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 » Ekonomi/Bisnis 

Sabtu, 21 September 2002 
Banyak Industri Pengolahan Kayu Kesulitan Finansial 
 
JAKARTA -- Dirjen Pusat Analisis Kehutanan Internasional (CIFOR), David Kaimowitz, 
menilai saat ini banyak industri pengolahan kayu di Indonesia yang dari sisi keuangan 
tidak layak beroperasi. Kaimowitz mengatakan ketidaklayakan perusahaan beroperasi itu 
terjadi karena industri pengolahan kayu tersebut terbelit masalah utang yang cukup 
besar. 
 
Untuk bisa menyelematkan industri dan tenaga kerja yang berada di industri pengolahan 
kayu tersebut, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) hendaknya bekerja 
secara hati-hati dan tidak asal menutup industri yang terlilit utang. "Pemerintah harus 
memikirkan dan memberikan komitmen yang jelas terhadap masalah restrukturisasi 
industri pengolahan kayu," katanya di Jakarta, Kamis (19/9). 
 
Menurut Menteri Kehutanan, M Prakosa, pemerintah selalu menghendaki hanya industri 
yang efisien dan efektif saja yang tetap beroperasi. Dalam melaksanakan restrukturisasi, 
Departemen Kehutanan akan mengaitkannya dengan masalah pasokan bahan baku. 
 
Jika satu industri pengolahan kayu tidak jelas kemampuan pasok bahan bakunya, kata 
Prakosa, tidak tertutup kemungkinan ditutup untuk mengurangi tekanan terhadap hutan 
nasional. Tanpa pasokan bahan baku yang jelas, diduga industri itu menggunakan bahan 
baku yang tak jelas pula. Ia khawatir bahan baku yang tak jelas itu bersumber dari kayu 
ilegal. 
 
Mengenai ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan kayu bagi industri, Kaimowitz 
mengatakan bahwa ketimpangan menjadi salah satu penyebab maraknya kasus illegal 
logging di Indonesia. "Kapasitas industri pengolahan kayu yang mencapai 60 juta hingga 
70 juta meter kubik per tahun jauh di atas kemampuan pasok hutan alam yang hanya 
berkisar 15 juta hingga 20 juta meter kubik," katanya.  
 
Kaimowitz menjelaskan untuk menutupi kekurangan pasokan tersebut perlu dijajaki 
kemungkinan penanaman di lahan masyarakat. Cara itu sebagai alternatif semakin 
minimnya tegakan-tegakan kayu potensial di hutan alam. rhs  
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