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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Furnitur Lokasi Penelitian 

Sektor industri furnitur Jawa Tengah mempunyai reputasi yang baik jika 

dibandingkan dengan industri lain di Indonesia. Kelebihan dari sektor ini terdapat pada 

cadangan bahan material, dan akses pangsa pasar yang luas. Komoditas ekspor furnitur 

merupakan komoditas terbesar yang kedua setelah produk tekstil dan garmen. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah komoditas ekspor dari 

sektor ini pada tahun 2015 US$ 510,80 milyar dan memberikan kontribusi 33% pada 

total ekspor nasional.45  

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan industri yang besar. Dengan 

sentra produksi industri furnitur, Jawa Tengah menjadi acuan industri furnitur kota-kota 

lain di Indonesia. Dari model yang modern hingga pola tradisional dihasilkan oleh 

industri furnitur Jawa Tengah tersebut. Pangsa pasar dengan persaingannya kini kian 

semakin ketat dan berkompetitif, sehingga ekolabeling menjadi sarana untuk bisa 

meningkatkan daya saing di pasar global, sarana bisnis dan sebagai alat (tools) dalam 

pengelolaan perbaikan lingkungan. Sebagai lokasi penelitian perusahan-perusahaan 

yang telah mengadopsi ekolabeling terpilih perusahaan-perusahaan industri furnitur 

yang ada di Kota Jepara, Klaten dan juga Semarang. Kota-kota tersebut merupakan 

perwakilan kota yang memiliki potensi dalam bisnis industri furnitur yang kesemuanya 

merupakan representasi daerah penyumbang kontribusi terbesar kedua setelah produk 

tekstil dan juga garmen bagi Jawa Tengah. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah CV. 

Mury Furniture yang berlokasi di Jl. Raya Ngabul Mantingan RT 2 RW 1 Ngabul 

Tahunan Jepara, PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka) Jl. Solo-Jogja Km.24 Ceper 

Klaten, dan juga CV. Roda Jati yang berlokasi di Jl. Majapahit km. 10 No 514 

Semarang. Perusahan-perusahan tersebut memiliki kriteria yang sama untuk dijadikan 

objek penelitian mengenai manfaat bisnis dan lingkungan dalam mengadopsi 

                                                 
45  Zamroni Salim dan Ernawati Munadi. 2017. Info Komoditi Furnitur. Jakarta. Badan Pengkajian  dan 

Perdagangan     Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hal.72. Diakses dari: 

bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/11/Isi_BRIK_Furnitur.pdf. didownload pada 6 Maret 2018 
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ekolabeling di industri furnitur seperti memiliki konsumen internasional, mengadopsi 

penerapan ekolabeling selama 3 (tiga) periode berturut-turut dengan sertifikat ekolabel 

yang berasal dari lembaga internasional, dan memiliki tenaga kerja > 99 orang dengan 

furnitur yang berorientasi pada skala ekspor.  

B. Karakteristik Responden 

Karakteristik dari responden yang digunakan dalam penelitian ini digunakan 

sebagai gambaran kondisi dari responden itu sendiri dalam memberikan tambahan 

informasi dari hasil penelitian. 

B.1  Jenis Kelamin Responden 

Jenis kelamin bisa menjadi pembeda dari sebuah aktivitas yang dilakukan. 

Identitas dari jenis kelamin yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 3. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin 

Sumber: Identitas kuisioner responden  

Berdasarkan tabel di atas mayoritas jenis kelamin dari responden yaitu laki-laki 

sebanyak 61%, dan responden wanita sebanyak 39%. Dalam penelitian ini, sebagian 

besar dari responden yang bekerja di bidang industri furnitur adalah berjenis kelamin 

laki-laki, dan sisanya adalah pekerja wanita. 

B.2  Umur Responden 

Umur dapat berpengaruh dalam tingkat pengetahuan seorang karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan adopsi 
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ekolabeling yang dilakukan perusahaan tempat bekerja. Data responden mengenai umur 

yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4. Identitas responden berdasarkan umur  

Sumber: Identitas kuisioner responden  

 

Untuk pengambilan umur responden yang terbanyak ada pada umur 20 – 29 

tahun, dengan sebanyak 32 orang atau 48,5%, umur 30 – 39 tahun sebanyak 23 orang 

atau 33%, umur > 40 tahun sebanyak 10 orang atau 15,2% dan terakhir umur < 20 tahun 

sebanyak 1 orang atau 1.5%.  

B.3  Pendidikan Terakhir Responden 

Tingkat pendidikan dinilai sebagai kondisi dan kemampuan manusia dalam 

bertindak di lingkup pekerjaan. Rata-rata tingkat pendidikan responden sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan 

Sumber: Identitas kuisioner responden  
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Melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang 

bekerja di industri furnitur berpendidikan SMA sebanyak 84,8%. SMP sebanyak 

12,1%, dan sisanya sarjana S1 sebanyak 3%. 

B.4  Jabatan Responden 

 

Gambar 6. Identitas responden berdasarkan jabatan 

Sumber: Identitas kuisioner responden  

Dari data tabel diatas yang menjadi responden yaitu 71% responden yang 

memiliki jabatan pada level manajemen dan pemilik dan 29% responden pada posisi 

karyawan baik itu karyawan harian maupun karyawan kontrak. Hal tersebut digunakan 

untuk mengetahui tingkat pemahaman ekolabel pada perusahaan-perusahaan objek 

penelitian. 

C. Penerapan Adopsi Ekolabeling pada Industri Furnitur Lokasi Penelitian 

Penerapan adopsi ekolabeling di industri furnitur Jawa Tengah membuktikan 

bahwasanya produk furnitur Indonesia menggunakan bahan baku yang legal bukan 

bagian dari illegal logging dan illegal trading. Produk furnitur Jawa Tengah saat ini 

sedang mengalami peningkatan di pasar Eropa. Sesuai Permendag No. P8 tahun 2012 

mengenai Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan Pasal 15 yang menyatakan 

bahwa dokumen yang berupa V-Legal wajib untuk disertakan dalam kegiatan ekspor 

furnitur dan juga sebagai prasyarat dalam hal kepabeanan tertanggal 1 Januari 2014.  

Perusahaan furnitur yang berorientasi ekspor adalah CV. Mury Furniture yang 

berlokasi di Jl. Raya Ngabul Mantingan RT 2 RW 1 Ngabul Tahunan Jepara, PT. 

Wirasindo Santakarya (Wisanka) dengan lokasi di divisi kepoh di Klaten (khusus untuk 
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produk kombinasi kayu dan stainless steel) Jl. Solo-Jogja Km.24 Ceper Klaten dan CV. 

Roda Jati yang berlokasi di Jl. Majapahit km. 10 No 514 Semarang 50192. Semua 

perusahaan tersebut merupakan sampel representasi dari kota-kota yang ada di Jawa 

Tengah yang menggunakan adopsi ekolabeling dalam penerapannya di industri furnitur 

dengan beberapa kriteria-kriteria yang ditetapkan dari industri yang sama satu dengan 

yang lain.  

 

Gambar 7. Peta lokasi penelitian. 

(Sumber:  Peta Rupabumi Indonesia, BIG) 

 

C.1  CV. MURY FURNITURE 

C.1.1.  Gambaran Umum dan Lokasi CV. Mury Furniture 

Kota Jepara merupakan sentra pusat dari kerajinan produk furnitur di Jawa 

Tengah. Jepara juga dikenal mempunyai kelebihan-kelebihan khusus dalam 

memproduksi furnitur yang mampu menembus pangsa pasar internasional. Kelebihan-

kelebihan tersebut diantaranya adalah keahlian dari pekerja di sektor furnitur, 

penggunaan kayu keras seperti jati, mahoni, dan kamper, kualitas yang baik, teknik seni 

ukiran yang menjadi point tersendiri, dan juga hasil finishing dari pembuatan furnitur. 

Ibu Muryati pemilik CV. Mury Furniture tersebut melihat dan juga memanfaatkan 

segala potensi yang ada di Kota Jepara sebagai peluang yang baik bagi industri furnitur.  
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CV. Mury Furniture adalah perusahaan industri yang bergerak dalam bidang 

furnitur, lokasi perusahaan industri tersebut terletak di Jl. Raya Ngabul Mantingan RT 2 

RW 1 Ngabul Tahunan Jepara. CV. Mury Furniture berdiri pada tahun 2011 di Jepara, 

Jawa Tengah. Perusahaan ini dimiliki oleh perseorangan dan didirikan oleh Ibu Muryati. 

Perusahaan tersebut berdiri di atas lahan berukuran 3.500 m2.  

CV. Mury Furniture merupakan perusahaan industri manufaktur furnitur yang 

terbuat dari kayu dengan motif-motif ukiran, akan tetapi tidak menutup kemungkinan 

dengan desain yang minimalis tergantung dari pesanan oleh konsumen.  

Hasil produk furnitur CV. Mury Furniture diekspor ke Inggris dan juga 

Australia. Kedua negara tersebut merupakan pembeli furnitur tetap dari CV. Mury 

Furniture. Rata-rata produk furnitur yang dihasilkan oleh perusahaan ini menggunakan 

ukiran dengan gaya Amerika, Prancis, dan juga ukiran yang berasal dari Indonesia itu 

sendiri tetapi tidak menutup kemungkinan apabila konsumen menginginkan desain 

dengan teknik dan pola yang berbeda pada detail-detail ukirannya semua tergantung 

pada permintaan dari konsumen masing-masing negara.  

