harga kayu melonjak karena 

kekurangan bahan baku, banyak petani termotivasi untuk mengolah perkebunan 

kayu. Perkebunan ini sekarang telah memasuki pasar, yang mengarah ke 

peningkatan pasokan. 

Karena penutupan dan perlambatan operasi beberapa pabrik, permintaan 

karena kayu tetap rendah. JKPL memenuhi kebutuhan seratnya dari hutan pertanian 

sebesar 85, WCPM sebesar 60%, sedangkan TNPL bergantung pada lelang 

pemerintah untuk ketersediaan kayunya.  
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Tabel 13. Kapasitas Produksi, Sumber Tenaga, dan Ketersediaan Sumber Daya 

 
Sumber: Investec (2018) 

 

JKPL memiliki 193 distributor di 24 negara bagian, dan WCPM memiliki 77 

distributor 

di 15 negara bagian. Sebagai perbandingan, TNPL hanya memiliki 61 distributor di 

15 negara bagian [41% di negara bagian selatan]. Bahkan ketika TNPL telah 

membuka produknya untuk ekspor, jaringan domestik dirasa kurang komprehensif 

dan menjadi batasan dalam penjualan seiring dengan peningkatan produksi di masa 

depan. 

 WCPM telah membangun jaringan 77 dealer dan 6 kantor zona di India. Dari 77 

dealer, sekitar 75% dari dealer Perusahaan telah bekerja sama dengan Perusahaan 

selama lebih dari 15 tahun. Terlepas dari penjualan domestik, WCPM mengekspor 

produknya ke 35 negara. Kepercayaan dealer yang kuat pada produk WCPM 

membuat WCPM menjadi semakin baik kinerjanya dengan Lead time untuk 

sebagian besar pasokan produk hanya satu hari. Kenaikan harga baru-baru ini oleh 

perusahaan telah dengan mudah disesuaikan oleh pasar yang mencerminkan 

permintaan yang kuat untuk produk-produk WCPM. 
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. 

 Gambar 15. Lokasi Saluran Distribusi Kertas India 

Sumber: Investec (2018) 

 

 Beberapa hal yang patut diperhatikan dan diantisipasi industri pulp dan kertas 

India untuk dapat mencapai kemampuan produksi yang berkelanjutan, antara lain: 

• Ketersediaan sumber daya. Pentingnya untuk mempersiapkan bahan 

produksi dari petani dan bukan dari hutan lindung.  

• Daur ulang limbah kertas. India saat ini mengimpor limbah kertas. Hal ini 

disebabkan masih lemahnya kemapuan daur ulang kertas oleh produsen. 
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Pemerintah dan produsen harus bekerja sama dalam membangun fasiltas 

daur ulang limbah kertas. 

• Kebijakan jangka panjang untuk pemenuhan bahan baku. Pemerintah dan 

industri harus duduk bersama untuk menyamakan visi dan program untuk 

penyediaan bahan baku yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Penanaman dan pembangunan infrastruktur bahan baku kertas merupakan 

investasi jangka panjang dan memerlukan komitmen penuh. 

• Penetapan harga dan Penyediaan air. Konsumsi air pabrik kertas di India 

sangat tinggi. Konsumsi air yang di atas penggunaan wajar harus dikenakan 

tariff progresif. Sebagian besar pebrik kertas mempunyai lahan yang sangat 

luas, sehingga pemenuhan konsumsi airnya dapat melalui air hujan. Daur 

ulang penggunaan air juga harus didorong untuk dilakukan. 

• Pembaruan teknologi. Pabrik kertas di India masih banyak yang 

menggunakan teknologi yang sudah usang dan jauh di bawah standar 

internasional. Hal ini menyebabkan produksi menjadi tidak efisien. 

 

  
2.4. PERSEPSI TERHADAP PRODUK INDONESIA 

Industri pulp dan kertas Tanah Air saat ini berada dalam jajaran 10 besar 

produsen terbesar di dunia. Pada tahun lalu, kapasitas produksi kertas Indonesia 

tercatat sebesar 16 juta ton per tahun dan pulp sebesar 11 juta ton per tahun. Bubur 

kertas atau pulp menjadi komoditas industri kertas dan barang dari kertas dengan 

nilai ekspor terbesar, yaitu US$2,63 miliar, tumbuh 10,91% y-o-y dari US$2,37 

miliar. Dari catatan Kementerian Perindustrian (2019), sampai saat ini, sudah ada 84 

perusahaan pulp dan kertas di Indonesia. Produsen pulp dan kertas terbesar di 

Indonesia, antara lain April Group dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper dan 

Sinar Mas Group yang membawahi beberapa perusahaan, seperti PT Tjiwi Kimia 

Tbk., PT Indah Kiat Pulp & Paper, dan PT OKI Pulp and Paper. 

Pasar utama ekspor pulp dan kertas Indonesia adalah kawasan Asia, seperti 

RRT, Korea Selatan, Arab Saudi, Jepang, termasuk India. Secara global, industri 

pulp Indonesia merupakan produsen terbesar kesepuluh sementara industri kertas 

menempati peringkat keenam. Di wilayah Asia, Indonesia merupakan produsen 

peringkat ketiga untuk industri pulp dan dan keempat untuk industri kertas.   
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Gambar 16. Tren Impor Pulp dan Kertas India dari Negara Pengimpor Utama 
Sumber: Trademap (2020) 

 
Indonesia menduduki peringkat keenam sebagai negara asal impor pulp dan 

kertas India dari dunia dengan nilai sebesar USD 169 juta dengan pangsa sebesar 

6% dari keseluruhan impor India dari dunia. Besarnya impor India dari Indonesia 

dikarenakan Pulp dan Kertas Indonesia mempunyai kualitas yang baik dan dengan 

kuantintas yang besar. Tingginya kebutuhan India akan Pulp dan Kertas cenderung 

meningkatkan impor India dari Indonesia setiap tahunnya.  

Keunggulan Pulp dan Kertas dalam hal kualitas dan kuantitas membuat 

Indonesia memiliki keunggulan komparatif perdagangan Pulp dan Kertas di pasar 

internasional, sehingga dapat dijadikan salah satu negara unggulan asal impor Pulp 

dan Kertas India. 

Sinar Mas melalui Asian Pulp and Paper Ltd, merupakan perusahaan pulp 

dan kertas Indonesia yang memiliki anak perusahaan pulp dan kertas di India. 

Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 1997, yaitu Sinar Mas Pulp and paper 

Ltd. Sinar Mas Pulp and paper Ltd bernilai USD 5 miliar dan merupakan salah satu 

pabrik pulp dan kertas besar di India. Sinar Mas Pulp and paper Ltd mengimpor 

bleached pulp dari Indonesia untuk memenuhi produksinya. Pabrik ini mempunyai 
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sistem pengolahan limbah cair tingkat tinggi sehingga dapat menghemat 

penggunaan air dan bahan kimia dalam produksinya. Pabrik ini hanya menggunakan 

25 ton air untuk memproduksi satu ton kertas. Pabrik ini tergolong pabrik besar 

dengan teknologi yang mutakhir, sehingga lebih efisien dalam pengoperasiannya 

dengan limbah yang sedikit. Mesin yang modern juga memungkinkan terpenuhinya 

lebih banyak variasi produk yang dihasilkan.  

 

2.4.1.  Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan, dan Ancaman/ Strength, 
Weakness, Opportunity, Threat (Swot) dari Produk  

 Industri pulp dan kertas India merupakan industri yang tumbuh dengan pesat 

sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, karena pertumbuhan ekonomi 

mendorong permintaan kertas. Hal lain yang mendorong kenaikan permintaan, 

seperti kenaikan tingkat pendapatan, pertumbuhan pengeluaran per kapita, 

urbanisasi yang cepat dan proporsi yang lebih besar dari populasi produktif yang 

dapat mendongkrak konsumsi kertas di India. 

 Pesatnya pertumbuhan industri juga tanpa adanya kendala maupun 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Mulai dari penyediaan bahan baku, 

efisiensi produksi, efektivitas distribusi, ketentuan lain yang mengikuti terkait ekspor 

dan impor pun juga dihadapi oleh industri pulp dan kertas India. Oleh karena itu, di 

bawah ini diidentifikasi Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan, dan Ancaman yang 

dihadapi oleh industri pulp dan kertas India. 

 

Kekuatan (Strengths) 

• Pasar Domestik yang Besar dan Bertumbuh  

Industri pulp dan kertas India memproduksi kertas dalam jumlah yang besar 

dan produk serat selulosa lainnya. Total jumlah konsumsi produk tersebut 

setiap tahunnya di dunia melebihi 360 juta ton. Kertas koran, kertas fotokopi, 

berbagai jenis tisu, label botol, kertas rokok, dan filter kopi adalah beberapa 

jenis produk dari kertas yang biasa digunakan sehari-hari. 

• Adanya Lembaga riset khusus untuk Pulp dan Paper - Central Pulp & Paper 

Research Institute (CPPRI) 

Lembaga ini merupakan lembaga riset Industri Pulp dan Kertas India melalui 

sejumlah inisiatif peneltian dan pengembangan, serta dukungan berkelanjutan 
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melalui layanan teknis & konsultasi berkualitas tinggi. Skema Rencana Lima 

Tahun ke-11 terutama didedikasikan untuk isu-isu inti dari industri kertas 

yaitu: (i) Konservasi & Peningkatan Bahan Baku (ii) Peningkatan Kualitas (iii) 

Manajemen Energi & Manajemen Lingkungan dan (iv) Pengembangan 

Keterampilan & Sumber Daya Manusia  

• Unggul dalam pemrosesan pulp non Kayu dan aplikasinya 

 

• Industri percetakan berkembang dengan baik 

Jenis kertas yang paling bannyak digunakan di India adalah jenis Newsprint 

yang memiliki pangsa sebesar 17%. Pangsa yang lebih besar dimiliki Writing 

and Printing paper sebesar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa industri 

percetakan di India berkembang dengan baik. 

Kelemahan (Weaknesses) 

• Kekurangan Bahan Baku Serat, terutama serat kayu alam (virgin wood fibre) 

Struktur Industri yang kecil dan terfragmentasi, banyak pabrik/mesin yang 

tidak kompetitif/usang  

• Pekerja yang terlatih dengan tugas spesifik tidak tersedia  

• Rendahnya ketersediaan dan kualitas dari beberapa pigmen dan bahan kimia 

dalam negeri 

• Masalah lingkungan baik yang ditimbulkan pabrik kecil maupun pabrik besar 

• Standar yang rendah dari infrastruktur dan transportasi industri  

• Tingginya biaya bahan baku termasuk kayu, non kayu, dan limbah kertas  

• Biaya energi yang tinggi  

• Beban pembiayaan yang tinggi 

• Pengenaan pajak yang tinggi (pajak penjualan, pajak pembelian, dll) 

 

Kesempatan (Opportunities) 

• Pasar domestik yang potensial  

• Penyediaan mesin kertas yang modern dengan standar kelas dunia 

• Potensi perkebunan hutan  

• Pembuatan kertas dengan kombinasi kayu dan pertanian yang terintegrasi  

• Program Keaksaraan Pemerintah – meningkatkan permintaan kertas 

printing/writing  
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• Biaya tenaga kerja yang rendah  

• Potensial untuk ekspor  

 

Ancaman (threats) 

• Pabrik yang tidak siap untuk berkompetisi (WTO entry) baik dari segi harga 

dan kualitas 

• Penurunan kapasitas karena ada tekanan dari lingkungan  

• Penurunan kapasitas ketika beberapa segmen/grup pabrik tidak dapat 

berkompetisi baik pada level nasional maupun internasional dari segi kualitas 

dan biaya produksi.  

• Hutan tanaman tertunda, defisit serat kayu 
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•  

BAB III 
PERSYARATAN PRODUK 

 

3.1 KETENTUAN PRODUK DI INDIA 
India memiliki hambatan dalam perdagangan Pulp dan Kertas, baik tarif 

ataupun non tarif. Walaupun begitu, konsumsi Pulp dan Kertas di India terus 

meningkat seiring dengan meningkatnya industri pengemasan makanan dan 

sejenisnya. 

 

Tabel 13. Tarif Impor Pulp dan Kertas di India 

HS CODE DESCRIPTION 
BASE 
RATE 
(2007 
MFN) 

CATEGORY AIFTA 
Tariff 

4702 Chemical wood pulp, dissolving 
grades.       

4702.00 Chemical wood pulp, dissolving 
grades       

4702.00.00  Chemical wood pulp, dis 5 NT-1 4 
4703  Chemical wood pulp, soda or 

sulphate, other than dissolving 
grades.        

4703.11 Coniferous       
4703.11.00 Coniferous 5 NT-1 4 
4703.19 Non-Coniferous        
4703.19.00  Non-coniferous 5 NT-1 4 
4703.21 Coniferous       
4703.21.00 Coniferous 5 NT-1 4 
4703.29 Non-Coniferous        
4703.29.00  Non-coniferous 5 NT-1 4 
4705 Wood pulp obtained by a 

combination of mechanical and 
chemical pulping processes.       

