
Kayu olahan adalah salah satu produk atau hasil industri sekunder, di 

rnana kayu gergajian diolah kernbali rnenjadi berbagai bentuk dan variasi sesuai 

dengan kebutuhan. Beberapa produk kayu olahan antara lain adalah moulding, 

dowel, flooring, panel dan lain-lain. Produk-produk ini berrnanfaat untuk bahan 

bangunan, sebagai dekorasi atau penarnbah keindahan di dalam ruangan, 

kornponen perabotan rurnah tangga, bingkai foto, garnbar, lukisan dan lain-lain. 

Kayu olahan dapat dibuat dari jenis kayu lunak (Coniferous) yang banyak 

berasal dari hutan daerah sub tropis, maupun jenis kayu keras 

(Dipterocarpaceae) yang banyak berasal dari hutan daerah tropis. 

Perkembangan industri kayu olahan dunia mengalami kenaikan dari tahun 

ke tahun, khususnya tahun 1986 - 1991; ha1 ini ditandai oleh peningkatan impor 

kayu olahan dunia. Pada tahun 1986, total irnpor kayu olahan dunia bernilai US $ 

4766.83 juta, dan rneningkat rnenjadi US $9817.62 juta pada tahun 1991. Secara 

urnurn kenaikan irnpor tahun 1986 - 1991 adalah sebesar 105.85 % atau rata-rata 

mengalarni perturnbuhan 21 :I7 % per tahun. 

Negara-negara pengirnpor kayu olahan dunia sekitar 48 negara, termasuk 

Indonesia. Pengirnpor yang paling utarna adalah Arnerika Serikat-Puerto Rico, 

Jerrnan, Inggris, Belanda dan Perancis. Besarnya irnpor kayu olahan Indonesia, 

jika dibandingkan dengan negara negara di atas relatif sangat kecil. Pada tahun 

1986 jumlah irnpor kayu olahan Indonesia 0.05 % dari total irnpor kayu olahan 

dunia, tetapi tahun 1991 rnengalarni kenaikan rnenjadi 0.18 %. Produk yang 



banyak diirnpor adalah bahan bangunan kayu, prefabs yang berkualitas tinggi 

dan dari segi disain urnurnnya belurn ada di lndonesia (BPEN, 1991) 

Sernentara itu, negara pengekspor kayu olahan dunia sekitar 60 negara 

terrnasuk lndonesia. Negara pengekspor terbesar tahun 1991 adalah Jerrnan, 

Arnerika Serikat - Puerto Rico, Taiwan, Kanada dan Swedia. Peranan lndonesia 

sebagai salah satu pengekspor kayu olahan dunia juga rnasih relatif kecil. Pada 

tahun 1987, pangsa pasar lndonesia hanya sekitar 1.21 % dan tahun 1991 

rnenjadi sekitar 2.62 %. Kondisi ini rnenunjukkan bahwa rneski peranan lndonesia 

sebagai salah satu eksportir kayu olahan dunia relatif rnasih kecil, namun terlihat 

rnengalarni perturnbuhan yang cukup pesat sehingga peranannya semakin 

rnernbaik. 

1.1. Gambaran Umurn lndustri Kayu Olahan lndonesia 

lndustri kehutanan di lndonesia rnendapat perhatian yang jelas dari 

perneriAtah sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri fkda 

tahun 1980, yaitu Menteri Pertanian, -Menteri Perdagangan dan Menteri 

Perindustrian yang rnengatur pengadaan kayu bulat untuk industri di dalarn ne- 

geri. Selanjutnya surat keputusan bersarna tingkat Direktorat Jenderal yang 

dikeluarkan pada tahun 1981 rnewajibkan setiap pengusaha Hak Pengusahaan 

Hutan (HPH) untuk rnernbangun industri secara terpadu. Kebijaksanaan ini 

ditambah dengan ditetapkannya larangan ekspor kayu bulat sejak tahun 1985 

telah rnenyebabkan berkembangnya lndustri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) di 

dalarn negeri, antara lain industri penggergajian kayu. Kayu gergajian yang 

dihasilkan dipasarkan di dalarn negeri rnaupun ke luar negeri. 



