
I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan induslri-induslri

yang berorientasi ekspor pada pertengahan tahun 1985, menggantikan

kebijakan sebelumnya yang lebih menekankan pada substitusi impor telah

mampu merubah konstelasi perekonomian Indonesia. Ketergantungan

perekonomian Indonesia terhadap minyak dan gas bumi sebagai sumber

perolehan devisa andalan secara bertahap berhasil dikurangi sehingga

porsinya sebagai pemberi konlribusi devisa semakin berkurang. Kondisi

demikian cukup menggembirakan, karena hal ini mulai menempatkan Indonesia

sejajar dengan kelompok negara-negara induslri baru. Meskipun demikian, di

balik perubahan ekonomi yang menggembirakan itu, kini mulai berkembang

menjadi suatu kekhawatiran, yaitu apakah momentum peningkatan ekspor non

migas masih akan terus bertanjut. Kekhawaliran tersebut limbul karena ekspor

barang-barang industri yang merupakan hampir dua pertiga nilai ekspor

Indonesia peningkatannya dalam dua tahun terakhir tertihat melambat. Sebagai

perbandingan, pada tahun 1993 peningkatan nilai ekspor barang-barang hasil

induslri tercatat sebesar 30,17%, namun pada tahun 1994 kenaikannya hanya

10,34% dan tahun 1995 sebesar 14,11%. Melemahnya peningkatan ekspor

non migas tersebut diantaranya dipicu oleh merosotnya penerimaan devisa dari

ekspor kayu lapis.

Komoditas kayu, khususnya kayu lapis, di Indonesia tergolong

primadona ekspor non migas. Sampai saat ini komoditas kayu adalah

penyumbang penerimaan devisa kedua terbesar non migas setelah tekstil dan

oroduk tekslil. Samoai denaan tahun I Reoelita VI ini oerkembanaan eksoor
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akhir- akhir ini peranan ekspor kedua jenis industri ini mengalami penurunan.

Dibandingkan dengan total hasil ekspor industri pada tahun 1993, kedua jenis

industri ini masih memberikan sumbangan devisa bagi negara sekitar 25%

(untuk tekstil) dan 26,10% (untuk industri kayu). Pada tahun 1994 peranan

kedua jenis industri ini mengalami penurunan sebesar 22,0% untuk industri

tekstil dan 21,9% untuk industri kayu, sedangkan untuk kayu olahan mengalami

penurunan sebesar 2,66%. Penurunan industri kayu olahan tersebut, terutama

disebabkan menurunnya ekspor komoditas kayu lapis, sedangkan ekspor kayu

olahan lain yang bersifat lebih hilir seperti industri meubel, komponen dari kayu .

dan papan partikel (particle board), akhir-akhir ini perkembangannya justru

cenderung mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan (Bank BNI,

Prospek Industri Kayu Lapis, 1996).

Mengemban misi sebagai primadona ekspor bukanlah suatu hal yang

mudah. Selama satu dasawarsa lebih, komoditas kayu lapis telah berhasil

membuktikan dirinya sebagai suatu komoditas andalan yang patut

dibanggakan. Namun, posisi itu semakin lama semakin memudar. Dalam

beberapa tahun terakhir industri kayu lapis nasional mulai dihadapkan pada

permasalahan yang mengarah pada ancaman terhadap keberadaan industri

kayu lapis itu sendiri, seperti sengketa dagang yang dialami APKINDO

(Asosiasi Panel Kayu Indonesia) dengan importir kayu lapis utama Indonesia

yaitu Jepang dan Korea, munculnya produk substitusi seperti Medium Density

Fibreboard (MDF), makin gencamya tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok

pecinta Iingkungan di negara-negara maju tentang perlunya penciptaan

kelestarian hutan-hutan tropis di negara berkembang mempengaruhi kebijakan

kebijakan pemerintah dalam hal pemanfaatan sumber daya alam hutan.

Tekanan-tekanan tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat
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implikasinya dapat melebar ke bidang ekonomi lainnya, khususnya dalam

penerapan ecolabeling. Dalam upaya menghindar1<.an timbulnya dampak

negatif dari tekanan-tekanan semacam itu Pemerintah Indonesia cq.

Departemen Kehutanan secara konsisten mulai menerapkan ketentuan

ketentuan yang telah dituangkan sebelumnya seperti keharusan para

pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) untuk melaksanakan

pengembangan HTI (Hutan Tanaman Industri) maupun penerapan TPTI

(Tebang Pilih Tanam Indonesia).

