
I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

Salah satu sektor yang sangat potensial untuk menopang perolehan 

devisa non migas di Indonesia adalah sektor kehutanan, khususnya dari 

pengolahan kayu. Dari aspek ekonomi, kayu memberikan kontribusi terbesar 

dalam perolehan devisa, karena merupakan komoditas utama andalan 

ekspor non minyak dan gas burni. Hasil perolehan devisa dari ekspor 

plywood, sawn timber, pulp d m  kertas, moulding, dan lain sebagainya untuk 

Pelita V adalah sebesar US$25,3 Milyar, dan untuk Pelita V1 sebesar US$37,6 

Milyar (Departemen Kehutanan, 1997). Selain itu, pemerintah juga 

memperoleh penerirnaan yang cukup besar dari pajak. Apabila ditinjau dari 

aspek sosial, sumbangan yang telah diberikan adalah berupa tumbuhnya 

sentra ekonomi baru, pembangunan sarana/prasarana, perpindahan 

penduduk melalui transmigrasi yang semuanya dipacu oleh adanya 

pengembangan wilayah serta te rjadinya penyerapan tenaga kerja yang cukup 

besar. Semua itu te rjadi karena adanya kemajuan yang cukup pesat dalam hal 

teknologi perkayuan. 

Perkembangan teknologi perkayuan pasca booming kayu yang sangat 

pesat, selain mendongkrak pamor kayu, juga membuat masyarakat saat ini 

menjadi relatif mudah mendapatkan produk-produk yang terbuat dari kayu. 

Manfaat kayu dalam kehidupan tidak dapat diragukan lagi, karena apabila 

ditilik, banyak kebutuhan hidup yang terbuat dari kayu. Mulai dari 

perlengkapan rumah tangga berupa firnifure sampai dengan kertas yang di 

pergunakan untuk menulis/membungkus; tiang-tiang kerangka rumah 

sampai dengan bantalan kereta api, semuanya dihasilkan dari kayu. 
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Perkembangan teknologi perkayuan yang pesat juga memacu adanya 

upaya untuk memdaatkan secara maksimal setiap potong kayu yang ada, 

bahkan telah dipikirkan bagaimana memperkecil jumlah limbah. Hal ini 

diupayakan karena pemanfaatan sumber daya alam harus senantiasa 

memikirkan mengenai kelestariannya, dengan harapan generasi mendatang 

dapat ikut menikmati hasilnya dengan baik. Selain itu masalah lingkungan 

sangat berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan bisnislperdagangan 

internasional dan terdapatnya kecenderungan bahwa perdagangan 

internasional dewasa ini semakin dipengaruhi oleh pertimbangan lingkungan 

(Gumbira-Sa'id, 1997). Maka hal lain yang menjadi dasar pemikiran adalah 

pemdaatan kayu sebagai hasil hutan tidak terlepas dari masalah 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Menurut Pauli 

(1996) didalam konsep pembangunan berkelanjutan terdapat paradigma 

ekonomi baru, yang membahas mengenai konsep Emisi Nol, yang berarti 

bahwa seluruh limbah yang terjadi pada rangkaian proses produksi harus 

dieliminasi. Hal ini berarti limbah suatu kegiatan adalah bahan baku untuk 

kegiatan lainnya, sehingga secara menyeluruh tidak akan ada limbah yang 

mencemari lingkungan. 

Penerapan teknologi perkayuan pun sudah seharusnya m e n d  

perhatian yang cukup besar dalam hal pengelolaan limbah kayu. Berbagai 

upaya senantiasa dilakukan untuk memperkecil jumlah limbah, tidak saja 

dengan jalan meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi, tetapi juga 

dengan mengolah limbah itu sendiri menjadi produk-produk yang bernilai 

dan bermdaat lebih tinggi. Dengan adanya pemanfaatan limbah, berarti 

mengupayakan adanya peningkatan efisiensi, khususnya dalam pemanfaatan 

bahan baku. Disamping itu juga berarti peningkatan produktifitas dari 

industri pengolahan kayu yang bersangkutan. Hal ini juga akan 
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meningkatkan kesempatan kerja, yang pada akhimya secara bersama-sama 

akan mewujudkan peningkatan penghasilan. Apabila hasil pengolahan 

tersebut dapat dipasarkan keluar negeri, maka hal tersebut berarti 

meningkatkan penerimaan devisa negara. 

