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Tujuan publikasi ini ialah untuk menyediakan penjelasan yang 
sederhana tetapi menyeluruh mengenai aturan pengkelasan kayu 
keras gergajian Amerika. Aturan tersebut ditetapkan lebih dari 
100 tahun yang lalu oleh National Hardwood Lumber Association 
(NHLA) yang baru didirikan. Saat ini, NHLA memiliki lebih dari 2000 
anggota di seluruh dunia dan aturan NHLA masih menjadi standar 
nasional untuk industri kayu keras A.S. dan menjadi dasar untuk 
penetapan kelas kayu gergajian ekspor.

Kayu merupakan bahan alami dan karena sifatnya yang alami itu, 
dapat mengandung berbagai karakteristik dan cacat yang perlu 
dipahami dan diterima dalam setiap aplikasi penggunaannya. 
Penetapan kelas kayu gergajian menjadi kategori-kategori sepanjang 
pemrosesannya akan membantu menentukan sampai sejauh mungkin 
nilai dan potensi penggunaan yang mungkin untuk setiap papan kayu 
gergajian.

Aturan pengkelasan NHLA memberikan kepada pembeli dan penjual 
‘bahasa’ yang konsisten untuk digunakan dalam menetapkan transaksi 
kayu gergajian. Meskipun aturan pengkelasan NHLA ditargetkan untuk 
pasar A.S., pengetahuan yang wajar sangatlah penting bagi pembeli di 
seluruh dunia untuk bisa mendapatkan derajat kualitas yang mereka 
harapkan. 

Kelas kayu gergajian yang dibeli oleh produsen akan menentukan 
faktor biaya dan limbah yang didapat. Karena kelas didasarkan pada 
persentase kayu bersih pada papannya, banyak karakteristik alami 
dan cantik yang ditemukan pada kayu keras tidak dipertimbangkan 
dalam perhitungan panen bersih. Fakta ini disorot dengan ilustrasi foto 
dari kelas utama, untuk sembilan spesies kayu keras A.S. yang penting, 
yang terdapat dalam publikasi ini.

Kayu keras gergajian biasanya dikelaskan berdasarkan ukuran dan 
jumlah potongan (buah) yang dapat diperoleh dari satu papan ketika 
papan dipotong-potong dan digunakan dalam pembuatan produk 
kayu keras. Aturan NHLA dirancang dengan mengingat perdagangan 
perabot untuk memberikan persentase terukur kayu bersih, 
bebas cacat untuk setiap kelasnya. Kelas atas menyediakan bagi 
pengguna potongan panjang yang bersih, sementara kelas Common 
dimaksudkan untuk digergaji lagi menjadi potongan bersih yang lebih 
pendek. 

Kelas atas, mencakup FAS, FAS-One-Face (FAS/1F), dan Selects, adalah 
yang paling sesuai untuk cetakan bebas cacat ukuran panjang, produk 
rangkaian seperti bingkai pintu, interior arsitektur; dan aplikasi perabot, 
yang membutuhkan persentase tinggi pemotongan lebar dan panjang.

Kelas Common, terutama Nomor 1 Common (No. 1C) dan Nomor 2A 
Common (No. 2AC) kemungkinan paling sesuai untuk industri lemari 
dapur, sebagian besar komponen perabotan, dan plang serta lantai 
papan. Perlu dicatat bahwa setelah digergaji lagi, potongan yang 
diperoleh dari kelas Common akan menjadi kayu bebas cacat yang 
sama seperti kelas atas tetapi dalam potongan yang lebih kecil (lebih 
pendek dan/atau lebih sempit). Nama kelas hanya menunjukkan 
persentase kayu bersih (bebas cacat) dalam papan, bukan 
penampakan secara keseluruhan.

Sumber daya hutan empat musim kayu keras Amerika merupakan 
yang terbesar dalam jenisnya di seluruh dunia, dengan riwayat 
kelestarian yang signifikan. Menjelajahi kelas Common, bila mungkin, 
sangatlah bernilai untuk mencapai nilai tertinggi dalam hal harga 
maupun hasil panen kayu gergajian. Upaya ini juga akan membantu 
memastikan kelestarian sumber daya ini bagi generasi-generasi 
mendatang.
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Aturan pengkelasan kayu gergajian NHLA diadopsi oleh industri kayu keras 
A.S. berdasarkan sistem pengukuran imperial menggunakan satuan inci dan 
kaki. Sebaliknya, sebagian besar pasar ekspor lebih familier dengan standar 
metrik. Selain itu, aturan kelas dikembangkan dengan mempertimbangkan 
kayu dengan panjang dan lebar acak. Setiap pemilihan untuk spesifikasi 
tertentu harus didiskusikan sebelum memesan.