Agar pengolahan kayu gergajian di dalarn negeri dapat ditingkatkan lagi, 

pernerintah rnengeluarkan kebijaksanaan menetapkan pajak ekspor kayu 

gergajian yang tinggi hingga US $ 2.400 per M3 rnelalui surat Keputusan Menteri 

Keuangan No.113411989. Kebijaksanaan ini menyebabkan menurunnya ekspor 

kayu gergajian dengan tajarn ke negara-negara pengirnpor (lihat Lampiran I ) ,  dan 

rnenyebabkan industri pengolahan kayu lanjutan (IPKL) di dalarn negeri sernakin 

berkembang. Salah satu jenis IPKL adalah industri kayu olahan seperti moulding, 

dowel, door & window component dan lain-lain. Pohon industri kayu olahan lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Larnpiran 2. Sarnpai tahun 1991 tercatat 998 unit 

IPKL dengan kapasitas 800.000 - 1 juta M3ltahun, tersebar di Kalirnantan 

Selatan, Kalirnantan Tengah, Jarnbi, Riau, dan paling banyak disekitar Jakarta. 

lndustri kayu olaha rnernanfaatkan kayu gergajian sebagai bahan baku. i 
Hasilnya selain dipadarkan di dalarn negeri juga dipasarkan ke luar negeri. Untuk 
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lebih mernacu pemasaran kayu olahan ke luar negeri, maka pernerintah 

rnenetapkan kebijaksanaan rnelalui keputusan Menteri Keuangan No. 534lKMK. 

01311992, untuk rnernbebaskan pajak ekspor (export duties) beberapa produk 

kayu olahan seperti: finger jointed, decoratif moulding, pallet box and board, 

shiplap, panel parquet, flooring, wall panel dan lain-lain (Larnpiran 3). 

Dalam perkernbangannya, industri kayu olahan di Indonesia telah 

mengalami perturnbuhan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari 

pertarnbahan jurnlah pabrik kayu olahan yang pada tahun 1980 sebanyak 125 

buah menjadi 337 buah pada tahun 1985 dan 549 buah pada tahun 1990, berarti 

rnengalarni perturnbuhan rata-rata sebesar 13.28 % per tahun. Kondisi ini 

diperkirakan rnasih akan terjadi pada waktu rnendatang. Perkiraan jurnlah pabrik 

kayu olahan pada tahun 1995 sekitar 600 buah dan tahun 2000 sekitar 700 buah. 

Dengan kata lain, proyeksi jurnlah pabrik kayu olahan tahun 1995 sampai tahun 



2000 rnengalarni perturnbuhan rata-rata 2.6 % per tahun (Asia Pasific Forest 

Industries, Yearbook 1991). Ditinjau dari ekspor kayu olahan lndonesia, maka 

terlihat sernakin rneningkat. Total realisasi ekspor tahun 1992 adalah 1.198.623 

M3 dengan nilai US $ 589.901.638. Pada tahun 1993, keadaan ini mengalami 

kenaikan 3.6% dalarn volume (menjadi 1.241.297 M3) dan 14.76 % dalarn nilai, 

(rnenjadi US $ 676.970.385) seperti pada Lampiran 4. Realisasi ekspor kayu 

olahan lndonesia periode 1992-1993 rnenurut jenis produk dapat dilihat pada 

Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Realisasi ekspor kayu olahan lndonesia ditinjau dari 
ieais 'produk tahun 1992-1 993 

Sumber : ISA (diolnh) 

Dari tabel di atas terlihat bahwa ekspor kayu olahan lndonesia tahun 

1992-1993 didorninasi oleh moulding (41.34%) sedangkan barang jadi sangat 

kecil (rata-rata 0.06 %). Kenaikan total ekspor kayu olahan sebesar 3.6 % tahun 

1993, terjadi pada laminated & fingerjoint, solid door, pallet dan barang jadi. 



Ditinjau dari negara tujuan ekspor kayu olahan lndonesia adalah Arnerika 

Serikat dan Kanada, Masyarakat Ekonorni Eropa, Tirnur Tengah dan Singapura, 

Jepang dan Asia Khusus. Pasar yang rnenyerap hasil ekspor paling utarna pada 

tahun 1992 berturut turut adalah Jepang, Eropa, Taiwan, Singapura dan Arnerika 

Serikat dengan persentase 84.5 %, sedangkan pada tahun 1993 kondisi ini 

sedikit rnengalarni pqrubahan dirnana ekspor terbesar adalah ke Jepang, Eropa, 

Taiwan, singapura/an Korea, dengan persentase 83.8 %. Hongkong, Thailand, 

Tirnur Tengah dan Cina tidak terlalu banyak rnenyerap hasil kayu olahan 

Indonesia, seperti juga ltali, Australia, Spanyol dan Portugis. Dari Tabel 2 terlihat 

peranan negara lain dalarn rnenyerap kayu olahan lndonesia sekitar 2.7 %. 