Jumlah karyawan pada CV. Mury Furniture 135 orang dimana terdiri dari 1 

pemilik perusahaan, 12 staff manajemen, dan 122 lainnya merupakan pekerja harian, 

kontrak dan karyawan tetap. Karyawannya 30% berasal dari masyarakat sekitar dan 

60% lainnya merupakan karyawan yang berasal dari luar area industri tersebut yang 

masih dalam Kota Jepara. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Foto lokasi CV. Mury Furniture 

Sumber: Observasi penelitian CV. Mury Furniture 
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C.1.2. Struktur Organisasi CV. Mury Furniture 

                          

     DIREKTUR       

  

 

  

          
  

               

  HRD  ACCOUNTING  KEPALA PRODUKSI  MR   

               

               

           KA. DIV DATA   

               

               

  KA. DIV PEMBAHANAN  KA.DIV MILING  KA.DIV SERVIS  KA.DIV SANDING   

  
 

            

               

  KA.DIV FINISHING  KA.DIV STAINLESS  KA.DIV PACKING      
 

Gambar 9. Struktur organisasi CV. Mury Furniture 

Sumber: CV. Mury Furniture 

 

C.1.3. Adopsi dan Pemahaman Ekolabeling pada CV. Mury Furniture  

 CV. Mury Furniture yang dirintis pada tanggal 21 Juli 2008 dari yang semula 

bersifat trading dan mulai menjadi sebuah perusahaan berbentuk CV pada Tahun 2011 

merupakan perusahaan furnitur dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Muryati, pemilik perusahaan CV. Mury Furniture 

bahwa perusahaan di CV. Mury Furniture memakai bahan baku yang berasal dari TPK 

(kayu Perhutani). Produk yang diproduksi oleh pabrik menggunakan standar legalitas 

dan kriteria yang ketat untuk memastikan produk kayu yang dikirim merupakan bahan 

baku legal dan dapat dilacak sumbernya serta terverifikasi.46 Bahan kayu berasal dari 

kawasan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sesuai dengan tata kelola hutan yang legal, 

transparan dan akuntabel. CV. Mury Furniture menyadari pentingnya meminimalkan 

dampak aktivitas manufaktur terhadap lingkungan, dan sangat memperhatikan 

komitmen terhadap lingkungan. CV. Mury Furniture melindungi lingkungan dan 

menunjukkan pengelolaan sumber daya alam dengan baik. Rata-rata produk furnitur 

menggunakan kayu jati hasil budidaya yang berasal dari perkebunan jati dengan benar, 

                                                 
46  Wawancara dengan Ibu Muryati Pemilik CV. Mury Furniture Tanggal 25 Januari 2018 jam 11.35 WIB. 
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yang bermanfaat secara sosial dan lingkungan. VLK yang diperoleh perusahaan tersebut 

mengacu pada peraturan Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) 

yang menjadi sertifikasi standart internasional. Kayu jati FSC 100% tersedia atas 

permintaan tersebut.  

 Menurut wawancara dengan Ibu Wida salah satu manajemen CV. Mury 

Furniture yang membantu dalam pengurusan sertifikasi ekolabel, ekolabel dipahami 

sebagai bentuk informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan pada label yang 

diberikan melalui produk furnitur yang fungsinya memberikan informasi mengenai 

aspek lingkungan dan dengan melalui adopsi ekolabeling maka dapat ikut serta dalam 

berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan dan menurut beliau proses dalam 

mendapatkan sertifikasi yang diperlukan hanya membutuhkan waktu 21 hari. Dalam 

melakukan sertifikasi, perusahaan tersebut menyerahkan segala bentuk pengurusan 

kepada pihak ke-3 yang independen yaitu lembaga sertifikasi Mandiri Mutu Sertifikasi 

(MMS) yang ada di Bogor. Biaya sertifikasi tergantung dari besar kecilnya sebuah 

perusahaan. Untuk biaya sertifikasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan 

biaya sendiri tanpa subsidi dari pemerintah sebesar Rp 15 juta guna verifikasi dan data-

data pendukung harus disediakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Sertifikasi 

tersebut berlaku untuk masa 3 tahun, setelah itu disarankan untuk melakukan re-

sertifikasi. Sedangkan jumlah nominal yang harus dikeluarkan untuk biaya konsultan 

pengurusan tersebut sebesar Rp. 5 Juta.47 Menurut wawancara dengan Bapak Joko, 

karyawan bagian operator produksi CV. Mury Furniture bahwa ekolabel yang ada 

diperusahaannya adalah pemberian label V-Legal yang mensyaratkan bahwa asal usul 

kayu harus jelas sumbernya sehingga dapat dikirim ke negara tujuan dan menurut 

beliau, pemahaman ekolabel/pelabelan yang dilakukan oleh perusahaannya adalah 

untuk membedakan produk furnitur sejenis yang dijual di pasar lokal dengan furnitur 

lainnya yang dijual ke mancanegara.48 Adopsi dari proses ekolabeling yang dilakukan 

oleh CV. Mury Furniture melalui sertifikasi ekolabeling  memberikan banyak 

keuntungan yaitu membuka pangsa pasar yang potensial bagi tujuan ekspor 

mancanegara. Selama beroperasi, menurut Ibu Muryati pemilik perusahaan dari CV. 

                                                 
47

  Wawancara dengan Ibu Wida Manajemen CV. Mury Furniture Tanggal 25 Mei 2018 jam 09.35 WIB. 

48
  Wawancara dengan Bapak Joko karyawan operator produksi CV. Mury Furniture Tanggal 26 Mei 2018 jam 

08.30 WIB 
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Mury Furniture terdapat perbedaan antara sebelum menggunakan sertifikasi pada awal 

berdiri tahun 2008 yaitu ketika masih menggunakan sistem trading, pemilik CV. Mury 

Furniture diwajibkan membayar dokumen ekspor, serta biaya tambahan lain seperti 

biaya loading, trucking dan sebelum menerapkan sertifikasi, manajemen yang 

dijalankan oleh perusahaan belum maksimal sebab tidak mengetahui tata usaha kayu, 

regulasi untuk pembelian bahan kayu yang sesuai dan lain sebagainya sebab masih 

menggunakan nama dari perusahaan lain sehingga customer hanya mengetahui bahwa 

CV. Mury Furniture hanya bagian anak perusahaan/ sub cont dari perusahaan yang 

digunakan dalam ekspor furnitur ke mancanegara, tentu saja hal semacam ini dirasa 

sangat membatasi ruang gerak dan masa depan dari CV. Mury Furniture tersebut dan 

berbanding terbalik ketika sesudah menerapkan sertifikasi, menurut wawancara dengan 

Ibu Muryati pemilik CV. Mury Furniture lebih leluasa dalam mendapatkan dan 

mempertahankan customer serta dapat berkembang sendiri dalam memenuhi kebutuhan 

yang diinginkan oleh konsumen furniturnya sebab salah satunya dengan mengadopsi 

ekolabeling perusahaan ini dapat mengetahui seluk beluk dalam pengiriman furnitur ke 

negara tujuan dengan tujuan akhir mendapatkan profit serta mendapatkan branded 

image tersendiri bagi perusahaan ditinjau dari sisi bisnis sedangkan dari sisi lingkungan 

adalah adanya perbaikan kualitas lingkungan di sekitar perusahaan CV. Mury Furniture 

itu sendiri.49  

Menurut Ibu Wida, merupakan suatu kebanggaan tersendiri bekerja di sebuah 

perusahaan furnitur yang telah mengadopsi ekolabeling dengan Standart Operation 

Procedure (SOP) yang sesuai dengan standart internasional.50 Penerapan ekolabeling 

bagi perusahaan dapat menambah pengetahuan, sehingga ekspor furnitur banyak 

diminati oleh pangsa pasar internasional. Sebenarnya, langkah adopsi ekolabeling 

tersebut justru menyelamatkan dari biaya uji tuntas (due diligence) yang tergolong 

mahal. Dengan sertifikasi ekolabeling tersebut akan menjadi perhatian dari konsumen 

internasional sebab dalam setiap ajang pameran internasional sering kali konsumen 

menanyakan jenis sertifikasi yang dimiliki oleh pihak perusahaan dalam kegiatan 

ekspornya. Bagi perusahaan ini, adopsi ekolabeling membuat legalitas asal usul bahan 

                                                 
49  Wawancara dengan Ibu Wida Manajemen CV. Mury Furniture Tanggal 26 Mei 2018 jam 11.35 WIB. 

50  ibid. 
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menjadi terjamin dan mudah masuk pasar global dimana selama ini dikenal ketat dalam 

perijinan kayu ekspor. 

C.1.4 Hasil Kuisioner Terhadap Jenis Ekolabel yang Dipakai pada CV. Mury 

Furniture 

 Pemahaman akan ekolabel yang diadopsi oleh seluruh karyawan dan bahkan 

pemilik CV. Mury Furniture itu sendiri sangat berpengaruh terhadap tingkat 

keberhasilan adopsi ekolabeling yang dipakai oleh perusahaan tersebut itu sendiri, sebab 

dengan memahami jenis ekolabel dan juga penggunaan ekolabel itu sendiri berarti 

adopsi ekolabeling CV. Mury Furniture dapat dimaknai telah diterapkan dengan baik. 

C.1.4.1 Tipe Ekolabel 

 

Gambar 10.Tipe ekolabel CV. Mury Furniture 

Sumber: Hasil kuisioner responden CV. Mury Furniture 

 

 Sebanyak 54% responden menyatakan bahwa perusahaan CV. Mury Furniture 

menggunakan Tipe I sesuai dengan yang telah menjadi program pemerintah yang 

menggunakan V-Legal sebab Tipe I banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain 

di dunia dan CV. Mury Furniture secara sukarela mengikuti program pemerintah 

tersebut sebagai upaya mendukung kelestarian lingkungan. Dengan menggunakan tipe 

ini CV. Mury Furniture mampu menunjukkan ke customer bahwa perusahaannya telah 

mengadopsi ekolabeling.  

Sedangkan responden yang menyatakan bahwa sebaiknya industri furnitur 

menggunakan Tipe II tersebut dikarenakan kemampuan dari perusahaan masing-masing 
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sebanyak 32%, salah satunya kemampuan yang dimiliki oleh CV. Mury Furniture itu 

sendiri.  

Sementara responden yang menyatakan bahwa Tipe III dinilai sangat efektif dan 

efisien sebanyak 14% sebab sertifikasi diperlukan apabila ada permintaan khusus atau 

menyesuaikan permintaan dari konsumen. 