4705.00 Wood pulp obtained by a 
combination of mechanical and 
chemical pulping processes.       

4705.00.00  Wood pulp obtained by a comb 5 NT-1 4 
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HS CODE DESCRIPTION 
BASE 
RATE 
(2007 
MFN) 

CATEGORY AIFTA 
Tariff 

4802 Uncoated paper and paperboard, 
of a kind used for writing, printing 
or other graphic purposes, and 
non perforated punch-cards and 
punch tape paper, in rolls or 
rectangular (including square) 
sheets, of any size, other than 
paper of heading 48.01 or 48.03;       

4802.10 Hand-made paper and paperboard       
4802.10.10 Paper 10 NT-1 7.5 
4802.10.20 Paperboard 10 NT-1 7.5 
4802.20  paper and paperboard of a kind 

used as a base for photo-
sensitive, heatsensitive or 
Electrosensitive paper or 
paperboard       

4802.20.10  Photographic base paper, unco 10 NT-1 7.5 
4802.20.90 Other 10 NT-1 7.5 
4802.40 Wallpaper base       
4802.40.00 Wallpaper base 10 NT-1 7.5 
4802.54 -- Weighing less than 40 g/m²       
4802.54.10 India Paper 10 NT-1 7.5 
4802.54.20 Litho and offset paper 10 NT-1 7.5 
4802.54.30 Duplicating paper 10 NT-1 7.5 
4802.54.40 Airmail paper 10 NT-1 7.5 
4802.54.50 Tissue paper 10 NT-1 7.5 
4802.54.90 Other 10 NT-1 7.5 

4802.55 -- Weighing 40 g/m² or more but 
not more than 150 g/m², in rolls       

4802.55.10 Litho and offset paper 10 NT-1 7.5 
4802.55.20 Drawing paper 10 NT-1 7.5 
4802.55.30 Duplicating paper 10 NT-1 7.5 
4802.55.40 Account book paper 10 NT-1 7.5 
4802.55.50 Bank, bond and cheque paper 10 NT-1 7.5 
4802.55.60 Currency note paper 10 NT-1 7.5 
4802.55.70 Paper for security printing, curr 10 NT-1 7.5 
4802.55.90 Other 10 NT-1 7.5 
4802.56 -- Weighing 40 g/m² or more but 

not more than 150 g/m², in sheets 
with one side not exceeding 435 
mm and the other side not 
exceeding 297 mm in the unfolded 
state       

4802.56.10 Litho and offset paper 10 NT-1 7.5 
4802.56.20 Drawing paper 10 NT-1 7.5 
4802.56.30 Duplicating paper 10 NT-1 7.5 
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HS CODE DESCRIPTION 
BASE 
RATE 
(2007 
MFN) 

CATEGORY AIFTA 
Tariff 

4802.56.40 Account book paper 10 NT-1 7.5 
4802.56.50 Bank, bond and cheque paper 10 NT-1 7.5 
4802.56.60 Currency note paper 10 NT-1 7.5 
4802.56.70 Paper for security printing, curr 10 NT-1 7.5 
4802.56.90 Other 10 NT-1 7.5 
4802.57 -- Other, weighing 40 g/m² or more 

but not more than 150 g/m       
4802.57.10 Litho and offset paper 10 NT-1 7.5 
4802.57.20 Drawing paper 10 NT-1 7.5 
4802.57.30 Duplicating paper 10 NT-1 7.5 
4802.57.40 Account book paper 10 NT-1 7.5 
4802.57.50 Bank, bond and cheque paper 10 NT-1 7.5 
4802.57.60 Currency note paper 10 NT-1 7.5 
4802.57.70 Paper for security printing, curr 10 NT-1 7.5 
4802.57.90 Other 10 NT-1 7.5 
4802.58 -- Weighing more than 150 g/m²       
4802.58.10 Litho and offset paper 10 NT-1 7.5 
4802.58.20 Drawing paper 10 NT-1 7.5 
4802.58.30 Duplicating paper 10 NT-1 7.5 
4802.58.40 Bank, bond and cheque paper 10 NT-1 7.5 
4802.58.50 Paper for security printing, curr 10 NT-1 7.5 
4802.58.90 Other 10 NT-1 7.5 
4802.61 in rolls       
4802.61.10 Drawing paper 10 NT-1 7.5 
4802.61.20 Poster Paper 10 NT-1 7.5 
4802.61.30 Printing paper dyed or marbled 10 NT-1 7.5 
4802.61.40 Account book paper 10 NT-1 7.5 
4802.61.50 Automatic data processing 10 NT-1 7.5 
4802.61.90 Paper for security printing, curr 10 NT-1 7.5 
4802.62 -- In sheets with one side not 

exceeding 435 mm and the other 
side not exceeding 297 mm in the 
unfolded state       

4802.62.10 Drawing paper 10 NT-1 7.5 
4802.62.20 Poster Paper 10 NT-1 7.5 
4802.62.30 Printing paper dyed or marbled 10 NT-1 7.5 
4802.62.40 Account book paper 10 NT-1 7.5 
4802.62.50 Automatic data processing 10 NT-1 7.5 
4802.62.90 Paper for security printing, curr 10 NT-1 7.5 
4802.69 Other       
4802.69.10 Drawing paper 10 NT-1 7.5 
4802.69.20 Poster Paper 10 NT-1 7.5 
4802.69.30 Printing paper dyed or marbled 10 NT-1 7.5 
4802.69.40 Account book paper 10 NT-1 7.5 
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HS CODE DESCRIPTION 
BASE 
RATE 
(2007 
MFN) 

CATEGORY AIFTA 
Tariff 

4802.69.50 Automatic data processing 10 NT-1 7.5 
4802.69.90 Paper for security printing, curr 10 NT-1 7.5 
4810.00 Paper and paperboard, coated on 

one or both sides with kaolin 
(China clay) or other inorganic 
substances, with or without a 
binder, and with no other coating, 
whether or not surfacecoloured, 
surfacedecorated or printed, in 
rolls or recta       

