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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2015 Jawa Tengah memberikan nilai 

ekspor sebesar US$ 510,80 juta atau menyumbang 33% dibandingkan provinsi-provinsi 

lainnya di Indonesia.1 Sektor industri ini mampu menyerap pekerja dengan jumlah yang 

tidak sedikit, dikarenakan dalam industri furnitur memerlukan proses manual yang 

semuanya dibuat dengan proses tangan dalam membentuk model tertentu maupun tahapan 

proses–proses selanjutnya, dan kesemuanya berasal dari cadangan kayu hutan. Potensi 

kekayaan alam hutan Indonesia yang digunakan dalam hal sektor industri furnitur juga 

cukup besar.2 Indikasi itu tampak jelas dalam pembahasan mengenai mekanisme 

penetapan insentif penanaman pohon dan mencegah kerusakan hutan yang hanya seputar 

transaksi jasa hutan sebagai penyerap karbon tanpa melihat penanganan unsur penting 

penyebab kegagalan membangun atau mencegah kerusakan hutan.3 Ada stigma negatif 

bahwa industri furnitur dianggap sebagai salah satu bagian dari penyebab kerusakan hutan 

di Indonesia.4 Sikap antroposentrisme pebisnis industri furnitur dianggap sebagai bagian 

dari stigma negatif tersebut. Pebisnis industri furnitur dianggap hanya mengejar 

keuntungan finansial dari sisi bisnis semata dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.  
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Ekolabel mendasari penyelamatan hutan atas kerusakan yang ditimbulkan dari 

illegal logging serta permintaan pasar terhadap kayu. Konsep ekolabel yang ditawarkan 

rupanya dianggap sebagai tekanan oleh beberapa industri furnitur dalam pasar global, 

sebab negara-negara maju menolak segala barang impor jenis kayu non ekolabel.  

Ekolabel itu sendiri merupakan sertifikasi yang di dalamnya mempunyai persepsi 

dasar, evaluasi maupun pengesahan dari lembaga mandiri serta terpercaya dalam 

manajemen pengelolaan hutan berkelanjutan. Sertifikat maupun label merupakan bukti 

bahwa asal bahan yang digunakan dari pasokan hutan lestari juga merujuk kepada kaidah 

dalam usaha perbaikan lingkungan lestari. Sebuah paradigma baru bagi sektor furnitur 

berkelanjutan dimana asal usul bahan baku dapat dilacak, bukan illegal logging dan juga 

bukan illegal trading.5  

Permasalahan eksternal yang mendasar terdapat pada tingkat konsumen di negara–

negara maju yang telah mengeluarkan persyaratan ketat bagi furnitur untuk 

diperdagangkan pada tingkat internasional adalah sebagai respon lingkungan terhadap 

pembalakan kayu yang masif. Persyaratan dari program ekolabeling itu sendiri yang 

sifatnya sukarela lantas tidak serta merta dipenuhi dan direspon oleh sektor industri 

perkayuan. Sedangkan permasalahan internal terletak pada sisi dalam negeri, yakni pada 

tingkat produsen/perusahaan. Permasalahan pada tingkat perusahaan di sektor industri 

tersebut cukup beragam, seperti minimnya modal untuk memproduksi furnitur yang 

berkualitas hingga tahap pemasaran, faktor sumber daya manusia, naiknya harga bahan 

mentah juga menjadi permasalahan utama sektor tersebut, dari segi teknologi juga masih 

kalah bersaing dengan negara-negara lain dan mahalnya proses sertifikasi ditambah proses 

tersebut sangat rumit dan lama. 

Tujuan sertifikasi ekolabel di industri furnitur adalah untuk menciptakan sektor 

furnitur yang berkelanjutan. Suatu ekolabel memberi keterangan tentang pelestarian 

lingkungan hidup dan pemangunan berkelanjutan sehingga semua produk yang ramah 
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lingkungan dengan perhatian pada seluruh rantai bahan akan dapat dilabelkan.6 

Ekolabeling diharapkan dapat mendukung penerapan pembangunan yang berkelanjutan di 

Indonesia. Dengan menerapkan ekolabeling dapat meningkatkan manfaat baik dari sisi 

bisnis dan lingkungan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Ekolabeling adalah 

langkah konkret dalam rangka penyelamatan hutan, dan dalam rangka mewujudkan 

industri furnitur yang berkelanjutan sehingga sudah sewajarnya harus disikapi dengan 

bijak dan sepenuhnya harus mendapat dukungan seluruh pihak.  

Dengan demikian, tujuan dari penelitian tesis adalah menganalisa manfaat bisnis 

dan lingkungan dari adopsi ekolabeling pada industri furnitur di Jawa Tengah, sehingga 

terdapat sinergi diantara bisnis dan lingkungan dari penerapan adopsi lingkungan yang 

dilakukan oleh perusahaan furnitur tersebut. 