C.1.4.2 Tipe I Ekolabel 

 

Gambar 11.Tipe I Ekolabel 

Sumber: Hasil kuisioner responden CV. Mury Furniture 

 

Dari 9% responden menyatakan bahwa dengan adanya dokumen yang berasal 

dari CoC-VLO (LEI) tersebut dirasa sudah cukup, walaupun dalam praktek 

pelaksanaannya baru menyentuh tahapan dari SVLK sesuai dengan program yang 

berasal dari pemerintah.  

Sebanyak 42% responden menyatakan bahwa skema FSC saja dirasa sudah 

cukup sebagai dasar kepemilikan dengan dokumen V-Legal bagi perusahaan untuk 

mengirim produk furnitur dari CV. Mury Furniture ke tujuan mancanegara, meskipun 

dokumen tersebut belum komplit. 

Dan dari 49% responden CV. Mury Furniture beranggapan bahwa dengan 

SVLK, maka ekolabel yang berlaku seharusnya berdasarkan dengan program yang 

diwajibkan oleh pemerintah dan dirasa aman karena pemerintah menjamin bahwa 

program tersebut dinilai mampu mengurangi praktek illegal logging/ illegal trading. 
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C.1.4.3 Kredibilitas dari Ekolabel yang Digunakan pada CV. Mury Furniture 

 

Gambar 12. Kredibilitas dari ekolabel yang digunakan pada CV. Mury Furniture 

Sumber: Hasil kuisioner responden CV. Mury Furniture 

 

 Sebanyak 63% responden menganggap bahwa sertifikasi ekolabeling sangat 

bermanfaat dalam memberikan informasi yang jelas ke konsumen tentang aspek 

lingkungan mulai dari tahap bahan baku, produksi hingga tahap akhir cradle to the 

grave dari produk furnitur yang diproduksi CV. Mury Furniture.  

Dan konsultan yang dipercaya untuk mengurusi proses sertifikasi ekolabel 

mempunyai kredibilitas dan reputasi yang tinggi sehingga mampu menumbuhkan 

tingkat kepercayaan konsumen. Dengan menggunakan ekolabel di produk furnitur maka 

dapat menjadikan brand image environmental friendly product yang relevan. 

Tanggapan responden mengganggap netral sebesar 37% karena dalam proses 

sertifikasi sering dijumpai beberapa kesulitan/kendala sebab prosedur maupun dokumen 

yang harus dipersiapkan dalam sertifikasi menganggap harusnya bisa dipangkas dan 

begitu pula tenaga sdm yang terbatas tidak sebanding dengan pengeluaran biaya dalam 

proses sertifikasi.  

Responden tersebut juga menganggap kredibilitas penerapan strategi ekolabeling 

pada industri belum tentu mampu meningkatkan kesadaran penggunaan dan citra 

produk yang ramah lingkungan, sebab hal tersebut bukan hanya di pengaruhi oleh 

adopsi ekolabeling semata. 
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C.1.4.4 Alasan Menerapkan Adopsi Ekolabeling pada CV. Mury Furniture 

 

Gambar 13. Alasan menerapkan ekolabeling CV. Mury Furniture 

Sumber: Hasil kuisioner responden CV. Mury Furniture 

 

Sebanyak 42% responden memilih penggunaan ekolabel karena hanya 

mengikuti tren pasar yang berkembang di tahap intenasional 

36% responden menyatakan bahwa alasan penggunaan ekolabel dikarenakan 

adanya permintaan dari beberapa konsumen yang menginginkan produk furnitur yang 

dikirim ke negaranya harus jelas asal usulnya. 

Sebanyak 22% responden menyatakan bahwa ekolabel dipakai/diadopsi karena 

dengan mengadopsi ekolabeling maka perusahaan akan diakui eksistensinya dan 

kredibilitasnya. 

C.1.4.5 Tujuan Menerapkan Adopsi Ekolabeling pada CV. Mury Furniture 

 

Gambar 14. Tujuan penerapan adopsi ekolabeling CV. Mury Furniture 

Sumber: Hasil kuisioner responden CV. Mury Furniture 
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 Dari 74% responden yang berpendapat setuju menyatakan bahwa dengan 

mengadopsi ekolabeling mempunyai tujuan positif yaitu untuk mengurangi pembalakan 

liar, mampu memperbaiki kualitas lingkungan, dan meminimalkan dampak lingkungan 

yang ditimbulkan dibanding produk sejenis lainnya sehingga konsumen dapat memilih 

produk furnitur bukan dilihat dari faktor harga semata melainkan faktor dampak 

lingkungan. 

 Sedangkan sebanyak 26% responden yang masih netral dalam menyatakan 

pendapatnya dikarenakan mereka masih meragukan atau samar-samar mengenai 

pemahaman maupun pengertian tentang adopsi ekolabeling. 

C.1.4.6 Manfaat Menerapkan Adopsi Ekolabeling pada CV. Mury Furniture 

 

Gambar 15. Manfaat penerapan adopsi ekolabeling CV. Mury Furniture 

Sumber: Hasil kuisioner responden CV. Mury Furniture 

 

Dari 47% responden yang menyatakan setuju bahwa dengan menerapkan 

ekolabeling maka bisa mendapatkan manfaat dalam mendapatkan buyer dan juga 

mempunyai kesempatan dalam mengikuti ajang pameran furnitur dalam skala 

internasional. Artinya dengan mengikuti ajang pameran furnitur taraf internasional tiap 

tahunnya dan menampilkan produk-produk yang mempunyai sertifikat ekolabel, maka 

kesempatan dalam memperoleh buyer baru menjadi tidak mustahil sehingga 

keberlangsungan industri furnitur di perusahaan bisa terjaga.  

 Sedangkan 28% responden yang netral mempunyai penilaian tersendiri, yaitu 

mereka masih ragu-ragu sebab belum merasakan manfaat secara langsung dari 

penerapan adopsi ekolabeling.  



58 

 

 Responden sebanyak 25% yang tidak setuju menyatakan bahwa ekolabeling 

belum bermanfaat dikarenakan mereka berpandangan bahwa ekolabel hanya masih 

sekedar dalam bahasan tertulis yang ada di atas kertas dan belum menyentuh isi 

substansi pokok adopsi ekolabeling dan belum tentu mendapatkan penghargaan dari 

pemerintah atau intensif pasar dalam upaya pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup. 

C.1.5.  Manfaat Bisnis Adopsi Ekolabeling pada CV. Mury Furniture 

Menurut Ibu Muryati, selaku pemilik CV. Mury Furniture dalam wawancara 

menyatakan bahwa adopsi ekolabeling yang diterapkan pada produk furnitur CV. Mury 

Furniture memberikan keuntungan tersendiri dari sisi manfaat bisnis bagi perusahaan 

tersebut bukan hanya dari segi perbaikan manajemen bisnis semata akan tetapi mampu 

menciptakan peluang pasar baru dan sepenuhnya dilakukan secara sukarela.51 Meskipun 

lanjut beliau, proses sertifikasi yang dibutuhkan selama 21 hari dengan menggunakan 

jasa konsultan Mandiri Mutu Sertifikasi yang berlokasi di Bogor membutuhkan biaya 

sebesar 15 Juta hanya untuk proses sertifikasi dan 5 Juta untuk biaya konsultan itu 

sendiri dirasa sangat mahal akan tetapi akan sangat bermanfaat untuk jaminan 

keberlangsungan industri furnitur CV. Mury Furniture di masa depan. Dalam proses 

mendapatkan sertifikat ekolabel untuk 3 tahun, menurut Ibu Muryati selaku pemilik 

perusahaan ini, tidak ada peran pemerintah dalam memberikan subsidi sebab semua 

pendanaan untuk mendapatkan sertifikat ekolabel berasal dari dana perusahaan itu 

sendiri tanpa subsidi maupun kompensasi khusus dari pemerintah, terlebih lagi pada 

saat re-sertifikasi.52 Dengan adopsi ekolabeling yang dijalankan di perusahaannya, Ibu 

Muryati pemilik CV. Mury Furniture mengatakan bahwasanya pendapatan perusahaan 

meningkat sebesar 2.27% per tahun meskipun produk furnitur yang dijual mempunyai 

premium price.53 Dengan produk furnitur yang telah memiliki ekolabel di dalamnya, 

mempunyai manfaat bisnis lainnya, yaitu memudahkan ekspor secara langsung ke 

negara tujuan. Menurut Ibu Neni Yuni, karyawan ekspor CV. Mury Furniture, hasil dari 

manfaat bisnis tersebut salah satunya mampu meningkatkan pendapatan perusahaan 

sebab nilai ekspor dan juga transaksi yang digunakan dalam bentuk dollar. Dengan 

                                                 
51

  Wawancara dengan Ibu Muryati pemilik CV. Mury Furniture tanggal 9 Maret 2018 jam 09.00 WIB. 

52  Ibid. 

53  Ibid. 
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produk furnitur yang telah mempunyai ekolabel, CV. Mury Furniture lebih percaya diri 

dalam menghadapi persaingan furnitur di dunia global, sebab segala bentuk perijinan 

telah lengkap dalam kegiatan ekspor.54 

Menurut Ibu Neni Yuni karyawan ekspor CV. Mury Furniture, meskipun dalam 

1 bulan, perusahaan ini mampu mengekspor furnitur sebanyak 2-3 kontainer, akan tetapi 

orientasi perusahaan ini adalah menciptakan kepercayaan kepada customer dalam hal 

kualitas dan pengiriman secara tepat waktu sehingga ekspor dan pendapatan perusahaan 

tetap akan menjadi stabil.55 Dalam setiap kegiatan pameran pun, CV. Mury Furniture 

mampu mengimbangi tuntutan pasar global di sektor furnitur misalnya saja dari sisi 

kualitas, desain terbaru dan terkadang tuntutan dari negara tujuan ekspor yang 

menginginkan adanya sertifikasi ekolabeling, akan tetapi tidak semua pembeli 

mensyaratkan adanya ekolabel. Ibu Muryati pemilik CV. Mury Furniture berpendapat 

bahwa ekolabeling furnitur sebenarnya mampu untuk meningkatkan kepercayaan dalam 

berinvestasi, karena dengan ekolabeling akan memberikan manfaat bisnis tersendiri 

khususnya dalam iklim investasi dan juga daya saing posisi tawar perusahaan furnitur di 

pangsa pasar.56 Sehingga dalam adopsi ekolabeling yang ada di CV. Mury Furniture 

telah memberikan manfaat dalam hal peningkatan jumlah ekspor apabila ditinjau dari 

sisi bisnis. 