Board foot
board foot (BF)  (papan kaki) merupakan satuan ukuran untuk kayu keras 
gergajian.
Satu board foot adalah panjang 1 kaki x lebar 1 kaki x tebal 1 inci. 
(1 kaki = 0,305 meter, 1 inci = 25,4mm)

Rumus untuk menentukan board feet dalam satu papan adalah:

Persentase kayu bersih (bebas cacat) yang diperlukan untuk setiap kelas 
didasarkan pada satuan 12’ ukuran ini.
 
Ukuran permukaan
Ukuran permukaan (Surface measure - SM) adalah luas permukaan 
suatu papan dalam kaki persegi. Untuk menentukan ukuran permukaan, 
kalikan lebar papan dalam inci dengan panjang papan dalam kaki dan 
bagi jumlahnya dengan 12, dibulatkan ke atas atau ke bawah sampai 
bilangan bulat terdekat. Persentase kayu bersih (bebas cacat) yang 
diperlukan untuk setiap kelas didasarkan pada ukuran permukaan, 
bukan board feet, dan karenanya, semua papan, berapa pun 
ketebalannya, dikelaskan dengan cara yang sama.

Pengukuran

12

(lebar dalam inci) (panjang dalam kaki) (tebal dalam inci)
= BF

L       x        P       x        T

12

(lebar dalam inci) (panjang dalam kaki)
= SM

  L        x        P        
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Contoh SM dan BE

Papan di bawah ini berukuran tebal 2”, lebar 6 1/4”, dan panjang 8’.

 karena itu SM-nya adalah 4’.

   

Kalikan SM dengan ketebalan 2” dan BF-nya adalah 8’.

Ketika menyiapkan hitungan bundel untuk ekspor, papan dicatat 
berdasarkan lebar dan panjangnya. Lebar acak di atas atau di bawah 
setengah inci dibulatkan ke inci bulat terdekat. Lebar papan yang persis 
setengah inci dibulatkan ke atas atau ke bawah secara bergantian. 
Panjang yang berada di antara kenaikan kaki bulat selalu dibulatkan ke 
bawah ke kaki bulat yang terdekat.

Misalnya papan dengan lebar 5 1/4”  dan panjang 8 1/2’ dihitung 5” dan 8’.

12

6 1/4” x 8’
= 4 1/6”

4’ x 2” = 8’
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Ketebalan standar untuk kayu gergajian kasar  
Ketebalan standar untuk kayu gergajian kasar dinyatakan dalam 
perempat inci. Misalnya 1” = 4/4. Mayoritas produksi kayu keras 
gergajian A.S. digergaji antara 1” dan 2”, meskipun ketebalan lain juga 
tersedia dalam volume yang lebih terbatas. Ketebalan standar dan 
ekuivalen persisnya dalam satuan metrik ditunjukkan di bawah ini.

3/4 (3/4” = 19,0mm)
4/4 (1” = 25,4mm)
5/4 (1 1/4” = 31,8mm)
6/4 (1 1/2” = 38,1mm)

Ketebalan standar untuk kayu gergajian yang diratakan (diserut)
Bila kayu gergajian kasar diratakan (diserut) sampai ketebalan akhir, 
cacat seperti retakan, noda, dan lengkungan tidak dipertimbangkan 
saat menetapkan kelas suatu papan, jika cacat itu dapat dihilangkan 
dalam proses perataan permukaan (penyerutan). Ketebalan akhir 
untuk kayu gergajian 1 1/2” dan kurang dapat ditentukan dengan 
mengurangkan 3/16” dari ketebalan nominal. Untuk kayu gergajian 
dengan ketebalan 1 3/4” dan lebih, kurangkan 1/4”.

Pengukuran kayu gergajian kering oven
Hitungan bersih: Hitungan board feet sebenarnya dari kayu kering 
oven yang diukur setelah pengeringan dengan oven.

Hitungan kotor atau hijau: Board feet aktual yang diukur 
sebelum pengeringan dengan oven. Bila kayu kering oven dijual 
dengan dasar ini, pembeli dapat memperkirakan bahwa dia akan 
menerima board feet sekitar 7% lebih sedikit karena penyusutan 
dalam proses pengeringan oven.

