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PenQ&tllum 

Pembicaraan mengenai ekotabel seti ya Qirnulai sej& 23 mi 1992, - 
smt Kornisi Masyarakat Eropa mengeluarkm ketentuan mum untuk negara 
anggota MEE. Kmudiam pa& tahun 1993 kriteria ekolabef untuk berbagai 
prduk industri teiah diwajiblran. Sementara itu, beberapa negara Eropa seperti 
Austria, Belanda dan Je i ekolabei untuk 
prcxfd kayu tropis mulai akhlr tahun 1995 ini. Di sisi lain kesepakatan ITTO 
(bnternational Tropical 7jimber Organiz~tbn) di Bali pa& tahun 1990 

ahwa untuk Sustainabd Forest Management (SFM)  b m  mulai 
pada tahm 2000, yang kemuhan &end dengan istilah target 

2000. 
Definisi rnengenai pengelolaan hutan lestari yang dial 

adalah sebagai berikut : Sustainable forest management is the groces of 
managing forest land to achieve one or more clearly specrfied objectives of 
management with regard ro the production of cont~nuous fEow of desiredforest 
product and without undue reduction of its inherent values and jkture 
groducrivity or under sirable eflects on the physical and social envzronment 
Tiga kata sustainableforest management diartikan sebagai berikut: 

a. Sustainable : condition whch maintains the level of some identified future 
(quality, quantity or ad*) into the in-dehte future. 

b. Foresty : land naturally stocked of planted with trees wich provide envi- 
ronmental service, conserve biological diversity and produce 
timber and non-timber forest product. 

c. Management : process which follows a deliberates course of action in gersuit 
of specific goal. 

Sustained-yield principle sejak lama d i m t  &lam management h u m  
tradisional dengan cara mengatur produksi hasil hutan kayu menurut waktu (per 
tahun) sedemikian rupa agar leblh kurang s m a  dengan AAC (Annual Allowable 



Cut) atau JPT (Jatah Penebangan Tahunan) yang diterapkm pa& setiap unit 
agemen. Untuk itu hutan ditata dalam petakpeta9< menumt umur atau 

kelornpok umur yang didistribusih sedemikim rupa sehingga potensi tebangan 
Cjatah tebang) &pat merata setiap tahumya. 

Peningkatm kesadaran rnasyarakat akan pentingnya lingkungan dan 
ekosistem mengakibatkan terjad seran tata nilai rnasyarakat terhadap 
sumber daya hutan d m  pem ya. Kelestarian hutan tick& hanya 
ditujukan untuk produksi kayu juga untuk "xelestarian surnberdaya- 
nya, yaitu hutan, tan&, air dan ekosistem yang didukungnya, dan jasa hutan 
berupa habitat fauna dan flora, plasma nutfah, rekreasi, pengatur tata air dm 

di udara. Konsep ini kemudim berkernbang menjadi suatu pradigma SFM 
r-akhir ini, dalam konsep pembangunan modern, yang dima9tsud sumber- 

daya ti& hanya sumberdagra alam fisik-biologis, tetapi juga rnencakup 
sumberdaya rnanusia dengan budaya, adat istiadat dan kesejahteraan, s e b g g a  
SFM dianggap belum dapat terjmin apabila ti& diintegrasikan dengan 
surnberdaya alam non-fisik tersebut untuk tujuan yang lebih luas, yaitu yang 
disebut sustainabel ment (Sumitro, 1994). 

d&an ekonomi dalam mencapai sistern pengelolaan 
u era ekolabel, harus dilihat dari awal konsep 

1945, bahwa pembangunan ekonorni Indonesia sekafigus 
harus meliputi pewbangunan sistem ekonomi:Dasar daripada itu adalah bahwa 
PasaI 33 UUD 1945, Ayat I secara eksplisit menyatakan bafiwa : Pereko- 
nomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargam. 

Perk disusun meniberi arti tunggal, yaitu bahvva perekonornian 
ti&& dibiarkan tersusun sendiri, tetapi secara i~llperatif disusun oleh negara, 
melalui k e b ~ a k s a n m  dan strateglnya yang hanya berdasarkan paham 
demokrasi ekonorni kita, yaitu berdasarkan azas kebersamm d m  kekeluar- 
gaan. Di sini terkandung makna perlunya ada refomasi ekonomi terhadap sistem 
ekonorni kolonid. Jadi bukan hanya ekonominya per-se yang harus d b a n ~ ,  
tetapi hams &bangun pula sistem ekonominya. 