Produk furnitur pada CV. Mury Furniture tiap tahunnya mengalami peningkatan, 

tercatat pada Tahun 2015 mampu mengekspor produk furnitur sebesar 13.240 barang 

sampai dengan Tahun 2017 perusahaan tersebut mampu mengekspor 30.065 barang. 

Artinya dari segi manfaat bisnis dengan melakukan adopsi ekolabeling CV. Mury 

Furniture mengalami peningkatan volume ekspor sebesar 2,27% dari tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2017. Keikutsertaan CV. Mury Furniture dalam mengikuti ajang pameran 

seperti International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA) pada tahun 2015 juga 

dapat membantu dalam hal peningkatan volume pesanan furnitur dari target ekspor 

perusahaan tersebut. Hal ini menandakan bahwa CV. Mury Furniture mempunyai nilai 

(value) tersendiri bagi pangsa pasar internasional. Walaupun pembeli produk furnitur 

                                                 
54

  Wawancara dengan Ibu Neni Yuni karyawan ekspor CV. Mury Furniture Tanggal 26 Mei 2018 jam 10.30 WIB. 

55  Ibid. 

56
  Wawancara dengan Ibu Muryati pemilik CV. Mury Furniture tanggal 9 Maret 2018 jam 09.00 WIB. 
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dari perusahaan tersebut tidak mensyaratkan ekolabeling, akan tetapi ekolabeling 

dimaknai tersendiri oleh CV. Mury Furniture sebagai upaya dalam meningkatkan bisnis 

dan menunjukkan kepedulian dalam mewujudkan lingkungan yang lestari bagi masa 

yang akan datang. Menurut Ibu Neni Yuni yang dalam lingkup pekerjaaannya sebagai 

karyawan bagian ekspor dengan mengadopsi ekolabeling perusahaan ini beliau dapat 

mengetahui seluk beluk dalam pengiriman furnitur ke mancanegara dengan tujuan akhir 

mendapatkan profit serta mendapatkan branded image tersendiri bagi perusahaan bahwa 

produk yang dihasilkan oleh CV. Mury Furniture telah memakai bahan baku yang 

ramah lingkungan dengan memperhatikan segala aspek lingkungan.57 

C.1.6.  Manfaat Lingkungan Adopsi Ekolabeling pada CV. Mury Furniture 

Penerapan adopsi ekolabeling yang dilakukan oleh CV. Mury Furniture 

dipahami sebagai bagian dari perbaikan pengelolaan manajemen hutan Indonesia. 

Usaha implementasi dari adopsi ekolabeling dari CV. Mury Furniture memberikan 

manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Perusahaan tersebut juga membutuhkan peran 

nyata serta dukungan penuh dari pemerintah dalam hal pendampingan, proses sertifikasi 

dan keringanan biaya dari sertifikasi ekolabeling. Bagi CV. Mury Furniture ekolabeling 

merupakan sebuah sistem yang ditujukan dalam mencegah adanya praktek illegal 

logging dan sebagai sarana dalam pengelolaan hutan yang lestari. Menurut Ibu Muryati 

pemilik dari CV. Mury Furniture, adopsi ekolabeling yang dilakukan oleh 

perusahaannya bukan dalam kondisi desakan dari pihak manapun akan tetapi karena 

adanya kesadaran dalam memelihara lingkungan.58 Justru menurut beliau, adopsi 

ekolabeling adalah panggilan bagi pelaku industri furnitur dalam memelihara 

lingkungan, memperbaiki sistem pengelolaan hutan dan sebagai wujud nyata dalam 

mencegah illegal logging.  

Pada sisi lingkungan kebijakan penerapan ekolabeling pada CV. Mury Furniture 

dimulai dari pembahanan yang berasal pengambilan bahan baku yang jelas asal usulnya 

hingga pada tahap proses produksi. Sehingga dengan adanya penerapan ekolabeling di 

perusahaan ini mampu menekan praktek illegal logging yang cukup parah sehingga 

                                                 
57

  Wawancara dengan Ibu Neni Yuni karyawan ekspor CV. Mury Furniture Tanggal 26 Mei 2018 Jam 10.30 WIB. 

58  Wawancara dengan Ibu Muryati pemilik CV. Mury Furniture tanggal 9 Maret 2018 jam 09.00 WIB. 
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peran hutan akan menjadi optimal dan mampu mengurangi tingkat polusi yang berasal 

dari industri di sektor furnitur tersebut. 

Meskipun CV. Mury Furniture belum mampu berpartisipasi secara langsung 

dalam hal penanaman pohon kembali melalui Perhutani ataupun melalui pihak terkait 

manapun, akan tetapi peran nyata yang dapat ditunjukkan oleh CV. Mury Furniture 

dalam perbaikan lingkungan adalah berperan serta dalam kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR). Kegiatan tersebut dianggap perlu sebagai bagian dari interaksi 

antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar dan menjadikan kegiatan tersebut 

sebagai bentuk wadah simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak. Kegiatan yang 

dilakukan CV.Mury Furniture dalam CSR yang diselenggarakan tiap tahunnya tersebut 

dianggap sebagai salah satu solusi untuk perbaikan lingkungan dimana terdapat 

pembagian 1 (satu) bibit pohon untuk tiap rumah bagi masyarakat sekitar sebagai 

bagian program penghijauan dan bank sampah yang berupa serbuk kayu dan pelatihan 

bagi masyarakat sekitar dalam mengolah limbah kayu untuk digunakan sebagai pernak-

pernik buah tangan seperti tempat handphone dan aksesoris lainnya.  

Program yang dilakukan oleh CV. Mury Furniture memberi manfaat nyata yang 

positif diantaranya yaitu pertama, peningkatan citra (brand image) perusahaan dalam 

menerapkan adopsi ekolabeling bukan hanya pada lingkup perusahaan saja akan tetapi 

juga diberikan kepada masyarakat sekitar. Kedua, kondisi yang kondusif dari kegiatan 

perusahaan industri furnitur tersebut di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat 

menciptakan kepedulian lingkungan. Ketiga, keberlangsungan perusahaan tersebut akan 

menjadi lebih stabil sebab adanya dukungan nyata dari masyarakat sekitar pada CV. 

Mury Furniture yang bisa menjadi modal dari sisi sumber daya manusia. Keempat, 

dengan turut mendapatkan sertifikasi ekolabeling berarti perusahaan tersebut turut 

dalam peran nyata perbaikan lingkungan dan mendukung peran pemerintah dalam hal 

kelestarian lingkungan hidup meskipun peran pemerintah dirasa kurang mendukung 

bagi sektor furnitur semacam ini. 

Manfaat lingkungan yang didapatkan dari adopsi ekolabeling oleh CV. Mury 

Furniture adalah lingkungan sekitar menjadi terawat dan resiko pencemaran dapat 

semakin berkurang dengan memanfaatkan limbah kembali mulai dari pengumpulan 

limbah-limbah, kemudian di proses hingga mampu meminimalkan dampak resiko 

lingkungan yang ditimbulkan bagi sekitarnya. Sebagai contoh saja sisa-sisa limbah kayu 
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yang biasanya dibiarkan begitu saja dimakan oleh rayap, kini dimanfaatkan kembali 

sebagai bahan pembakaran (kiln dry process), sebagai bahan bakar batubara, sebagai 

pupuk dan lain sebagainya.  

Adopsi ekolabeling yang diterapkan pada perusahaan ini berpengaruh positif 

secara signifikan. Secara umum, adopsi ekolabeling bagi CV. Mury Furniture memiliki 

manfaat positif bagi lingkungan diantaranya sebagai sarana dalam memperoleh 

informasi aspek lingkungan dari produk furnitur yang dihasilkan, dan meminimalkan 

kerusakan lingkungan serta yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan 

kesadaran dari pembeli furnitur dalam membeli furnitur yang ramah terhadap 

lingkungan. Secara khusus, adopsi ekolabeling yang dilakukan perusahaan tersebut 

memberi manfaat terhadap perbaikan lingkungan seperti penanganan material cradle to 

the grave dimana penanganan limbah tersebut dapat bernilai guna kembali. 

C.1.7.  Sinergi Manfaat Bisnis dan Lingkungan Adopsi Ekolabeling pada CV. 

Mury Furniture 

CV. Mury Furniture menyadari pentingnya meminimalkan dampak aktivitas 

manufaktur terhadap lingkungan, dan sangat memperhatikan komitmen terhadap 

lingkungan. Menurut wawancara dengan Ibu Wida salah satu manajemen CV. Mury 

Furniture yang membantu dalam pengurusan sertifikasi ekolabel, ekolabel dipahami 

sebagai bentuk informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan pada label yang 

diberikan melalui produk furnitur yang fungsinya memberikan informasi mengenai 

aspek lingkungan dan dengan melalui adopsi ekolabeling maka dapat ikut serta dalam 

berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan. Menurut wawancara dengan Ibu 

Muryati pemilik CV. Mury Furniture lebih leluasa dalam mendapatkan dan 

mempertahankan customer serta dapat berkembang sendiri dalam memenuhi kebutuhan 

yang diinginkan oleh konsumen furniturnya sebab salah satunya dengan mengadopsi 

ekolabeling perusahaan ini dapat mengetahui seluk beluk dalam pengiriman furnitur ke 

negara tujuan dengan tujuan akhir mendapatkan profit serta mendapatkan branded 

image tersendiri bagi perusahaan ditinjau dari sisi bisnis sedangkan dari sisi lingkungan 

adalah adanya perbaikan kualitas lingkungan di sekitar perusahaan CV. Mury Furniture 

itu sendiri.59 

                                                 
59  Wawancara dengan Ibu Wida Manajemen CV. Mury Furniture Tanggal 26 Mei 2018 jam 11.35 WIB. 
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Pada prinsipnya bisnis dan lingkungan bukan merupakan sebuah tantangan 

saling terpisah, akan tetapi kedua faktor tersebut saling bersinergi. Hubungan antara 

bisnis dan lingkungan dalam adopsi ekolabeling terdapat hubungan yang bersifat positif 

antara kuantitas dan kualitas sumber daya dengan laju pertumbuhan bisnis ekonomi. 

