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Prospek Produk Bersertifikat Ekolabel 
 

KIBAT deforestasi, dunia 

kehilangan 14 juta hektar hutan 
1setiap tahunnya . Dan sebagian 

besar diakibatkan oleh pembalakan 

secara komersial. Pembalakan itu 

sebagai konsekwensi dari tingkat 

konsumsi dunia yang semakin tinggi 

terhadap kayu dan produk olahannya. 

Negara-negara besar seperti Amerika 

Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Cina, 

dikenal sebagai negara-negara yang 

mengkonsumsi produk kayu dan 

olahannya dalam jumlah besar dibanding 

negara-negara lain. Produksi dalam 

negeri dianggap tidak mampu memenuhi 

tingkat permintaan atau juga karena 

hambatan kebijakan domestik untuk 

eksploitasi.  Sehingga berupaya mencari 

sumber kayu di negara-negara  lain.

Fakta-fakta di bawah ini menunjukkan 

bahwa negara-negara  tersebut  

merupakan pusat pasar yang amat rakus 
2terhadap produk-produk hutan:

•  Hutan di Amerika Serikat mencakup 

sekitar 33% dari keseluruhan lahan. 

Namun demikian, laju konsumsi 

perkapitanya adalah 336,5 kilogram 

per tahun, sehingga Amerika  tetap 

mengimpor 8% produk hutan, yang 

A
secara global konsumsinya tersebut  

mencapai 24% dari impor kayu. 

Amerika terutama mengimpor kayu 

gergajian, kertas tulis dan cetak, 

maupun kertas koran.
•Di Jepang, hutan mencakup sekitar 

70% dari keseluruhan lahan, dan 

masih dalam kondisi hutan tanaman 

yang belum masak tebang, sebagian 

besar berlokasi di pegunungan yang 

sulit dijangkau. Jepang mengimpor 

produk hasil hutan sekitar 20%,  

dengan konsumsinya  mencapai 17,4 

% dari keseluruhan impor kayu di 

dunia. Tujuh puluh delapan persen 

(78%), Jepang mengimpor produk 

kayu dan kayu gelondongan dari 

Amerika, Malaysia, Papua Nugini, 

Rusia dan Selandia Baru. Jepang 

mengimpor kertas koran, kertas tulis 

dan cetak maupun papan kertas 

(paperboard) dari Amerika dan 

Indonesia.
•Kombinasi dari negara-negara uni 

Eropa adalah pengkonsumsi produk 

hutan ketiga terbesar di seluruh 

dunia (17,3 %) dari total impor dunia, 

dimana Cina dan Kanada menempati 

posisi importer ke empat terbesar 

(4%).
•Hutan di Cina mencapai 14 % dari 

keseluruhan daratan Cina. Lebih dari 



Tabel 1. Ringkasan Perkembangan Nilai Ekspor Hasil Industri
Indonesia (Nilai: dalam juta U$$)

Kayu lapis
& olahan
lainnya

Minyak &
Lemak
Nabati

Besi &
Baja

Periode

1995

1996

1997

710.10

Kertas &
Barang
dari kertas

Tekstil &
Pakaian
Jadi

Hasil
Industri
lainnya

1998

1999

4663.02

4842.81

1454.61

2736.17

1857.49

665.07

624.60

310.43

653.35

1040.39

1343.67

2195.99

1152.47

868.86

377.30

335.16

327.82

614.18

244.00

931.70

942.12

925.92

1415.03

989.19

6089.78

6425.57

5158.27

4989.46

3639.27

10.7774.30

12.871.25

18.237.27

19.920.07

8.372.66

Logam tidak
mengandung
besi

Sumber: Biro Pusat Statistik 2000

setengah impor produk hutan Cina  

yang mencapai 4% dari total 

keseluruhan di dunia  adalah pulp 

(bahan baku kertas), kertas, papan 

kertas, terutama berasal dari 

Amerika, Korea, Taiwan, Kanada, 

Indonesia dan Rusia.  Cina mengimpor 

gelondongan kayu dari Rusia, Korea 

Utara dan Malaysia; Kayu gergajian 

dari Malaysia, Indonesia, Taiwan, 

Myanmar, Amerika dan Kanada. Kayu 

lapis Cina dipasok oleh Malaysia dan 

Indonesia.

Pada saat laju konsumsi di banyak negara 

menggantungkan diri pada perindus-

trian, Cina merupakan negara yang patut 

dilirik karena dipandang sebagai pasar 

yang paling potensial. Cina telah meng-

awali dengan membangun 15 juta peru-

mahan dalam satu tahunnya bernilai 19 

juta dollar. Bagi industri, Cina dipandang 

sebagai potensi pasar yang siap untuk 

mengkonsumsi produk nilai tambah kayu 

(sebagian besar apartemen dan 

perumahan di Cina yang dijual tanpa 

perlengkapan mebeler di dalamnya). 

Karena permintaan semakin bertambah 

seiring dengan larangan pembalakan 

kayu di berbagai belahan dunia, Cina  

harus mengimpor kurang lebih 10 juta 

meter kubik kayu tahun 2000, suatu 

pertambahan 12% diatas jumlah tahun 

sebelumnya. Pada tahun 1999 Cina 

diyakini telah mengimpor 8,9 juta meter 

kubik. Saat ini Cina merupakan 

konsumen kayu yang besar yang 

menyerap kayu dari negara-negara Asia 

Tenggara.  

Sebagai salah satu negara pengekspor 

kayu dan produk olahannya, Indonesia 

mempunyai potensi hutan yang  

demikian luas walau di lain pihak 

degradasi hutan terus terjadi. Tahun 

1980 FAO memperkirakan bahwa 

Indonesia memiliki 144 juta hektar hutan 

meliputi 73 juta hektar hutan produktif, 

40 juta hektar tidak produktif dan 31 juta 

hektar hutan konversi yang direncanakan 

untuk konversi lahan pertanian untuk 

kepentingan program transmigrasi dan 

program-program lainnya. 

Ekspor produk kayu dan olahannya 

menduduki peringkat kedua terbanyak 

setelah tekstil (lihat Tabel 1). Pada tahun 

1994, sektor hutan mengkontribusi 

18,35% dari total ekspor Indonesia, 
3dengan nilai kira-kira $6700 juta . Tahun 

1996, nilai ekspor sektor kehutanan 

mencapai 7% dari GDP nasional di tahun 

1996 atau sebanyak 20% dari keseluruhan  

nilai ekspor non migas. Dan menurut 

data kementrian kehutanan dan 

perkebunan tahun 2000, hutan 

mengkontribusi bagi negara sekitar 3.39 
4milyar dolar per tahun  . Lebih penting 

lagi, data Badan Pusat Statistik 

menunjukkan industri hasil hutan dan 

pengolahannya sangat berpotensi 

menjadi salah satu mesin pertumbuhan 

(engine of growth) bagi pemulihan 

ekonomi Indonesia. Karena salah satu 

prasyarat utama pemulihan ekonomi 

Indonesia adalah pemilihan strategi 

ekonomi yang dapat merangsang 

produksi domestik pada sektor-sektor 

terkait dan memiliki multiplier 

(pengganda) pendapatan dan kesem-

patan kerja yang tinggi. 

Berdasarkan analisis terhadap 20 

industri ekspor utama Indonesia, industri 

hasil hutan terlihat lebih mampu 

memenuhi prasyarat di atas dibanding-

kan dengan industri ekspor lainnya. 

Misalnya, industri perabot rumah tangga 

dari kayu, bambu dan rotan, memiliki 

nilai keterkaitan (total linkage) yang 

tinggi, yaitu 2.61, disusul oleh industri 

kayu lapis dan sejenisnya (2.44). Kedua 

nilai di atas jauh dari nilai rata-rata 

seluruh industri, yaitu 2.0. Keterkaitan 

total yang tinggi berarti kenaikan 

pendapatan dari kedua industri diatas 

tidak akan terkosentrasikan di dalam 

industrinya sendiri, tetapi akan 

didistribusikan lebih merata kepada 
5kelompok industri lainnya  .

Industri hasil hutan juga memiliki 

multiplier pendapatan yang lebih tinggi 

dari industri ekspor lainnya. Industri 

perabot rumah tangga dari kayu, bambu 

dan rotan misalnya, nilai multipliernya 

adalah 2.92, sementara industri kayu 

lapis dan sejenisya adalah 2.64. Nilai ini 

relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 

industri eletronika (2.68) dan industri 
6barang-barang plastik (2.59) .

Dengan demikian, kerusakan hutan yang 
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sedemikian besar, jelas tidak bisa 

dibiarkan terus berlanjut karena bukan 

hanya manfaat ekonomi langsung dari 

sumber daya hutan yang terganggu, 

namun juga manfaat-manfaat tidak 

langsung seperti keanekaragaman 

hayati, keseimbangan hidrologi, dan 

fungsi ekologi, serta fungsi-fungsi 

lainnya seperti yang tersebut di atas pun 

akan terganggu. Hal ini tentu saja 

menjadi persoalan besar bagi Indonesia, 

karena hutan telah cukup banyak 

memberikan manfaat ekonomi langsung 

bagi negara dan ekspor produk kayu 

merupakan salah satu sumber devisa 

terbesar.

Maka jika dilihat dari segi ekonomi, 

masalah lingkungan dewasa ini lebih 

difokuskan pada pengolahan sumber 

daya alam yang berkelanjutan, artinya 

berusaha menjamin kontinuitas 

produksi, baik dari segi hutan maupun 

dari segi olahan, sehingga manfaatnya 

akan terus dapat dinikmati di masa yang 

akan datang. Dalam kerangka tersebut, 

pengelolaan hutan lestari (Sustainable 
7Forest Management)  sangat diperlukan 

untuk menciptakan ekonomi yang 

berkesinambungan dan secara sosial 

menguntungkan. Hal ini juga yang me-

motivasi negara-negara produsen, 

konsumen kayu tropis LSM lingkungan, 

lembaga-lembaga internasional seperti 

PBB serta masyarakat internasional pada 

umumnya untuk lebih peduli terhadap 

masalah lingkungan hidup. Salah satunya 

adalah ITTO (International Tropical 

Timber Organization) yang dibentuk 

melalui suatu perjanjian pada tahun 

1983 dengan tujuan menyediakan 

kerangka kerja yang efektif untuk 

konsultasi di antara negara-negara 

anggota penghasil dan konsumen tentang 

semua aspek kayu dunia yang berada di 
8dalam mandatnya . Salah satu sasaran 

ITTO adalah membantu anggota-

anggotanya mencapai sasaran ITTO 

tahun 2000. Sasaran itu adalah bahwa 

pada tahun 2000, produk-produk kayu 

tropis yang diperdagangkan secara 

internasional melalui negara-negara 

anggota harus berasal dari hutan yang 

dikelola secara lestari. Tahun 2000 sudah 

lewat, ITTO Target 2000 gagal dipenuhi.