B. Identifikasi Masalah 

Industri furnitur merupakan kegiatan dari sektor industri yang memproses bahan 

mentah maupun bahan setengah jadi dari setiap tahapan komponennya menjadi produk 

furnitur yang memiliki nilai dan manfaat positif serta daya saing yang kompetitif. Industri 

furnitur yang berkelanjutan salah satunya dipengaruhi oleh sumber daya hutan. Hutan 

selaku penyerap karbondioksida di alam ikut andil sebagai elemen mitigasi perubahan 

iklim dan berperan dalam perdagangan karbon. Industri furnitur yang mempunyai 

sertifikasi ekolabel hanya memakai material kayu dari hutan dengan pengelolaan lestari. 

Ekolabeling diharapkan menjadi sarana pengelolaan manajemen lingkungan dan 

konservasi hutan kayu tropis.  

Ekolabeling berdampak pada perubahan sistem produksi industri furnitur serta 

lingkungan. Dalam perdagangan global, ekolabel ditanggapi oleh industri furnitur sebagai 

tantangan positif yang harus dihadapi. Pihak konsumen menuntut dan mendorong ke pihak 

produsen mengenai segala informasi jenis alur proses industri tersebut yang dihasilkan 

harus sesuai dengan kaidah lingkungan yang berlaku. 

Industri furnitur yang ada di Jawa Tengah mempunyai beragam kendala yang 

mendasar, seperti kendala dalam pengadaan bahan mentah, masalah modal, teknologi, sisi 
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proses produksi industri dan kualitas yang dihasilkan, kompetisi pasar, dan juga dalam hal 

sertifikasi. Perhatian pemerintah terhadap sektor tersebut masih dinilai kurang. Sebagai 

contoh sertifikasi untuk industri tersebut bagi pemangku kepentingan yang berkaitan 

dengan industri furnitur dalam hal ini pihak swasta masih dirasa cukup memberatkan dan 

terkesan berbelit-belit, dimana ego kepentingan bisnis bermain di dalamnya. Dari segi 

modal dan biaya, ekolabeling dinilai mahal oleh industri furnitur skala menengah. Dan 

juga waktu dan proses yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi cukup rumit dan lama.  

Ada kesan kesan tersendiri, bahwasanya adopsi ekolabeling yang digunakan pada 

industri furnitur yang ada di Jawa Tengah semata-mata hanya didorong oleh motif bisnis 

yang hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi di dalam prakteknya, 

penerapan ekolabeling juga besar kemungkinannya memiliki nilai positif dan memberikan 

manfaat bagi lingkungan. 

C. Rumusan Masalah 

Berpijak dari identifikasi tersebut, maka bahan yang akan dijadikan rumusan 

masalah yaitu: 

1. Apakah perusahaan industri furnitur konsisten dalam mengadopsi ekolabeling 

sehingga memberi manfaat bisnis dan sekaligus manfaat lingkungan?  

2. Sejauh mana manfaat bisnis dari adopsi ekolabeling dalam operasional industri 

furnitur? 

3. Sejauh mana manfaat lingkungan dari adopsi ekolabeling dalam operasional 

industri furnitur? 

4. Sejauh mana sinergi antara manfaat bisnis dan lingkungan tersebut? 

D. Tujuan Penelitian 

 Secara garis besar yang akan diambil dari penelitian tersebut adalah membuka 

pengaruh adopsi ekolabeling dan pengaruhnya terhadap pengelolaan bisnis dan lingkungan 

industri furnitur: 

1. Mengetahui penerapan adopsi ekolabeling dari industri furnitur sehingga memberi 

manfaat bisnis dan sekaligus manfaat lingkungan dari adopsi ekolabeling.  

2. Mengetahui manfaat bisnis dari adopsi ekolabeling dalam operasional industri 

furnitur. 
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3. Mengetahui manfaat lingkungan dari adopsi ekolabeling dalam operasional industri 

furnitur. 

4. Mengetahui sinergi antara manfaat bisnis dan lingkungan. 

E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian tersebut akan mempunyai manfaat: 

1. Manajemen lingkungan: sebagai sumbangsih terapan serta pedoman contoh untuk 

produk ekolabel sejenis. 

2. Pemerintah: diharapkan untuk menjadi rumusan kebijakan baru. 

3. Untuk sektor industri: ekolabeling bisa menjadi sarana bagi industri furnitur 

berkelanjutan. 

4. Masyarakat: dengan adanya ekolabel masyarakat akan membeli produk furnitur 

atas kesadaraan diri sebagai wujud peduli lingkungan. 