Inspeksi kayu kering oven
Lebar dan ketebalan minimum yang disebutkan dalam publikasi ini 
didasarkan pada kayu hijau atau kayu kering dianginkan. Aturan Kering 
Oven Standar yang tercantum dalam Aturan NHLA mencakup toleransi 
untuk penyusutan setelah pengeringan dengan oven dan toleransi ini 
adalah:

Kayu kering oven kasar dengan ketebalan spesifikasi 3/8” sampai 1 3/4”  
mungkin akan 1/16”  kurang dari ketebalan nominal; dan kayu dengan 
ketebalan 2” atau lebih dapat kurang 1/8” . Lebar minimum yang 
disebutkan dalam semua kelas mungkin kurang 1/4”  lebarnya.  

Memperkirakan board feet dalam bundelan kayu gergajian
Untuk menentukan board feet satu papan, prosedurnya adalah 
mengalikan ukuran permukaan dengan ketebalan. Sebundel kayu 
dapat diperkirakan dengan cara yang kurang lebih sama. Pertama, 
hitung ukuran permukaan satu lapis papan. Lakukan ini dengan 
mengalikan lebar bundel, minus celah, dengan panjang bundel, dan 
bagi hasilnya dengan 12. Jika terdapat beberapa panjang dalam 
bundel, gunakan panjang rata-rata. Setelah satu lapis diperkirakan, 
kalikan jumlah ini dengan jumlah total lapisan.

8/4 (2” = 50,8mm)
10/4 (2 1/2” = 63,5mm)
12/4 (3” = 76,2mm)
16/4 (4” = 101,6mm)
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            Contoh:

Rata-rata lebar unit 40”
(hanya kayu gergajian, setelah memperhitungkan celah antar-papan)

SM satu lapis

BF satu lapis (kalikan SM dengan ketebalan)       33,33 x 2” = 66,66

BF bundel (kalikan dengan jumlah lapisan)       66,66 x 10 = 666,67

Perkiraan board feet bundel = 667 BF

Faktor konversi

12
40040” x 10’ =         = 33,33

1m3

1m3

1,000BF (1MBF)

1m

1”

35,315 kaki kubik (cu.ft)

424 board feet (BF)

2,36 meter kubik (m3)

3,281 kaki

25,4 milimeter (mm)

TIPS TERBAIK:
1.  Ketebalan standar untuk kayu gergajian kasar
    dinyatakan dalam perempat inci.
2. Cacat seperti retakan kecil, noda, dan lengkungan 

tidak dipertimbangkan ketika menetapkan kelas 
suatu papan jika cacat tersebut dapat dihilangkan 
dalam proses perataan.

3.  Jika membeli kayu gergajian kering oven dengan 
hitungan kotor, pembeli dapat memperkirakan akan 
menerima board feet sekitar 7% lebih sedikit.

x10 lapisan
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FAS
Kelas FAS, yang diturunkan dari kelas asal “First And Seconds”, akan memberikan kepada 
penggunanya potongan yang panjang dan bersih (bebas cacat) – paling sesuai untuk perabot 
dengan kualitas tinggi, perkayuan interior, dan cetakan kayu yang padat. Ukuran lebar papan 
minimum adalah 6” atau lebih, dan panjang 8’ atau lebih. Kelas FAS mencakup rentang papan 
yang dihasilkan dari potongan kayu yang 83 1/3% (10/12) sampai 100% bebas cacat pada seluruh 
permukaan papannya. Potongan yang bersih (bebas cacat) harus memiliki ukuran minimum lebar 3” 
dengan panjang 7’, atau lebar 4” dengan panjang 5’. Jumlah potongan yang diizinkan ini bergantung 
pada ukuran papannya dengan sebagian besar papan mengizinkan satu hingga dua. Lebar dan 
panjang minimum bisa bervariasi, bergantung pada spesies dan apakah papan masih hijau atau 
sudah kering oven.
 
Kedua muka papan harus memenuhi persyaratan minimum untuk FAS.

Kelas

Catatan: Hasil minimum 83 1/3 % potongan kayu bebas cacat pada permukaan yang kurang baik dari papan.

FAS One Face (F1F)
Kelas ini hampir selalu dikirimkan dengan FAS. Muka yang lebih baik harus 
memenuhi semua persyaratan FAS sedangkan muka yang kurang baik 
harus memenuhi semua persyaratan kelas Nomor 1 Common, dengan 
demikian memastikan pembeli mendapatkan sekurangnya satu muka 
FAS. Tidak ada persentase standar untuk FAS One Face yang dapat 
disertakan dalam suatu pengiriman; ini dapat bervariasi antara pemasok 
dan pengiriman. Jika jumlah yang disertakan dalam pengiriman menjadi 
masalah, konsultasikan dengan pemasok untuk jumlahnya.

