
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini lndustri kehutanan di lndonesia telah berkembang pesat 

sejaian dengan era industrialisasi yang sedang berkembang, disatu sisi 

produk-produknya telah mampu memasuki pasaran global, dan di sisi lain 

telah terbukti merupakan penopang strategis pembangunan nasional kita. 

Hal ini dibuktikan selama kurun waktu lebih dari satu dasawarsa yang lalu 

(1988 - 1998) posisi industri kayu lapis (plywood) merupakan salah satu 

industri kehutanan andalan ekspor yang telah memberikan sumbangan 

sangat penting bagi pembangunan bangsa. Pada Tabel 1 diperlihatkan 

perolehan devisa industri kehutanan dibandingkan perolehan devisa kayu 

lapis, devisa non migas dan total perolehan devisa. 

Namun dampak krisis moneter yang telah berkembang menjadi 

krisis ekonomi yang juga menjangkau Jepang dan Korea Selatan sebagai 

negara pasaran utama kayu lapis lndonesia, telah mendorong penurunan 

permintaan kedua negara di atas. Sementara itu pihak lndonesia, karena 

didorong oleh kebutuhan akan devisa yang ditopang oleh melemahnya nilai 

rupiah, terus menerus berusaha meningkatkan ekspor untuk tetap 

mendapatkan dollar dengan mengalihkan sebagian volume yang biasa 

diserap Jepang dan Korea Selatan ke pasaran-pasaran lain. Pada Tabel 2 

diperlihatkan volume dan nilai ekspor kayu lapis lndonesia ke Jepang dan 

Korea Selatan. 

Hal tersebut mengakibatkan beratnya tekanan pasokan ke pasaran- 

pasaran lain, sehingga harga terus melemah. Melemahnya harga tersebut 



juga dipicu akibat para pembeli di luar negeri yang menganggap 

rnelernahnya nilai tukar rupiah sebagai ha1 yang rnenguntungkan pihak 

eksportir Indonesia, sehingga mereka terus rnenekan harga, yang 

rnendorong berkembangnya pasaran bebas (free market) dengan 

konsekuensi sernakin terbukanya persaingan tidak sehat diantara para 

eksportir di lndonesia. 

Tabel 1. Perolehan Devisa lndustri Kehutanan Dibandingkan dengan Perolehan Devisa 
Kayu Lapis, Devisa Non-Migas dan Devisa Secara Keseluruhan Selama 10 
Tahun (Satuan US $1,000) 

Tabel 2. Volume dan Nilai (C&F) Ekspor Kayu Lapis lndonesia ke Jepang 
dan Korea Selatan. 

(1995 - 1997 data APKINDO, tahun 1998 - 2000 data BPS diolah oleh APKINDO) 



Perpaduan sernua ha1 tersebut telah mengakibatkan harga kayu 

lapis lndonesia mencapai titik terendah pada Kuartal II dan Ill tahun 1998 

(rata-rata harga ekspor kayu lapis per m3 adalah USD 235). Namun 

demikian akibat telah terjadinya keseimbangan baru baik di luar rnaupun di 

dalam negeri, serta semakin tingginya biaya di dalam negeri diikuti 

berkurangnya pasokan kayu, sehingga mendorong harganya meningkat 

tajam. Pihak eksportir berusaha mendapatkan harga jual yang lebih baik 

dan pihak pernbeli pun menyarnbutnya, sehingga mulai akhir Kuartal Ill 

tahun 1998 dan awal tahun 1999, harga kayu lapis terus menguat sampai 

dengan USD 330 per M3. Perkembangan harga rata-rata ordinary plywood 

(FOB USD per m3) berdasarkan negara tujuan disajikan pada Tabel 3, 

sedangkan perkembangan harga rata-rata setiap bulan ordinary plywood 

Indonesia untuk tahun 1997 - 2000 dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 3. Rata-rata Harga (FOB) Ekspor Ordinary Plywood (Januari - Juni) 
Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor 

.Negara Tujuan Ekspor 

USAICanadalMexico 
UWlrlandia 
Continental 
Republik Rakyat Cina 
Hongkong 
Taiwan 
Singapura 
Negara Asean Lainnya 
Timur Tengah Trad. 
Negara Timur Tengah lainnya 
Jepang 
Korea Selatan 
Negara lain (New Market) 

Sumber : Tahun 1997 sumber APKINDO, 1998 - 2000 sumber BPS diolah oleh APKINDO 
(Pusat Data APKINDO, 2000) 

410 31 1 314 385 



Tabel 4. Rata-rata Harga Ordinary Plywood lndonesia Per Bulan untuk 
Tahun 1997 - 2000 

Tingkat produksi kayu lapis dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adanya permintaan, baik domestik maupun internasional. 