PT. International Timber Corporation Indonesia (ITCI) merupakan 

perusahaan yang dimiliki bersama-sama oleh Yayasan Kartika Eka Pakci, 

Bambang Trihatmodjo, dan Mohamad Hasan dari Kelompok Nusamba. Pada 

saat ini konsesi M: lTCI terdiri dari 262.000 ha hutan alam dan 161.000 ha 

hutan tanaman industri. Konsesi tersebut terletak di Kalimantan Timur. 

Didekat lokasi logging terdapat instalasi pengolahan kayu yang memproduksi 

lembaran kayu seperti p l p o o d  dan produk komersial kayu lain, seperti 

blockboard, dengan kapasitas total tahunan 200.000 m3. PT. ITCI memiliki 

HPH untuk periode 1969-1989 seluas 601.750 ha, dan untuk periode 1990- 

2010 seluas 450.000 ha, yang terdiri dari hutan produksi permanen tetap 

seluas 170.050 ha, hutan produksi terbatas seluas 107.900 ha, dan hutan 

tanamm industri seluas 172.050 ha (ITCI, 1997). 

Berdasarkan data statist& (ITCI, 1997), nilai produksi dan penjualan 

dalam 10 tahun terakhir cenderung berfluktuatif. Walaupun demikian, 

produk yang dihasilkan masih dinilai sebagai produk yang dapat 

memberikan keuntungan yang besar. Statistik produksi dan statist& nilai 

penjualan kayu di PT lTCI selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 

1 dan2. 
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Tabel 1. Statistik Produksi Kayu (M3) Tahun 1987 sampai dengan 1996 

Sumber: PT ITCI: ( 1997) 

Tabel2. Statistik Nilai Penjualan Tahun 1987 sampai dengan 1996 (Juta 

Rupiah) 

KAYU LAPIS 

10 I 
Sumber: PT ITCI (1997) 

1996 55.329 6.003 113.082 
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Dari kegiatan operasional yang dilaksanakan di pabrik-pabrik 

pengolahan kayu, limbah yang dihasilkan oleh PT. lTCI antara lain adalah: 

veneer wood, core wood, sawdust, dan sebetan plyruood. Sebagian limbah yang 

dihasilkan oleh PT lTCI telah dimanfaatkan melalui pengolahan lebih lanjut 

menjadi bahan pengkemas (packing material), sebagian lagi digunakan untuk 

pembakaran, dimana panas yang ditimbulkannya dimanfaatkan untuk 

memanaskan boiler atau untuk tungku pengering, serta sebagian lagi 

dibuang (landjll). Pemanfaatan limbah yang demikian sudah cukup berarti, 

namun belum memberikan nilai tambah yang maksimal dalam segi ekonomi 

maupun bagi kelestarian lingkungan. Padahal apabila dilakukan upaya 

pemanfaatan limbah tersebut secara lebih maksimal melalui pengolahan 

limbah yang baik, maka dimungkinkan untuk mendapatkan produk yang 

bemilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan/penerimaan bagi 

perusahaan. 

Padlin4aji (1989) mengungkapkan bahwa limbah jenis sebetan kayu 

lapis dapat diproses menjadi berbagai macam produk. Sebetan kayu lapis 

dapat diproses menjadi chips, selanjutnya chips dapat dijadikan pulp untuk 

bahan baku pada industri kertas. Sebetan kayu lapis dapat juga dijadikan 

bahan baku pembuatan papan serat, papan partikel, papan wol kayu dan 

arang. Di lain pihak serbuk kayu dapat dijadikan bahan baku untuk 

pembuatan briket kayu atau briket arang. 