4810.13 in rolls       
4810.13.10 Imitation art paper 10 NT-1 7.5 
4810.13.20 Art paper 10 NT-1 7.5 
4810.13.30 Chrome paper or paper board 10 NT-1 7.5 
4810.13.90 Other 10 NT-1 7.5 
4810.14 -- In sheets with one side not 

exceeding 435 mm and the other 
side not exceeding 297 mm in the 
unfolded state       

4810.14.10 Imitation art paper 10 NT-1 7.5 
4810.14.20 Art paper 10 NT-1 7.5 
4810.14.30 Chrome paper or paper board 10 NT-1 7.5 
4810.14.90 Other 10 NT-1 7.5 
4810.19 Other       
4810.19.10 Imitation art paper 10 NT-1 7.5 
4810.19.20 Art paper 10 NT-1 7.5 
4810.19.30 Chrome paper or paper board 10 NT-1 7.5 
4810.19.90 Other 10 NT-1 7.5 
4810.22 Light-weight coated paper       
4810.22.00 Light-weight coated paper 10 NT-1 7.5 
4810.29 Other       
4810.29.00 Other 10 NT-1 7.5 
4810.31 -- Bleached uniformly throughout 

the mass and of which more than 
95% by weight of the total fibre 
content consists of wood fibres 
obtained by a chemical process, 
and weighing 150 g/m² or less       

4810.31.00 Bleached uniformly throughout 10 NT-1 7.5 
4810.32 -- Bleached uniformly throughout 

the mass and of which more than 
95% by weight of the total fibre 
content consists of wood fibres 
obtained by a chemical process, 
and weighing more than 150 g/m²       

4810.32.00 Bleached uniformly throughout  10 NT-1 7.5 
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HS CODE DESCRIPTION 
BASE 
RATE 
(2007 
MFN) 

CATEGORY AIFTA 
Tariff 

4810.39 Other       
4810.39.10 Insulating paper 10 NT-1 7.5 
4810.39.20 Electric insulating press board 10 NT-1 7.5 
4810.39.30 Insulation boards (homogenou 10 NT-1 7.5 
4810.39.90 Other 10 NT-1 7.5 
4810.92 Multi-ply       
4810.92.00 Multi-ply 10 NT-1 7.5 
4810.99 Other       
4810.99.00 Other 10 NT-1 7.5 
4822 Bobbins, spools, cops and similar 

supports of paper pulp, paper or 
paperboard (whether or not 
perforated or hardened).       

4822.10 of a kind used for winding textile 
yarn       

4822.10.00 of a kind used for winding textile 
yarn 10 NT-1 7.5 

4822 Other       
4822.90 Paper tubes       
4822.90.00 Other 10 NT-1 7.5 
 

Sumber: ASEAN Secretariat (2020) 

 

3.1.1. Kebijakan Dan Peraturan Importasi Produk di India 
India mengacu pada Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan, GATT 

dimana sebagian besar prosedur dan formalitas pada proses impor adalah sama di 

semua negara. Hal yang perlu diperhatikan dalam impor produk pulp dan kertas ke 

India adalah mengenai pengelolaan limbah berbahaya. 
- Persyaratan Khusus untuk Impor Pulp dan Kertas 

Sesuai aturan penanganan pengelolaan limbah berbahaya dan perpindahan lintas 

batas, impor limbah dan skrap kertas atau kertas karton yang sebagian besar 

terbuat dari pulp mekanis (misalnya surat kabar, jurnal, dan barang cetakan serupa), 

asalkan tidak dicampur dengan limbah berbahaya, diizinkan oleh pengguna aktual 

atau oleh importir yang terdaftar di dewan kontrol polusi negara atas nama 

pengguna sebenarnya. Inspeksi pra pengiriman harus dilakukan oleh lembaga 

inspeksi terkait dan sertifikat yang diperlukan harus dilampirkan dengan dokumen 
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pada saat ekspor limbah dan skrap kertas atau kertas karton yang sebagian besar 

terbuat dari pulp mekanis. 

 

- Persyaratan Umum untuk Impor Pulp dan Kertas 

• Registrasi Pemerintah 

Registrasi pemerintah diperlukan untuk mevalidasi importir yang terdaftar. 

Kantor pemerintah Perdagangan Luar Negeri dari masing-masing negara 

bertanggung jawab untuk mengeluarkan otorisasi untuk menjadi importir. Di 

India, nomor KIE (Nomor Kode Ekspor Impor) diperoleh dari kantor Direktur 

Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk beroperasi sebagai importir dan 

eksportir di India. Proses untuk menjadi importir ini adalah proses sekali 

pakai, tetapi pembaruan mungkin diperlukan sesuai syarat dan ketentuan 

kantor perdagangan luar negeri suatu negara. Saat ini, di sebagian besar 

negara, informasi tentang pendaftaran importir - eksportir tersebut terkait 

dengan lokasi pabean dan bank cadangan, karena proses impor dan ekspor 

daring secara digital. Jadi importir Pulp kayu, limbah dan skrap kertas juga 

diharuskan untuk menghubungi lembaga pemerintah terkait dari negara 

pengimpor mereka untuk memverifikasi apakah pendaftaran sekali pakai 

semacam itu diperlukan atau tidak. 

• Prosedur Impor 

Para importir dan pemasok sepakat satu sama lain menyetujui syarat dan 

ketentuan tentang penjualan impor sebelum pengiriman impor dilakukan. 

Harga, spesifikasi kualitas, ketentuan pembayaran, pengiriman persyaratan, 

dan moda transportasi serta syarat dan ketentuan lainnya disepakati dan 

disebutkan dalam pesanan pembelian dan pengiriman impor Pulp kayu, 

limbah dan skrap kertas berdasarkan ketentuan tersebut. 

Untuk mengimpor Pulp kayu, sisa dan skrap kertas juga, dokumen entri impor 

bersama dengan dokumen pengangkut (Bill of Lading / Airway bill), faktur 

komersial, daftar pengepakan, sertifikat asal dan dokumen lain yang 

diperlukan. DOkumen tersebut diajukan dan dilengkapi untuk melakukan 

pengiriman barang-barang impor di bawah Pulp kayu, limbah dan skrap 

kertas. Nilai barang impor dinilai oleh departemen pabean di lokasi impor. 

Saat ini, informasi yang diperlukan diajukan secara daring dan menghasilkan 
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dokumen yang diperlukan pada saat inspeksi, penilaian atau pengiriman 

impor barang di lokasi pabean tujuan. Mitra internasional dari negara-negara 

berbagi ukuran kualitas satu sama lain dan dibebaskan dari inspeksi 

berganda pada produk yang sama baik untuk ekspor dan impor. Namun, 

sesuai kebijakan sebagian besar negara maju, impor barang dari Least 

Developed Countries (LDC) perlu disertifikasi oleh agen resmi sebelum 

ekspor. Jadi, jika ada impor Pulp kayu, limbah dan skrap kertas, rincian 

informasi tersebut dapat diperoleh dari badan pemerintah yang diperlukan 

dari negara pengimpor. 

