
A. Latar Belakang. 

PT. Nusa Prima Pratama Industri adalah mempakan salah satu unit dari 

PT. Nusantara Plywood yang mempakan pe~sahaan yang bergerak di bidang pabrik 

pengolahan kayu terintegrasi. Pendirian pabrik pengolahan kayu PT. Nusa Prima 

Pratama Industri ini pada tahun 1983 diarah kan untuk memanfaatkan limbah kayu 

pabrik pengolahan Kayu Lapis, Kayu Gergajian dan Ubod Ubrking/Moulding 

PT. Nusantara Plywood untuk diolah menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis 

cukup tinggi yang lazim disebut sebagai Papan Partikel. Papan Partikel adalah meru- 

pakan suatu produk panel kayu yang dibuat dari partikel kayu yang kecil-kecil atau 

bahan berlignin sellulosa yang ditekan pada suhu tertentu dan direkatkan dengan 

suatu bahan perekat. 

Sejalan dengan perkembangan industri pengolahan kayu (Kayu Lapis, Kayu 

Gergajian dan Moulding/Ubod Ubrking) di Indonesia yang sangat pesat, terutama 

sejak ditetapkannya kebijaksanaan Pemerintah tentang penghentian ekspor kayu bu- 

lat yang diberlakukan secara bertahap sejak tahun 1984 dan dihentikan secara total 

pada tahun 1985, maka minat investor untuk memanfaatkan limbah kayu dari pabrik 

pengolahan kayu tersebut juga semakin tinggi setelah mengetahui aspek ekonomis 

yang potensial pada pabrik pengolahan papan partikel tersebut. Perkembangan pabrik 

pengolahan papan partikel di Indonesia ini sejak tahun 1984 cukup pesat. Dari 5 

(lima) pabrik pengolahan papan partikel yang ada dan berproduksi pada tahun terse- 

but yaitu PT. Khatulistiwa Indah Wood Industry, PT. Nusa Prima Pratama Industy, 

PT. Meratus Kalimantan Timber, PT. Parindo Permai dan PT. Paparti Pratama 

Industry, pada tahun 1989 total kapasitas produksinya telah berkembang dan menca- 

pai + 500.000 M31tahun. 



Tabel 1. Produsen Papan Partikel di Indonesia 'Mun 1989 

Sumber : PS dikutip dari Laporan Khusus PT. Capricorn 
Indonesia Consult Inc, Tahun 1990. 

Nama Perusahaan 

PT. Nusa Prima Pratama 
PT. Khatulistiwa Indah 

Wood Industry 
PT. Paparti Pertama 
PT. PPU Suriakencana 
PT. Kiani Sakti 
PT. Parindo Permai 
PT. Limbah Kayu Utama 
PT. Kartika Kapuas 

Sari 
PT. Meratus Kalimantan 

Timber 

T o t a l  

Pada tahun 1992 menurut Profil Industri Pengolahan kayu Indonesia tahun 

1993 dari Departemen Kehutanan, jumlah kapasitas total pabrik pengolahan papan 

partikel di Indonesia yang tercatat pada BKPM dan mempunyai keterkaitan dengan 

perusahaan HPH saja telah berkembang pesat menjadi + 4,s juta M3 per tahun. 

Selama ini pemasaran produk papan partikel Indonesia adalah untuk ekspor 

dengan tujuan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, U S A, Hongkong, Singapore, 

UEA, Saudi Arabia dan Denmark, serta untuk konsumsi lokal. Perkembangan 

volume pemasaran ekspor produk papan partikel Indonesia tersebut selama ini ber- 

kembang cukup pesat dari sebesar ) 27.138 ton atau setara dengan 41.750 M3 pada 

tahun 1985 menjadi 75.266,33 ton atau setara 115.795,20' M3 pada tahun 1992. 

Kapasitas Produksi 

42.000 M3/Tahun . 
51.000 M3/Tahun 

45.000 M3/Tahun 
10.000 M3/Tahun 
70.000 M3/Tahun 
45.000 M3/Tahun 
72.000 M3/Tahun 
70.000 M3/Tahun 

70.000 M3/Tahun 

475.000 M3/Tahun 



' hbd  2. Perkembangan Ekspor Papan Partikel Indonesia 

Sumber : BPS dikutip dari Laporan Khusus 
PT. Capricorn Indonesia Consult Inc, 1993. 