Dengan melihat semakin tingginya 

perhatian dunia terhadap pentingnya 

hutan, dan kelestarian lingkungan, maka 

sertifikasi dipandang sebagai instrumen 

yang dapat mempertemukan kepen-

tingan kelestarian lingkungan dan 

kebutuhan ekonomi. Namun efektifitas 

sertifikasi juga tergantung pada 

instrumen-instrumen lain dalam sistem 

politik nasional yang berkaitan dengan 

pemanfaatan sumberdaya alam.  Secara 

diagramatik maka pemanfaatan sumber-

daya alam dan sistem kebijakan nasional 

dapat digambarkan pada gambar  skema 

9berikut in i .
Negara-negara Uni Eropa, sebagai 

negara konsumen kayu dari negara 

berkembang mengisyaratkan perlu 

adanya sertifikasi pengelolaan hutan 

lestari bagi produk kayu yang diper-

dagangkan di pasar internasional. Hal ini 

erat kaitannya dengan kepedulian 

negara-negara Uni Eropa pada keles-

tarian lingkungan secara global. Pasar 

Eropa untuk produk kayu bersertifikat 

banyak ditemui pada pasar bisnis-ke-

bisnis.  Ini dimungkinkan karena adanya 

inisiatif yang dilakukan oleh WWF dan 

ornop lingkungan yang membantu dan 

mendukung sistem sertifikasi global saat 

ini (FSC) dan tujuan-tujuannya.  Disam-

ping itu, inisiatif tersebut dilakukan 

dengan membantu komunikasi per-

usahaan-perusahaan ke pasar-pasar dan 

memfasilitasi komunikasi dan kerjasama 

10antarperusahaan . Besarnya pasar 

bersertifikat antar satu negara dengan 

negara lainnya sangat beragam.  

Konsumen yang menonjol ketertarik-

annya untuk membeli produk kayu 

bersertifikat sejauh ini baru Inggris dan 

Belanda. Ketertarikan yang rendah 

umumnya ada di Eropa selatan.  Data 

yang terbatas menunjukkan bahwa di 

Inggris pangsa pasar untuk produk 

bersertifikat mencapai sekitar 15% dari 

total penggunaan.  Sedangkan di Belgia 

bisa mencapai lebih dari 50% dari total 

perdagangan kayu. Sementara itu di 

Austria hanya mencapai 4.2% dari pasar 
11kayu .

Volume kayu yang bersertifikat FSC 

dibeli di Eropa pada tahun 1996 

diperkirakan kurang dari 100,000 m3 

dari (utamanya) kayu gergajian.  

Namun, ini lebih karena adanya ham-

batan pemasokan.  “Merek dagang” FSC 

sendiri baru mulai diluncurkan pada 

musim semi 1996. Saat ini besarnya 

pasar yang dikendalikan oleh buyers 

group diperkirakan sekitar 9 juta m3 dari 

kayu bulat.  Sampai dengan September 

1997 sekitar 1.940 juta hektar hutan 

telah disertifikasi di Eropa (mencakup 

kira-kira 1.4% luas hutan Eropa).  Lebih 

14

GAMBAR 1. 
PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM 
DAN SISTEM KEBIJAKAN NASIONAL

Sistem Politik
Nasional

H
u

d
k

i
k

u
k

m
 

a
n
 

e
b

ja
ka

n
 e

o
n
o
m

i

k
d
a
n

ja
a
n

H
u

u
m

 
 ke

b
i

k

PermintaanPajak Dukungan

Bahan

Ekonomi Kenyamanan

Limbah

Sumberdaya/
Lingkungan

Alam



dari 99% area ini disertifikasi oleh sistem 

FSC. Dari sejumlah itu, maka potensi 

produk bersert if ikat yang bisa 

dipasarkan di Eropa mencapai 6 juta m3 
12kayu bulat per tahun . Sedangkan kayu 

yang  diperdagangkan bisa mencapai 2 
3juta m  pada tahun 1998 dan perkiraan 

3optimis bahkan mencapai 15 juta m  

permintaan produk kayu bersertifikat 

pda tahun 1998 di Eropa. Potensi pasar 

ini dipengaruhi oleh paling tidak dua 

faktor penting:
1. Faktor penarik pasar: permintaan 

secara menyeluruh dari perusahaan-

perusahaan besar di Eropa (Jerman, 

Inggris)
2. Faktor pendorong pasar: siap-pasok 

produk-produk dari bahan kayu ber-

sertifikat oleh para pemasok besar 

di Skandinavia dan Kanada.  

Pemasok Kanada, misalnya, telah 

mengumumkan rencana untuk 

menyertifikasi sekitar 20 juta hektar 

hutan secara keseluruhan akan 
3menghasilkan sekitar 25-30 juta m  

kayu per tahun.

Sejauh ini sertifikasi bersifat voluntary, 

karena tidak ada peraturan formal yang 

mengharuskan suatu perusahan meng-

adopsi sistem sertifikasi ini, tetapi di-

dasari oleh inisiatif dari perusahaan atau 

produsen yang bersangkutan. Adanya 

kesadaran lingkungan dari konsumen 

yang semakin tinggi, merupakan faktor 

yang sangat mendorong diterapkannya 

ketentuan sertifikasi ini, terutama 

konsumen di AS dan Uni Eropa. Menurut 

hasil survey oleh Winterhalter dan 

Cassey pada tahun 1993 kepada 1200 

konsumen AS yang berpendapatan 

$50.000/lebih, tentang persepsi 

konsumen dan keinginan untuk 

membayar lebih bagi produk kayu yang 

berasal dari hutan yang dikelola lestari, 

67% telah mengubah kebiasaan membeli 

mereka dengan memboikot atau 

menghindari produk yang tidak ramah 
13lingkungan . Hasil survey ini juga 

menunjukan 79% konsumen lebih per-

caya pada label daripada iklan, katalog, 

atau penjual. Hasil survey berikutnya 

melaporkan 93% konsumen mengingin-

kan perlengkapan rumah tangganya 

berasal dari hutan yang dikelola lestari, 

dan 68% yang mau membayar lebih untuk 

itu. Hasil survey di negara yang sama 

telah diperoleh oleh Gerstman dan Meyer 

pada tahun 1991 bahwa 84% konsumen 

perhatian terhadap masalah lingkungan, 

75% konsumen yang disurvey mau 

membayar sampai 5% lebih mahal bagi 
14produk yang bersertifikat . 

Survey juga dilakukan oleh WWF di 

Inggris pada tahun 1991 dan hasil yang 

diperoleh adalah bahwa kualitas, harga, 

dan model produk merupakan faktor-

faktor utama yang mempengaruhi 

konsumen. Sementara itu survey juga 

menunjukkan bahwa 33% dari responden 

dapat menerima harga produk kayu yang 

lebih mahal jika ada jaminan bahwa 

sumber daya kayu tersebut bersal dari 

hutan yang dikelola lestari. 50% 

berpendapat bahwa label merupakan hal 

yang terpenting dari sebuah produk 

kayu, dan 33% bahkan bersedia 

membayar 13% lebih mahal bagi produk 
15kayu yang ramah lingkungan . Dorongan 

permintaan kayu bersertifikat terlihat 

sangat kuat di negara-negara yang 

sensitif lingkungan (eco-sensitive), 

seperti Jerman, Belanda, Austria, dan 

Belgia. Atau secara global dapat 

dikatakan negara-negara yang berada di 
16kawasan Eropa .

Jadi, survey ini mengindikasikan bahwa 

konsumen dapat mengubah kebiasaan 

belanja mereka, dan berkaitan dengan 

ini label lingkungan adalah instrumen 

penting dalam mempengaruhi mereka 

dalam mengambil keputusan. Bahkan 

pedagang di Amerika Utara dan Eropa 

mengidentifikasikan bahwa permintaan 

pasar akan meningkat bagi kayu 

bersertifikat. Contohnya saja pada 

tahun 1991, B&Q (penjual produk kayu 

terbesar di Inggris) langsung meng-

umumkan bahwa sejak 1995 ke depan, 

tidak akan membeli produk kayu yang 

berasal dari hutan yang tidak dikelola 

lestari. Keputusan ini didasarkan pada 

hasil survey tahun 1989 yang meng-

identifikasikan bahwa 76% konsumen 

mereka menunjukan perhatian pada 

deforestasi hutan dan lebih berkeinginan 

untuk membeli produk kayu yang 
17bersertifikat . Bahkan ITTO telah mene-

tapkan bahwa sertifikasi akan menjadi 

prasyarat bagi negara produsen kayu 

topis untuk mendapat akses ke pasar di 

beberapa negara. Salah satu buktinya 

adalah semakin banyaknya perusahan 

yang tergabung ke dalam The Global 

Forest and Trade Network. Pada awal 

berdirinya di tahun 1991, jaringan ini 

menghimpun 102 perusahan dari satu 

negara saja yaitu Inggris. Sepuluh tahun 

kemudian, jumlah tersebut melonjak 6 

kali lipat menjadi 634 perusahaan yang  
18berasal dari 18 negara .  WWF Indonesia 

pada tahun 2003 meluncurkan program 

Indonesia Forest and Trade Network 

yang dikenal dengan Nusa Hijau.

Meskipun pada penelitian lain disebut-

kan bahwa hanya sebagian kecil 

penduduk/konsumen di Jerman, 

Perancis, Italia atau Austria yang 

menyadari  bahwa produk yang 

berkualitas yang ditandai dengan 

adanya ekolabel merupakan produk 

yang berasal dari pengelolaan hutan 
19yang lestari .