Gta harus berani berkata jujur dan berterus-terang, bahwa sebenahnya 
hingga saat ini perekonomian Indonesia beIum tersusun sesuai dengan Pasal 33 
itu. Nngga kini mash berlaku sistem perekonomian yang dual 
UUD 1945 seperti tersurat pada Ayat 2 Aturan Peralihan 
mengemban misi peralihm itu, belum tuntas terlaksanakan . 

Bunyi Ayat 2, Aturan Peralihan UUD 1945 adalah: Segala badan 
negara dan peraturan yang masih langsung berlaku, selarna belum 
diadakan yang barn menumt ini. Dengan kata lain 
UUI) 1945. Perahran Peru olonial khususn 
Kaophanded) ICW, IBW dan lainnya, masih tetap 
karena belum diadakan yang baru sesuai dengan sukma 



Itulah sebahya di Indonesia a& dualisme dalm sistem ekonomi, yaitu : 
(1) Sistem ekonomi Pasal 33 (Demokrasi Ekonomi) yang berazas kebers 
dan kekeluargaan, dan (2) Sistern ekonomi kolonial yang be rms  perorangan 
(liberalisme individu). Koperasi sebagai bangun perus 
Pasal 33 UUD 1945 berazas kebersamam, sedangkan 

yang runduk pada , masih tetap berazas perorangm 

Selma azas kebersmaan da lm kehidupan perekonomian sehari-hari 
berhadapan secara langsung dengan azas perorangan secara kontradiktif, maka 
perekonofian Tndonesia seperti kits saksikan &an terns diwmai oleh 
kontradiksi-kontradiksi pula. Oleh karena itu ti& ada pil&an, kalau kita hendak 

dan konsehen rnenerapkan 1945 yang bersifat permanen, 
ICW, EBW, d m  semac yang temporer atau peralihan 

slah di -Pasal 33-kan. Dalam hal ini 
itetapkan oleh Gf3MN 1993 telah mern2>eri 

hutan kolonid ham dengan produk dijivvk dan bersumber 
pacla Pancsi1a d m  45 ( B G m  Bab 

Kendda Pencapaim Target T&un 20W d m  Bermasailhm EEkonomi 

D a l m  pencapaim target tahun 2000, Tim paket APHl unak 
pembinm IQPH menyimpulkan adanya enam kenclala sebagai berikut : 

1. Ka~vasan hutan alam prduksi kini sudah mengalam1 penebmgan oleh FPH 
Bebih dari 10 tahun bahkan ada beberapa yang s u u  lebih dan 20 ~ u n .  
Banyak h u t .  primer dan t e r n m a  hutan sehnder sudah terlanjut parah 
kerusakannya akibat pelanggaran atau saiah urns atau ganggum terhadap 
Icecelestarim hutan selama ini. Upaya rehabilitasinya rnahal dan m 
lama. Jalan pin&snya adalah mengkonversinya menjadi hutan tanaman bila 
rnungkin dan tick& a& dmpak negati 
/ 

2. Ganggum penebangm liar dan pe rm lahan hutan yang sulit diatasl 
karena rnenyazlgkut rnasalah di luar j be jangka pendek. Ganggum 
diperbesar dengm pemintaan unbk konsumsi kayu domestik terntama di 
Jawa cukup tinggi. 

3. Banyak areal hutan alam produksi yang sejak mulanya mempunyai stmktur 
dan kornposisi tegakan yang ti& sesuai untuk IjfPTFf tetapi dternatifnya, 

B, tidak pernah dilaksanakan hingga &pat mengganggu 

arm yang disebabkan infomasi yang tidak sesuai dengan 
sehingga perlu koreksi total terutama dalarn perencan 

antara lain dengan penggunam potret udara, penyusunan RKPH yang balk 
dan seterusnya. 



5. Batas-batas W M  ti& jelas atau ada tidak a o m a t i ,  sehingga 
pengelolaan hutan yang lestari mas awa rnasdah &lam periocfe 
waktu yang debt  ini. 