Selects
Kelas ini hampir sama dengan FAS 1F kecuali untuk ukuran papan 
minimum yang dipersyaratkan. Selects mengizinkan papan dengan lebar 
4” atau lebih dan panjang 6’ atau lebih. Kelas Selects umumnya terkait 
dengan kawasan utara A.S. dan juga dikirimkan secara gabungan dengan 
kelas FAS. Sering kali pengiriman ekspor untuk kelas atas cukup disebut 
sebagai FAS. Praktik bisnis konvensional untuk kayu keras Amerika adalah 
mengirimkan kelas atas ini dalam beberapa kombinasi. Bekerja sama erat 
dengan pemasok akan memungkinkan pembeli merasa yakin bahwa ia 
akan menerima kualitas yang diharapkan. Bila FAS digabungkan dengan 
F1F atau Selects, maka setiap papan dalam pengiriman harus memiliki 
minimum satu muka FAS.
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Nomor 1 Common (No. 1C):  
Kelas Nomor 1 Common sering disebut sebagai ‘kelas lemari’ di A.S. 
karena kesesuaiannya dengan ukuran standar lemari dapur yang 
umum digunakan di seluruh Amerika Serikat. Nomor 1 Common juga luas 
digunakan di pabrikan komponen perabot, karena alasan ini. Nama kelas 
Kelas Nomor 1 Common mencakup papan dengan minimum lebar 3” dan 
panjang 4’ serta akan menghasilkan potongan muka bebas cacat dari 
66 2/3% (8/12) hingga, namun tidak termasuk, persyaratan minimum untuk 
FAS (83 1/3%). Potongan bebas cacat terkecil yang diperbolehkan adalah 3” 
kali 3’ dan 4” kali 2’. Angka potongan bebas cacat ini 
ditentukan berdasarkan ukuran papan.

Kedua muka papan harus memenuhi persyaratan minimum untuk 
Nomor 1 Common.

Catatan: Jika muka yang baik memenuhi persyaratan untuk FAS dan muka yang kurang baik memenuhi persyaratan untuk
Nomor 1 Common, kayu tersebut berpotensi merupakan F1F atau Selects.

TIPS TERBAIK:
1. Kelas FAS akan memberikan kepada pengguna potongan 

bebas cacat yang panjang - paling sesuai untuk 
perabotan berkualitas tinggi, perkayuan interior, dan 
cetakan kayu yang padat.

2. Muka yang lebih baik pada kelas F1F harus memenuhi 
semua persyaratan FAS sedangkan muka yang kurang 
baik harus memenuhi semua persyaratan kelas Nomor 1 
Common.

3. Kelas Selects hampir sama dengan FAS-1F kecuali ukuran 
minimum papan mengizinkan papan dengan lebar 4” 
atau lebih dan panjang 6’ atau lebih. 

4. Kelas Nomor 1 Common mencakup papan dengan 
minimum lebar 3” dan panjang 4’. Potongan bebas 
cacat terkecil yang diperbolehkan adalah 3” kali 3’ 
dan 4” kali 2’.



Nomor 2A Common (No. 2AC): 
Kelas Nomor 2A Common sering disebut sebagai ‘kelas ekonomi’ karena 
harganya dan kesesuaiannya untuk beraneka ragam komponen perabotan. 
Ini juga merupakan kelas pilihan untuk industri lantai kayu keras A.S. Kelas 
Nomor 2A Common mencakup papan dengan lebar minimum 3” dan panjang 
4’ yang menghasilkan 50% (6/12) hingga, tapi tidak termasuk, persyaratan 
minimum untuk Nomor 1 Common (66 2/3%). Potongan bebas cacat terkecil yang 
diperbolehkan adalah 3” kali 2’ dan jumlah potongan ini bergantung pada ukuran 
papan. Jika muka yang paling kurang baik memenuhi persyaratan minimum 
untuk Nomor 2A Common, tidak masalah apa kelas untuk muka yang lebih baik.

Nomor 2B Common (No. 2BC)
Nomor 2B Common memiliki persyaratan yang sama seperti Nomor 2A 
Common dengan pengecualian bahwa semua potongan yang dipersyaratkan 
hanya dipersyaratkan untuk dalam keadaan baik.