Konsekuensi dari konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut tergambar

dari penerapan sanksi yang tegas temadap para pemegang HPH yang

melanggar ketentuan tersebut, seperti pencabutan atau penghentian

perpanjangan HPH dan pengenaan denda temadap pihak-pihak yang

menguasai kayu-kayu hasil tebangan liar. Kebijaksanaan tersebut membawa

dampak lanjutan temadap ketersediaan bahan baku utama industri kayu lapis,

yaitu berupa kayu gelondonganlbulat. Jumlah kayu gelondonganl bulat di

pasaran bebas (umumnya barasal dari hasil tebangan liar) semakin terbatas

karena pemegang HPH dan IPKH (lndustri Pengolahan Kayu Hulu) dapat

memasok kayu gelondonganlbulat sesuai dengan RKT (Rencana Karya

Tahunan) yang telah disepakati oleh Departemen Kehutanan.

Keterbatasan pasokan kayu di pasar bebas itu mengakibatkan

melambungnya harga kayu bulatlgelondongan tersebut. Peningkatan harga

kayu gelondonganlbulat tersebut bagi industri kayu lapis yang tergantung pada

pasokan kayu di luar HPH. yang dimiliki sendiri, menjadi beban yang cukup

serius. Kesulitan-kesulitan ini mendorong tementinya atau ber1<.urangnya

produksi beberapa industri kayu lapis. Kemelut yang dihadapi industri kayu

lapis yang tergolong besar telah menimbulkan suatu pertanyaan yang
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mendasar, apakah kejayaan industri kayu lapis di Indonesia segera berakhir,

ataukah hal ini menjadi titik balik restrukturisasi atau penataan ulang industri

kayu lapis, baik dilihat dari segi teknologi, produksi, pemasaran maupun

sumber daya manusia.

Disisi lain, kemerosotan produksi dan ekspor kayu lapis yang

disebabkan kelangkaan bahan baku kayu log tersebut memberikan peluang

kepada PT. ABC yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam

bidang industri tersebut dengan dukungan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan

Hutan Tanaman Industri yang cukup luas untuk meningkatkan produksi guna

mengisi l<ekosongan pasar. Selama ini untuk mengoperasikan pabrik,

perusahaan menggunakan tenaga genset, karena jaringan Iistrik PLN belum

tersedia dan diperkirakan dalam waktu 5 sampai 6 tahun yang akan datang

perusahaan masih harus menggunakan pembangkit listrik milik sendiri. Upaya

untuk memanfaatkan peluang tersebut telah dilakukan perusahaan dengan

mengadakan pembenahan di berbagai bidang seperti : restrukturisasi mesin

dan peralatan, pembangunan Hutan Tanaman Industri, meningkatkan efisiensi,

dan lain-lain namun hasilnya belum memuaskan. Kendala yang dihadapi untuk

memanfaatkan peluang tersebut karena genset yang ada saat ini umumya

relatif tua sehingga perusahaan beke~a dibawah kapasitas produksi yang ada

(under capacity) serta dinilai boros dalam pemakaian bahan bakar solar.

Menyadari bahwa pemakaian genset yang ada saat ini kurang efisien

dalam pemakaian bahan bakar serta tidak dapat memanfaatkan pemakaian

kapasitas produksi secara optimal, perusahaan bemiat melakukan penggantian

pembangkit tenaga listrik! genset yang ada. Terdapat dua altematif pembangkit

listrik yang dapat dipilih oleh perusahaan.
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1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap

PLTU dengan kapasitas +/- 250 tonlhari setara dengan 5000 KW.

Bahan bakar PLTU adalah batu bara atau kayu, dengan memanfaatkan sisa

sisa produksi kayu yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal

sebagai bahan bakamya. Dari proses produksi, perusahaan menghasilkan

limbah kayu +/- 260 ton per hari atau +/-7.780 ton per bulan. Limbah kayu

sebanyak 7.780 ton per bulan cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar

PLTU berkapasitas 5.000 KW. PLTU tersebut akan digunakan sebagai

pembangkit listrik utama, sedangkan genset lama masih dapat dioperasikan

sebagai pembangkit Iistrik cadangan.

Pertimbangan pemilihan pembangkit listrik tersebut adalah :

- penghematan bahan bakar solar

- harga bahan bakar solar yang terus meningkat

- pemanfaatan limbah kayu secara optimal

- umur PLTU diperkirakan relatif lebih lama dibandingkan genset

- kebutuhan listrik relatif besar (+/- 5.000 KW)

- belum tersedianya jaringan listrik PLN di lokasi pabrik

- dapat meningkatkan pemakaian kapasitas produksi yang ada sehingga

mendekati kapasitas penuh.