6. Kapasitas industri pengol 
tebangan, lebih besar daripada ABG yang olehkan sehingga 
tekanan untuk over cutting bes i, Pmyesuaiian supply dan demand 

Sernentara itu, u n a  men+& se IS0 9000, di s w i n g  mutu 
pro$& yang baik, juga hams a& j 

* 

proses produksi yang lestari, 
unhk dapat rnernberi j b 
sumberdaya manusiany 20 
hal sebagai b e h t  : 
a. Prodhi  bahan b a h  hasil pengefoh hutan I-TPH atau IfFI hams 

memenuhi prinsip kelestarim hutan. 
h t an  seperti erosi, tata air, plasma 
serenckh mm&. 

b. Pengan&utan hasil hutan ke p&& fidak 

pa& I inmgan .  Misalnya 
menirnbuutan pencemaran 

f. S q a h  dari prod& yang t 

g. Sorotan juga diberikm pa& efisiensi, yaita" efisiensl penggunaan bahm 
baku, efislensi penggunaan energi, efisiensi air dan sebagainya. 
Pend efisiensi mi didasarh pada fe ber&ya alm clarn 
daya g Iingkungan s e h g  jum9A ebutuhmya terns 
rneningkat (Suraimo, 1994). 

Disarnping kendala yang telah d i s e b u h  dalm mencapai era ekolabel 
Juga dihadapi berbagai pernasal at & l h t  pada beberapa 
contoh kasus, yang daim prasctehy mg digariskm &lam 
Pasal 33 U r n  1945, kesepakatan 
yaitu yang menymgkut kepentingm mkyat. b u s  tersebut antara lain adalah : 
1. Kasus rotan dan kayu ' 

2. Kasus oligopoli produk dan b 



Sejak ratusan tahun sampai sebelurn tahun 1989, rotan rnempakan 
sumber uang tunai yang uhma bagi sebagiam rnasyarakat adat Dayak di 
Kalhantan. Pada era tersebut, ada kelornpok masyarakat yang memproduksi 
rotan rnentak dengan menanm di lokasi-lokasi ladang gilimya, seperti Masyarat 
Bentian, ada pula yang menmpulkan rotan dari hutan dan a& kelompok 
rnasyarakat yang menganyam rotan untuk &buat larnpir dan lain-lain prduk. 
Dengan rotan idah,  kelompok masyarakat adat Dayat &pat bertahan hidug 
dalam menghadapi serbuan IIPH yang mengambil allh produksi kayu dari hutan- 
hutan mereka. 

Sudah diketahui, rnasyarakat Dayak telah ratusan tahun mengadaka 
perdagangan luar negeri. Dengan cara barter rnereka berdagang kayu, gaham 
<fan rotan dengan orang Cka, be1 an mereka juga h t  &if dalam usaha 
penebangan kayu dengan sistem banjir kap. Keterlibatan rnereka &lam ekonorni 
kayu hi tevutus ketika ditetapkan sistern I-IPH pa& tahun 1967, karena 
produksi kayu hanya boleh dilakukm oleh pengusaha pemegang HPM. Saya 
rasa kita sernua tahu siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan WII ini. 

Masyardat Bentian terkenal sebagai penghasil rotan sega yang sudah 
mulai rnereka tanam sejak lebih seabad lalu. Karena rotan sega ini, masyarakat 
Bentian dulu terkenal kaya, mampu menyekol an&-anak mereka sarnpai 
ke universitas dan mempunyai kelaidupan y bih &ern dibandin@m 

lainnya. Tetapi situasi ini berubah 
rotan tahun 1989, yang melarang 

rotan mentah dan menetapkan bahwa perdagangan rotan hanya boleh 
an lewat ASMINDO. 

Bentian, yang mengandalkan penjualan rotan sega ke pengrajin 
langan sumber uang bmi utama. Rotan sega, 

yang dulunya bisa mereka jual dengan harga antara Rp. 100.000,- s/d Rp. 
150.000,- per pikul, sekarang berharga tidak lebih dari Rp. 45.000,- saja. Sejak 

994, sudah harngir dua eahun mereka tidak bisa menjual rotan, 
rugi bila &per&tun&an biaya a n g k u ~  yang hams dikeluarb.  