Artinya semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, semakin meningkat pula kebutuhan 

sumber daya alam yang berupa kayu untuk dijadikan industri furnitur. 

Program yang dilakukan oleh CV. Mury Furniture memberi manfaat nyata yang 

positif diantaranya yaitu pertama, peningkatan citra (brand image) perusahaan dalam 

menerapkan adopsi ekolabeling bukan hanya pada lingkup perusahaan saja akan tetapi 

juga diberikan kepada masyarakat sekitar. Kedua, kondisi yang kondusif dari kegiatan 

perusahaan industri furnitur tersebut di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat 

menciptakan kepedulian lingkungan. Ketiga, keberlangsungan perusahaan tersebut akan 

menjadi lebih stabil sebab adanya dukungan nyata dari masyarakat sekitar pada CV. 

Mury Furniture yang bisa menjadi modal dari sisi sumber daya manusia. Keempat, 

dengan turut mendapatkan sertifikasi ekolabeling berarti perusahaan tersebut turut 

dalam peran nyata perbaikan lingkungan dan mendukung peran pemerintah dalam hal 

kelestarian lingkungan hidup meskipun peran pemerintah dirasa kurang mendukung 

bagi sektor furnitur semacam ini. 
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No Variabel Sub Variabel Indikator 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Implementasi 

Adopsi 

Ekolabeling 
Kesimpulan Dan Saran 

Ya Tidak 

1 
Pengertian tentang 

ekolabel. 

1. Prinsip dari ekolabel. 

Tingkat pengetahuan 

perusahaan akan 

ekolabel. 

Wawancara  

(pemilik dan 

karyawan) 

√   Kesimpulan : 

Tingkat pemahaman ekolabel pada 

perusahaan tersebut dinilai cukup baik, sebab 

baik pemilik maupun karyawan mengetahui 

pentingnya ekolabeling. 

Saran : 

Untuk pemahaman mengenai ekolabel tetap 

dipertahankan dan sebaiknya apabila ada 

proses rekrutmen karyawan baru juga dibekali 

dengan pemahaman tentang ekolabeling 

terhadap perusahaan sehingga kedepan 

diharapkan semuanya dapat memahami 

menjalankan ekolabeling secara konsisten. 

2. Manfaat dari ekolabel. √   

3. Tujuan penggunaan 

ekolabel. 
√ 

  

2 
Jenis ekolabel 

yang dipakai. 

1. Tipe ekolabel. 

1. Alasan dari 

penggunaan produk 

ekolabel. 
Kuisioner 

(pemilik dan 

karyawan) 

√ 

  

Kesimpulan : 

Perusahaan tersebut memahami alasan 

penggunaan ekolabel secara baik dan juga 

mengetahui kredibilitas dari ekolabel yang 

digunakan didalam operasional perusahaan 

tersebut dengan menggunakan tipe I. 

2. Penggunaan ekolabel. 
1. Kredibilitas dari 

ekolabel yang digunakan. 
√ 

  

Tabel. 6  Adopsi Ekolabeling CV. Mury Furniture 
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Saran : 

Tipe dan alasan penggunaan ekolabel pada 

perusahaan tersebut dirasa cukup tepat akan 

tetapi akan lebih berguna jika turut diadakan 

dan dijadikan pioner perusahaan dalam 

menerapkan ekolabel tidak hanya mengikuti 

tren pasar dan permintaan konsumen. 

3 

Manfaat  dari 

ekolabeling bagi 

bisnis dan 

lingkungan. 

1. Bisnis. 

1. Peningkatan grafik 

penjualan produk yang 

memakai ekolabel. 

Wawancara 

(pemilik dan 

karyawan) 

√ 

  

Kesimpulan : 

Walaupun peningkatan penjualan CV. Mury 

Furniture naik tidak begitu signifikan, akan 

tetapi setelah mengadopsi ekolabeling 

perusahaan mampu menambah 1 buyer baru 

di Negara Australia yang notabene adalah 

negara pembeli produk furnitur dari 

perusahaan tersebut setelah mengikuti ajang 

pameran International Furniture and Craft 

Fair Indonesia (IFFINA) Tahun 2016. 

Saran : 

Dengan memiliki sertifikasi ekolabel, 

sebaiknya CV. Mury Furniture 

mempromosikan profil perusahaan pada 

website dengan melampirkan sertifikasi 

ekolabel sehingga diharapkan dapat 

2. Kemudahan dalam 

mendapatkan buyer dan 

brand image perusahaan. 

√ 

  

3. Kemudahan dalam 

mengikuti ajang pameran 

internasional. 

√ 
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memperoleh brand image tersendiri bagi 

perusahaan sehingga dapat menambah 

konsumen dan permintaan akan furnitur di 

perusahaan tersebut, selain dengan cara 

mengikuti pameran internasional. 

2. Lingkungan. 

1. Terciptanya hutan 

lestari dan terpeliharanya 

lingkungan. 

Wawancara 

(pemilik dan 

karyawan) 

√ 

  

Kesimpulan : 

CV. Mury Furniture tidak secara langsung 

turut berperan serta dalam penanaman pohon, 

akan tetapi secara langsung perusahaan 

tersebut ikut dalam menciptakan 

pemeliharaan lingkungan dan meminimalkan 

dampak resiko lingkungan dengan upaya 

menggunakan kembali limbah industri 

furnitur tersebut. 

Saran : 

Kegiatan dalam rangka perbaikan lingkungan 

yang dilakukan oleh CV. Mury Furniture 

turut mendapatkan apresiatif secara nyata dari 

seluruh pihak sebab kegiatan tersebut juga 

erat kaitannya dengan adopsi ekolabeling 

yang dilakukan oleh perusahaan furnitur 

tersebut untuk meminimalkan dampak 

lingkungan dan pemeliharaan lingkungan. 

2. Adanya penanaman 

pohon kembali. 
√  

3. Minimalnya dampak 

resiko bagi lingkungan. 
√ 
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4 
Biaya untuk 

ekolabeling. 

1. Pengurusan sertifikasi. 

Anggaran yang 

dikeluarkan perusahaan 

untuk sertifikasi. 

Wawancara 

(pemilik dan 

karyawan) 

√   Kesimpulan: 

Dalam  mengadopsi ekolabeling, perusahan 

tersebut menggunakan jasa konsultan  

lembaga sertifikasi Mandiri Mutu Sertifikasi 

(MMS) yang berlokasi di Bogor, dengan 

biaya sendiri tanpa subsidi dari pemerintah 

sebesar Rp 15 juta guna verifikasi dan data-

data pendukung harus disediakan sendiri oleh 

perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan 

jumlah nominal yang harus dikeluarkan untuk 

biaya konsultan pengurusan tersebut sebesar 5 

Juta. Sedangkan dalam internal perusahaan, 

tidak memerlukan biaya khusus sebab telah 

mempekerjakan karyawan ekspor yang 

mengurusi segala kegiatan ekspor impor. 

Saran : 

Peran nyata pemerintah dalam program 

ekolabel sangat dibutuhkan  baik itu dalam 

pendampingan, modal, sosialisasi dan lain 

sebagainya sebab perusahaan CV. Mury 

Furniture telah dengan sadar turut mendukung 

baik ekolabeling.  

Dalam pengurusan dan proses sertifikasi  

2. Biaya untuk konsultan. √   

3. Biaya SDM perusahaan. 

  

√ 
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sebaiknya dilakukan secara cepat dan tepat 

oleh pemerintah dan memberikan bantuan 

keringanan biaya bagi perusahaan yang 

bersangkutan sehingga perusahaan furnitur 

sejenis dapat termotivasi untuk melakukan 

adopsi ekolabeling di perusahaan masing-

masing. 

5 
Support terhadap 

ekolabeling. 
1. Internal perusahaan. 

1. Adanya tuntutan pasar. 

Wawancara 

(pemilik dan 

karyawan) 

√   Kesimpulan : 

Kegiatan  adopsi ekolabeling pada CV. Mury 

Furniture didasarkan atas kesadaran dan 

inisiatif dari perusahaan sendiri dalam 

menjaga lingkungan walaupun tidak ada 

permintaan khusus dari buyer tetapnya, akan 

tetapi pemilik CV. Mury Furniture menilai 

bahwa di masa depan akan ada tuntutan pasar 

akan pentingnya sertifikasi ekolabel. 

Saran : 

Dalam rangka support terhadap ekolabeling 

yang disebabkan adanya tuntutan pasar dan 

konsumen tidak bisa berdiri sendiri dilakukan 

oleh perusahaan/atas inisiatif sendiri, akan 

tetapi membutuhkan dukungan dari segenap 

lapisan stakeholder. 