Nomor 2 Common merupakan kombinasi Nomor 2A Common dan Nomor 2B 
Common tanpa persyaratan persentase tertentu dari masing-masing kelas itu 
dalam setiap pengiriman.

Kelas-kelas standar ini merupakan kerangka untuk memperdagangkan 
semua kayu keras Amerika. Penting untuk diperhatikan bahwa antara pembeli 
dan penjual, setiap pengecualian dari aturan ini dapat diizinkan dan bahkan 
dianjurkan. Untuk deskripsi lengkap kelas-kelas NHLA, bacalah NHLA’s Rules for 
the Measurement and Inspection of Hardwoods and Cypress (Aturan NHLA 
untuk Pengukuran dan Pemeriksaan Kayu Keras dan Sanobar).

Catatan: Jika muka yang baik memenuhi persyaratan untuk FAS dan muka yang kurang baik memenuhi persyaratan untuk 
Nomor 1 Common, kayu tersebut berpotensi merupakan F1F atau Selects.

Catatan: Jika muka yang baik memenuhi persyaratan untuk FAS dan muka yang kurang baik memenuhi persyaratan untuk
Nomor 1 Common, kayu tersebut berpotensi merupakan F1F atau Selects.
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TIPS TERBAIK:  
1. Jika muka yang paling kurang baik dari No. 2AC
   memenuhi persyaratan minimum untuk Nomor
   2A Common, tidak masalah apa kelas untuk
   muka yang lebih baik.

 



Gambar berikut ini memperlihatkan karakteristik yang terjadi pada 
kayu keras A.S. Beberapa merupakan sifat khas bawaan pada spesies 
tertentu dan lainnya merupakan sifat umum pada semua spesies. 
Karakteristik ini terjadi secara alami pada kayu gergajian atau sebagai 
akibat proses pengeringan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 
kelas-kelas ini didasarkan pada persentase kayu bersih, bebas cacat 
pada papan.

Aturan pengkelasan NHLA mengizinkan karakteristik berikut ini 
dalam persentase potongan bersih untuk semua kelas dan karena 
itu tidak dianggap sebagai cacat.

Karakteristik

Catatan: Meskipun aturan pengkelasan NHLA tidak mempertimbangkan 
ciri-ciri ini sebagai cacat untuk kelas standar, kelonggaran diberikan untuk 
spesies tertentu. 

Contoh: Spesies seperti maple keras dan ash lebih disukai jika 
sebagian besar papannya merupakan kayu gubal (putih) dan kayu 
teras sangat sedikit. Namun yang sebaliknya berlaku untuk spesies

seperti cherry, ek, dan walnut. Sangatlah penting bahwa pembeli memahami 
dengan sebaik-baiknya tidak hanya setiap spesies tetapi juga kawasan 
tumbuhnya di wilayah A.S. Iklim, tanah, dan kondisi tumbuh pohon seperti 
bukit dan lembah, semuanya memainkan peranan penting dalam 
pertumbuhan pohon. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, aturan NHLA 
merupakan kerangka untuk memulai proses perdagangan. 
 
Informasi lebih lengkap tentang karakteristik, sifat fisik, dan penggunaan 
untuk masing-masing spesies dapat ditemukan di americanhardwood.org 
dan di publikasi teknis AHEC lainnya.

Kayu teras dan kayu gubal
Kayu teras adalah kayu tua, yang 
sering kali berwarna lebih gelap, 
berada mulai dari kayu gubal 
sampai ke empulur. 
Kayu gubal merupakan kayu yang 
berwarna lebih terang, tumbuh dari 
sisi luar batang ke kayu gubal.

Burl (bisul kayu)
Pusaran atau puntiran pada serat 
kayu yang tidak berisi mata kayu.

Galur getah
Galur warna seperti mineral yang 
terjadi secara alami hanya pada 
pohon cherry.

Galur mineral
Galur warna yang warnanya 
berkisar dari kehijauan sampai 
coklat kehitaman, yang pada 
umumnya mengikuti pola serat 
kayu.

Glassworm
Jalur acak seperti mineral. Biasanya 
terkait dengan kayu ash.

Tanda ganjal
Tanda yang tertinggal di papan dari dari 
ganjal waktu pengeringan, yang dapat 
dihilangkan dalam proses perataan 
permukaan.
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Kantung kulit kayu
Distorsi pada pola serat kayu yang 
berisi kulit kayu.

Retakan
Bukaan memanjang pada muka 
papan yang disebabkan oleh 
pengeringan yang cepat atau 
salah.