Ada lebik dari satu ton robn rnernbusuk di ternpat penurnpukm karena tidak 
bisa dijual. Tidak hanya rakyat di Bentian, rakyat pengrajin lampit yang selama 
ini bisa mengekspor hasil mereka langsung ke Jepang dan Taiwan, kehilangan 
mata pencaharim juga. Pa& tahun 1989, ribuan pengrajin lampit di 
Kalimantan Barat dan Kalirnantan Tengan hampir kelaparan, karena kehilangan 
mata pencaharian ini. Gubernur Kdirnantan Barat pada saat itu rneminta 
kepada Pemerintah Pusat untuk menunda peraturan irii karena dampaknya yang 
besar terhadap ekonomi rakyat. 

Ide untuk menghentikan ekspor rotan m e n u  dan mengatur tata niaga 
ekspor rotan kepada ASMINDO sebenamya datang dari kesuksesan Indonesia 



dalam menghentikan kayu  men^ dan meraih d 
Kesuksesan Indonesia menguasai pasar kayu lapis inte 
kesuksesan yang semu, hrena dibayar dengan biaya 
peningkatafi pengkisan hutan, ya kehyaan pa& segelintir 
pengusaha, memiskinkm rakyat peda kemgian monekr dari hilmgnya 

proses perdihan, yan dihiw dalm rnenilai kesuksesan 
Kalau dilihat kebij larangan ekpor kayu gelondongan, 

tujuan besarnya a& tiga, yaitu meningkatkan vahe ad&d, 
smber  devisa dan mengurangi laju eksploitasi hutan Indonesia. 
value added dibayar dengan tingkat proteksi yang tinggi; te 
lapis Indonesia, dengan ERP 22 % (Effective Rate o f p t ~ t e ~ m ,  y&tu proporsi 
value added dari suatu produk pada pasar domes& d e w  value 
pada pasar internasional per saturn unit prod&) (Gillis, 1988). 
biasanya dipakai oleh negara berkembang agar indu bisa bersaing cii 
pasar internasional, tetapi &dam hal ini membe Pnisleadr'nzg signal kepada 
kdustri Pengolahan kayu atkan ekspansi industri ini Jauh di atas 

- 

kapasitas hutan untuk me 

over supply pada pasar dornestik, sehingga 

Ilaju eksploitasi hutan, karena pernegang WII ti@ 
kalau harga kayunya hnurah. Tetapi karena pasar 
menmtungkan &bat proteksi ymg tinggi, dibrnb 
&bat larangan ekspor, 
dengan industri pengolAan kayu, maka industri 

parah ada1a.h peningkatan laju eksploitasi kayu dari hutan dam 
Secara resmi, Pemerintah Indonesia menetapkarn bahwa 

alam adalah 3 1 juta meter kubik per &un, dan pernerintah telah mematok 
produksi kayu gelondongan sebesar 26 Juta meter kub& sebqd target g r d d s i  
untuk safety net. Keny asitas krpasang in&& pee01 
telah berkembmg jauh tingkat AAC yang & p a t o h  p 
Pada tahun 1990 saja, efektif untuk kayu hdonesia sebe 
meter kubik (WALI-GI, tahun 1993, prd&i kayu dipe 
juta meter kubik. 

, Bisa dibayangkm baRwa tingkat eksploitasi hutan gun menjadi 
m e ~ g k a t ,  sehingga ' ketiga yaitu mengurangi oitasi hutan 
menjadi kabur. Keny a, eksploihsi hutan sepnasa ge dari ekspor 
kayu gelondongan ke b y u  lapis, naik hampir 156 O/o 4,s juta hektar pa& 
tahun 1983 menjadi 7 juta hektar pa& tahun 1987 (Sum,  1988). 