 

• Surat Keterangan Asal untuk Impor Pulp dan Kertas 

Sertifikat asal yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang yang diperlukan 

di negara pengekspor diperlukan untuk mengimpor Pulp kayu, limbah dan 

skrap kertas. Sertifikat asal membantu menentukan asal barang impor untuk 

mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak. Kesepakatan unilateral, 

multilateral, dan bilateral yang berbeda antar negara juga memungkinkan 

impor dan ekspor dengan pembebasan bea masuk, dimana dalam Certificate 

of Origin adalah bukti utama untuk negara asal barang di bawah impor Pulp 

kayu, limbah dan skrap kertas. 

 

3.1.2. Kebijakan dan Peraturan Pelabelan di India  

Semua produk impor di India yang dimaksudkan untuk konsumsi langsung 

memerlukan pelabelan khusus. Namun standar pelabelan India dapat berbeda dari 

aturan pelabelan internasional dan barang dengan label yang tidak sesuai ketentuan 

berisiko ditolak atau ditahan oleh pejabat bea cukai (India Briefing, 2017). 

Persyaratan pelabelan untuk komoditas yang dikemas di India diatur 

berdasarkan Undang-Undang Metrologi Hukum, 2009 dan Aturan Metrologi Hukum 

(Komoditas yang Dikemas)/ Legal Metrology Act, 2009 and Legal Metrology Rules 

(Packaged Commodities), 2011. Pelabelan produk makanan diatur berdasarkan 

Undang-Undang Keamanan dan Standar Pangan, 2006 dan Keselamatan dan 

Standar Pangan (Pengemasan dan Pelabelan)/ Food Safety and Standards Act, 

2006 and the Food Safety and Standards (Packaging and Labeling) Regulations, 

2011. 
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Undang-undang tersebut di atas menetapkan persyaratan pelabelan 

penjualan semua jenis barang di India. Persyaratan pelabelan di India berbeda-beda 

antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain. Sebagai contoh, ada 

negara bagian tertentu yang mengharuskan menuliskan informasi dan peringatan 

pada label dalam bahasa lokal dan juga aturan lainnya. Lebih lanjut, ada 

persyaratan pelabelan yang berbeda antara kemasan produk ritel dan kemasan 

produk grosir. 

Tetap mengikuti standar bea cukai India saat ini membantu dengan 

kemudahan mengekspor barang ke India dan menghindari penundaan. Semua 

produk yang akan diimpor yang ditujukan untuk penjualan eceran langsung harus 

mencakup: 

• Nama dan alamat importir; 

• Nama umum atau umum dari komoditas yang dikemas; 

• Kuantitas bersih di hitung dalam pengukuran metrik; 

• Bulan dan tahun pengemasan di mana komoditas itu diproduksi, dikemas, 

atau diimpor; dan 

• Harga eceran maksimum (MRP) di mana komoditas dalam bentuk kemasan 

harus dijual kepada konsumen akhir. (MRP harus mencakup semua pajak, 

biaya transportasi barang, komisi yang dibayarkan kepada dealer, dan semua 

biaya terhadap iklan, pengiriman, pengepakan, dll.). 

• Label harus dalam bahasa Inggris atau Hindi (meskipun bahasa Inggris lebih 

disukai). 

 

3.1.3. Kebijakan dan Peraturan Kemasan di India 

Hukum India tidak mengizinkan pedagang grosir, distributor atau importir 

untuk menjual, mendistribusikan atau menampilkan komoditas apa pun dalam 

bentuk kemasan yang tidak sesuai dengan persyaratan pelabelan menurut undang-

undang. Apabila ditemukan ketidakpatuhan dalam persyaratan yang ditentukan oleh 

undang-undang dan juga registrasi/lisensi registrasi, akan dikenakan penalty (India 

Briefing, 2017).  

 Seperti halnya dengan pelabelan, kemasan produk impor yang ditujukan 

untuk penjualan eceran langsung harus mencakup informasi yang berisikan: 

• Nama dan alamat importir; 
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• Nama umum atau umum dari komoditas yang dikemas; 

• Kuantitas bersih di hitung dalam pengukuran metrik; 

• Bulan dan tahun pengemasan di mana komoditas itu diproduksi, dikemas, 

atau diimpor; dan 

• Harga eceran maksimum (MRP) di mana komoditas dalam bentuk kemasan 

harus dijual kepada konsumen akhir. (MRP harus mencakup semua pajak, 

biaya transportasi barang, komisi yang dibayarkan kepada dealer, dan semua 

biaya terhadap iklan, pengiriman, pengepakan, dll.). 

• Label harus dalam bahasa Inggris atau Hindi (meskipun bahasa Inggris lebih 

disukai). 

 

3.1.4. Kebijakan dan Peraturan Distribusi Produk 
Ada banyak rantai proses yang terlibat dari hulu ke hilir guna menghasilkan 

produk-produk pulp dan kertas; mulai dari penanaman bibit pohon yang 

mengandung selulosa sampai produk tersebut digunakan oleh konsumen, dan untuk 

selanjutnya dibuang dan didaur ulang. 

Dalam gambaran besar jalur distribusi pulp dan kertas, proses yang terjadi 

dibagi menjadi empat bagian utama, yaitu: 

• Jaringan Pembelian/Persiapan (Procurement network) 

Jaringan ini meliputi bagian-bagian yang terlibat dalam proses pemanenan

 bahan baku untuk produksi dan penyediaan tempat penyimpanan bahan 

baku,  mulai dari pengangkutan bahan baku kayu, bahan bakar yang akan 

digunakan,  persiapan pabrik untuk produksi.  

• Jaringan Produksi (Production network) 

Jaringan ini meliputi bagian-bagian yang berperan dalam produksi pulp dan 

 kertas, mulai dari persiapan kayu, pemasakan, pencucian Pulp, seleksi/ 

 pemisahan Pulp, pembersihan/ bleaching, dan pembuatan kertas 

• Jaringan Distribusi (Distribution network) 

Jaringan yang berperan dalam logistik pulp dan kertas setelah tahapan 

produksi selesai dilakukan. Jaringan ini akan memindahkan produk baik ke 

tempat tahapan produksi selanjutnya atau ke pusat distribusi, untuk 

selanjutnya ke pihak pengecer. 

