
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kondisi perekonomian lndonesia masih dalam taraf pemulihan yang 

tidak kunjung selesai karena sifatnya yang sudah multidimensi. Lain 

halnya dengan Thailand dan Malaysia yang ekonominya dapat pulih pada 

tahun 2001, bahkan Korea Selatan pada tahun 1999 karena negara- 

negara ini hanya dilanda krisis ekonomi saja. Krisis multidimensi tersebut 

antara lain ditandai dengan terjadinya perubahan dari pemerintahan yang 

otoriter ke pemerintahan yang menjunjung demokrasi kemudian 

perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. 

Namun demikian, akhir-akhir ini perkembangan ekonomi lndonesia 

cenderung meningkat akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang 

meningkat, terutama pertumbuhan ekonomi AS dan Jepang dan dasar 

pertumbuhan ekonomi lndonesia yang rendah (Business News, 2002). 

Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan sulit dicapai dalam waktu 

singkat, sementara laju inflasi tetap tinggi akibat kekakuan pasar domestik 

(market rigidity) sehingga harga-harga sulit dikendalikan. Dalam kondisi ini 

lndonesia dihadapkan pada tantangan persaingan pasar global yang 

semakin dekat, khususnya AFTA (ASEAN Free Trade Area). 

Menurut Daniel Citrin, Deputi Direktur IMF untuk kawasan Asia- 

Pasifik, kinerja pemulihan ekonomi lndonesia telah berada di jalur yang 

benar, dengan parameter antara lain membaiknya sentimen pasar (market 



confidence) terhadap kondisi makro ekonomi dan moneter Indonesia, nilai 

rupiah terhadap mata uang asing (terutama US$) stabil bahkan terjadi 

apresiasi, suku bunga SBI turun dan deflasi selama dua bulan berturut- 

turut (Maret dan April) (Business News, 2002). 

Dengan membaiknya kinerja ekonomi lndonesia jika didukung 

kondisi politik yang juga rnereda diharapkan sektor perdagangan dan 

industri juga membaik. Terbukanya pasar ekspor sebagai akibat dari pasar 

bebas dan meningkatnya daya beli masyarakat untuk konsumsi dalam 

negeri merupakan satu momen yang harus dipertimbangkan oleh 

produsen untuk rneningkatkan penjualan, sekaligus persaingan dimulai. 

Konsumsi papan partikel yang meningkat setiap tahunnya 

rnerupakan peluang pasar yang cukup potensial untuk berkernbang dalarn 

industri papan partikel. Kecenderungan peningkatan ini selalu terjadi, 

hanya pada saat krisis jumlahnya menurun. Kemudian setelah itu tingkat 

konsumsi kembali meningkat. 

Secara global tingkat konsumsi papan partikel sendiri terlihat cukup 

tinggi dibandingkan dengan produk-produk pesaingnya. Berdasarkan 

survei di wilayah UNECE antara tahun 1996 sampai tahun 2000 diketahui 

bahwa tingkat konsumsi papan partikel dan produk sejenisnya termasuk 

dalam kategori bahan yang cukup banyak digunakan. Dalarn Tabel 1. di 

bawah ini dapat dilihat tingkat konsumsi papan partikel (yang digabungkan 

dengan produk sejenisnya dalarn Oriented Strand Board) di negara- 

negara Uni Eropa, Federasi Rusia, Amerika Utara dan negara Eropa 

lainnya. Adapun survei tersebut memang tidak dapat menggambarkan 




