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A. Latar Belakang

Kayu lapis merupakan salah satu produk dari industri pengolahan kayu hilir

yang menggunakan bahan baku kayu log. Produk ini merupakan komoditi hasil

pengembangan industri kayu hilir dan merupakan salah satu komoditi ekspor non

migas yang cukup besar bagi Indonesia setelah produk tekstil.

Industri kayu lapis di Indonesia mengalami perkembangan pesat sejak dekade tahun

1980-an. Hal ini di dorong oleh adanya peraturan permerintah yang melarang ekspor

kayu dalam bentuk gelondongan (log), sehingga teknologi industri pengolahan kayu

di Indonesia yang semula hanya berkembang sampai tahap penggergajian (sawn

timber) kemudian dapat dikembangkan lagi menjadi industri kayu lapis, industri block

board, industri particle board.

Selain itu banyak industri kayu lapis dari negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang

dan Taiwan yang mengalami gulung tikar mengingat terhentinya pasokan bahan baku

yang semula diperoleh dari Indonesia sehingga kondisi seperti itu ikut menunjang

meningkatnya pangsa kayu lapis Indonesia di pasar internasional.

Namun demikian dalam 2 tahun belakangan ini nilai ekspor kayu lapis Indonesia

mengalami penurunan. Penerimaan devisa negara dari kegiatan ekspor kayu lapis

yang pada tahun 1993 masih tercatat senilai US$ 3,96 juta maka pada tahun 1994

mengalami penurunan sebesar 9,97% atau menjadi senilai US$ 3,56 juta. Jumlah

tersebut pada tahun 1995 masih mengalami penurunan kembali sebesar 2,96% atau

menjadi senilai US$ 3,46 juta. (Laporan Bisnis, PT. Capricorn Indonesia Consult Inc.

NO.156 Tanggal 26 Juni 1996).
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Sementara itu perkembangan industri kayu lapis dl Indonesia pada periode

tahun 1984 - 1995 terus mengalami peningkatan. Kapasitas produksi industri kayu

lapis di Indonesia dalam tahun 1984 masih sebesar 5,32 juta M3 dalam tahun 1996

total kapasitas meningkat menjadi 11,63 juta M3.

Perkembangan perusahaan kayu lapis di Indonesia dari periode 1984 sampai

dengan tahun 1993 berdasarkan jumlah pabrik dan kapasitas produksi yang ada

dapat dikemukakan dalam tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel: 1

Perkembangan Perusahaan Kayu lapis Indonesia
Periode: 1984· 1996

Tahun Jumlilh Kapsitas Growth
Pabrik (M3) (%)

1984 95 5328000 -
1985 101 6293000 1811
1986 103 6379000 137
1987 108 6884000 792
1988 113 7826,000 1368
1989 114 8371 000 696
1990 116 9962000 1901
1991 118 10871000 912
1992 118 10871000 000
1993 121 11 636000 704
1994 123 12189000 475
1995 123 12189000 000
1996 121 11 636000 -453

Sumber: Departemen Kehutanan & APKINDO

Sumber bahan baku kayu bulat sebagai bahan baku utama industri kayu lapis

di Indonesia berasal dari hutan alam yang pengelolaannya diserahkan kepada

perusahaan berdasarkan izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) sedangkan realisasi

jumlah kayu yang boleh ditebang setiap tahunnya dilakukan pengawasan melalui

RKT(Rencana Karya tahunan) dan IPK (Izin Penebangan Kayu) dari Departemen

2

http://www.mb.ipb.ac.id



Kehutanan. Selain HPH sumber bahan baku juga diperoleh dari pengelolaan HTI

(Hutan Tanaman Industri) dan Hutan Rakyat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Kehutanan perkembangan

produksi kayu bulat di Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel : 2

Perkembangan Produksi Log Indonesia
Periode: 1985 - 1996

! TahLir\ Total Growth
I Poduksi (m3l ('Vol·

1985 15957641 -
1986 14551451 -881
1987 19758294 3578
1988 27565919 3951
1989 27760196 070
1990 22315795 -1561
1991 26127874 1708
1992 23809761 -881
1993 26049496 941
1994 26848011 307
1995 24027277 -1051
1996 24850061 342

Surnber: Departernen Kehutanan.

Berdasarkan data diatas produksi kayu log dalam tahun 1996 mengalami

sedikit kenaikan, namun secara keseluruhan perkembangan produksi kayu bulat di

Indonesia cenderung mengalami penurunan.

Untuk kayu lapis tingkat produksi tertinggi dicapai pada tahun 1993 yaitu

sebesar 11,912,000 M3. Kalangan industri kayu lapis Indonesia yang tergabung

dalam APKINDO terus berupaya untuk meningkatkan produksinya sesuai dengan

kapasitas pabrik. Namun demikian dalam 3 tahun terakhir total produksi kayu lapis
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terus mengalami penurunan yaitu sebesar 1,93% pada tahun 1994, sebesar 8,87%

pada tahun 1995 dan sebesar 14,31% pada tahun 1995.