Lapuk atau busuk
Terurainya bahan kayu oleh jamur. 
Perubahan warna pada kayu gubal 
menunjukkan bukti awal adanya 
pelapukan.

Mata kayu tidak sehat
Area melingkar yang tadinya 
merupakan pangkal dari cabang 
atau ranting dan memiliki pusat 
empulur (dalam beberapa kasus, 
kayunya dapat hilang).

Cacat

Bekas patukan burung
Bercak kecil pada serat kayu 
yang diakibatkan oleh patukan 
burung yang kadang-kadang 
berisi kulit kayu yang tersisip di 
dalam kayu. Pengecualian untuk 
aturan ini diberikan untuk kayu 
hickory dan elm.

Mata kayu sehat
Mata kayu yang solid di seluruh 
mukanya, dan tidak menunjukkan 
adanya indikasi kebusukan.

Noda ganjal
Noda yang biasanya berwarna 
abu-abu akibat pengganjal yang 
digunakan untuk mengeringkan 
kayu.

Lubang cacing
Lubang-lubang pada kayu dengan 
ukuran berkisar dari 1/16” hingga lebih 
dari 1/4”.
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Pecah tertutup (split)
Pemisahan memanjang pada kayu 
yang timbul ketika kayu mengering.

Pecah (shake)
Pemisahan antara cincin-cincin 
pertumbuhan tahunan.

Pingul (wane)
Kulit kayu atau kurangnya kayu 
yang disebabkan oleh sifat bundar 
pohon atau kayu gelondongan.

Empulur (hati kayu)
Inti kecil lunak di bagian tengah 
struktur pohon.

Lubang cungkilan
Lubang yang berukuran lebih 
besar dari 1/4”.

Catatan: Cacat berikut ini dianggap sehat dan diperbolehkan pada potongan bersih 
2B Common: bekas patukan burung, mata kayu sehat, noda bekas ganjal, dan 
lubang cacing.



Spesies Fraxinus, termasuk Fraxinus americana
Nama lain: northern ash, southern ash

Ash Amerika 
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FAS

No. 1C

No. 2AC



Prunus serotina
Nama lain: black cherry

Cherry Amerika 
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FAS

No. 1C

No. 2AC



Carya spp
Nama lain: sering disebut sebagai pecan di Selatan

Hickory Amerika 
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FAS

No. 1C

No. 2AC

No. 2BC



Acer saccharum, Acer nigrum
Nama lain: sugar maple, rock maple, black maple

Maple keras Amerika
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FAS

No. 1C

No. 2AC



Acer rubrum, Acer saccharinum
Nama lain: red maple, silver maple

Maple lunak Amerika
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FAS

No. 2BC

No. 1C

No. 2AC



Spesies Quercus, terutama Quercus rubra
Nama lain: northern red oak, southern red oak

Ek merah Amerika
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FAS

No. 1C

No. 2AC



Spesies Quercus, terutama Q. alba
Nama lain: northern white oak, southern white oak

Ek putih Amerika
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FAS

No. 1C

No. 2AC



Liriodendron tulipifera
Nama lain: yellow poplar, tulip poplar, canary whitewood; jangan 
dikacaukan dengan poplar Eropa atau Tiongkok

Tulipwood Amerika
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FAS

No. 2AC

No. 1C



Walnut Amerika
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Juglans nigra
Nama lain: black walnut

FAS

No. 1C

No. 2AC

No. 2BC



Pengecualian regional untuk kelas NHLA standar 
Kelas-kelas NHLA mencakup mayoritas spesies kayu keras komersial 
yang tumbuh di A.S. Berikut ini adalah ringkasan singkat berbagai 
spesies dan penyortiran warna yang dapat dipesan dari pemasok 
Amerika.

Red alder Amerika
Tumbuh hanya di kawasan Barat Laut Pasifik di antara bentangan 
luas hutan kayu lunak, seperti Douglas fir dan pinus, dan merupakan 
kayu keras komersial terpenting di kawasan ini. Aturan pengkelasan 
untuk red alder lebih ditujukan untuk penggunaan dan penampakan 
akhir tertentu. Alder dikelaskan menggunakan NHLA Pacific Coast Red 
Alder Rules (Aturan Red Alder Pantai Pasifik NHLA) yang dipublikasikan 
dalam NHLA Rules for the Measurement & Inspection of Hardwood and 
Cypress (Aturan NHLA untuk Pengukuran & Pemeriksaan Kayu Keras 
dan Sanobar). Aturan ini disusun di wilayah Pantai Barat A.S. dengan 
mengingat produsen dan ekspornya.