2. Permintaan dari 

konsumen   
√ 

3. Atas inisiatif 

perusahaan sendiri. 
√ 
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C.2  PT. WIRASINDO SANTAKARYA (Wisanka) 

C.2.1.  Gambaran Umum dan Lokasi PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka) 

PT. Wisanka didirikan pada 21 Mei 1993 di Solo Jawa Tengah oleh Bapak J.B 

Susanto. Beliau melihat peluang industri furnitur masih cukup besar dengan adanya 

permintaan furnitur buatan dari Indonesia oleh pembeli furnitur mancanegara yang 

masih cukup tinggi. Perusahaan ini merupakan perusahaan industri furnitur dengan 

kantor pusat di Jl. Solo Daleman No.41 Baki Sukoharjo dengan jumlah karyawan 

sekitar 300 orang. Perusahaan ini mempunyai 6 (enam) divisi yang tersebar di beberapa 

kota, seperti divisi daleman di Solo (unit pusat) Jl. Solo Daleman No.41 Baki 

Sukoharjo, divisi jonggrangan di Jepara (spesial untuk produk kayu jati dengan ukiran) 

Jl. Sersan Sadikin Km4.5 Jepara, divisi penggung (piguno) yang berada di Klaten 

(khusus menangani proses pabrikasi mesin dalam pembuatan produk furnitur) Jl. Solo-

Jogja Km26.5 Penggung Ceper Kabupaten Klaten, divisi kepoh di Klaten (khusus untuk 

produk kombinasi kayu dan stainless steel) Jl. Solo-Jogja Km.24 Ceper Klaten, divisi 

Cirebon (khusus untuk produk anyaman rotan) Jl. Kisabelanang no.41 Magu Cilik Weru 

Cirebon dan juga divisi RSD di Sukoharjo (produk rotan) Jl. Gesingan Luwak Glatak 

Sukoharjo. Sedangkan yang menjadi lokasi objek penelitian yaitu berada di divisi kepoh 

di Klaten (khusus untuk produk kombinasi kayu dan stainless steel) Jl. Solo-Jogja 

Km.24 Ceper Klaten. Pembeli dari PT. Wisanka berasal dari Eropa, Amerika, Asia, dan 

juga Timur Tengah. Selama 25 Tahun, PT. Wisanka telah menghasilkan produk furnitur 

yang kesemuanya diekspor ke mancanegara. Hal tersebut menandakan bahwasanya 

terdapat peningkatan jumlah permintaan produk furnitur pada perusahaan tersebut dan 

kepercayaan customer terhadap kualitas barang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Foto lokasi PT. Wisanka 
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C.2.2.  Struktur Organisasi PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka) 
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Gambar 17. Struktur organisasi PT. Wisanka 

 

C.2.3. Adopsi Ekolabeling pada PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka) 

 PT. Wisanka adalah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang 

berasal dari Solo, yang sejak 25 tahun yang lalu memproduksi furnitur outdoor dan 

indoor. Perusahan ini telah menginvestasikan modal usaha dalam jumlah besar untuk 

membangun pabrik dengan mesin-mesin dari Jerman dan mempunyai lebih dari 5000 

pekerja terampil dan berpengalaman, sebab PT. Wisanka juga menggandeng industri 

furnitur UMKM lain dari Klaten, Solo, Jepara hingga Cirebon dengan konsep kemitraan 

dimana PT. Wisanka bertindak sebagai inti dan mitra usaha/sentra mebel sebagai 

plasma dengan jumlah pekerja ±300-400 pekerja. Saat ini, menurut Ibu Dewi staff 

ekspor menyebutkan bahwa kapasitas produksi di perusahaan ini lebih dari 12 kali 

ekspor dengan kapasitas 20-40"HC kontainer per bulan untuk furnitur outdoor dengan 

nilai rata-rata US$ 10.000 per kontainer.60 Menurut Bapak Salman, manager marketing 
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  Wawancara dengan Ibu Dewi staff ekspor PT. Wisanka tanggal 28 April 2018 jam 09.15 WIB. 
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PT. Wisanka, pemahaman ekolabeling adalah pemberian informasi akan produk furnitur 

yang telah menggunakan bahan baku yang sah dan telah memperhatikan lingkungan.61 

 Dalam  mengadopsi ekolabeling, perusahan tersebut menggunakan jasa 

konsultan  lembaga sertifikasi TRIC Indonesia yang berlokasi di Yogyakarta. dengan 

biaya sendiri tanpa subsidi dari pemerintah sebesar Rp 15 juta guna verifikasi dan data-

data pendukung harus disediakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Sedangkan jumlah nominal yang harus dikeluarkan untuk biaya konsultan pengurusan 

tersebut sebesar 5 Juta. Sedangkan dalam internal perusahaan, tidak memerlukan biaya 

khusus sebab telah mempekerjakan karyawan ekspor yang mengurusi segala kegiatan 

ekspor impor.  

 Pada bulan November 2013, perusahaan tersebut memperoleh sertifikat ISO dari 

TÜV Rheinland. Ekspor furnitur dilakukan untuk tujuan negara-negara Eropa, Amerika, 

Asia, dan juga Timur Tengah. Dalam proses memperoleh sertifikasi, perusahaan 

tersebut melakukan kegiatan dalam pemenuhan dokumen ekspor dengan mengacu pada 

sistem yang berjalan pada kondisi saat itu dengan bergabung bersama dengan rekanan 

perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspor. Hal ini dirasa membutuhkan waktu yang 

lama terkait kesiapan dari rekanan untuk mempersiapkan dokumen dan biaya yang 

ditanggung sebagai implikasi ekspor furnitur yang akan dikirim ke negara tujuan. Akan 

tetapi setelah mempunyai sertifikasi segala kegiatan dokumentasi ekspor dilakukan 

sendiri oleh pihak perusahaan. 

 Konsumen dari negara-negara tujuan ekspor furnitur perusahaan tersebut 

mensyaratkan jaminan akan produk harus sesuai dengan mutu yang berlaku di pasar 

internasional. Sehingga dalam kegiatan ekspor pencantuman sertifikasi harus 

disertakan. Dengan adopsi ekolabeling yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, 

negara-negara tujuan ekspor mengundang PT. Wisanka untuk mengikuti pameran skala 

internasional setiap kali pameran diselenggarakan di negara mereka seperti misalnya 

pameran furnitur International Furniture Fair Singapore (IFFS) di Singapura. 

Kesempatan ini digunakan dengan baik oleh perusahaan tersebut untuk membuktikan 

bahwasanya produk furnitur Indonesia telah sesuai dengan tuntutan konsumen 

internasional. 
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  Wawancara dengan Bapak Salman, manager marketing PT. Wisanka Tanggal 28 April 2018 jam 10.45  WIB 



72 

 

C.2.4 Hasil Kuisioner Terhadap Jenis Ekolabel yang Dipakai pada PT. 

Wirasindo Santakarya (Wisanka) 

 Pemahaman akan ekolabel yang diadopsi oleh seluruh karyawan dan bahkan 

pemilik PT. Wisanka itu sendiri sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan 

adopsi ekolabeling yang dipakai oleh perusahaan tersebut itu sendiri, sebab dengan 

memahami jenis ekolabel dan juga penggunaan ekolabel itu sendiri berarti adopsi 

ekolabeling PT. Wisanka dapat dimaknai telah diterapkan dengan baik. 

C.2.4.1 Tipe Ekolabel 

 

Gambar 18. Tipe ekolabel PT. Wisanka 

Sumber: Hasil kuisioner responden PT. Wisanka 

 

 Sebanyak 42% responden menyatakan bahwa perusahaan PT. Wisanka 

menggunakan Tipe I sesuai dengan yang telah menjadi program pemerintah yang 

menggunakan V-Legal sebab Tipe I banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain 

di dunia dan PT. Wisanka secara sukarela mengikuti program pemerintah tersebut 

sebagai upaya mendukung kelestarian lingkungan. Dengan menggunakan tipe ini PT. 

Wisanka mampu menunjukkan ke customer bahwa perusahaannya telah mengadopsi 

ekolabeling.  

Sedangkan responden yang menyatakan bahwa sebaiknya industri furnitur 

menggunakan Tipe II tersebut dikarenakan kemampuan dari perusahaan masing-masing 

sebanyak 21%, salah satunya kemampuan yang dimiliki oleh PT. Wisanka itu sendiri.  
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Sementara responden yang menyatakan bahwa Tipe III dinilai sangat efektif dan 

efisien sebanyak 37% sebab sertifikasi diperlukan apabila ada permintaan khusus atau 

menyesuaikan permintaan dari konsumen. 

C.2.4.2 Tipe I Ekolabel 

 

Gambar 19. Tipe I Ekolabel 

Sumber: Hasil kuisioner responden PT. Wisanka 

 

Dari 17% responden menyatakan bahwa dengan adanya dokumen yang berasal 

dari CoC-VLO (LEI) tersebut dirasa sudah cukup, walaupun dalam praktek 

pelaksanaannya baru menyentuh tahapan dari SVLK sesuai dengan program yang 

berasal dari pemerintah.  

Sebanyak 30% responden menyatakan bahwa skema FSC saja dirasa sudah 

cukup sebagai dasar kepemilikan dengan dokumen V-Legal bagi perusahaan untuk 

mengirim produk furnitur dari PT. Wisanka ke tujuan mancanegara, meskipun dokumen 

tersebut belum komplit. 

Dan dari 53% responden PT. Wisanka beranggapan bahwa dengan SVLK, maka 

ekolabel yang berlaku seharusnya berdasarkan dengan program yang diwajibkan oleh 

pemerintah dan dirasa aman karena pemerintah menjamin bahwa program tersebut 

dinilai mampu mengurangi praktek illegal logging/ illegal trading. 
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C.2.4.3 Kredibilitas dari Ekolabel yang Digunakan pada PT. Wisanka 

 

Gambar 20. Kredibilitas dari ekolabel yang digunakan pada PT. Wisanka 

Sumber: Hasil kuisioner responden PT. Wisanka 

 

 Sebanyak 57% responden menganggap bahwa sertifikasi ekolabeling sangat 

bermanfaat dalam memberikan informasi yang jelas ke konsumen tentang aspek 

lingkungan mulai dari tahap bahan baku, produksi hingga tahap akhir cradle to the 

grave dari produk furnitur yang diproduksi PT. Wisanka.  

Dan konsultan yang dipercaya untuk mengurusi proses sertifikasi ekolabel 

mempunyai kredibilitas dan reputasi yang tinggi sehingga mampu menumbuhkan 

tingkat kepercayaan konsumen. Dengan menggunakan ekolabel di produk furnitur maka 

dapat menjadikan brand image environmental friendly product yang relevan. 

Tanggapan responden mengganggap netral sebesar 43% karena dalam proses 

sertifikasi sering dijumpai beberapa kesulitan/kendala sebab prosedur maupun dokumen 

yang harus dipersiapkan dalam sertifikasi menganggap harusnya bisa dipangkas dan 

begitu pula tenaga sdm yang terbatas tidak sebanding dengan pengeluaran biaya dalam 

proses sertifikasi.  