• Jaringan Penjualan (Sales network) 
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Jaringan ini berperan dalam pengaturan strategi penjualan produk dan hal-hal 

 yang berkenaan dengan isu permintaan produk di pasar, termasuk pemilihan 

 pasar dan konsumen, strategi penetapan harga, proyeksi, dan kebijakan yang 

 mendukung. 
 
3.2 KETENTUAN PEMASARAN 

Registrasi pemerintah diperlukan untuk menjadi importir di negara tersebut 

untuk bertindak sebagai importir. Kantor pemerintah Perdagangan Luar Negeri dari 

masing-masing negara bertanggung jawab untuk mengeluarkan otorisasi tersebut 

untuk menjadi importir. Di India, Kode Ekspor Impor/Import Export Code (IEC) 

diperoleh dari kantor Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk beroperasi 

sebagai importir dan eksportir di India. Prosedur pendaftaran untuk bertindak 

sebagai importir adalah proses sekali pakai, tetapi pembaruan mungkin diperlukan 

sesuai dengan syarat dan ketentuan kantor perdagangan luar negeri suatu negara.  

Proses untuk menjadi importir ini adalah proses yang hanya sekali dilakukan, 

tetapi pembaruan mungkin diperlukan sesuai syarat dan ketentuan kantor 

perdagangan luar negeri suatu negara. Saat ini, di sebagian besar negara, informasi 

mengenai pendaftaran importir - eksportir tersebut terkait dengan lokasi pabean dan 

bank cadangan, karena proses impor dan ekspor daring secara digital. Jadi importir 

Pulp kayu, limbah dan skrap kertas juga diharuskan untuk menghubungi lembaga 

pemerintah terkait dari negara pengimpor mereka untuk memverifikasi apakah 

pendaftaran sekali pakai tersebut diperlukan atau tidak. 

Sumber asal impor Pulp kayu, limbah dan skrap kertas diperlukan di hampir 

semua negara untuk impor. Jadi sertifikat asal yang dikeluarkan oleh otoritas yang 

berwenang yang diperlukan di negara pengekspor diperlukan untuk mengimpor Pulp 

kayu, limbah dan skrap kertas. Sertifikat asal membantu menentukan asal barang 

impor untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak. Kesepakatan 

unilateral, multilateral, dan bilateral yang berbeda antar negara juga memungkinkan 

impor dan ekspor dengan pembebasan bea masuk, dimana dalam Certificate of 

Origin adalah bukti utama untuk negara asal barang di bawah impor Pulp kayu, 

limbah dan skrap kertas. 

 
3.3 METODE TRANSAKSI 
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Di sebagian besar negara, informasi mengenai pendaftaran untuk importir - 

eksportir terkait dengan lokasi pabean dan bank cadangan, karena proses impor dan 

ekspor daring digital. Jadi importir Pulp dan Kertas beserta produk turunannya juga 

diharuskan untuk menghubungi lembaga pemerintah terkait dari negara pengimpor 

mereka untuk memverifikasi apakah pendaftaran sekali pakai semacam itu 

diperlukan atau tidak. 

Sesuai kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual, pengiriman impor 

dilakukan. Harga, spesifikasi kualitas, ketentuan pembayaran, pengiriman 

persyaratan, moda transportasi dan syarat dan ketentuan lainnya disepakati dan 

disebutkan dalam pesanan pembelian dan pengiriman impor Pulp dan Kertas dan 

Artikel Pulp dan Kertas dilakukan sesuai dengan itu. 

Dokumentasi impor yang diperlukan dan prosedur bea cukai di negara 

pengimpor harus diselesaikan baik sebagai pialang atau importir importir secara 

langsung sesuai kebijakan perdagangan luar negeri India. Untuk mengimpor Pulp 

dan Kertas beserta produk turunannya, dokumen masuk impor bersama dengan 

dokumen pengangkut (Bill of Lading / Airway bill), faktur komersial, daftar 

pengepakan, sertifikat asal dan dokumen lain yang diperlukan diajukan dan prosedur 

impor yang diperlukan diselesaikan untuk menerima pengiriman barang impor 

barang di bawah Pulp dan Kertas dan Artikel Pulp dan Kertas. Saat ini, informasi 

yang diperlukan diajukan secara online dan menghasilkan dokumen yang diperlukan 

pada saat inspeksi, penilaian atau pengiriman impor barang di lokasi pabean tujuan. 

Mitra internasional dari negara-negara berbagi ukuran kualitas satu sama lain dan 

dibebaskan dari inspeksi berganda pada produk yang sama baik untuk ekspor dan 

impor. Namun, sesuai kebijakan sebagian besar negara maju, impor barang dari 

Least Developed Countries (LDC) perlu disertifikasi oleh agen resmi sebelum 

ekspor. Jadi, jika ada impor Pulp dan Kertas dan Artikel Pulp dan Kertas terjadi, 

rincian informasi tersebut dapat diperoleh dari lembaga pemerintah yang diperlukan 

dari negara pengimpor (How to Export Import, 2019). 
 

3.4 INFORMASI HARGA 
Proyeksi harga produk kertas pada 2019-2020 akan mengalami kenaikan 

dikarenakan biaya bahan baku yang meningkat. Setelah hampir tiga tahun tidak 

mengalami kenaikan, harga kertas sudah mulai menguat pada tahun 2018. 

Kenaikan harga produk pulp dan kertas tidak hanya terjadi di India, akan tetapi juga 
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di dunia dengan kenaikan harga 6 – 8%. Kondisi terakhir juga ditambah dengan 

depresiasi rupee yang membuat produsen menaikkan harga.  

Stagnansi harga yang terjadi sebelumnya dikarenakan terjadinya impor yang 

tinggi, stabilisasi harga kayu dan rendahnya daya, serta biaya bahan bakar. Akan 

tetapi, kenaikan harga bahan baku tidak mampu lagi diakomodir oleh produsen.  

Sebagai contoh, harga pulp, yang merupakan bahan baku utama, sendiri naik 40 

persen setelah RRT melarang penggunaan kertas limbah kelas campuran dan 

permintaan pulp kayu (serat alami) yang meningkat. 

Eksportir pulp utama seperti Indonesia, Malaysia dan Chile mengalihkan pulp 

ke RRT dengan harga lebih tinggi. Selain itu, harga kertas daur ulang, bahan bakar, 

bahan kimia, dan biaya lainnya juga meningkat. Secara keseluruhan, biaya produksi 

naik Rs 5.000 per ton hingga menyentuh Rs 48.000 per ton sekarang sementara 

kenaikan harga keseluruhan hanya sekitar Rs 3.000-4.000. Sisanya diserap oleh 

industri, yang sudah melihat tekanan dalam laba sebelum bunga, pajak, depresiasi 

dan amortisasi (Ebitda). 