Poin-poin terpenting pengkelasannya meliputi pengkelasan dari muka 
yang lebih baik dan bukan dari sisi yang kurang baik seperti dalam 
Aturan Pengkelasan NHLA standar; mata kayu kecil dipandang sebagai 
karakter dan bukan cacat. Kelas-kelas utamanya meliputi 
Superior (Select & Better), Cabinet (No. 1 Common) dan Frame (No. 2 
Common) yang serupa dalam penggunaannya seperti kelas NHLA 
standar. Pengecualian untuk kelas cabinet adalah kayu umumnya 
dijual dalam keadaan sudah diratakan permukaannya (diserut) dan 
sering sudah dipotong dengan panjang dan lebar tertentu. Tanyakan 
kepada pemasok setempat untuk penjelasan lebih terperinci mengenai 
kelas-kelas dan produk alder yang tersedia
.
Walnut Amerika
Dianggap sebagai kayu keras elit Amerika, walnut adalah kayu 
berwarna gelap favorit untuk perabotan mahal, interior, dan gagang 
senjata. Walnut tumbuh pada rumpun-rumpun yang tersebar luas 
di seluruh belahan timur Amerika Serikat, terutama di kawasan 
midwest. Secara historis, aturan pengkelasan untuk walnut FAS sudah 
disempurnakan lagi untuk mendorong penggunaan yang lebih baik 
lagi atas spesies yang bernilai tinggi ini. Karena alasan ini, kelas walnut 
FAS memungkinkan papan yang lebih kecil, baik dalam ukuran lebar 
maupun panjang. Karakteristik alami juga diterima secara lebih luas 
dibandingkan aturan kelas NHLA standar untuk spesies lain. Penjelasan 
terperinci dapat ditemukan pada buku aturan NHLA. Tanyakan kepada 
pemasok setempat mengenai kelas-kelas dan produk walnut yang 
tersedia

Panduan tambahan
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TIPS TERBAIK:
1.  Red alder A.S. dikelaskan menggunakan
    muka yang lebih baik dan bukan sisi yang
    kurang baik.
2. Pengkelasan walnut A.S. mengizinkan papan
    yang lebih kecil, baik untuk ukuran lebar
    maupun panjangnya. 
 
 
 
 



.

Selain pemilahan sesuai kelas atau pemilihan lebar spesifik, 
berbagai spesies dijual secara komersial dengan nilai tambah 
bila warnanya juga dipertimbangkan. Penting untuk diperhatikan, 
warna dalam keterangan ini mengacu pada 
kayu gubal dan kayu teras.

Putih nomor 1 / Putih nomor 2
Pilihan warna umumnya dilakukan pada maple keras, tetapi dapat 
diterapkan pada spesies mana pun bila potongan bersih kayu 
gubal diinginkan, seperti ash, birch, dan maple lunak.

‘Putih nomor 1’ berarti kedua muka dan tepian potongan bersih 
harus semuanya kayu gubal.

‘Putih nomor 2’ berarti bahwa satu muka dan kedua tepi potongan 
bersih harus kayu gubal dan tidak kurang dari 50% kayu gubal 
pada muka sebaliknya.

Sap and better (Gubal dan lebih baik)
Dijual secara komersial bila hanya satu muka papan harus berupa 
kayu gubal. Biasanya diterapkan pada spesies yang sama seperti 
‘Putih nomor 1’ dan ‘Putih nomor 2’: meskipun sedikit kurang ketat. 
Pada ‘gubal dan lebih baik’, setiap papan harus memiliki minimum 
satu muka kayu gubal pada potongan bersih.

Red one face and better (Muka satu merah dan lebih baik)
Dijual secara komersial bila minimum satu muka papan adalah 
kayu teras. Biasanya diterapkan pada spesies seperti cherry, ek, 
walnut, gum, dan bahkan birch dan maple pada aplikasi tertentu. 
Apa yang dicari produsen dalam spesifikasi ini adalah bahwa 
semua potongan bersih harus memiliki minimum satu muka kayu 
teras.