Responden tersebut juga menganggap kredibilitas penerapan strategi ekolabeling 

pada industri belum tentu mampu meningkatkan kesadaran penggunaan dan citra 

produk yang ramah lingkungan, sebab hal tersebut bukan hanya di pengaruhi oleh 

adopsi ekolabeling semata. 
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C.2.4.4 Alasan Menerapkan Adopsi Ekolabeling pada PT. Wisanka 

 

Gambar 21. Alasan menerapkan adopsi ekolabeling pada PT. Wisanka 

Sumber: Hasil kuisioner responden PT. Wisanka 

 

Sebanyak 34% responden memilih penggunaan ekolabel karena hanya 

mengikuti tren pasar yang berkembang di tahap intenasional 

35% responden menyatakan bahwa alasan penggunaan ekolabel dikarenakan 

adanya permintaan dari beberapa konsumen yang menginginkan produk furnitur yang 

dikirim ke negaranya harus jelas asal usulnya. 

Sebanyak 31% responden menyatakan bahwa ekolabel dipakai/diadopsi karena 

dengan mengadopsi ekolabeling maka perusahaan akan diakui eksistensinya dan 

kredibilitasnya. 

C.2.4.5 Tujuan Menerapkan Adopsi Ekolabeling pada PT. Wisanka 

 

Gambar 22. Tujuan penerapan adopsi ekolabeling PT. Wisanka 

Sumber: Hasil kuisioner responden PT. Wisanka 
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 Dari 65% responden yang berpendapat setuju menyatakan bahwa dengan 

mengadopsi ekolabeling mempunyai tujuan positif yaitu untuk mengurangi pembalakan 

liar, mampu memperbaiki kualitas lingkungan, dan meminimalkan dampak lingkungan 

yang ditimbulkan dibanding produk sejenis lainnya sehingga konsumen dapat memilih 

produk furnitur bukan dilihat dari faktor harga semata melainkan faktor dampak 

lingkungan. 

 Sedangkan sebanyak 35% responden yang masih netral dalam menyatakan 

pendapatnya dikarenakan mereka masih meragukan atau samar-samar mengenai 

pemahaman maupun pengertian tentang adopsi ekolabeling. 

C.2.4.6 Manfaat Menerapkan Adopsi Ekolabeling pada PT. Wisanka 

 

Gambar 23. Manfaat penerapan adopsi ekolabeling PT. Wisanka 

Sumber: Hasil kuisioner responden PT. Wisanka 

 

Dari 43% responden yang menyatakan setuju bahwa dengan menerapkan 

ekolabeling maka bisa mendapatkan manfaat dalam mendapatkan buyer dan juga 

mempunyai kesempatan dalam mengikuti ajang pameran furnitur dalam skala 

internasional. Artinya dengan mengikuti ajang pameran furnitur taraf internasional tiap 

tahunnya dan menampilkan produk-produk yang mempunyai sertifikat ekolabel, maka 

kesempatan dalam memperoleh buyer baru menjadi tidak mustahil sehingga 

keberlangsungan industri furnitur di perusahaan bisa terjaga.  

 Sedangkan 37% responden yang netral mempunyai penilaian tersendiri, yaitu 

mereka masih ragu-ragu sebab belum merasakan manfaat secara langsung dari 

penerapan adopsi ekolabeling.  
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 20% Responden yang tidak setuju menyatakan bahwa ekolabeling belum 

bermanfaat dikarenakan mereka berpandangan bahwa ekolabel hanya masih sekedar 

dalam bahasan tertulis yang ada di atas kertas dan belum menyentuh isi substansi pokok 

adopsi ekolabeling dan belum tentu mendapatkan penghargaan dari pemerintah atau 

intensif pasar dalam upaya pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup. 

C.2.5.  Manfaat Bisnis Ekolabeling pada PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka) 

Dalam pangsa pasar furnitur dengan daya saing yang cukup ketat, PT. Wisanka 

mengalami keuntungan yang lebih, rata-rata ada penambahan 1.48% per barang.62 Tidak 

semua perusahaan ekspor furnitur mampu mendapatkan keuntungan sebab salah satunya 

masih menggunakan sistem transaksi kontrak lama, yakni pengiriman yang 

menggunakan jasa perusahaan furnitur lain yang telah memiliki sertifikasi ekolabel. 

Ditambah lagi dengan melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar AS.  

Adanya penguatan dollar AS dan juga sertifikasi ekolabel yang telah dimiliki oleh 

perusahaan ini menjadikan ekolabeling sangat bermanfaat ditinjau dari sisi bisnis. Hal 

ini dapat dilihat dari volume ekspor yang telah dilakukan PT. Wisanka. Kenaikan rata-

rata harga jual yang dilakukan oleh PT. Wisanka juga bergantung dengan perjanjian 

kontrak yang dilakukan dengan buyer, artinya tidak serta merta bisa menaikkan secara 

sepihak. Produk furnitur tersebut di ekspor Eropa, Amerika, Asia, dan juga Timur 

Tengah untuk pangsa pasarnya. Dalam menjaga loyalitas bagi konsumen serta untuk 

meningkatkan volume ekspor dengan produk yang telah memiliki sertifikasi ekolabel, 

strategi lain yang diambil adalah mengekspor produk furnitur dengan harga setara 

dengan kurs dollar AS saat ini, dengan harapan supaya konsumen bertambah dan 

kuantitas dari pembelian meningkat sebagai contoh dari 15 set produk furnitur menjadi 

25 set furnitur. 

Potensi pengembangan produk furnitur dengan mengadopsi ekolabeling yang 

ada di perusahaan ini terus dipacu melalui riset dan pengembangan. Sehingga produk 

yang akan dihasilkan menyesuaikan dengan pola perkembangan desain terbaru dengan 

konsep yang ramah lingkungan. Pada Tahun 2016 perusahaan ini mampu mengekspor 

produknya sebesar 9.500 barang dan meningkat pada Tahun 2017 dengan jumlah 
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  Wawancara dengan Ibu Windha, staff marketing PT. Wisanka Tanggal 28 April 2018 jam 10.45 WIB 
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14.065 barang. Artinya, produk dari perusahaan ini mengalami tingkat peningkatan 

sebesar 1.48%. 

Kegiatan dalam ajang pameran internasional juga telah diikuti oleh PT. Wisanka 

seperti pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) dan juga International 

Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA) yang diselenggarakan tiap tahunnya 

bertujuan guna mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut dan menjaga 

kepercayaan dari customer. Produk yang dipamerkan tersebut juga produk yang ramah 

lingkungan dengan desain-desain yang baru. Bagi PT. Wisanka, mempunyai sertifikat 

ekolabel sangat penting sebab dengan sertifikasi tersebut, perusahaan ini dapat 

memperoleh kepercayaan dari buyer, dan juga sebuah peluang dalam mendapatkan 

buyer baru sehingga diharapkan terjadi peningkatan volume ekspor bagi perusahaan 

tersebut. 

Dengan konsep kemitraan yang sekarang digunakan dalam pengembangan 

bisnisnya yang bersifat partisipatif dimana PT. Wisanka sebagai intinya (bapak angkat) 

dan unit usaha mikro sebagai mitranya dengan menjaga manajemen keuangan, tahap 

proses produksinya sampai kualitas produk furnitur kini laju peningkatan serapan 

tenaga kerja mencapai 5000 orang pekerja. Hal tersebut merupakan manfaat positif 

tersendiri bagi PT. Wisanka dalam mengadopsi ekolabeling ditinjau dari aspek bisnis. 

Dengan menghasilkan produk yang ramah lingkungan artinya produk yang 

meminimalkan dampak resiko bagi lingkungan, perusahaan ini mampu mendapatkan 

kepercayaan dari buyer sehingga berpengaruh pada peningkatan jumlah ekspor barang 

dan menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat. Dengan penerapan ekolabeling di 

setiap produknya rata-rata dalam jangka waktu 1 (satu) bulan perusahaan ini mampu 

mengekspor 12 kontainer. Dengan upaya tersebut, penerapan ekolabeling dan strategi 

bisnis tersebut bisa menutupi tren ekspor furnitur yang fluktuatif di pangsa pasar. Selain 

itu dengan cara tersebut bisa digunakan untuk menutup kenaikan harga pembelian dari 

bahan baku yang digunakan. Dengan adanya ekolabeling, perusahaan tersebut 

memperoleh kepercayaan dari konsumen furnitur karena barang komoditi ekspor 

furnitur berasal dari produk yang ramah terhadap lingkungan.  
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C.2.6. Manfaat Lingkungan Ekolabeling pada PT. Wirasindo Santakarya 

(Wisanka) 

Dalam wawancara, menurut Ibu Istiqomah, selaku HRD manager PT. Wisanka 

dalam menerapkan adopsi ekolabeling semata-mata didasari oleh kesadaran untuk 

memperbaiki lingkungan.63 Bagi perusahaan tersebut, pembangunan ekologis dipandang 

sangat dibutuhkan sebab pembangunan ekologis mampu meminimalkan dampak negatif 

dari pemanasan global yang ditimbulkan oleh praktek illegal logging. Perusahaan 

tersebut memandang bahwa keberhasilan pembangunan ekologis berarti menunjukkan 

kemajuan yang menyeluruh dari masyarakat, ekonomi dan juga sumber daya alam 

dimana unsur-unsur tersebut saling bergantung satu sama lain. 

PT. Wisanka sejak Tahun 2001 telah ikut serta berpartisipasi dalam pelestarian 

lingkungan. Salah satu contohnya dengan turut menanam pohon jati sebanyak 650 ribu 

pohon jati sehingga diharapkan akan meningkatkan kembali luasan hutan sebagai paru-

paru dunia dan mengurangi dari polusi udara yang ditimbulkan dari sisi industri. Bentuk 

lain dalam menjaga lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah dengan 

memanfaatkan kembali limbah kayu untuk digunakan menjadi sesuatu yang berharga, 

seperti souvenir yang terbuat dari limbah kayu dan juga pemanfaatan serbuk kayu yang 

digunakan kembali sebagai bahan pembakaran dalam proses pembakaran (kiln dry). 