Dalam lima bulan terakhir Ebitda telah turun menjadi 14-15 persen dari 18 

persen dan selanjutnya penurunan diharapkan. Produsen telah menaikkan harga 

pada bulan April dan Mei pada banyak kategori produk. Sebagai contoh, harga 

Maplitho dinaikkan sekitar 2-3 persen sementara beberapa kategori mesin fotokopi 

telah melihat kenaikan harga sekitar 1,5-2 persen tanpa meningkatkan harga di 

beberapa kategori lainnya. Di kertas berlapis, kenaikan harga sekitar 3-4 persen. 

Selama tahun 2019 kenaikan harga di kisaran 2-3 persen.  

 

 

Tabel 15. Harga Kertas di India (Rs./kg) 
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Sumber: Business Standarts (2019) 

 

Jika harga domestik naik terlalu tajam, maka itu akan menjadi daya tarik bagi 

pemain asing untuk datang ke India. Hal ini disebabkan karena harga pulp dan 

kertas global lebih tinggi sekarang, produsen dalam negeri memiliki beberapa 

keuntungan dalam penetapan harga akhir-akhir ini. India akan menjadi pasar kertas 

dengan pertumbuhan tercepat dan tren pertumbuhan akan tetap dalam 5 - 10 tahun 

ke depan dalam kisaran 5 - 6 %. 

India adalah satu-satunya pasar, yang tumbuh 6% di segmen kertas. 

Sementara RRT melihat pertumbuhan rata-rata 2%, semua pasar lain hampir 

kurang dari 1% pertumbuhan. Secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan global juga 

diasumsikan 1%, yang membuat India sangat menarik dari perspektif permintaan. 

 
 

Gambar 17. Wholesale Price Index (WPI) Kertas di India 
Sumber: Statista (2020) 

 

 Wholesale Price Index (WPI) mencerminkan harga grosir produk ynang 

berfokus pada perdagangan antar perusahaan (produsen) dan bukan pada barang 

yang dibeli oleh konsumen, WPI memonitor pergerakan dari persediaan dan 
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permintaan produk pulp dan kertas dalam industri, proses manufaktur dan 

pembangunan industri pulp dan kertas di India.  

 

3.5 KOMPETITOR 
Meskipun India adalah pasar yang berkembang pesat, India juga sangat 

terfragmentasi. Tiga pemain teratas hanya memiliki 9% pangsa pasar di dunia. 

Masih rendah apabila dibandingkan dengan pangsa pasar Amerika serikat sebesar 

68%, Indonesia sebesar 72% dan RRT sebesar 21%. Kondisi ini dapat 

memperlihatkan industri India yang mampu untuk melakukan konsolidasi sehingga 

mampu meningkatkan pangsa pasar melalui ekspansi investasi dan menciptakan 

pemain industri kertas yang kuat. 

 

Gambar 18. Pangsa Kertas Dunia 
Sumber: Investec (2018) 

 

Pesatnya kemajuan industri saat ini terjadi setelah industri ini mengalami 

periode tekanan yang substansial. Hanya perlu sekitar dua tahun bagi industri kertas 

India untuk bangkit dan menjadi pemain yang lebih besar dengan keuntungan yang 

cukup signifikan.  
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Gambar 19. Posisi India dalam Industri Kertas Dunia 

Sumber: Investec (2018) 

 
Walaupun Amerika Serikat merupakan kompetitor terkuat, akan tetapi kondisi 

pasar yang kurang menguntungkan membuat perusahaan kertas di sana harus 

melakukan konsolidasi untuk mengurangi biaya. Di samping itu, perlambatan 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga semakin menekan industri kertas di Amerika 

Serikat. Pada tahun 1995, terdapat 215 perusahaan dengan kapasitas produksi 

mencapai 114 juta ton dan secara signifikan berkurang menjadi hanya sejumlah 125 

perusahaan dengan kapasitas produksi sebesar 96 juta ton pada tahun 2015.  

Permintaan pulp dan kertas yang stagnan cenderung menurun membuat 

perusahaan pulp dan kertas di Amerika melakukan merger dan akuisisi di semua 

segmen kertas, terkecuali di segmen specialty paper. Sejak 2008, terdapat 818 

merger dan akuisisi di Amerika Serikat. Konsolidasi berdampak pada lambatnya 

perputaran keuntungan dan semakin meningkatkan keuntungan perusahaan besar, 

dimana mereka mempunyai kekuasaan lebih besar dalam penetapan harga. 

Sedangkan untuk RRT, isu ketidakpatuhan lingkungan menjadi isu utama 

yang berdampak pada tutupnya pabrik domestik kecil secara permanen. Hal ini 

ditenggarai karena pabrik tersebut menggunakan serat non kayu dalam produksinya. 

Pabrik-pabrik India mengantisipasinya dengan menggunakan limbah kertas sebagai 

bahan baku produksi. Hal ini disebebkan rendahnya harga limbah kertas dunia 

karena melimpahnya persediaan. Penutupan banyak produsen kecil di RRT 

membawa peluang tersendiri bagi produsen besar.  

RRT juga merevisi peraturan perizinan impor untuk mencegah pabrik kertas 

dengan kapasitas di bawah 50.000 ton per tahun mengajukan perijinan impor bagi 
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dari pengajuan izin impor untuk kertas daur ulang. Pemerintah RRT juga belum 

memberikan izin untuk memulai pabrik kertas greenfield (dan pembangkit listrik 

terkait) selama beberapa tahun terakhir. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Industri Kertas India mempunyai pangsa sekitar 1,6% dari produksi kertas 

dan kertas karton dunia dengan produksi sebesar 10,11 juta ton per tahun (Tripathi, 

2014). Terdapat lebih dari 650 pabrik kertas di India yang memproduksi berbagai 

jenis kertas menggunakan berbagai bahan baku. Konsumsi berbagai jenis produk 

kertas terus tumbuh seiring dengan tumbuhnya PDB India. Hal lain yang mendorong 

kenaikan permintaan, seperti kenaikan tingkat pendapatan, pertumbuhan 

pengeluaran per kapita, urbanisasi yang cepat dan proporsi yang lebih besar dari 

populasi produktif yang dapat mendongkrak konsumsi kertas di India. 

Dalam dekade terakhir, ekonomi India meningkat pesat. Tercatat bahwa GDP 

perkapita India pada tahun 2012 sebesar Rs 71,607 dan meningkat menjadi Rs. 