Terdapat beraneka ragam pilihan tambahan yang terbuka bagi 
produsen kayu keras Amerika dalam memilah dan memilih 
ukuran panjang, lebar, dan bahkan pola serat kayu tertentu. Jika 
ini bisa disepakati secara kasus per kasus antara produsen dan 
pembeli, bisa diperoleh keuntungan dengan melakukan modifikasi 
pada kelas-kelas standar yang diperlihatkan dalam panduan ini. 
Ini juga dapat membantu meningkatkan hasil dari setiap kayu 
gelondongan sehingga membantu kelestarian hutan. Juga dapat 
mengurangi biaya bagi kedua belah pihak atau menambah nilai 
pada pengiriman.
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Penyortiran Warna
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Definisi potongan yang baik

A Potongan yang bebas dari bagian busuk, empulur, pecah, dan pingul. 
Tekstur tidak dipertimbangkan. Potongan yang baik boleh memiliki mata 
kayu utuh, bekas patukan burung, noda, galur atau yang setara, retakan 
akibat pengeringan yang tidak secara signifikan mengurangi kekuatan 
potongan, lubang serangga kecil, besar, dan lubang cacing. Lubang lain 
berukuran 1/4” atau lebih diperbolehkan, tetapi harus dibatasi sebagai 
berikut: satu dengan diameter rata-rata 1/4”  pada setiap potongan kurang 
dari 12 unit; dua 1/4” atau satu 1/2”  untuk masing-masing 12 unit dan hanya 
pada satu sisi potongan.

Langkah-langkah dalam menentukan kelas

1. Tentukan spesies.

2. Hitung Ukuran Permukaan (SM).

3. Tentukan sisi yang kurang baik papan.

4. Dari muka yang kurang baik ini, hitung 
persentase kayu bersih yang tersedia.

5. Jika No.1C adalah kelas dari muka yang 
kurang baik, periksa muka yang lebih 
bagus untuk melihat apakah bisa masuk 
kelas FAS untuk F1F atau kelas Select.

6. Setelah kelas ditentukan, periksa kayu dari 
adanya ciri khusus seperti potongan kayu 
gubal atau kayu teras untuk penyortiran 
warna khusus.

7. Sortir ke dalam bundel-bundel sesuai 
dengan spesifikasi pembeli dan penjual.



Ringkasan kelas kayu keras A.S. gergajian

Ukuran papan 
minimum

Ukuran 
potongan 
minimum

Minimum 
hasil

Rumus untuk 
menentukan 
jumlah 
potongan 
bersih

6” x 8’

 
SM x 10

83 1/3%

SM  
       

4

4” x 5’
3” x 7’

FAS

Sama dengan 
FAS untuk 
spesies yang 
dikelaskan

Muka terbaik papan harus 
berkelas FAS

Muka yang kurang baik dari 
papan harus berkelas 
No. 1 Common

4” x 6’

 
SM x 6

50%

 
SM x 8

66 2/3%

FAS 1 Face Selects No. 1 Common No. 2A & 2B
Common

SM 

2

SM  + 1
        

3

4” x 2’
3” x 3’

3” x 2’

3” x 4’ 3” x 4’

Catatan:

• Bagan ini merangkum persyaratan utama untuk kelas-kelas 
standar. Untuk informasi lengkap, baca bagian yang sesuai 
dalam Buku Aturan NHLA.

• Untuk kayu kering oven, penyusutan 1/2” diperbolehkan untuk 
papan ukuran minimum dalam setiap kelas.

• No. 2A Common membutuhkan potongan bersih.
• No. 2B Common adalah kelas utilitas yang membutuhkan 

potongan yang baik.
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Publikasi ini telah disusun dalam kerja sama dengan National Hardwood 
Lumber Association (NHLA) yang mengembangkan dan menerapkan 
standar untuk pengkelasan kayu keras Amerika gergajian. Informasi 
dalam publikasi ini meringkas kelas-kelas yang paling banyak digunakan 
secara komersial dan menyediakan ilustrasi untuk memandu pembeli di 
pasar ekspor. Salinan buku NHLA Rules (Aturan NHLA) bersama dengan 
panduan mengenai persoalan-persoalan komersial terkait dengan aturan 
pengkelasan ini sebaiknya dirujukkan ke NHLA. 

www.nhla.com

Untuk detail informasi teknis lebih jauh mengenai spesies, produk, kelas, 
dan aplikasi kayu keras Amerika, silakan kunjungi 
www.americanhardwood.org, di mana Anda juga dapat mengunduh 
atau memesan salinan publikasi AHEC lainnya.
 
Ikuti AHEC di:



americanhardwood.org

American Hardwood Export Council - Southeast Asia & Greater China
Rm. 2005, 20/F., Lippo Centre Tower One, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong.

Tel : (852) 2724-0228     Fax : (852) 2366-8931
E-mail : info@ahec-china.org

Website : www.ahec-china.org or www.americanhardwood.org