Untuk kegiatan ekspor kayu lapis di Indonesia dalam 2 (dua) tahun terakhir ini

juga mengalami penurunan seperti nampak pada tabel berikut ini :

Tabel: 3

Perkembangan Ekspor Kayu lapis Indonesia
Periode: 1984· 1995

Tahun .. ·Volume , Growth Nilai Growth". . "rM3) . r%y (US$1000\ . . r%)
1984 3 021 254 000 620110 000
1985 3240197 725 651 243 502
1986 3873410 1954 865170 3285
1987 5951 369 5365 1 892489 11874
1988 6901 504 1596 2310893 2211
1989 8051 210 1666 2709094 1723
1990 8863520 1009 3125106 1536
1991 9054042 215 3200780 242
1992 9532641 529 3230215 092
1993 9367377 -1 73 3962466 2267
1994 9044129 -345 3567592 -997
1995 8346665 -771 3461 987 -296

Sumber: Dept. Perindustrian & APKlNDO.

Untuk lebih jelasnya perkembangan ekspor kayu lapis di Indonesia dapat dilihat

pada gambar berikut ini:

GAMBAR: 1

PERKEMBANGAN EKSPOR KAYU LAPIS INDONESIA
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B. Identifikasi Masalah.

Nilai ekspor kayu lapis Indonesia dalam 2 tahun terakhir terus mengalami

penurunan hampir dirasakan oleh seluruh perusahaan kayu lapis di Indonesia. Hal ini

mengingat adanya permasalahan yang terjadi yang dapat dikemukakan sebagai

berikut:

1. Bahan baku.

Masalah utama yang dihadapi industri kayu lapis adalah semakin langkanya bahan

baku utama berupa kayu bulat I kayu glondongan. Pelarangan ekspor kayu

bulat yang diberlakukan sejak tahun 1985 ternyata tidak mengurangi eklsploitasi

kayu hutan. Dengan semakin berkembangnya industri kayu lapis di dalam negeri

pengambilan kayu bulat dari hutan alam Indonesia semakin gencar termasuk yang

dilakukan secara illegal. Potensi kayu di hutan alam Indonesia terus semakin

menyusut akibat eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan kayu.

Persoalan ini timbul akibat penerapan ketentuan tentang kelestarian Iingkungan

hutan yang tidak dilaksanakan secara tegas dan konsekuen. Hal ini terlihat

banyaknya pelanggaran pencurian kayu karena pengusaha industri kayu lapis

yang tidak mempunyai HPH memanfaatkan kayu tebangan liar yang dijual di pasar

bebas.

Dalam hal ini Pemerintah sendiri berkepentingan mempertahankan keberadaan

industri pengolahan kayu untuk meraih devisa. Dengan kondisi seperti ini maka

Pemerintah sendiri dalam hal ini Departemen Kehutanan masih terlihat lebih

mengutamakan pencapaian target jumlah tebangan daripada pembenahan cara

pengelolaan hutan.
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2. Produk alternatip

Munculnya produk alternatip dari kayu lapis berupa MDF (Medium Density Fibre)

yang bahan bakunya dapat menggunakan kayu asalan/limbah merupakan pesaing

bagi industri kayu lapis. Walaupun biaya investasi untuk industri ini cukup besar

namun minat investor untuk membangun industri MDF di Indonesia cukup besar.

3. Ecolabelling

Era ecolabelling dalam perdagangan produk kayu olahan dunia akan diterapkan

pada tahun 2.000. Banyak hal yang harus dipersiapkan dalam menghadapi era

ecolabelling tersebut. Berdasarkan pemakaian kriteria dari lITO (International

Tropical Timber Organization) berkenaan dengan pembangunan industri

kehutanan secara berkelanjutan ("sustainable forest management') maka

perdagangan kayu dunia mengarah kepada persyaratan penerapan ecolabelling

sehingga hanya produk kayu lapis dari hutan yang menjaga kelestarian dan

berkesinambungan yang boleh diperjual belikan di pasar international. Untuk

mempersiapkan industri memasuki sistem perdagangan baru yang berpijak

kepada kelestarian lingkungan ini membutuhkan dana yang cukup besar.

Pengelolaan hutam di Indonesia belum siap menyambut era ecolabeling

mengingat pengembangan HTI tidak dapat berjalan sesuai rencana. Realisasi

pembangunan HTI yang dilaksanakan beberapa perusahaan di Indonesia saat ini

hasH kayu yang diperoleh lebih cocok untuk bahan baku indudtri pulp.

Bagi perusahaan kayu lapis yang tidak mempunyai konsesi HPH maupun HTI

dengan adanya policy tersebut akan menjadi suatu masalah yang besar.
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4. Peranan APKINDO.

Untuk menjaga harga jual di pasar luar negeri maka APKINDO (Asosiasi Panel

Kayu Indonesia) sebagai badan tunggal menunjuk beberapa perwakilan untuk

melakukan pemasaran bersama. Apabila perusahaan memperoleh transaksi

langsung dari pembeli di luar negeri maka reatisasinya harus tetap dilaporkan ke

Asosiasi sehingga jumlah dan nilainya tetap dapat dimonitor.