PT. Nusa Prima Pratama Industry sebagai salah satu produsen papan partikel 

selama ini memproduksi papan par tikel dengan spesifikasi ukuran panjang 8 feet, 

lebar 4 feet dengan ketebalan yang bervariasi dari 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 

dan 20 mm. Produksi rata-rata per bulan adalah sebesar 2.000 M3 atau masih & 70 

% dari kapasitas mesin yang diinginkan perusahaan. Hasil produksinya dipasarkan 

dengan tujuan ekspor ke Korea Selatan, Jepang, 'hiwan dan Hongkong serta untuk 

memenuhi kebutuhan lokal. Dalam menjalankan kegiatan usahanya pihak Manaje- 

men perusahaan menetapkan sasaran pertumbuhan (growth) minimal sebesar 10 % 

per tahun atau yang dijabarkan dalam bentuk pertumbuhan perolehan profit margin 

minimal sebesar 10 % per tahun. 

Sejalan dengan perkembangan industri papan partikel yang semakin pesat, 

maka tingkat persaingan di dalam industri papan partikel tersebut semakin ketat. 

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas diperlukan strategi yang tepat. Dalam bi- 

dang produksiloperasi diantaranya adalah dengan berupaya mengoptimalkan variasi 

hasil produksinya yang dapat menghasilkan keuntungan maksimum berdasarkan 

permintaan pasar yang ada. 

1985 

Vol (M3) 

41.750 

1992 

us $ 

1.187.000 

Vol (M3) 

115.795,ZO 

us $ 

15.774.050 



B. Perurnusan Masalah 

PT. Nusa Prima Pratama saat ini mempunyai kapasitas mesin sebesar 

36.000 M3ltahun yang dirancang berdasarkan perhitungan untuk mempro- 

duksi papan partikel dengan ukuran ketebalan rata-rata 12 mm. Secara teknis 

kapasitas mesin tersebut dapat bervariasi sesuai dengan variasi ukuran keteba- 

Ian papan partikel yang diproduksi. Kegiatan produksi papan partikel PT. Nusa 

Prima Pratama Industry selama ini hanya dilakukan untuk memenuhi permintaan 

yang ada (sistem job order). Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi manajemen bah- 

wa apakah kompsisi produksi papan partikel yang selama ini dihasilkan dan dipasar- 

kan adalah komposisi yang optimal, yang mampu memberikan keuntungan yang 

maksimal. 

Tabel 3. Realisasi Pemasaran Papan Partikel PT. Nusa Prima Pratama 
tahun 1988 - 1992 

Sumber : PT. Nusa Prima Pratama 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

L 

Tahun 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Total 

3 Pemasaran Produk (H ) 

9 mm 

5.479.85 
956,70 

1.290,70 
1.085,31 
517,67 

9.302.78 

12 mm 

2.742.87 
9.275,27 
7.240,57 
5.052.08 
6.832,26 

31.143.05 

15 mm 

4.332.16 
8.654,87 
12.054,72 
13.876.29 
10.875.96 

49.794 

18 mm 

3.868,79 
2.222.32 
1.806,99 
1.477,60 
2.268,64 

11.644,34 

Total 

16.423,67 
21.109.16 
22.392,53 
21.464.26 
20.494,53 

101.884.17 



C. Tujuan dan Kegunaan 

Kegiatan Geladikarya ini dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat merencana- 

kan komposisi produksi papan partikel PT. Nusa Prima Pratama Industry yang op 

timal yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal bagi perusahaan dalam batas 

kendala kapasitas mesin dan penyediaan bahan baku yang ada dalam memenuhi 

permintaan pasar. 

Adapun kegunaan Geladikarya ini, antara lain dapat dijadikan pedoman bagi 

perusahaan dalam perencanaan dan pengendalian produksi papan partikelnya guna 

mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. 