Konsumen (terbesar Jepang) sangat tertarik kepada produk kayu lapis 

Indonesia karena kualitasnya cukup baik dan harga yang bersaing. Namun 

demikian, untuk dapat bersaing dengan produk-produk kayu olahan lainnya 

industri kayu lapis tetap perlu melakukan langkah-langkah efisiensi bahan 

baku dan diversifikasi serta peningkatan mutu produk, sehingga dengan 

adanya keterbatasan pasokan bahan baku dari hutan alam tidak menjadi 

ancaman yang serius bagi kelangsungan industri. 

lndustri kayu lapis di lndonesia sampai saat ini berjumlah 102 buah 

yang terkait dengan HPH (kapasitas 10.131.279 m3 pertahun), sedangkan 

perusahaan yang tidak terkait dengan HPH adalah lima industri dengan 

kapasitas terpasang sebesar 301.816 m3 per tahun. Pada Tabel 5 

diperlihatkan data keadaan industri pengolahan kayu hulu sampai dengan 

bulan Juli 1998. 

- Tahun . . .  

1997 
1998 
1999 
2000 

Surnber : Pusat Data APKINDO (2000) 

Harga.FOB (USDlm3) , . .',.,:,:..,,'. , .. .,.5 < - , , 

Jan 
431 
324 
330 
339 

Mar 
429 
244 
351 
343 

Feb 
429 
282 
342 
335 

Apr 
425 
228 
361 
345 

Mei 
423 
227 
382 
358 

Juni 
420 
232 
388 
377 

Juli 
419 
228 
402 

- 

Agt 
409 
226 
385 

Sept 
402 
228 
369 

iNop::'?:Des:!i 
358 
275 
333 

OM 
385 
234 
358 

369 
231 
344 



Tabel 5. Keadaan lndustri Pengolahan Kayu Hulu (sampai dengan Juli 1998) 

Jenis lndustri I Unit (Buah) I 

Sumber : Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi, Dephutbun (1998) 

Dalam rangka efisiensi bahan baku maka perencanaan bahan baku 

mempunyai peranan yang penting. Perencanaan tersebut berkaitan 

dengan bahan baku dari rnana, jumlahnya berapa, dan kapan diperiukan 

untuk memenuhi kebutuhan produksi. Secara umum fungsi produksi 

adalah bertanggung jawab atas pengolahan bahan baku menjadi barang 

jadi atau jasa yang akan rnemberikan pendapatan bagi perusahaan. Untuk 

melaksanakan hal-ha1 di atas diperlukan serangkaian kegiatan yang 

merupakan suatu sistem. Terdapat empat macam fungsi produksi yang 

utama (Assauri, 1980) sebagai berikut. 

(1) Proses, yang diartikan sebagai metode dan teknik yang digunakan 

untuk pengoiahan bahan. 



(2) Jasa-jasa, yang berupa badan pengorganisasian untuk penetapan 

teknik-teknik sehingga proses dapat digunakan secara efektif. 

(3) Perencanaan, yang merupakan hubunganlkorelasi dan organisasi dari 

kegiatan produksi untuk suatu dasar waktu tertentu. 

(4) Pengawasan, untuk menjamin bahwa maksud dan tujuan mengenai 

penggunaan bahan pada kenyataannya dilaksanakan. 

Sistem produksi mengkombinasikan atau menggabungkan bahan- 

bahan (materials), sumber daya manusia dan capital resources dalam 

suatu cara pengorganisasian dengan tujuan menghasilkan barang-barang 

atau jasa-jasa. Pengolahan kayu lapis tidak terlepas dari teknologi yang 

dipergunakan sehingga efisiensi penggunaan bahan baku dapat 

ditingkatkan, apalagi tingkat rendemen dari kayu lapis masih cukup besar 

yaitu 55% (Komisi Pengkajian dan PengernbanganlKojibang APKINDO, 

1998). Dihitung dari efisiensi penggunaan kayu bulat, diantara produk- 

produk kayu olahan, kayu lapis merupakan produk yang relatif paling 

efisien menggunakan kayu bulat, karena rendemennya paling tinggi, 

sebagaimana terlihat pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Kayu Bulat (Rendemen) Produk 
Kayu Olahan 

Produk Kayu Olahan 

Kayu Lapis 
Kayu Gergajian 
Woodworking 
Furniture 

Tingkat Efisiensi Penggunaan Kayu Bulatl 
Rendemen (%) 