2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel/Genset

Pemilihan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel/genset antara

lain biaya investasi tahap I yang relatif lebih murah dibandingkan dengan

pembangkit listrik tenaga uap, perusahaan telah berpengalaman dalam

mengoperasikan serta dapat meningkatkan pemakaian kapasitas produksi

yang ada hingga mendekati kapasitas penuh.
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B. PERUMUSAN MASALAH

Seiring dengan kepedulian perusahaan lerhadap perlindungan

Iingkungan, dan sebagai perusahaan yang baik serta bertanggungjawab,

PT.ABC. merencanakan unluk membangun inslalasi Pembangkil Tenaga Lislrik

Daur Uap dengan 100% menggunakan Sislem Pembakaran Limbah di lokasi

pabriknya di Riau, Sumalera. Pembangkil Iislrik yang akan digunakan adalah

dari jenis daur uap (steam cycle) konvensional yang lerdiri boiler bertekanan

sedang, hasil rancangan Babcock Inggris dan lurbin reaksi linggi dari Blohm &

Voss of Germany.

Output tenaga listrik yang dihasilkan oleh unil PLTU ini akan

dimanfaatkan sepenuhnya oleh mesin pemroses kayu sesuai dengan generator

tenaga diesel yang ada. Kapasitas untuk unit pembangkit listrik dengan sistem

pembakaran limbah ini dirancang secara cermat dengan mengacu pada

pemanfaatan Iimbah kayu yang dihasilkan pabrik secara optimal serta

meminimalkan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Untuk mendukung rencana tersebut diperlukan masukan (input) berupa

suatu gambaran ke depan, apakah rencana investasi tersebut cukup layak

untuk dilaksanakan. Dalam hal ini diperlukan analisa berbagai aspek, baik

aspek umum, manajemen, pemasaran, produksi maupun finansial. Evaluasi

dari segi finansial merupakan evaluasi terakhir dan merupakan muara dari

aspek-aspek lainnya, karena pada akhimya seluruh aspek akan diukur dari segi

finansialnya. Bagaimanapun baiknya pemasaran atau bagaimana baiknya

kualitas produk, apabila dari segi finansial tidak menguntungkan tetap tidak

akan dilaksanakan secara komersial. Berkenaan dengan permasalahan yang

dihadapi PT.ABC di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :
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1. Bagaimana mengukur alau menilai kelayakan inveslasi pengganlian

pembangkillislrik lersebul.

2. Bagaimana slralegi perusahaan unluk menjamin kesinambungan pasokan

Iimbah kayu sebagai bahan bakar penggerak lurbin, apabila allemalif PLTU

tersebut yang dipilih.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan tesis ini bertujuan untuk melakukan kajian dan analisis

tertladap rencana investasi penggantian pembangkil listrik yang akan

dilakukan oleh PT.ABC., yang meliputi :

1. Mengkaji seberapa jauh manfaat penggantian mesin pembangkit Iislrik

ditinjau dari segi biaya maupun sumbangannya kepada peningkatan laba.

2. Mengkaji bagaimana slralegi perusahaan menjamin pasokan Iimbah kayu

sebagai bahan baku penggerak turbin di waklu-waklu yang akan datang

serta keuntunganl kerugian, jika altematif PLTU yang dipilih.

3. Mengkaji stralegi perusahaan pada masa transisi, yailu bagaimana

manajemen proyek pada masa pra operasi.

4. Mengkaji hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh konsultan

tertladap rencana proyek lersebul.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelilian ini diharapkan bermanfaat bagi kedua belah pihak, oleh

karena itu diharapkan akan berdampak positip bagi :

1. Perusahaan, merupakan masukan baru yang rasional sebagai dasar

pengambilan keputusan dalam penggantian pembangkit listrik.
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2. Peneliti, merupakan tambahan ilmu pengetahuan yang dapat memper1<.aya

pengetahuan dan pengalaman dalam pemecahan masalah.

E. RUANG L1NGKUP

1. Penelitian difokuskan untuk mengkaji dan menganalisa rencana investasi

penggantian pembangkit listrik, yang dibatasi pada aspek finansialnya.

Dengan demikian analisis kelayakan hanya difokuskan pada sisi

finansialnya.

2. Penelitian sampai pada tahap mengkaji apakah rencana investasi

penggantian pembangkit Iistrik tersebut layak dari sisi finansial dan

bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan pada

masa yang akan datang.
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