Maka karena itu mengenalkan sertifikasi 

hutan beserta produk-produknya 

memang bukan merupakan pekerjaan 

mudah dan main-main. FSC dan para 

pendukungnya memerlukan seorang 

agen James Bond 007, Piece Brosnan, 

un tuk  membantu  memasa rkan  

sertifikasi di Eropa dan Amerika. Se-

buah poster dibuat yang menggam-

barkan postur Bond itu sembari 

menyebutkan slogannya Words Are Not 
20Enough, Buy Certified Wood . Tidak 

cukup cuma ngomong tentang perlunya 

pelestarian hutan tapi belilah produk 

kayu yang bersertifikat.  Poster dalam 
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Negara-negara Uni 

Eropa, sebagai negara 

konsumen kayu dari 

negara berkembang 

mengisyaratkan perlu 

adanya sertifikasi 

pengelolaan hutan 

lestari bagi produk 

kayu yang diper-

dagangkan di pasar 

internasional. Hal ini 

erat kaitannya dengan 

kepedulian negara-

negara Uni Eropa pada 

kelestarian lingkungan 

secara global.



bentuk iklan diterbitkan juga di 

beberapa majalah top seperti People, 

dan Time. Poster terbaru (2002) 

diproduksi dengan menampilkan bintang 

seksi J.Lo (Jennifer Lopez) dengan 

heading “ENOUGH” yang menggambar-

kan promosi untuk menghentikan 

kerusakan hutan, dan mendukung 
21sertifikas .

Bagi Indonesia, yang memiliki hubungan 

dagang yang baik dengan Eropa, hal ini 

tentu saja perlu mendapat perhatian 

yang intensif. Dari data di atas terlihat 

bahwa Uni Eropa merupakan mitra 

dagang terbesar kedua setelah Jepang 
22(bahkan melebihi AS, Tabel 4) . Uni 

Eropa merupakan 

s u m b e r  p a s a r  

p o t e n s i a l  b a g i  

p r o d u k - p r o d u k  

Indonesia, demikian 

pula sebaliknya. 

Walau terjadi krisis 

e k o n o m i  d a n  

m o n e t e r  y a n g  

dimulai pada tahun 

1997, impor Uni 

Eropa dari Indonesia 

terus berkembang 

selama 1998. Pada 

tahun 1999, impor 

Uni Eropa meng-

alami penurunan, 

tetapi tetap lebih 

tinggi jika diban-

d ingkan dengan 

keadaan sebelum 
23krisis . Salah satu impor utama Uni Eropa 

dari Indonesia adalah produk kayu dan 

olahannya. Dari tabel terlihat bahwa 

produk kayu, bambu dan rotan serta 

pulp/kertas menduduki peringkat kedua 

dari kategori utama impor Uni Eropa dari 

Indonesia, setelah tekstil dan pakaian 

jadi.

Uni Eropa merupakan suatu pasar 

gabungan yang sangat besar dan kaya. 

Dibanding AS, Uni Eropa hampir sama 

kaya, akan tetapi pasarnya lebih 

terkonsentrasi dalam suatu areal tanah 

yang jauh lebih kecil, yang luasnya 

kurang lebih sepertiga luas AS. Uni Eropa 

adalah suatu pasar tunggal yang sangat 

menguntungkan bagi negara-negara luar 

untuk mengekspor barang dan jasa ke Uni 

Eropa. Pasar ini juga merupakan suatu 

pasar yang secara teknis sudah maju, 

dimana konsumennya mempunyai 

tuntutan yang relatif tinggi dalam hal 

sertifikasi. Maka hal ini menjadi 

perhatian bagi eksportir Indonesia, 

khususnya eksportir produk kayu, karena 

permintaan pasar Uni Eropa terhadap 

produk kayu yang berasal dari hutan 

yang dikelola lestari sangat tinggi dalam 

kualitas dan penyajian produk. 

Dengan kenyataan di atas, sebagai 

produsen produk kayu tropis, Indonesia 

melihat bahwa semakin pentingnya 

perusahan-perusahan penghasil produk 

kayu untuk mengadopsi sertifikasi. 

Karena jika tidak, maka Indonesia 

kemungkinan akan kehilangan pasar 

yang sangat potensial yang akan berdam-

pak pada menurunnya volume dan nilai 

perdagangan produk kayu tropis 

nasional. Dan yang menjadi kekha-

watiran apabila tuntutan terhadap 

sertifikasi akan semakin meluas. 

Misalkan saja Jerman menolak beberapa 

produk furnitur asal Indonesia karena 

tidak dilengkapi dengan sertifikat 

ekolabel.  Selain Jerman,  Belanda dan 

negara-negara Skandinavia menerapkan 
24persyaratan ekolabel dengan ketat .  

Penolakan akses ke pasar Eropa ini 

menyebabkan kerugian yang cukup 

besar.  

Ekspor furnitur Indonesia memang pada 

tahun 1999 meningkat pesat.  Pada 

tahun 1998 nilainya mencapai US$353.8 

juta dan meningkat sampai US$1,230.6 

juta pada tahun 1999 atau mengalami 

pertumbuhan sebesar  247.8%.  Ekspor 

ke US juga menggembung sebesar 

US$253,17 juta pada tahun 1999. Dan 

ekspor ke Jepang mencapai US$112,19 

juta. Sementara itu Asmindo memper-

kirakan ekspor furnitur tahun 2001 

mencapai sekitar US$1,47 miliar. Ekspor 

ke Eropa bisa jauh melebihi angka 

ekspor ke US.  Tak pelak lagi penolakan 

itu akan memberikan kerugian besar dan 

citra yang negatif terhadap produk kayu 

Indonesia. Isu yang penting yang disam-

paikan dalam berita tersebut adalah 

bahwa ada kecenderungan isu eko-

labeling dipergunakan oleh negara-

negara maju untuk mendapatkan 

keuntungan dengan menekan harga 

serendah-rendahnya produk furnitur/ 

kayu dari negara 

b e r k e m b a n g  

k h u s u s n y a  

furnitur tanpa 

s e r t i f i k a t  

ekolabeling.  

S e b e r a p a  

b e n a r k a h  

pernyataan ini? 

I n d o n e s i a n  

N e t h e r l a n d s  

Association (INA) 

m e n y a t a k a n  

sekitar 10-20% 

berbahan baku 

kayu dari Indone-

sia tidak bisa 

menembus pasar 

di kawasan Eropa 

k a r e n a  t i d a k  

dilengkapi dengan 
25sertifikat ekola-beling . Dari aspek 

furnitur Jerman memang tergolong 

negara yang menarik. Jerman merupa-

kan negara Eropa yang leading dalam 

produksi furnitur. Furnitur produksi 

Jerman menguasai sekitar 27% dari total 

produksi furnitur Eropa. Setelah lima 

tahun mengalami penurunan produksi 

yang mencapai 2,7%/tahun dari tahun 

1993-1997, pada tahun 1998 produksi 

furnitur Jerman dikabarkan meningkat 

+3,3% walaupun tidak bertahan pada 

tahun 1999. Jerman juga merupakan 

negara pengekspor kedua di dunia 

(setelah Italia) dan menduduki 

peringkat pengimpor kedua setelah 

Amerika Serikat. Setelah mengalami 

kenaikan 10% pada tahun 1998, ekspor 

furnitur Jerman meningkat menjadi 

8,5% pada tahun 1999 dengan harga yang 

konstan; meskipun impor furnitur ke 

16

Dwi R. Muhtaman



Jerman juga meningkat sampai 10%. 

Jerman juga adalah pasar terbesar untuk 

furnitur rumah-kantor (home office) di 

Eropa dengan market share sebesar 35% 

diikuti oleh UK, Skandinavia, Perancis, 

Italia, Spanyol dan Nederland.
Sampai saat ini produk furniture-lah yang 

merupakan produk kayu terbesar yang 
26bersertifikat . Kayu jati yang dihasilkan 

oleh Perum (sebelumnya PT) Perhutani 

merupakan kayu jati pertama dan satu-

satunya bersertifikat hingga Oktober 

2001. Sayangnya, permintaan yang tinggi 

terhadap produk bersertifikat tidak 

diimbangi dengan ketersediaan bahan 

bersertifikat yang memadai.  Karena itu 

tidak heran kalau beberapa perusahaan 

tidak bisa menggunakan status 

perusahaan bersertifikat CoC karena 

tidak adanya bahan baku bersertifikat. 

Lebih parah beberapa perusahaan 

seperti KASTRACO GmbH seperti ditulis 

oleh BothEnds terpaksa menggunakan 

kayu bukan bersertifikat namun 

menggunakan label FSC pada furni-
27turenya . Untuk mengatasi kesulitan 

bahan baku dan mungkin juga untuk 

mengambil jalan pintas pada tahun 2000 

sekelompok penghasil furnitur kebun 

(garden furniture) di Jawa yang 

mempunyai hubungan dengan pasar 

Jerman membentuk aliansi yang disebut 

ALINDO 2000.  Kelompok ini mencoba 

untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi dengan mempromosikan 

kepentingan industrinya melalui FSC 

yaitu dengan berusaha membentuk FSC 

Working Group di  Indonesia. 'Working 

Groups' merupakan elemen penting 

dalam sistem FSC. Biasanya dalam 

working group FSC terdiri dari tiga 

'kamar'('chambers'), dengan setiapnya 

mempunyai suara yang sama seperti 

sistem di FSC sendiri. ALINDO 2000 

dimaksudkan untuk berdiri sebagai 

kamar ekonomi. Seorang konsultan 

disewa untuk menjajagi dan mendorong 

ornop Indonesia membentuk kamar 

lingkungan dan kamar sosial. Namun 

inisiatif ini gagal karena tidak mendapat 
28dukungan yang memadai . 

Dari penjelasan di atas, dapat disim-

pulkan bahwa dampak dari sertifikasi 

yang paling ditakuti oleh negara-negara 

penghasil kayu adalah bahwa mereka 

menghadapi mekanisme "Green Protec-

tionism". Beberapa negara menganggap 

hal ini merupakan suatu hambatan non-

tarif jika secara efektif melarang produk 

yang tidak bersertifikat untuk mengikuti 

standar pasar yang akan dimasuki, atau 

dengan kata lain, terdapat diskriminasi 

bagi produk non-sertifikasi. Jika 

dianggap sebagai hambatan non-tarif, 

maka sertifikasi dimasukkan dalam 

golongan hambatan teknis, yaitu 

Product Characteristic (persyaratan 

yang harus dimiliki atau dipenuhi bagi 

barang yang diimpor) dan Labelling 

Requirements (pemberian label untuk 

barang impor yang harus dipenuhi oleh 

pengekspor. 

Dengan kenyataan seperti itu, di mana 

Jerman merupakan bukan saja eksportir 

besar tetapi juga merupakan importir 

terbesar, sangat beralasan kalau ada 

anggapan bahwa Jerman dan negara-

negara besar hanya melaksanakan 

politik dagang melalui isu ekolabeling. 

Namun bukankah hal ini bisa dilihat 

sebagai Environment Trade Measure, 

artinya pembatasan perdagangan yang 

dilakukan ditujukan untuk melindungi 

lingkungan. Yang termasuk di dalamnya 

adalah larangan impor, standar produk, 

standar pengaturan produksi ekspor 

sumber daya alam dan skema label 
29ekologis . Karena itu  perdagangan dan 

lingkungan hidup merupakan dua hal 
30yang sejalan dan menguatkan . 