55 
50 
35 

25 - 30 
Surnber : APKINDO (1999) 



B. ldentifikasi Masalah 

Kayu lapis rnerupakan salah satu produk ekspor andalan Indonesia 

ke rnanca negara karena perolehan devisa yang dihasilkan untuk negara 

dari sektor tersebut terbesar dibandingkan dengan produk industri hasil 

hutan yang lain. Kenyataan tersebut mernbawa konsekuensi terhadap 

pasokan kayu bulat sebagai bahan baku industri kayu lapis yang harus 

tetap terjaga. Kemampuan hutan alarn dalarn rnenyediakan bahan baku 

secara lestari tidak mencukupi kebutuhan industri perkayuan di dalarn 

negeri. Potensi produksi lestari hutan alarn rnenurun drastis dari 22,5 juta 

rn3/tahun rnenjadi 17 juta rn3/tahun, di samping masih ada sumber kayu 

lainnya seperti lzin Pernanfaatan Kayu (IPK) sekitar 7,5 juta rn3/tahun dan 

hutan rakyat sebesar 2,O juta rn3/tahun. Di lain pihak, kebutuhan bahan 

baku rata-rata industri pengolahan kayu saat ini rnencapai 63,5 juta 

rn3/tahun, termasuk untuk industri kayu gergajian, kayu lapis, pulp (bubur 

kertas), blockboard, woodchips, surnpit, pinsil dan korek api (Salirn dan 

Wibowo, 2000). 

Kondisi di atas, selain mengancam kelestarian hutan, juga 

mengancarn kelestarian industri itu sendiri. Kelangkaan dan kesenjangan 

pasokan bahan baku industri tersebut tidak jarang rnenirnbulkan beberapa 

permasalahan. Perrnasalahan tersebut antara lain mendorong rnaraknya 

penebangan liar (illegal logging) dan pencurian kayu yang oleh banyak 

pihak diduga rnencapai di atas 20 juta rn3ltahun. Kondisi tersebut secara 

potensial akan rneningkatkan ancarnan terhadap kelestarian hutan yang 

pada akhirnya akan rnenyebabkan kernunduran potensi sumber daya 

7 



hutan, baik luasan maupun kualitasnya serta ancaman bagi kelestarian 

industrsi hasil hutan (Salim dan Wibowo, 2000). 

lnefisiensi bahan baku dalam pengolahan kayu terjadi karena 

teknologi yang sudah usang, kurangnya keterampilan dari para operator 

mesin dan berbagai faktor lainnya yang menyebabkan industri kayu lapis 

lebih boros dalarn penggunaan bahan baku. Di sisi lain investasi mesin- 

mesin baru memerlukan investasi padat modal, sedangkan kondisi 

ekonorni dan moneter saat ini belurn rnemungkinkan untuk mengganti 

mesin-mesin yang berteknologi tinggi agar dapat mengolah kayu-kayu 

yang berkualitas rendah dan berdiameter kecil (APKINDO, 1999). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan perrnasalahan yang dihadapi industri kayu lapis, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai 

manajemen teknologi dan produksi bersih dari industri kayu lapis dalam 

rangka meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku kayu. 

1. Bagaimana meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku kayu 

melalui pengkajian manajemen teknologi, kajian ekoefisiensi dan 

produksi bersih pengolahan kayu lapis. 

2. Faktor-faktor apa yang harus diperhatikan dalam rangka peningkatan 

efisiensi penggunaan bahan baku kayu dalam pengolahan kayu lapis. 



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk rneningkatkan pemaharnan terhadap 

penerapan manajemen teknologi, ekoesfisiensi dan produksi bersih pada 

pengolahan kayu lapis sebagai berikut. 

1. Mengkaji penerapan rnanajemen teknologi, ekoefisiensi dan produksi 

bersih pengolahan kayu lapis dengan memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

2. Merumuskan beberapa alternatif pengembangan manajernen teknologi, 

ekoefisiensi dan produksi bersih yang dapat diterapkan sesuai dengan 

kemarnpuan perusahaan. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada permasalahan 

pengolahan kayu lapis yang difokuskan pada pengkajian penerapan 

rnanajemen teknologi, ekoefisiensi dan produksi bersih pengolahan kayu 

lapis di PT. Kutai Timber Indonesia (KTI). Pabrik tersebut berlokasi di 

Probolinggo, Jawa Timur, sedangkan kantor pusat berlokasi di Jakarta. 