APKINDO setiap tahun melakukan pertemuan untuk membahas dan menetapkan

kuota ekspor kayu lapis ke luar negeri bagi masing-masing perusahaan antara lain

berdasarkan realisasi ekspor tahun yang lalu serta kapasitas produksi yang ada.

Selain itu APKINDO juga menetapkan patokan harga yang menjadi pedoman bagi

pengusaha untuk mengajukan penawaran harga kepada pembeli.

Dalam tahun 1995 APKINDO menetapkan harga kayu lapis sampai dengan US$

600 per m3, karena APKINDO menyadari bahwa Indonesia merupakan pemasok

80 % kayu lapis yang bahan bakunya berasal dari kayu tropis tentu akan dapat

meneiptakan seller's market. Sementara harga pasaran kayu lapis dalam tahun

1996 rata-rata sebesar US$ 500/M3. Kekukuhan APKINDO untuk

mempertahankan harga kayu lapis yang tinggi mendorong importir Jepang dan

Korea meneari pemasok baru yang lebih kompetitif dalam harga meskipun

kualitas tidak sebaik kayu lapis Indonesia misalnya dari Malaysia.

Sehubungan dengan keadaan industri kayu lapis di Indonesia seperti

tersebut diatas maka penting bagi perusahaan kayu lapis untuk memahami

permasalahan yang ada serta kemudian melakukan analisis operasional agar produk

yang dihasilkan dapat tetap bersaing di pasar.
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Dalam hal ini kami mengkaji kegiatan operasional perusahaan PT. "X", Palembang

yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kayu lapis mulai dari awal

pengadaan bahan baku, proses pengolahan sampai dengan pengiriman produk

barang jadi. Perusahaan ini didirikan tanggal 8-7-1978 dan mulai beroperasi tahun

1980 dengan lokasi usaha di Dusun Merah Mata, Pulau Borang, Palembang.

Kapasitas produksi perusahaan sebesar 50.000 M3/tahun.

PT. "X" ini merupakan salah satu perusahaan dalam kelompok PIC Group

(Priosoetanto International Corporation). Kelompok perusahaan ini terdiri dari

beberapa perusahaan yang bergerak dibidang industri kayu integrated mulai dari

pengusahaan hutan (HPH), industri kayu kayu lapis, block board, wood working,

furniture serta trading.

Untuk kegiatan pemasaran produk selain ditangani oleh APKINDO perusahaan juga

membentuk handling agent di Singapura untuk pernasaran ke AS dan Eropa

sedangkan untuk pemasaran ke Jepang, Korea Selatan dan China perusahaan

membuka handling agent di Hongkong.

Omzet penjualan relatip stabil bahkan cenderung mengalami penurunan yaitu dari

Rp. 32,25 milyar pada tahun 1993 menjadi Rp. 29,88 milyar pada tahun 1994. Tahun

1995 penjualan perusahaan meningkat menjadi Rp. 38,22 milyar namun pada tahun

itu juga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 697 juta. Pada tahun 1996

realisasi penjualan kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 34,87 milyar.

Melihat trend ekspor perusahaan dan juga trend ekspor kayu lapis Indonesia yang

terus mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir dan mempertimbangkan juga

pasar kayu lapis di dalam negeri yang saat ini masih lesu maka untuk tahun yang

akan datang diperkirakan kondisi tersebut masih akan terus berlangsung.
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C. Pembatasan Masalah.

Untuk memperoleh pembahasan yang lebih spesifik sehingga permasalahan

menjadi lebih terpusat maka dalam penulisan tesis ini dilakukan pembatasan

permasalahan.

Dalam hal ini pembahasan dipusatkan kepada kajian kegiatan operasional yang

dilakukan perusahaan guna menghadapi berbagai kendala yang telah disebutkan

diatas agar omzet perusahaan tidak mengalami penurunan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Tesis.

1. Tujuan Penulisan.

Penulisan tesis yang berjudul "Analisis Strategi Operasional Pada Perusahaan

Kayu lapis PT. "X", Palembang mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Melakukan evaluasi apakah hasil pelaksanaan kegiatan operasional

perusahaan dikaitkan dengan target yang ditetapkan perusahaan telah

sesuai.

b. Menilai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja perusahaan

dengan melihat kondisi perusahaan itu sendiri, perusahaan sejenis dan

standart rata-rata dari industri kayu lapis.

c. Menentukan langkah alternatif apa saja yang perlu dilaksanakan untuk

memperbaiki kinerja yang ada pada perusahaan guna memperlancar

kegiatan operasional.
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2. Kegunaan Penulisan.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan diatas, maka hasil penulisan ini

diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan.

Dengan adanya penelitian ini maka perusahaan diharapkan dapat

mempergunakan sebagai suatu alat evaluasi terhadap kegiatan operasional

perusahaan yang dilakukannya selama ini dan selanjutnya dapat dipergunakan

sebagai acuan dan studi perbandingan.

b. Penulis.

Sebagai bahan media untuk menerapkan kajian-kajian ilmu yang telah

didapatkan di bangku perkuliahan.

c. Pembaca

Sebagai bahan untuk penambah pengetahuan dibidang industri kayu lapis.
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