Liberalisasi perdagangan merupakan 

sebuah alat yang diperlukan untuk 

mempromosikan sustainable develop-

ment. Perdagangan dibutuhkan untuk 

mengembangkan ekonomi dunia, 

khusus-nya berguna bagi kemajuan 
31negara berkembang . Negara-negara ini 

bergantung pada sumber daya alam 

untuk memperoleh devisa, namun 

seringkali kebijakan perdagangan 

dewasa ini mengakibatkan degradasi 

lingkungan atau kerusakan alam dalam 

waktu yang lama, yang pada akhirnya 

mempengaruhi ekonomi negara itu di 

masa yang akan datang.

Namun yang patut ditekankan adalah 

sertifikasi sifatnya sukarela, sehingga 

suatu negara tidak dapat memaksakan 

suatu produk kayu harus disertifikasi. 

Semuanya dikembalikan ke pasar 

(market driven). World Trade Organi-

zation (WTO) yang merupakan lembaga 

internasional yang mengatur perda-

gangan internasional tidak menjamin 

apakah suatu barang disertifikasi atau 

tidak, ia hanya memfokuskan pada efek 

sertifikasi tersebut pada perdagangan, 

yang sampai saat ini menurut WTO 

belum dapat dibuktikan. WTO juga 

hanya mengurus permasalahan yang 

ber-hubungan dengan perdagangan, jika 

terdapat diskriminasi perdagangan, 

maka pihak yang dirugikan dapat 

melapor ke organisasi perdagangan ini. 

Namun sebenarnya, melalui pendahulu-

nya GATT telah memiliki perhatian yang 

cukup tehadap perdagangan dan 

lingkungan. Pada tahun 1965, GATT 

telah memiliki "Komisi Perdagangan dan 

Pembangunan" yang memperdulikan 

persoalan perdagangan di bagian bumi 

selatan. Pada tahun 1972, komisi itu 

membentuk sebuah kelompok yang 

dinamakan "Tindakan Terhadap Ling-

kungan dan Perdagangan Internasional". 

Kelompok ini dibentuk setelah muncul-

nya kecemasan yang diungkapkan pada 

Konferensi PBB mengenai Lingkungan 

Manusia yang menyatakan bahwa 

kepentingan lingkungan akan meng-

hambat perdagangan. 

Sekarang, perangkat utama yang 

dimiliki GATT untuk menangani masalah 

lingkungan adalah Pasal XX dan 

persetujuan mengenai hambatan teknik 

terhadap perdagangan. Pasal XX 

menyatakan bahwa setiap negara 

memiliki hak untuk menggunakan 

tindakan perdagangan yang perlu untuk 

melindungi kehidupan atau kesehatan 

manusia, hewan, dan tumbuhan dan 

berkaitan dengan pengawetan sumber 

daya alam yang dapat habis jika 

tindakan semacam itu diterapkan juga 

untuk membatasi produksi dan konsumsi 

dalam negeri. Tindakan itu tidak boleh 

menghasilkan diskriminasi yang sewe-

nang-wenang atau tidak dapat dibenar-

kan berlaku di semua negara yang 

keadaannya sama dan tindakan itu tidak 

boleh merupakan pembatasan terselu-

bung atas perdagangan internasional.

Persetujuan mengenai hambatan teknik 

terhadap perdagangan memberikan 

kerangka untuk menangani masalah 

yang berkaitan dengan perdagangan di 

tingkat multilateral yang timbul akibat 

peraturan dan standar teknis. Persetuju-

an itu mendorong penyelarasan ber-

bagai standar di tingkat internasional 

dan  secara tertulis mengakui bahwa:

"tidak ada negara yang dilarang 

untuk mengambil tindakan yang 

diperlukan …untuk melindungi 

kehidupan atau kesehatan manusia, 
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hewan, dan tumbuhan, atau 

lingkungan...asalkan tindakan itu 

tidak dilakukan dengan cara yang 

merupakan sarana diskriminasi yang 

sewenang-wenang atau tidak dapat 

dibenarkan berlaku di semua negara 

yang keadaannya sama, sebagai 

pembatasan terselubung terhadap 

perdagangan internasional"

Seperti disampaikan oleh Bass dan 

Simula (1999) dalam diagram di bawah 

ini, pasar merupakan “hadiah” puncak 

dari upaya pengelolaan hutan yang baik.  

Sementara yang menjadi dasarnya 

adalah kebijakan yang baik, berbagai hak 

dan kelembagaan yang mendukung 

upaya pengelolaan hutan yang lestari.

Komitmen Perusahaan Kelas Dunia
 
Pada tanggal 14 Maret 2001 dari London 

dilaporkan bahwa sepuluh perusahaan 

terkemuka dunia mungkin akan mampu 

membantu penyelematan hutan dunia.  

Ini dimungkinkan karena perusahaan-

perusahaan tersebut memberi komit-

mennya untuk membeli dan memasarkan 

produk-produk kayu hutan yang ber-

sertifikat.

Jika dikelola dengan tepat, seperlima 

hutan dunia mampu memberi memasok 

kayu industri yang diperlukan untuk 

memenuhi proyeksi kebutuhan masa 

depan.  Sepuluh perusahaan terkemuka 

itu akan mampu mewujudkannya.  

Menurut laporan WWF "The Forest Indus-

try in the 21st Century", jika sepuluh 

perusahaan global itu yang mendominasi 

industri mengadopsi proses pengelolaan 

yang efektif seperti dalam Forest 

Stewardship Council (FSC), permintan 

konsumen yang terus tumbuh dapat 

terus terpenuhi sedikitnya  dari 600 juta 

hektar hutan sekitar dua kali ukuran 

India, atau seperlima hutan dunia. 

Dukungan mereka atas FSC akan 

memberikan critical mass yang diper-

lukan untuk merubah praktek-praktek 

kehutanan seluruh dunia, dan meng-

hentikan kerusakan hutan perawan atau 

hutan dengan ekosistem yang rentan.  

Laporan itu juga menyoroti hampir 100 

perusahaan terkemuka yang meng-

operasikan produksinya pada skala besar 

yang menyebar di banyak negara. 

Di antara 10 perusahaan terkemuka yang 

didaftar WWF, lima perusahaan adalah 

pemroses  kayu terbesar  ya i tu   

International Paper, Georgia Pacific, 

Weyerhaeuser, Stora-Enso dan Smurfit 

Stone Container. Antar mereka, lima 

perusahaan mengolah sekitar duapulu 

persen kayu industri dunia. Lima 

pembeli kayu terbesar yaitu Home 

Depot, Lowes, IKEA, Kimberly-Clark and 

Proctor & Gamble. Home Depot, Lowes 

dan IKEA sudah secara aktif mendukung  

FSC. Stora-Enso bahkan mempunyai 

hutan yang disertifikasi FSC di Swedia. 

WWF menyerukan perusahaan pengolah 

kayu dan pembeli lainnya untuk 

mendukung  penuh  FSC dan menjadi 
32  pemimpin penyelamatan hutan dunia .  

33 
Industri Hutan Abad  21

Perusahaan-perusahaan di bawah ini 

dinilai merupakan perusahaan industri 

pengolah hasil hutan terbesar yang akan 

mempunyai dampak penting dalam 

mempengaruhi hutan di dunia. Mereka 

termasuk 

Perusahaan Pengolah Terkemuka 

(Top 5).  

Data berikut ini adalah data pada tahun 

2001. Saat ini mungkin situasinya sedikit 

berubah.

International Paper
USA
Worlds #1 Wood Processor 

International Paper adalah perusahaan 

kertas dan hasil hutan terbesar dunia, 

mengolah lebih dari 100 juta meter 

kubik kayu setiap tahun. Angka ini 

merupakan lebih dari sepertiga pesaing 

terdekatnya, lebih dari seluruh produksi 

tahun dari Swedia, Finlandia atau  

British Columbia dan hampir dua kali 

konsumsi tahunan masyarakat Inggris. 

Perusahaan ini didirikan pada tahun  

1898 di Amerika Serikat. Kemudian 

meluas ke Kanada dan Amerika Utara 

pada tahun  1920-an dan, pada 1950-an, 

mulai memperluas ke mancanegara. 

International Paper memiliki lebih dari 

14.8 juta  acres hutan di seluruh dunia 

dan merupakan pemilik lahan huta 

terbesar di Amerika dengan menguasai  

12.5 juta acres.

International Paper adalah perusahaan 

global yang beroperasi di  Eropa, Afrika, 

Asia dan  America Latin dengan fasilitas 

produksi di  50 negara dan pelanggan di 

lebih dari 130 negara. International 

Paper mempunyai lebih dari 117,000 

karyawan dan penjualan pada 2000 

mencapai  $28.2 milyar. 

www.internationalpaper.com
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Perusahaan yang mengklaim berkomit-

men terhadap kehutanan yang lestari ini, 

sedang melakukan sertifikasi  ISO14001 

dan menjalin kerjasama dengan  the 

American Forest and Paper Association's 

Sustainable Forestry Initiative (SFI). SFI 

adalah program sertifikasi yang didukung 

oleh industri namun mempunyai sistem 

dan standar yang jauh lebih lemah dari  

FSC dan, daam pandangan WWF, tidak 

memenuhi  persyaratan standar  

kehutanan yang lestari. 

WWF saat ini sedang meminta Inter-

national Paper untuk membuktikan 

komitmen lingkungan perusahaan 

dengan bergabung dalam  the Global 

Forest and Trade Network (GFTN) dan 

meminta akreditasi FSC bagi perusahaan 

dan pemasoknya. 

Telah mengembangkan konsep-konsep 

sustainable development report

Georgia-Pacific Corporation
USA
Worlds #2 Wood Processor 

 

Georgia-Pacific adalah perusahaan 

produk-produk hutan terbesar kedua di 

dunia, mengolah sekitar  65 juta meter 

kubik kayu per tahun. 

Didirikan pada 1927 di Augusta, Georgia, 

Amerika Serikat perusahaan ini tumbuh 

dengan ekpansi dan akuisisi untuk 

menjadi manufaktur tisu terkemuka  

dunia dan salah satu manufaktur  dan 

distributor kertas dan produk bangunan 

terbesar. Perusahaan ini mempekerja-

kan lebih dari  85,000 orang pada hampir 

sekitar 600 fasilitasnya di Amerika, 

Kanada dan 11 negara lain. Nilai pen-

jualan pada 2000 mencapai  $22 milyar 

dolar amerika. 