Tabel 2. Ekspor Kayu Olahan Indonesia Menurut 
Negara Tujuan Tahun 1992-1993 

/ 

1992 Thn. 1993 
Thn. 

M3 USD(000) M3 USD (000) 

1. Jepang 328.952 166.425.8 359.190 210.246,8 
2. Eropa 264.062 147.266,6 239.701 143.040,O 
3. Taiwan 180.148 71.838,6 201.757 87.501,4 
4. Singapura 171.937 79.026,9 127.019 65.593,O 
5. USA & Canada 68.179 33.202,3 84.883 45.507,2 
6. Korea 63.795 25.298,7 92.766 42.056.8 
7. Inggris 49.189 28.496.1 50.819 35.194,l 
8. Hongkong 24.325 14.549,3 32.064 19.692.8 
9. Thailand 9.593 4.266,3 3.991 2.356.6 
10. Middle East 5.959 3.329,s 3.990 2.335,6 
11. Cina 703 284,l 10.993 4.755.3 
12. Lain-lain 31.893 15.916.9 34.569 18.690,7 

13. Total 1.198.68 589.901,4 1.241.297 676.970.3 
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Surriber : ISA (diolnh) 



Pelaku bisnis dalarn industri kayu olahan terdiri dari pengusaha swasta, 

koperasi dan beberapa BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Ditinjau dari skala 

usahanya (berdasarkan pada jumlah perrnodalan dan jurnlah produksi), pelaku 

bisnis kayu olahan terdiri dari pengusaha besar, rnenengah, kecil dan pengrajin. 

Pengusaha besar dan d enengah, urnurnnya adalah para pernegang HPH (Hak 

Pengusahaan Hutan) se b entara pengusaha kecil dan pengrajin bukan pernegang 

HPH. Para pemegang HPH rnendapatkan bahan baku kayu gergajian dari hasil 

pengolahan kayu bulat sendiri, sedangkan pengusaha non HPH akan sangat 

tergantung pada pasar bahan baku kayu bulat atau kayu gergajian yang tersedia 

di pasar dalarn negeri. 

1.2. Gambaran ~ m d n  Kayu Olahan PT. lnhutani Ill 
/ 

PT. (persero) Eksploitasi dan lndustri Hutan Ill yang lebih dikenal sebagai 

PT lnhutani Ill, adalah sebuah badan usaha pernegang Hak Pengusahaan Hutan 

(HPH). ' ~ t a t u s n ~ a  merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada 

dalarn lingkup Departemen Kehutanan. 

Pada awalnya kegiatan PT. lnhutani Ill adalah rnernproduksi dan 

memasarkan kayu bulat dan kayu gergajian, narnun sejak adanya larangan 

pernerintah untuk rnengekspor kayu bulat tahun 1985 dan kewajiban para 

pernegang HPH untuk rnernpunyai industri pengolahan, rnenyebabkan PT. 

lnhutani Ill mulai bergerak dalam industri kayu olahan. Produk kayu olahan yang 

dihasilkan adalah dowel dan moulding. Dowel rnulai diproduksi sejak tahun 1987 

sedangkan moulding diproduksi sejak tahun 1989. Kedua produk ini ditargetkan 

untuk pasar ekspor sehingga pasar dalarn negeri bukanlah merupakan pasar 

target. Tujuan pasarnya adalah ke Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Singapura 



dan Jepang. Dari tahun 1989 - 1993, sekitar 90 % ekspor kayu olahan PT. 

lnhutani Ill adalah ke Arnerika Serikat dan Kanada (Larnpiran 5). Hal ini 

disebabkan di negara tersebut terdapat agen pernasaran yang secara aktif 

rnelakukan kegiatan pernasaran, sernentara di negara lain belum ada agen 

pernasarannya. Peranan ayu olahan bagi PT. lnhutani Ill dari tahun 1987 sampai 

1992 semakin rneningka , meski hasil penjualannya belurn rnernberikan kontribusi I j  /- 