117,406 pada tahun 2017 yang mendorong peningkatan konsumsi yang tajam 

sebesar 10,2%. Demikian juga, Konsumsi individu per kapita melonjak dari Rs 

40,250 pada tahun 2012 menjadi Rs.68,049 pada tahun 2017 dengan presentase 

sebesar 11.1%. Pertumbuhan pendapatan per kapita India telah meningkatkan 

pendapatan penduduk dan pada akhirnya meningkatkan konsumsi di India. 

India merupakan pasar kertas utama yang paling cepat berkembang di dunia 

– dengan tren pertumbuhan tercatat sebesar 8% dari 2011-2016 dibandingkan 

dengan pertumbuhan industri kertas dunia yang hanya sebesar 1% pada periode 

yang sama. Dengan harga pulp internasional yang kuat dan industri global yang 

lebih stabil, diharapkan industri kertas India dapat terus menglami kenaikan yang 

berkelanjutan dalam jangka menengah. 

Untuk memenuhi kebutuhannya, India mengimpor Pulp dan Kertas dari 

berbagai negara di dunia sebesar USD 2,9 milyar pada tahun 2018. Nilai ini 

cenderung menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2017 India 

mengimpor Pulp dan Kertas sebesar USD 3 milyar. Negara utama asal impor Pulp 

dan Kertas India antara lain RRT, Korea Selatan, Rusia, Amerika Serikat, Kanada, 

Indonesia, Jerman, Jepang, Finlandia, dan Swedia. 

  Impor India dari Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam periode 

2014 – 2018. Pada tahun 2014, impor Pulp dan Kertas India sebesar USD 121 juta, 

meningkat pada tahun 2015 sebesar USD 125 juta, tahun 2016 sebesar USD 153 

juta, tahun 2017 mencatat nilai impor tinggi sebesar USD 249 juta, dan pada tahun 
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2018 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar USD 169 juta. Tren 

peningkatan ini menunjukkan bahwa India merupakan salah satu negara tujuan 

utama ekspor Pulp dan Kertas Indonesia. 

Semakin meningkatnya konsumsi Pulp dan Kertas India beserta produk 

turunannya, seiring dengan tumbuhnya konsumsi, investasi asing di berbagai 

segmen produk, dan dukungan pemerintah. Selain itu, implementasi keamanan dan 

penanganan pengelolaan limbah berbahaya dan perpindahan lintas batas mengatur 

perdagangan Pulp dan Kertas. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk 

mengembangkan akses pasarnya dengan melihat fakta bahwa India adalah satu-

satunya pasar yang tumbuh 6% di segmen pulp dan kertas. 
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LAMPIRAN 
 

1. DAFTAR IMPORTIR 
 

 
2. DAFTAR PAMERAN 

• Paperex South India 
International trade fair of office and paper products 
Chennai Trade Center, Chennai India, 26 – 28 November 2020 
 

• CORRINDIA EXP  
International Exhibition for Corrugated Packaging Industry. Packaging, 
Printing & Converting 
Chennai Trade Center, Chennai India, 24 – 26 April 2020 

• N PRINTECH & N PACKTECH TODAY 
International exhibition for next generation printing, packaging & converting 
sectors technologies 
Chennai Trade Center, Chennai India, 24 – 26 April 2020 

• INDIA FOLDING CARTON 
India Folding Carton is the first ever dedicated exhibition and conference for 

 the carton & box making indust   
Bombay Convention & Exhibition Center (BCEC) in India,  
30 September – 2 Oktober 2020 

• INDIACORR EXPO 
International Exhibition & Conference on Corrugated Case Manufacturers 
Industry. IndiaCorr Expo showcases the latest in Corrugated Box Making 
Machinery, Printing & Lamination Machines, Testing Equipments, Adhesives, 
Inks, Ancillary Equipments, Kraft Pape   
Bombay Convention & Exhibition Center (BCEC)ry in India,  
30 September – 2 Oktober 2020 

• Paperex 
Pragati Maidan, New Delhi India, Desember 2021 
 

Perusahaan Alamat Nomor Telepon
Remco Paper Board Industriesltd Address - 18/19, Krishna Niwas ,1St 

Floor,, Mumbai
+91 22 2380 4544

Laxmi Board & Paper Mills 
Private Limited

Plot No.2,Midc Area,Saravali,Kalyan-Bhiwandi 
Rd.

+91 22 2655 2952

Cubane Speciality Chemicals 
Pvt.Ltd.

Flat No.1, Komal Apartmentsno.18, 
Jagdeeswaran Street

+91 40 2309 2055

Aspha Board Pvt Ltd Gut No. 708, Tardoba Wadi,Shirur +91 22 2206 8201

West Coast Paper Mills Limited
Southern Bleached Softwood Sulphate Pulp (Mfg 
Of Paper And Paper Board)

+91 11 2326 9806
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3. SUMBER INFORMASI YANG BERGUNA 
 

Kedutaan India di Jakarta.   
JL HR Rasuna Said, Kav S-1 Kuningan, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia 
Tel.  +62-21- 5204150 / 52 / 57 / 5264931  
Fax.   +62-21- 5204160, 5265622, 5264932, 5226833 
  

 Konsulat Jenderal India - Bali 

Jl. Raya Puputan No.163, Renon,  
Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80235 
Tel: (62-361) 259 502 
Fax: (62-361) 259 505, 222 253 
 

 Konsulat Jenderal India- Medan 

Jl. Uskup Agung Sugiopranoto, No. 19 A Medan, 
North Sumatra, 20152 Indonesia 
Tel: (62-61) 4531308 / (62-61) 4556452 
Fax: (62-61) 4531319 
Email: cg.medan@mea.gov.in 
 

Kedutaan Besar Republik Indonesia di India.  

50-A Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021 

Tel.  +91-11- 26118642-46 
Email.  newdelhi.kbri@kemlu.go.id 
Fax.  +91-11-26874402, 26886763 
 

  Consulate General Of The Republic Of Indonesia 
  In Mumbai, The Republic Of India 
 19 Altamount Rd. Cumballa Hill Mumbai 400026 INDIA 
 Telp: +91 22 2351 1678/2353 0900/ 2353 0940 
 Email: indonesia@kjrimumbai.net 
 Fax: +91 22 2351 0941/ 2351 5862 
 

Indonesian Trade and Promotion Center (ITPC) Chennai.  

Ispahani Center, Nungambakkam, Chennai 600034 
Tel. +91 44 42089196 
Email.  inquiry@itpcchennai.com 
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