Georgia-Pacific mempunyai strategi 

lingkungan dan advokasi kehutanan 

lestari. Perusahaan ini berpartisipasi 

juga dalam skema sertifikasi SFI. 

WWF saat ini sedang meminta Georgia-

Pacific  untuk membuktikan komitmen 

lingkungan perusahaan dengan berga-

bung dalam  the Global Forest and Trade 

Network (GFTN) dan meminta akreditasi 

FSC bagi perusahaan dan pemasoknya. 

Kemajuannya sangat lamban hingga saat 

ini. 

Dalam web terakhir yg diakses 18 Juni 

2004, tidak ada data dan informasi 

www.gp.com

mengenai sertifikasi atau FSC.

Weyerhaeuser
USA
Worlds #3 Wood Processor 

Weyerhaeuser mengolah sekitar 50.1 

juta meter kubik kayu tiap tahun untuk 

papan, plywood, oriented strand board, 

particleboard, market pulp, newsprint, 

paper dan  containerboard.

Dimulai pada Januari 1900, Weyer-

haeuser tumbuh melalui akuisisi untuk 

menjadi perusahaan pengolah kayu 

terbesar ketiga di dunia dengan sekitar  

45,000 karyawan dan $16 milyar 

penjualan pada  2000.

Weyerhaeuser mengklaim berkomitmen 

terhadap kehutanan lestari, pencegahan 

dan pengurangan polusi,  konservasi dan 

daur ulang. Perusahaan telah mendapat-

kan akreditasi ISO14001 bagi salah satu  

perusahaananya Georgia Timberlands 

dan Wood Supply Groups dan telah 

mengumumkan komitmen yang lebih 

lanjut terhadap standar. Perusahaan 

juga menghasilkan laporan lingkungan 

tahunan. 

Weyerhaeuser mendukung skema 

sertifikasi  SFI. 

WWF membuka  d ia log  dengan   

Weyerhaeuser tentang komitmen 

lingkungan mereka dan mendorong untk 

bergabung dalam  the Global Forest and 

Trade Network (GFTN) dan meminta 

akreditasi FSC bagi perusahaan dan 

pemasoknya. 

Stora Enso
Finland
Worlds #4 Wood Processor 

Stora Enso adalah sebuah perusahaan 

produk-produk hutan yang terintegrasi 

menghasilkan kertas majalah, news-

print, fine papers dan  packaging boards 

dan dengan penggergajian yang sangat 

ekstensif. Perusahaan ini mengakuisisi 

perusahaan Amerika, Consolidated 

Papers pada 2000 dan melakukan 

ekspansi ke  Eropa, Amerika Utara dan 

Asia.

Penjualan pada 1999 adalah $10.7 milyar 

dan perusahaan mempekerjakan sekitar  

45,000 orang di lebih 40 negara. 

Perusahaan memiliki sekitar  2.6 juta 

hektar hutan di Finland dan Swedia, 

www.weyerhaeuser.com

www.stora enso.com

sekitar 0.3 juta hektar di Amerika dan 

areal hutan yang luas di Kanada dan 

Portuga.

Stora Enso mempunyai kebijakan 

tanggung-jawab sosial dan lingkungan 

dan mengklaim komitmen untuk 

mengembangkan bisnis dengan tang-

gungjawab ekologi, sosial dan ekonomi. 

Perusahaan ini telah terdaftar pada  the 

Dow Jones Sustainability Group Index.

Perusahaan Swedia, Stora bergabung 

dengan perusahaan Finnish, Enso pada 

1998. Stora melanjutkan untuk sertifi-

kasi FSC pada semua perusahaan 

hutannya d Swedia, sejumlah hampir  

1.5 juta hektar. Namun Enso, meng-

gunakan sitem sertifikasi Finnish (FFCS).  

FFCS masih belum diakreditasi  FSC.  

Stora Enso di Amerika juga bergabung 

dalam  (SFI). Kedua merupakan sistem 

sertifikasi yang jauh lebih lemah dari 

FSC. 

Smurfit-Stone Container Corporation
USA
Worlds #5 Wood Processor 

Smurfit-Stone Container Corporation 

menghasilkan kontener dan container-

board, karton dan pengepakan. 

Perusahaan ini membeli kayunya di 

pasar bebas, tetapi juga memiliki 

sekitar  130,000 acres hutan di Kanada.  

Smurfit-Stone merupakan salah satu 

pendaur-ulang kertas fiber, digunakan 

untuk produksi  paperboard.  Perusa-

haan mengumpulkan dan mengolah 

sekitar 7 juta ton kertas daur ulang per 

tahun.

Dengan berkantor pusat di Chicago, 

Smurfit-Stone mempunyai sekitar 

40,000 karyawan dan nilai penjualan 

pada 2000 mencapai $8.8 milyar. 

Smurfit-Stone memiliki lebih dari 300 

fasilitas di seluruh dunia. 

Sedangkan daftar dibawah ini merupa-

kan Pembeli Terkemuka Dunia (Top 5). 

Data  dikumpulkan pada tahun 2001.  

Pada saat ini situasi, komposisi komit-

men, kepemilikan dan asetnya mungkin 

sudah berubah.

The Home Depot
USA
World's #1 Wood Buyer

 

www.smurfit-stone.com

http://homedepot.com
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didirikan pada 1978 di Atlanta, 

Amer ika,  The Home Depot  

merupakan ritel bahan-bahan 

bangunan (home improvement) 

terbesar di dunia dengan lebih dari 

1.000 toko di Amerika, Kanada, Cili, 

Puerto Rico dan Argentina. 

Persediaannya meli-puti  50,000 

jenis/item untuk bahan pengerjaan 

sendiri (DIY-Do It Yourself) dan 

pasar bagi tukang bangunan 

profesional. Rata-rata luas tokonya 

sekitar 130,000 square feet. Home 

Deport berharap untuk memiliki 

lebih dari  2,300 toko di Amerika 

pada akhir  2004.

Perusahaan mempekerjakan 

201,000 orang dan nilai penjualan 

pada  1999 mencapai  $38.4 milyar. 

Pada February, 2000 Home Depot 

terdaftar dalam majalah Fortune 

edisi "Top Ten Most Admired 

Companies" dan selama tujuh tahun 

berturut-turut perusahaan ini 

masuk dalam peringkat  Fortune 

sebagai "America's Most Admired 

Speciality Retailer".

Enam tahun lalu (dari 2001),  The Home 

Depot merupakan ritel bahan bangunan 

pertama di Amerika yang mengadopsi 

prinsip-prinsip FSC. The Home Depot 

adalah anggota dari the Certified Forest 

Products Council (CFPC)  sebuah 

organisasi sertifikasi yang bekerja dalam 

kemitraan dengan FSC  dan anggota  the 

Global Forest and Trade Network 

(GFTN).
  

Lowe's
USA
World's #2 Wood Buyer

Lowe's adalah rantai usaha bahan 

bangunan nomor dua di Amerika, setelah 

The Home Depot. Lowe's adalah ritel 

terbesar ke-15 di Amerika dan ritel ke-34 

terbesar di dunia. Lowe's mempunyai 

lebih dari 640 toko di 40 negara bagian 

dan mencapai penjualan  $15.9 juta 

pada  2000.  Luas toko rata-rata yang 

dimiliki adalah sekitar  150,000 square 

foot. 

Superstore Lowe's menyediakan kebu-

www.lowes.com

tuhan bagi DIY dan bangunan komersial. 

Perusahaan ini menjual sekitar 40,000 

jenis produk dari mencakup papan dan 

peralatanlistrik sampai dekorasi rumah. 

Lowe's termasuk perusahaan Fortune 

200, mempekerjakan lebih dari  100,000 

orang dan telah terdaftar tiga kali 

sebagai salah satu  "100 Best Companies 

to Work for in America".

Mengikuti jejak The Home Depot, Lowe's 

mengadopsi prinsip-prinsip FSC.  Lowe's 

adalah anggota the Certified Forest 

Products Council (CFPC)- sebuah 

organisasi sertifikasi yang bekerja dalam 

kemitraan dengan FSC  dan anggota  the 

Global Forest and Trade Network 

(GFTN).
 

IKEA
Sweden
Worlds #3 Wood Buyer

 

Didirikan pada 1943, IKEA adalah 

perusahaan yang dimiliki pribadi, ritel 

furnitur global yang berbasis di Swedia. 

IKEA merupakan salah satu ritel produk 

jadi furnitur terbesar dunia dengan 159 

www.ikea.com
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toko di 29 negara. Sekitar 230 juta orang 

mengunjungi toko IKEA pada tahun 2000 

dan perusahaan mempunyai penda-

patan tahunan sekitar  $8.5 juta. 

IKEA menggunakan kayu terutama dari 

Skandinavia, Eropa Timur dan Cina. 

Konsumsi kayu perusahaan meningkat 

dengan cepat, pada laju  antara 15 - 20 

persent per tahun. Selama 1999, 

perusahaan mengkonsumsi lima juta 

meter kubik kayu. 

IKEA baru-baru ini mengetatkan prosedur 

pembelian yang meminta semua 

kontraktor IKEA untuk mencapai tujuan 

jangka panjang tentang sumber dari kayu 

yang harus berasal dari hutan yang 

dikelola dengan standar-standar ling-

kungan, sosial dan ekonomi dan dinilai 

oleh pihak ketiga.  Saat ini, FSC adalah 

sistem satu-satunya yang diakui IKEA. 

IKEA sudah membeli produk hutan 

bersertifikat FSC dari beberapa negara 

dan sedang memperluas sumber-sumber 

tambahan yang memungkinkan. 
 

Kimberly-Clark
USA
World's #4 Wood Buyer

 

Kimberly-Clark adalah perusahaan 

produk-produk konsumsi  g lobal  

terkemuka dan manufaktur tisu terbesar 

di dunia. Lebih dari 50 persent perjualan 

perusahaan berhubungan dengan produk 

tisu yang menggunakan product brand 

antara lain Kleenex and Scott.  Kimberly-

Clark juga memhasilkan jenis-jenis 

perawatan pribadi, sejak  1997, 

perusahaan telah memperluas sampai 

mencakup industri produk kesehatan.  

Produk Kimberly-Clark lain yang terkenal 

misalnya  Huggies, Pull-Ups dan  Kotex.

Perusahaan mempekerjakan sekitar 

55,000 staf dan mempunyai angka 

penjualan hampir  $14 milyar pada 2000.  

Kimberly-Clark mempunyai fasilitas 

manufaktur di  40 negara dan penjualan 

di lebih dari 150 negara seluruh dunia.  