Kasus OIigopoli Produk Kestas d m  B&m Baku Tekstil 

I. Praktek oligapoli produk kertas 

b g a  kertas korm dan balhan baku ba hanya waktu e 
bulan ter&r meningkat @jam sebesar 40 %. K e n a h  harga hi sangat ironis 
pada saat kitg sedang gencar-gencarnya berkarnpanye rnenin&&m minat baca 
masyar*t. Alasan yang &em& 
kertas ini a&lah me~gka tnya  h a g  
bekas yang &Mort.  K e n a h  ha 
produksi di hdonesia relatif oleh produsen kertas sendiri 
dikatakan sebagai terendah di 
S 285 per met& ton dib 
dan Skandhavia sebesar 

Thgkat konsentrasi industri kertas dan pulp tergolong tinggi dikuasai 
oleh sejudah kecil prodlusen yaitu PT. Indah G a t  ( Mas Grup), PT. Inti 

mda Mas Gmp) dan PT. Tjiw a (Sinar Mas Grup). 
yang memprduksi kertas, s kertas Eeces dm 

mempunyai andil yang kecil. Produsen kertas koran 
yaitu PT. Aspex Paper (swasta) d a n " ~ ~ .  Kertas Leces 

K e r n  koran ini sangat penting karena tidak saja surat kabar yang 
mengkonsumsinya da lm j d a h  besar, penerbitan buku pa& urnunnya juga 
mernpergurmakan kertas koran. Tabel 1 memperlihatkan jumlah produksi kertas 
koran yang dikuasai oleh PT. Aspex (72 5%). Data ini menmjukkan besarnya 
kekuasaan produsen kertas kor menentukan jumlah produksi dm harga. 
Kebutuhan kertas koran diper sebesar 150 ton, jadi mash jauh lebih 
rend& dari kapasitas riil kertas Menurut keterangan menten 
perindustnan produksi kecertas jenis 1 juga masih di atas IcebutuPlan. 
N m u n  pa& ken para pemakai kertas sering menghadapi kelangkaan 
produk di pasar yang menyebabkan harga mernburnbung tingg~. 

Meskipun Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyatakan 
harga kertas naik sebesar 20 % , dalam prakteknya kenaikan harga blsa 
men~apai 60 %. Secara resmi harga kertas koran dinaikkan dari Rp. 1.450,- per 
kg menjadi Rp. 1.700,- per kg pa& bulan Mei 1995 Di pasar harga kertas 
koran mencapai Rp. 2.100,- per kg. Sedangh  harga kertas W S  Aenmgkat 
&ri Rp. 1.800,- per kg menjadi Rp. 2.600,- per kg. Penlngkatan harga mz 
memukul penerbit surat kabar, penerbit buku bacaan, dan penerbit buku teks. 
Industri buku yang sekarang ini masih rendah clrbmdkgkan dengan negara Asia 
Tenggara lainnya &an semakh sulit perkernbmgannya. Industri buku Indonesia 
m e r b i t k m  rata-rata 2.400 judu1 per tahumya, sedangkm Malaysia 
m e n e r b i b  4.000 buku judul, Thailand sebanyak 8.000 judul, dan Korea 
Selatan 43.000 judul. Kenarkan harga kertas im &an menaiMtan harga buku 



sebesar 20 - 40%. Sekalipun harga kertas ENS oleh pemerintah 
menjadi Rp. 2.500,- per kg, usaha ini tampaknya t~ anyak menolong 
penerbit buku karena banyak penerbit yang rnempergunakan kertas koran. 

Tabel I. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas k i l  IndGstn Kertas 
Koran 

PT. Aspex Paper 
PT. Kerlas Leces 

Sumber : Departernen Pehdustrian 

2. Braktek oligopoli produk bahm baku telsstil 

Dewasa ini industri tekstil menghadapi pemasalahan, yaitu 
meningkatnya harga bahan baku benang rayon. Menurut data Biro Pusat 
Statist~k, di Indonesia hanya terdapat 3 pabrik serat rayon dengan kapasitas 
produksi 196,000 ton. Kebutuhan rayon daiarn negeri rnencapai 156.7 14,6 ton 
Dari jumlah produksi tersebut, produk ymg dekspor sebesar 34.285,4 ton 
sedangkan industri benang rayon terdapat 29 pabrik dengan produks~ sebesar 
149.000 ton, padaha1 kebutuhan dalam negeri rneracapai 135.322 ton. Produksi 
serat rayon mendapatkan proteksi tarip sebesar 10 %. 