yang berarti terhadap pendapatan perusahaan karena rnasih didorninasi dari hasil 

penjualan kayu bulat. Penghasilan perusahaan pada periode 1987-1992, sekitar 

7.27 % berasal dari penjualan kayu olahan, 4.90 % berasal dari kayu gergajian 

dan paling banyak berasal dari penjualan kayu bulat (rata-rata 87.83 %). Setelah 

tahun 1990, penerirnaan perusahaan rnenurun rata-rata 27.30 % per tahun 

sarnpai tahun 1992 yang disebabkan rnenurunnya penerirnaan dari penjualan 

kayu bulat dan kayu gergajian sedangkan penerimaan dari kayu olahan tarnpak 

mengalami kenaikan sebagairnana terlihat pada Larnpiran 6, 

Seperti diketahui, bahwa bisnis pengusahaan hutan sangat tergantung 

pada potensi hutan yang dikelola, baik ditinjau dari luas areal konsesi yang 

dirniliki, jenis-jenis pohon yang ada rnaupun volume per hektarnya. Sernakin luas 

areal yang dikelola, dengan jenis pohon yang bernilai ekonornis tinggi serta 

kerapatan yang tinggi rnaka akan sernakin besar pula ketersediaan bahan baku 

yang dapat dirnanfaatkan. Oleh sebab itu, jika terjadi penurunan potensi kayu di 

areal konsesi yang lebih cepat dari rencana, jelas akan rnernperpendek urnur 

pengusahaan hutan sehingga rnernbuat perencanaan perusahaan rnenjadi sulit 

untuk dilaksanakan. 

PT. lnhutani Ill rnerniliki areal konsesi pengusahaan hutan di Kalirnantan 

Tengah. Hingga tahun 1990, produksi kayu bulat per tahun cukup stabil, narnun 

dernikian sejak tahun 1991 terjadi penurunan produksi kayu bulat. Penurunan ini 



lebih disebabkan oleh faktor eksternal yaitu rnenurunnya potensi hutan akibat 

terjadinya pencurian kayu pada areal konsesi yang dirniliki PT. lnhutani Ill. Rata- 

rata penurunan produks' kayu bulat sekitar 31.90 % per tahun yang 

rnengakibatkan je ka u Rarnin yang urnurnnya banyak dirnanfaatkan sebagai 

bahan baku unt d ..i:f k ka u olahan terasa rnengalami kekurangan. Keadaan ini 

berada di luar rencana dan sulit untuk dikendalikan sehingga ada kecenderungan 

tetap terjadinya penurunan di rnasa yang akan datang. Sehubungan dengan ha1 

itu, PT. lnhutani Ill berusaha untuk rnelakukan pengernbangan produk ke arah 

produk yang bernilai tarnbah tinggi dengan rnernanfaatkan jenis-jenis kayu lain 

selain Ramin. 

1.3. Batasan Masalah 

Penurunan produksi kayu bulat PT. lnhutani Ill akan rnernbutuhkan banyak 

penyesuaian dari perusahaan, seperti pada kegiatan perencanaan, produksi, 

pendanaan, maupun strategi pemasaran produknya. Pelaksanaan geladikarya 

dititik beratkan pada telaahan strategi pernasaran kayu olahan PT. lnhutani Ill 

dalarn rangka rnengatasi terjadinya keterbatasan bahan baku, khususnya kayu 

Rarnin yang banyak dimanfatkan untuk kayu olahan. 

1.4. Tujuan 

Sejalan dengan analisis strategi pemasaran kayu olahan PT. lnhutani Ill, 

rnaka kajian geladikarya ini bertujuan untuk menelaah : 

1. Kondisi lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) dari bisnis kayu 

olahan 



2. Kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelernahan) PT. lnhutani Ill 

dalarn bisnis kayu ol fian 

3. Kernungkinan at alternatif yang terbaik bagi pengembangan bisnis 2 
kayu olahan PT. lnhutani Ill 

4. Strategi pernasaran sehubungan dengan alternatif pada butir 3. 

1.5. Kegunaan Studi 

Studi (geladikarya) akan rnernberikan rnanfaat bagi penulis dan PT. 

lnhutani Ill. 

1. Penulis dapat rnernanfaatkan peluang geladikarya di PT. lnhutani Ill 

untuk rnenghayati, rnenerapkan dan rnenggunakan konsep dan 

ketrarnpilan yang diperoleh selarna proses belajar rnengajar 

sebelurnnya, untuk rnenangani perrnasalahan bisnis di dunia nyata. 

2.. PT. lnhutani Ill dapat rnernanfaatkan penulis untuk rnenganalisis 

perrnasalahan yang dihadapi PT. lnhutani Ill, khususnya dalam bidang 

pernasaran. 