Sejak 1983, perusahaan ini telah 

terdaftar sebagai perusahaan "Most 

Admired" dari majalah Fortune. 

Kimberly-Clark mempunyai kebijakan 

lingkungan dan menjalankan inisiatif 

lingkungan di negara-negara yang ber-

beda, termasuk bahan daur ulang, dan 

konversi limbah emnjadi enerji. 

www.kimberly-clark.com

Meskipun Kimberly-Clark mempunyai 

kebijakan tidak menggunakan kayu dari 

hutan tropika dan telah menerapkan 

program manajemen kehutanan, 

mereka bukan anggota FSC dan masih 

belum mengambil langkah positif untuk 

bergabung dalam sertifikasi. 

Procter & Gamble
USA
Worlds #5 Wood Buyer

 

Berbasis di Amerika Serikat dan didirikan 

pada 1837, Procter & Gamble (P&G) 

adalah perusahaan di dunia untuk 

produk perawatan pribadi dan rumah 

tangga.  Produk mencakup  laundry dan 

pembersihan, barang-barang kertas, 

kecantikan, makanan dan minuman, 

pakan binatang piaraan dan perawatan 

kesehatan. Produk yang terkenal 

misalnya Pampers, Tampax, Pantene, 

Tide, Jif dan Pringles.   

Penjualan perusahan pada tahun 2000 

mencapai sedikit di bawah  $40 milyar.  

P&G mempunyai karyawan 110,000 

orang di dunia.  Fasilitas manufakturnya 

ada di  Jerman, Meksiko, Korea Selatan, 

Thailand dan Inggris. 

Meskipun tidak tersedia data yang 

memadai namun diperkirakan perusaha-

an mengkonsumsi sekitar tujuh juta 

meter kubik log per tahun. 
 

Penutup

Sambutan pasar terhadap produk-

produk bersertifikasi cenderung terus 

me-ningkat. Tetapi sayangnya hal itu 

hanya terjadi pada kelompok pengecer 

(retailer). Konsumen akhir nampaknya 

masih sangat rendah tingkat apresiasi-

nya terhadap produk bersertifikat.  

Perusahaan-perusahaan pemberli ter-

kemuka di atas mengadopsi kebijakan 

sertifikasi lebih karena untuk mening-

katkan dan menjaga  public image.  LSM 

juga lebih banyak menggunakan 

enerjinya untuk memprotes tingkah laku 

perusahaan-perusahaan besar.

Sementara itu kalangan produsen yang 

tengah mencoba mendapatkan serti-

fikat masih belum mendapatkan price 

premium  yang dijanjikan pasar.  Tetapi 

betapapun pasar nampaknya juga 

sedang mengibarkan benderanya sendiri 

www.pg.com

dengan logikanya sendiri.

Tantangan besar yang harus dihadapai 

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) ke 

depan adalah mampukah LEI menembus 

pasar produk bersertifikat yang saat ini 

dimoninasi oelh FSC?  Memang satu dua 

pengecer besar seperti B&Q di Inggris 

telah menyatakan komitmennya untuk 

menerima produk berlogo LEI.  Namun 

masih kerja keras LEI dan para 

pendukungnya untuk mengenalkan logo 

LEI di pasar internasional.  Disamping itu 

bagaimana dengan pasar domistik di 

Indonesia sendiri. Akan merupakan 

inisiatif yang amat menarik jika LEI 

mampu menciptakan pasar produk 

bersertifikat bagi perusahaan dan 

konsumen di Indonesia. Mampukah men-

dorong penggunaan kayu bersertifikat 

bagi gedung-gedung dan perabot kayu 

yang digunakan oleh lembaga-lembaga 

internasional dan LSM di Indonesia?
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Pengantar Redaksi

dirintis pada tahun 1993, Lembaga 

Ekolabel Indonesia (LEI) telah mengukuhkan 

perannya yang penting dalam dunia sertifikasi 

hutan di Indonesia. Sistem dan standar 

sertifikasi sudah dikembangkan dan telah pula 

digunakan untuk melakukan penilaian sertifkasi 

pada beberapa unit manjemen hutan.  

Memasuki usia de factonya yang ke-10 LEI 

setidaknya telah mampu men-capai dua tujuan 

utamanya, yaitu: 

! Mengupayakan terciptanya suatu sistem 

sertifikasi dalam penggunaan, pengolahan 

dan pemanfaatan sumber daya hutan dan 

sumberdaya alam lainnya guna menjamin 

pelestarian dan pemeliharaan sumberdaya 

tersebut.
!  Mengembangkan pola, sistem standar dan cara 

p e n e r a p a n  s e r t i f i k a s i  p e n g e -

lolaan/pemanfaatan sumberdaya hutan, 

produk-produknya, termasuk lacak-balak 

(chain of custody) dan pelabelan produk, 

sebagai salah satu alat ukur dalam 

pengelolaan/pe-manfaatan sumberdaya 

alam yang berwawasan lingkungan.

Memang secara operasional LEI praktis baru 

bekerja sekitar 4-5 tahun, namun investasi 

pemikiran, finansial dan kerja-kerja lapangan 

tidak sedikit untuk mendorong perbaikan 

pengelolaan hutan Indonesia melalui sertifikasi. 

Pertanya-annya adalah betulkah ada perbaikan, 

seberapa besar perbaikan tengah terjadi. Atau 

malah sebaliknya: alih-alih ada peningkatan 

kinerja pengelolaan hutan, kehancuran hutan 

makin menghebat. LEI sendiri mengakui betapa 

sulitnya me-mainkan dengan cantik sertifikasi di 

atas gelombang pengelolaan hutan yang tidak 

kunjung membaik. Satu-satunya unit 

manajemen  seluas 90.000 ha (dari dua juta ha 

total hutan yang dinilai dari beberapa unit 

manajemen) yang lulus kini menjadi tidak saja 

ikon keberhasilan sertifikasi tetapi juga menjadi 

sasaran debat/kritik/ gugatan khususnya dari 

kalangan LSM. 

SEJAK 

Melihat kenyataan makin destruktifnya hutan 

Indonesia kini, baik yang disebab-kan oleh 

kegagalan penegakan hukum, kebijakan yang 

tidak kondusif, maupun maraknya korupsi dan 

kolusi, dimana-kah posisi sertifikasi sebagai 

instrumen menuju pengelolaan hutan yang 

lestari?  Sejalan dengan antusiasme “ekspe-

rimen” sertifikasi, bergemuruh juga hambatan-

hambatan utama menuju pengelolaan hutan yang 

lestari. Dan hambatan-hambatan ini umumnya 

justru berada di luar wilayah kemam-puan 

perangkat sertifikasi untuk bisa mengatasinya 

pada kasus Indonesia.

Bisa disebutkan sedikitnya tiga hambatan utama, 

yaitu pertama, seng-keta status kawasan hutan 

(perusahaan dengan masyarakat; perusahaan 

dengan perusahaan; dan perusahaan dengan 

sektor lain).  Kedua, manajemen hutan 

(tebangan lebih, hubungan perusahaan dan 

masyarakat dan perlindungan fungi-fungsi 

ekologis). Ketiga, kebijakan pe-ngelolaan hutan 

(ekonomi biaya t inggi  dan lemahnya 

pengendalian). Ini tentu hanya menyebutkan 

beberapa saja dari sekian banyak aspek yang 

mengganggu pencapaian pengeloaan hutan di 

Indonesia. Hambatan-hambatan ini ternyata juga 

merupakan hambatan yang telah ada sepuluh 

tahun yang lalu ketika sertifikasi lahir di 

Indonesia. Dari cata-tan sejarah di bawah ini 

nampak bahwa sertifikasi diterima kalangan di 

Indonesia dengan mandat untuk mengatasi ham-

batan itu. Bagaimana perdebatan itu ber-

langsung?

Tulisan ini diterjemahkan dari versi aslinya yang 

ditulis oleh Christopher Elliot yang berjudul 

Forest Certification in Indonesia dari buku Forest 

Certification A Policy Perspective, yang 

diterbitkan oleh CIFOR, Bogor, Indonesia, tahun 

2000. Penterjemahan ini atas ijin dari Center for 

International Forestry Research (CIFOR). Artikel 

ini diterjemahkan oleh Agus E. Munaoraharjo dan 

telah disunting seperlunya oleh Dwi Rahmad 

Muhtaman. Versi bahasa Indonesia artikel ini 

menjadi tanggungjawab sepenuhnya redaksi e-

Label.





25

Dwi R. Muhtaman



Tabel 1

“ Isu-isu Kebijakan Dekade 1990”

Sebagaimana Diidentifikasi oleh menteri Kehutanan pada Tahun 1995

Ukuran Kebijakan
yang diidentifikasi
Menteri Kehutanan

Pendapat Koalisi
Menteri Keuangan

Pendapat Koalisi
Menteri Ling-
kungan Hidup

Kategori Isu-isu

Klasifikasi Lahan Peningkatan efisiensi
penggunaan lahan;

Identifikasi peningkatan
mekanisme

pengalokasian lahan

Menteri Kehutanan
terlalu banyak campur
tangan mengontrol tata
guna lahan. Klasifikasi
dan perencanaan tata
guna lahan sebaiknya

dikerjakan oleh menteri
terkait secara terpadu

Perencanaan tata guna
lahan yang lebih tepat

dan adil sebaiknya
dilakukan

Penguasaan hutan Mengurangi
perladangan berpindah;

Mengakui dan
menghormati nilai-nilai

budaya lokal;
Mengurangi

perambahan ke dalam
areal hutan

Konsesi-konsesi hutan
sebaiknya dialokasikan

dengan cara tender.
Pemegang HPH

sebaiknya bisa dikontrol
dengan sistem cek &

balance yang menuntut
mereka untuk mengelola

secara lestari

Reformasi penguasaan
hutan merupakan isu

vital. Keseluruhan
sistem sebaiknya

direformasi sehingga
dalam hal ini bukan saja
industri kehutanan yang

untung namun juga
masyarakat didorong
agar ikut melestarikan

hutan

Sistem Pendanaan
Hutan

Menciptakan lapangan
pendapatan melalui

pemanfaatan yang tidak
menimbulkan kerusakan
hutan, a.l. Ekoturisme;

Meningkatkan
kontribusi masyarakat

dalam pemanfatan
hutan

Sistem pendanaan hutan
sebaiknya direformasi
agar secara signifikan

meningkatkan perolehan
dana tersebut

Sistem pendanaan hutan
sebaiknya direformasi

dan perangsang
diberikan kepada
masyarakat agar

mengelola hutan secara
baik

Mengurangi jumlah dan
meningkatkan

penggunaan limbah
kayu gelondongan dan

pabrikan; Menganjurkan
pemanfaatan spesies-
spesies yang kurang
dikenal dan material-

material kecil;
menganjurkan

pemanfaatan bahan baku
berkelanjutan, a.l.