Harga benang rayon meningkat tajarn dari Rp. 800.000,- per baf pada 
Agustus 1944 menjadi Rp. 1.450,- juta bal pada bulan Maret 1995. Harga serat 
rayon meningkat tajam I Rp. 3.575,- per kg pada Januari 1994 menjadi Rp. 
5.400,- pada bulan Juni 1995. Kenaikan harga bahan baku yang sangat tajarn 
ini memukul keras kelangsungan hidup para pengusaha tekstil kecil terutma di 
sentra tekstil di Pekalongan dan Majalaya. 

Usulm Tindak Eang'ut untuk Mengatasi Bermasalaharn Ekonomi 

Sebagai upaya untuk meargatasi pemasalahan ekonomi, kiranya 
pemerintah, DPR-RI, kalangan HPW dan instans1 terkait perlu mempertimbang- 
kan atau m e l h k a n  hal-ha1 sebagai berikut : 

Periama, mernpercepat penerapan urz.!ang-undang anti monopoii cian 
praktek kartel yang dilakukan swasta, yang memgikan masyarakat. Undang- 
undang ini dapat menjadi landasasn bagi tindakan pemerintah untuk mernerangi 
praktek-praktek oligopoli yang memgikan masyarakat. Dan atau menciptakan 



undang-undang Anti Tmst s e b g g a  ti& terjadi integrasi vertikal sempurna 
dalm industri ke , dari prduksi bahan mentah, prosesing dan 
penawaran. 

m a ,  menuisakan hutan produksi agar tidak semuanya dihbiskan 
oleh sistem TPI dan IITI. 

Ketiga, rnen&lan&a oligopoli cb industri kehutanan dan memberikan 
keseqatan rakyat unntlk mengmbil bagian d a b  ekonomi hutan (Sistem 
Hutan Kerakyatan). 

Keenzpat, secara umurn IIPH perlu mengadaka sarana d m  prasarana 
yang menmjang konservasi hutan. IIPH perlu mempekerjakan sebanyak 
m u n g h  tenaga kerja lokal. Sebahya  IIPH membantu melakukan penelitian 
dan- penyuluhan yang bemjuan meningkatkan pengetahurn dan kesadaran 
m a s y a r a t  &an konservasi flora dan huna. 

Kelima, perusaham NH"H dan industri ke 
dalam kegiatan pembanguna pedesaan di .Nilayah ke rjanya melalui peningkatan 
pendekatan perhutanan sosial dengan membentuk bagian darn menmjuk peagas 

dim pemsahaan IIPH untuk meng- 
gun* sebagian keuntunga peru untuk kegiatan langsung melaui ZrPH 
Bina Desa &lam ran& menu 

Ketujuh, mengup untuk penduduk setempat, 
agar memungkinkan memperoleh ekonomi dari 'hutan dan menjalankan 
kekdupannya serta menjaga identitas hak ulayat dan memberikan insentif bagi 
mereka &lam pengelolam sumber daya hutan secara lestari. 

Kedelapan, secara konsisten melaksanakan kebijaksanaan deregulasi 23 
Mei 1995, yang rnenetapkan bea masuk kertas sebesar 0 %. Kebijaksanam ini 
dibenarkan karena relatif murah d m  kmpetitifnya biaya produksi kertas di 
hdonesia. 

KesembiIan, penyesuaian harga kertas koran tanpa rnerugikan produsen 
kertas koran. Alasan meningkatnya bahan baku impor, pulp dari kerns bekas. 
dapat dipertirnbangka bagi kenaikan harga kertas yang wajar. 

kepuluh, mendorong masuhya produsen barn dalam industri kertas 
dan mencegah penguasm produksi dan distribusi kertas di tangan sejumlah 
kecil pengusaha. 

&sebelas, men arga bahan baku tekstil yang terjangkau oleh 
pengusaha tekstil kecil. ini penting untuk mempertahankm kesempat- 
an kerja dan kesempatan mengembangkan perushaan berskala kecil. 

Kecfuabeias, praktek-praktek kartel produsen bahan baku tekstil, 
sebagaimana produsen laimya yang melakukan praktek serupa, hams dikurangi 
melalui peraturan yang tegas dan undang-undang. 