Berdasarkan penelitian yang djlakukan oleh Gunawan (1994), 

terungkap bahwa sebetan dapat dimanfaatkan dengan diproses lebih lanjut 

menjadi balok laminasi (Laminated Beam). Balok laminasi merupakan suatu 

hasil peng&atan bersama sejumlah lapisan papan kayu dimana seluruh 

lapisan arah serat kayunya sejajar. Dengan harga jual hipotetik produk balok 

laminasi sebesar Rp. 307.377.44/m3 dalam bentuk sortimen kaso masih lebih 
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murah dari kayu gergajian Kamper Jambi (Rp 360.000.00/m3), Kamper 

Kalimantan (Rp 560.000.00/m3) dan Keruing (Rp 310.000.OO/m3). 

Keunggulannya yang lain, balok laminasi mempunyai nilai dekoratif dan 

sifat kekuatannya lebih baik dari kayu utuh. Adanya isyu global mengenai 

ekolabeling dan daur ulang limbah menjadikan produk baru tersebut 

memiliki keunggulan komparatif karena berasal dari pemanfaatan limbah 

kayu gergajian (Gunawan, 1994) 

Dari kedua kajian diatas disimpulkan bahwa dari segi ekonomis 

pengolahan limbah &an memberikan peningkatan laba dan nilai tambah 

yang cukup besar bagi perusahaan. Selain itu bila ditinjau dari sisi 

lingkungan, pengolahan limbah kayu memberikan dampak yang positif bagi 

kelestarian lingkungan. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dihadapi perusahaan, 

maka geladikarya ini difokuskan pada: 

1. Sejauh mana pemanfaatan limbah kayu yang telah dilakukan memberikan 

nilai tambah. 

2. Bagaimana altematif strategi pemanfaatan limbah yang tepat untuk 

dijalankan dan dikembangkan, sehingga memberikan nilai tambah dari 

segi ekonomi dan lingkungan, serta meningkatkan daya saing 

perusahaan. 

C. TUJUAN GELADIKARYA 

Pelaksanaan geladikarya ini bertujuan untuk melakukan kajian dan 

analisis terhadap pemanfaatan limbah melalui teknologi bebas limbah yang 

akan dilakukan oleh I T  lTCI, yang meliputi 
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1. Mengkaji teknologi produksi yang diterapkan oleh perusahaan. 

2. Mengkaji alternatif pemanfaatan limbah kayu yang ada dari aspek 

ekonomi d m  lingkungan dalam rangka peningkatan nilai tambah d m  

keuntungan yang diharapkan perusahaan. 

3. Menganalisa faktor-faktor yang menentukan kebijaksanaan manajemen 

pengolahan/pemanfaatan limbah kayu baik internal maupun eksternal. 

D. MANFAAT GELADIKARYA 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kedua belah dan akan 

berdampak positif bagi: 

1. Pihak IJT. lTCI, h a d  yang tertuang melalui geladikarya ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan 

kebijaksanaan yang ditempuh untuk pemanfaatan limbah kayu yang 

d i h a s h ,  dan strategi pengelolaannya dalam rangka meningkatkan 

daya saing perusahaan. 

2. Penulis, geladikarya digunakan sebagai wahana untuk menambah 

wawasan dan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang 

diperoleh selama pendidikan, dengan kondisi bisnis serta praktek 

manajemen di lapangan. 

E. BATASAN DAN RUANG LINGKUP GELADIKARYA 

Dengan mempertimbangkan keterbatasan ketersediaan sumber daya, 

baik waktu, tenaga, dan biaya maka geladikarya ini mempunyai batasan dan 

ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Yang menjadi fokus perhatian dalam geladikarya ini adalah pemanfaatan 

limbah kayu di PT JTCl. 
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2. Pengkajian ini hanya terbatas pada tahap pengkajian pemanfaatan limbah 

kayu dari segi ekonomi dan lingkungan serta pemilihan alternatif, 

sedangkan implementasinya diserahkan lebih lanjut pada kebijaksanaan 

perusahaan 
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