Limbah kertas

Industri Hutan Industri hutan sebaiknya
diliberalisasi dan ekspor

kayu glondongan
dilarang dan pajak

ekspor kayu gergajian
diubah atau dikurangi.

Peranan APKINDO
sebaiknya dibatasi

Ekspor kayu
glondongan sebaiknya
tidak dilakukan lagi dan

Menteri kehutanan
sebaiknya mengontrol

lebih baik kondisi
lingkungan

Meningkatkan sistem
manajemen hutan;

Meningkatkan
kontribusi HHNK;

Memantapkan stabilitas
lingkungan hidup;

Menganjurkan
konservasi tanah dan air;

Memperluas peran
masyarakat dalam

memanfaatkan hutan;
Menyediakan

mekanisme yang tepat
agar partisipasi rakyat

di bidang kehutanan dapat
berlangsung dengan

lancar

Manajemen Hutan Tingkat penebangan
kayu dari hutan-hutan

asli sebaiknya dikurangi
dan pemegang HPH

diberikan perangsang
ekonomis dan regulasi

agar bersedia mengelola
secara lestari

Sistem konsesi hutan
sebaiknya sama sekali

ditinjau ulang dan
masyarakat diberi

peluang untuk
memegang HPH.
Sertifikat dapat

membantu meningkatkan
pemantauan manajemen

hutan. Tingkat
penebangan kayu
glondangan harus

dikurangi terus-menerus

Hutan-hutan industri
dan pembangunan
industri pulp dan

kertas

Meningkatkan bahan
baku dari bukan hasil

hutan, a.l. Perkebunan
kelapa; Mengadakan

dan memperluas hutan
tanaman industri

Hutan-hutan industri
sebaiknya dibangun

secara terencana

Pengalihan dari hutan-
hutanasli menjadi hutan

industri secara sosial
dan ekologis tidak dapat

diterima

Kawasan Konservasi Membuat sistem
kawasan konservasi agar

memberi perlindungan
semaksimal mungkin

Tak ada pendapat Sistem kawasan
konservasi harus

diperkuat dan diperluas

Lain-lain Menanggapi dengan tepat
tekanan dari luar

berkaitan dengan isu
pemanasan global, anti
produk hutan tropis dan

proteksionisme di
tingkat perdagangan

internasional

Sumber: MOF, 1995: 10-11, GOI/FAO, 1990, SKEPHI, 1990, World Bank, 1995, Barber et.al., 1994, Soemitro, 1994,
Rapetto and Gillis, 1988, Goodland and Daley 1996, Potter 1991, Durand 1993b, Carrere and Lohmann, 1996,
King 1996,IUCN, 1991

26



27

Damar



28

Tabel 2. 

Kronologi peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi

secara perlahan-lahan program sertifikasi di Indonesia

E-Ditorial 
Year

“Gebrakan” terhadap para pemegang konsesi
yang melanggar regulasi dimulai

Peristiwa-peristiwa Nasional

Peristiwa-peristiwa Internasional

berkaitan dengan pengembangan

sertifikasi di Indonesia

1989 Diskusi-diskusi oleh ITTO guna penyusunan
proposal proyek persiapan untuk studi kela-
yakan pelabelan produk-produk kayu

Sertifikasi oleh Smartwood diterapkan pada
hasil-hasil yang dikelola oleh Perum Perhu-
tani

Laporan tentang kehutanan dari GOI/FAO
diterbitkan

1990 Parlemen Austria menyetujui imbauan dari
para importir kayu tropis untuk secara suka
rela membatasi import dari negara-negara
dimana hutan tropisnya tidak dikelola seca
ra berkelanjutan

Target 2000 ITTO diterima;

Pedoman ITTO tentang manajemen hutan
berkelanjutan diterbitkan;

Bank Dunia merevisi kebijakan kehutanan
yang mendukung  pelaksanaan sertifikasi;

Parlemen Belanda menargetkan sejak 1995
hanya akan menerima impor kayu dari hu-
tan-hutan yang dikelola berkelanjutan

1991

1992 Kelompok kerja APHI menyusun persiapan
nasional dan kriteris tahap-konsesi untuk
manajemen hutan berkelanjutan

Trapenwald inisiatif diberlakukan di Jerman,

Keiteria ITTO untuk mengukur manajemen
hutan berkelanjutan;

Parlemen Austria meloloskan undang-un-
dang yang membatasi impor kayu tropis;

UNCED;

Masyarakat Eropa mengambil inisiatif untuk
melaksanakan ekolabeling

1993 Mr. Djamaluddin Suryohadikusumo men-
jadi Menteri Kehutanan

Proyek alur perdagangan kayu glondongan
oleh SGS;

Rencana kriteria dan indikator-indikator
APHI diedarkan;

Kementrian Kehutanan mengeluarkan de-
krit tentang kriteria dan indikator-indikator;

SGS/Kementrian Kehutanan mengadakan
seminar tentang sertifikasi;

Kelompok kerja LEI didirikan

Undang-undang Austria dimodifikasi;

FSC mengadakan sidang

1994 Penilaian terhadap pemegang konsesi
menggunanakan kriteria APHI diawali;

Pengembangan standar dan proposal
LEI dan dalam struktur kerja LEI;

Indonesia menandatangani konvesi Ke-
anekaragama hayati dan iklim;

Seminar sertifikasi diselenggarakan oleh
LEI, CIFOR dan FSC

Komosi kerja ITTO bidang sertifikasi meng-
adakan pertemuan-pertemuan dan meng-
hasilkan sejumlah laporan;

Target 1995 Belanda diubah menjadi 2000;

CIFOR memulai proyek pengujian berbagai
kriteria (termasuk yang dimiliki LEI)

1995 Penilaian ulang terhadap Perum Perhutani
diawali;

APHI melanjutkan penilaian lapang terhadap
para pemegang konsesi

LEI memulai uji coba kriteria

MOU ditandatangani antara LEI dan MOF

Program kebersihan sungai Prokasih guna
memantau polusi diluncurkan

Rencana Aksi Hutan Tropis Indonesia dipu-
blikasikan

Uji coba kriteria dan indikator CIFOR di Kali-
mantan diikuti dengan seminar sertifikasi di
Indonesia;

ISO/TC menolak proposal Canada tentang 
penyusunan standar sertifikasi produk-pro-
duk hasil hutan

Masyarakat Eropa menerima ketentuan per-
kayuan dari konvesi Lome yang mengatur
soal sertifikasi

1996 Kriteria LEI diubah dan uji lapang diadakan
lebih lanjut

Laporan kedua ITTO tentang sertifikasi;

ITTC menolak pendanaan proposal yang di
ajukan LEI;

Diskusi-diskusi tentang sertifikasi dilang-
sungkan di IPF dan dalam konferensi inter-
nasional yang berlangsung di Kuala Lumpur,
Brisbane dan Bonn

1997 Kriteria dan sistem sertifikasi LEI dirampung-
kan dan disetujui oleh MOF dan APHI dan
Standar Nasional

Lembaga Ekolebel Indonesia dipersiapkan
guna mengimplikasikan program sertifikasi
pada tanggal 6 Februari 1998

Kriteria LEI diubah dan uji lapang diadakan
lebih lanjut
Berbagai diskusi diselenggarakan atas kerja
sama antara FSC dan Lembaga Ekolabel
Indonesia menghasilkan saling pengakuan

1998

1999

LEI secara resmi menjadi badan hukum
Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia

1998*

Joint Certification Protocol pertama ditanda-
tangani antara LEI membentuk Tim untuk
CBO

Badan penyantun LEI membentuk Tim untuk
CBO

2001

Badan penyantun membentuk Tim-4 untuk
CBO (tim baru untuk CBO)

2003

2004 Caretacer LEI dibentuk untuk membenahi
kelembagaan LEI dan proses menuju CBO

Sumber: Nugroho (1995) dan beberapa wawancara. Keterangan 1998-2004 oleh editor
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Gagasan utama saat ini adalah 

memprioritaskan penyelesaian kriteria dan 

indikator-indikator dalam penilaian 

manajemen hutan berkelanjutan pada 

tingkat unit manajemen (Adiwoso, 1996: 36).
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Kelompok Kerja Lembaga 

Ekolabel Indonesia didek-

larasikan pada tahun 1993. 

Iima tahun kemudian 6 Februari 

1998  secara legal Yayasan Lembaga 

Ekolabel Indonesia didirikan.  Mela-

lui serangkaian konsultasi publik dan 

uji coba, pada awal 1998 Pokja 

ekolabel telah purna menyusun 

sistem sertifikasi Pengelolaan Hutan 

Alam Produksi  Lestari  yang 

kemudian diadopsi oleh Badan 

Standarisasi Nasional.  

LEI dengan keunikan posisinya- 

sesungguhnya dimpikan dan 

dirancang  untuk menjadi sebuah 

organisasi yang berbasiskan kons-

tituen multipihak. LEI merupakan 

organisasi yang berurusan dengan 

sumberdaya hutan (bagian dari 

cakupan SDA), dimana hutan pada 

hakikatnya merupakan barang 

publik. Sebagai barang publik, 

gayutnya publik mempunyai hak 

inheren untuk menentukan “nasib” 

hutan dalam konteks pengelolaan 

lestari. Maka, sejalan dengan hal 

tersebut, publik pun memiliki porsi 

penting dalam menjaga eksistensi 

dan kredibilitas LEI. Representasi 

publik dalam kelembagaan LEI 

diwadahi melalui adanya ke-

terlibatan langsung para pihak 

(konstituen) yang ber-kepentingan 

dalam penentuan kebijakan-

kebijakan strategis.

Walaupun LEI berbentuk yayasan 

sejak tahun 1998, prinsip-prinsip 

organisasi yang berbasis konstituen 

seperti: multipihak, transparansi 

maksimum, bertanggung-gugat 

telah dijalankan secara optimal.  

Hanya saja hal ini belum cukup bagi 

LEI untuk menunjukkan legitimasi 

bahwa lembaga ini telah benar-

benar berbasis konstituen secara 

definitif. Proses diskusi internal 

telah berlangsung lama untuk meng-

godok formulasi yang bisa meng-

hantarkan LEI menjadi organisasi 

berbasis konstituen.  

Pada tanggal 31 Januari 2001, 

melalui SK No: 001/BP-LEI/I/01 Prof 

Emil Salim selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan LEI membentuk 



Tim Pengkajian Lembaga Ekolabel sebagai 

Constituent-based Organization (CBO) yang terdiri 

dari Dr. Dradjad Wibowo sebagai ketua, Ir. Asep Sugih 

Suntana sebagai sekretaris dengan anggota Dr. Hariadi 

Kartodiharjo, Dr. Mubariq Ahmad dan Mas Achmad 

Santosa, LLM sebagai anggota.

Pada Februari dan Maret 2003 diadakan interview 

dengan beberapa pihak untuk menggali gagasan CBO.  

Pada Juni 2003 sebuah workshop diselenggakan 

dengan untuk: (1) Berbagi pengalaman mengenai 

pelaksanaan kegiatan sertifikasi hutan di Indonesia; 

(2) Mendiskusikan format kelembagaan sertifikasi 

yang tepat dalam upaya mendorong pengelolaan 

sumberdaya alam lestari melalui program sertifikasi 

LEI; dan (3) Merumuskan agenda transformasi 

kelembagaan LEI.

Workshop ini dihadiri oleh para pihak dari kalangan 

pemerintah, pengusaha, asosiasi, perguruan tinggi, 

lembaga penelitian, dan organisasi non pemerintah.  

Workshop juga dihadiri oleh dua wakil dari Badan 

Pengurus YLEI, Bapak Djamaludin Suryohadikusumo 

dan Bapak Ismid Hadad.

46

Workshop ini memberikan mandat kepada sepuluh 

orang (Hariadi Kartodihardjo, Agus Setyarso, Diah 

Rahardjo, Dwi Rahmad Muhtaman, Abdon Nababan, 

Heru Basuki, Trijoko Mulyono, Sofyan Warsito, Purwadi 

dan Haryanto R. Putro) sebagai Tim review yang akan 

menjagai proses LEI menuju CBO), dari kesepuluh orang 

ini kemudian diusulkan dibentuk tim inti yang akan 

mengkaji agenda transformasi kelembagaan LEI 

menjadi CBO. Tim inti ini terdiri dari Hariadi 

Kartodihardjo, Agus Setyarso, Diah Rahardjo, dan Dwi 

Rahmad Muhtaman. Dalam perjalanannya, Tim review 

dikenal sebagai Tim-10 sedangkan tim inti dikenal 

sebagai Tim-4.
 
Melalui surat keputusan Badan Pengurus Yayasan LEI 

NO: 003/BP-DP LEI/VII/03 Tim-4 diberi mandat sebagai 

Tim Penataan Kelembagaan LEI menuju Organisasi 

Berbasis konstituen. Lingkup kerja yang dimandatkan 

oleh BP-YELI meliputi: (1) Mengkaji kesesuaian 

organisasi berbasis konstituen bagi pencapaian visi 

Lembaga Ekolabel Indonesia, baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang; (2) Mengkaji bentuk dan tata 

laksana Lembaga Ekolabel Indonesia sebagai sebuah 

Info Kongres

[Yogyakarta] 



benahi infrastruktur kelembagaan sebelum pelaksana-

an kongres seperti yang dimandatkan oleh Tim-4 dan 

Badan Penyantun YLEI. 

Persiapan awal Kongres telah dimulai.  Pertemuan-

pertemuan dengan calon konstituen sampai dengan 

Juni sedang berlangsung di wilayah Jawa Timur, DIY dan 

Jawa Tengah, Riau, Samarinda dan Jakarta.  Pertemuan 

selanjutnya akan dilakukan di wilayah lain Kalimantan, 

Sumatra, Sulawesi, Papua dan Bali-Nusatenggara.
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organisasi berbasis konstituen; (3) Menyampaikan 

kepada publik mengenai hasil dan/atau per-

kembangan dari hasil butir 1 dan 2 pada pasal ini; dan 

(4) Merekomendasikan langkah-langkah per-siapan 

yang diperlukan apabila Lembaga Ekolabel Indonesia 

akan dikembangkan sebagai sebuah Organisasi 

Berbasis Konstituen.

Dalam rentang waktu efektif kurang lebih enam bulan, 

Tim-4 melakukan diskusi-diskusi baik di internal tim 

maupun dengan beberapa narasumber yang dipandang 

kompeten.  Untuk memperkaya masukan dari publik, 

Dwi Rahmad Muhtaman memfasilitasi diskusi melalui 

milis Rimbawan Interaktif dari tanggal 29 Oktober 

sampai dengan 15 November 2003. 

Tim-4 menghasilkan dua laporan yang diserahkan 

kepada BP YLEI disertai rekomendasi-rekomendasi 

strategis yang terkait dengan rencana LEI menuju 

organisasi berbasis konstituen. Sebagai bagian dari 

transisi LEI menuju CBO, Badan Eksekutif LEI saat ini 

dipimpin oleh Caretaker yang terdiri dari Alan 

Purbawiyatna, Aditya Bayunanda dan Dwi R. 

Muhtaman. Diharapkan caretaker ini dapat mem-

Stakeholder Jumlah Instansi Stakeholder
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S
ertifikasi bukanlah faktor 

minimum yang paling 

menentukan performance 

kehutanan sekarang ini. Kalaupun 

diandaikan sebagai pintu dan 

jendela dari sebuah rumah, 

sertifikasi tidak mungkin dipasang 

mendahului fondasi rumah. Sudah 

begitu, pembukaan banyak front 

dalam gerakan kehutanan akan 

memperlemah posisi yang sudah 

lemah. Padahal, untuk memperbaiki 

performance kehutanan Indonesia 

diperlukan konsentrasi pada titik 

yang benar-benar strategis. 

Strategis, artinya kalau isu ini 

terjawab 95% problematika 

kehutanan kita bisa terselesaikan, 

walau tidak berarti sekonyong-

koyong kondisi hutan tersulap 

menjadi lebih baik.
 

Sertifikasi di level UM bukanlah 

jalan menuju perbaikan. Alasannya, 

hampir 90 persen  persoalan teknis 

manajemen hutan masih diatur 

(didikte?) oleh pemerintah. Sebut 

saja, dari mulai RKT, RKL, RKD, 

LHC, LHP dst harus se- 

"persetujuan" dan dilegalisir 

pemerintah. Bahkan jarak tanam, 

dan jenis tanaman apa yang
Harus di tanam juga diatur 

pemerintah, termasuk apa saja 

yang harus disumbangkan untuk 

acara 17-an dari camp UM. Ada 

fenomena TST (TST-tau sama tau 

itu kawannya ABS-asal bapak 

senang)  yang berkembang di 

antara para praktisi HPH, bahwa 

sehebat dan seilmiah apapun RK-

RK itu dibuat selama tidak men-

dapat "restu" pemerintah, jangan 

harap kegiatan bisa dilanjutkan. 

Lalu, mana ruang kreatifitas UM 

menuju perbaikan?

(Azis Khan, dari diskusi milis 

Rimbawan Interaktif)

Damar



Masihkah sertifikasi relevan?,” 

tanya peserta diskusi. Ini 

memang merupakan pertanyaan “
yang amat penting untuk dibahas. 

Tujuannya agar sertifikasi bisa 

ditempatkan pada “celah” yang tepat 

agar ia relevan dan efektif.  Dan 

sertifikasi juga harus terus menerus 

dikritisi agar ia tidak sekedar 

kegiatan rutin yang kehilangan 

makna misinya untuk mendorong 

sebuah perubahan pengelolaan 

hutan. Sikap kritis ini amat penting 

khususnya untuk kasus di 

Indonesia.

(Peserta diskusi, dari Rimbawan 

Interaktif)
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J
adi, sebaiknya pemerintah di 

luar CBO-LEI demi kebaikan 

CBO dan pemerintah. Paling 

tidak ada tiga alasan mengapa 

pemerintah sebaiknya tidak diper-

kenankan menjadi anggota di dalam 

CBO-LEI,
 
Pertama, rasanya pemerintah lebih 

pas diletakkan sebagai mitra dan 

sekaligus kompetitor bagi CBO-LEI, 

bukan merupakan konstituen  dari 

LEI.  Keduanya berlomba 

memperoleh kepercayaan dari 

clients-nya.  Pemerintah adalah 

entitas yang bertanggungjawab 

mengatur melalui berbagai kebijakan 

dan regulasi yang memungkinkan 

pengelolaan hutan yang baik dan 

lestari.  Adalah tanggungjawab 

oemerintah untuk menjadikan hutan 

itu lestari.  Ini juga bagus bagi 

pemerintah untuk tidak kikuk.  

Keputusan LEI akan mengikat 

konstituennya.  Sedangkan wakil 

pemerintah akan sulit diikat oleh 

keputusan LEI.  Mereka lebih terikat 

pada peraturan dan atasannya.  

Pertanyaan praktis, kalau 

mengikutsertakan pemerintah, siapa 

yang dianggap wakil pemerintah? 

Atau, surat mandat siapa yang mesti 

turun ke mereka: dirjen, menteri atau 

presiden?  Kalau tujuannya untuk 

komunikasi, sharing informasi dan 

saling mempengaruhi,  LEI lebih 

efektif manakala menjadi lebih 

independen.  Independen berarti 

lebih obyektif, berani dan tidak 

harus berseberangan dengan 

pemerintah.  Bisa juga LEI bahu 

membahu dengan pemerintah 

dalam mengusahakan PH yang 

lebih baik. 
 
 Kedua, kepercayaan masyarakat 

(dalam dan luar negeri) akan lebih 

mudah diperoleh jika LEI 

merupakan wujud civil society atau 

masyarakat madani.  Definisi 

masyarakat  madani salah satunya 

adalah, masyarakat atau organisasi 

yang more or less  tidak tergantung 

pada pemerintah.  Tentu saja 

seandainya wakil pemerintah ada di 

dalamnya bukan berarti LEI 

tergantung pada pemerintah, tetapi 

akan lebih mudah jika mereka tidak 

ada di dalamnya.  

Ketiga, LEI bisa menjadi  lokomotif 

bagi terkembangnya masyarakat 

madani di Republik ini.  Suatu 

golongan klas menengah yang 

dinamis dan membuat perubahan.  

Jangan terlalu berharap pada 

golongan atas dan bawah untuk 

suatu perubahan.  yang satu sangat 

sibuk menikmanti kekayaan atau 

kemapanan, sedang yang lain 

sangat sibuk untuk dapat survive di 

planet kehutanan ini. 
(Sumber: Diskusi Rimbawan 

Interaktif)
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Dwi R. Muhtaman
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