Pendiri PT. Wisanka, Bapak J.B Susanto yang juga merupakan perwakilan dari 

Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia (ASMINDO) Komda Surakarta turut aktif dalam 

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang bertujuan dalam menambah 

luasan areal hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri dan Gunung Kidul yang telah 

dikembangkan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), salah satunya dengan 

bergabung dengan aliansi Pendukung Sertifikasi Hutan berbasis Masyarakat Lestari 

pada tanggal 23 November 2006 yaitu aliansi yang mendukung dan mempromosikan 

implementasi sertifikasi PHBML. Keikutsertaan PT. Wisanka dalam kegiatan ini adalah 

kesadaran diri dalam upaya meningkatkan nilai ekologis kawasan, mendukung 

peningkatan pendapatan dari masyarakat sekitar dan juga dalam upaya menunjukkan 

potensi hasil hutan kayu. 
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  Wawancara dengan Ibu Istiqomah, HRD Manager PT. Wisanka Tanggal 28 April 2018 Jam 11.45 WIB 
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Menurut Bapak Purnomo, manager produksi PT. Wisanka, manfaat nyata 

lingkungan yang dirasakan dari implementasi adopsi ekolabeling PT. Wisanka yaitu: 

1.  Menambah nilai (value) produk furnitur yang berasal dari hutan yang telah   

mempunyai sertifikasi ekolabel di tingkat pasar domestik maupun mancanegara. 

2.  Mempunyai keseimbangan baik secara supply maupun demand bagi produk   

furnitur yang dihasilkan perusahaan tersebut dari hutan berbasis pada 

masyarakat yang telah memiliki sertifikat ekolabel maupun yang sedang dalam 

proses tahapan sertifikasi.  

3.  Mempunyai aliansi pada tingkat produsen masyarakat yang mengolah kayu  

menjadi produk jadi ataupun produk yang setengah jadi.  

4.    Menambah produk yang mempunyai sertifikat ekolabel.  

5.    Menjaga kelestarian lingkungan.  

6.  Dan juga turut serta memperluas areal lahan hutan yang dikelola berbasis   

masyarakat dalam mewujudkan dampak positif ekolabeling.64 

 

C.2.7. Sinergi Manfaat Bisnis dan Lingkungan Ekolabeling pada PT. Wirasindo 

Santakarya (Wisanka) 

Konsumen dari negara-negara tujuan ekspor furnitur perusahaan PT. Wisanka 

mensyaratkan jaminan akan produk harus sesuai dengan mutu yang berlaku di pasar 

internasional. Sehingga dalam kegiatan ekspor pencantuman sertifikasi harus 

disertakan. Dengan adopsi ekolabeling yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, 

negara-negara tujuan ekspor mengundang PT. Wisanka untuk mengikuti pameran skala 

internasional setiap kali pameran diselenggarakan di negara mereka.  

Bagi PT. Wisanka, mempunyai sertifikat ekolabel sangat penting sebab dengan 

sertifikasi tersebut, perusahaan ini dapat memperoleh kepercayaan dari buyer, dan juga 

sebuah peluang dalam mendapatkan buyer baru sehingga diharapkan terjadi 

peningkatan volume ekspor bagi perusahaan tersebut. Dengan menghasilkan produk 

yang ramah lingkungan artinya produk yang meminimalkan dampak resiko bagi 

lingkungan, perusahaan ini mampu mendapatkan kepercayaan dari buyer sehingga 
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berpengaruh pada peningkatan jumlah ekspor barang dan menciptakan peluang kerja 

baru bagi masyarakat. 

Dalam wawancara, menurut Ibu Istiqomah, selaku HRD manager PT. Wisanka 

dalam menerapkan adopsi ekolabeling semata-mata didasari oleh kesadaran untuk 

memperbaiki lingkungan.65 Pada prinsipnya bisnis dan lingkungan bukan merupakan 

sebuah tantangan saling terpisah, akan tetapi kedua faktor tersebut saling bersinergi. 

Hubungan antara bisnis dan lingkungan dalam adopsi ekolabeling terdapat hubungan 

yang bersifat positif antara kuantitas dan kualitas sumber daya dengan laju pertumbuhan 

bisnis ekonomi. Artinya semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, semakin meningkat 

pula kebutuhan sumber daya alam yang berupa kayu untuk dijadikan industri furnitur. 

                                                 
65

  Wawancara dengan Ibu Istiqomah, HRD Manager PT. Wisanka Tanggal 28 April 2018 Jam 11.45 WIB 
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No Variabel 

Sub Variabel 

Indikator 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Implementasi 

Adopsi 

Ekolabeling 
Kesimpulan 

Ya Tidak 

1 
Pengertian tentang 

ekolabel 

1. Prinsip dari ekolabel. 

Tingkat pengetahuan 

perusahaan akan 

ekolabel. 

Wawancara 

(manajemen 

dan karyawan) 

√   Kesimpulan : 

Pola pemahaman akan makna dan 

pentingnya ekolabel pada perusahaan ini 

(PT. Wisanka) dapat dipahami oleh seluruh 

manajemen dan karyawannya. 

Saran : 

Untuk pemahaman mengenai ekolabel tetap 

dipertahankan dan sebaiknya apabila ada 

proses rekrutmen karyawan baru juga 

dibekali dengan pemahaman tentang 

ekolabeling terhadap perusahaan sehingga 

kedepan diharapkan semuanya dapat 

memahami menjalankan ekolabeling secara 

konsisten, baik itu lingkup perusahaan 

maupun mitra perusahaan PT. Wisanka. 

2. Manfaat dari ekolabel. √   

3. Tujuan penggunaan 

ekolabel. 
√ 

  

2 
Jenis ekolabel yang 

dipakai 
1. Tipe ekolabel. 

1. Alasan dari 

penggunaan produk 

ekolabel. 

 

Kuisioner 

( manajemen 

√ 

  

Kesimpulan : 

Pola adopsi ekolabeling yang dijalankan 

oleh PT. Wisanka bukan hanya didasari 

Tabel.7 Adopsi Ekolabeling PT. Wisanka 
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2. Penggunaan ekolabel. 

1. Kredibilitas dari 

ekolabel yang 

digunakan. 

dan karyawan) 

 

 

√ 

  

pada alasan penggunaan secara bisnis saja 

akan tetapi juga pada aspek lingkungan. PT. 

Wisanka memandang bahwasanya 

kredibilitas ekolabel yang digunakan harus 

sesuai dengan standart internasional. Dan 

adopsi ekolabeling yang digunakan adalah 

tipe I yang berupa SVLK. 

Saran : 

Tipe dan alasan penggunaan ekolabel pada 

perusahaan tersebut dirasa cukup tepat akan 

tetapi akan lebih berguna jika turut diadakan 

dan dijadikan pioner perusahaan dalam 

menerapkan ekolabel tidak hanya mengikuti 

tren pasar dan permintaan konsumen. 

3 

Manfaat  dari 

ekolabeling bagi bisnis 

dan lingkungan 

1. Bisnis 

1. Peningkatan grafik 

penjualan produk yang 

memakai ekolabel. 

Wawancara 

(manajemen 

dan karyawan) 

√ 

  

Kesimpulan : 

Tingkat kenaikan penjualan dari produk 

furnitur PT. Wisanka yang stabil 

menjadikan salah satu alasan tersendiri dari 

buyer-buyer mempercayakan produknya du 

perusahaan tersebut. Dalam menjaga 

eksistensinya, PT. Wisanka juga mengikuti 

pameran berskala internasional seperti  

Indonesia International Furniture Expo 

2. Kemudahan dalam 

mendapatkan buyer  dan 

brand image perusahaan. 

√ 

  

3. Kemudahan dalam 

mengikuti ajang 
√ 
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pameran internasional. (IFEX) yang diselenggarakan setiap 

tahunnya. 

Saran : 

Berbekal sertifikasi ekolabel, sebaiknya PT. 

Wisanka tetap mempromosikan profil 

perusahaan dengan melampirkan sertifikasi 

ekolabel dalam setiap kesempatan sehingga 

diharapkan dapat memperoleh brand image 

tersendiri bagi perusahaan dan dapat 

menambah konsumen dan permintaan akan 

furnitur di perusahaan tersebut, selain 

dengan cara mengikuti pameran 

internasional. 

2. Lingkungan 

1. Terciptanya hutan 

lestari dan terpeliharanya 

lingkungan. 

Wawancara 

(manajemen 

dan karyawan) 

√ 

  

Kesimpulan : 

PT. Wisanka sejak Tahun 2001 telah ikut 

serta berpartisipasi dalam pelestarian 

lingkungan. Salah satu contohnya dengan 

turut menanam  pohon jati sebanyak 650 

ribu pohon jati.   Pendiri PT. Wisanka, 

Bapak J.B Susanto yang juga merupakan 

perwakilan dari ASMINDO Komda 

Surakarta turut aktif dalam Pengelolaan 

2. Adanya penanaman 

pohon kembali. √ 
 

3. Minimalnya dampak 

resiko bagi lingkungan. 
√ 
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Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang 

bertujuan dalam menambah luasan areal 

hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri dan 

Gunung Kidul yang telah dikembangkan 

oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), 

salah satunya dengan bergabung dengan 

aliansi Pendukung Sertifikasi Hutan 

berbasis Masyarakat Lestari pada tanggal 23 

November 2006 yaitu aliansi yang 

mendukung dan mempromosikan 

implementasi sertifikasi PHBML. 

Keikutsertaan PT. Wisanka dalam kegiatan 

ini adalah kesadaran dalam meningkatkan 

nilai ekologis kawasan, mendukung 

peningkatan pendapatan dari masyarakat 

sekitar dan juga dalam upaya menunjukkan 

potensi hasil hutan kayu. 

Saran : 

Kegiatan pelestarian lingkungan yang 

dilakukan oleh PT. Wisanka  dalam 

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat 

(PHBM) yang bertujuan dalam menambah 

luasan areal hutan rakyat di Kabupaten 
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Wonogiri dan Gunung Kidul yang telah 

dikembangkan oleh Lembaga Ekolabel 

Indonesia (LEI), sebaiknya juga diikuti oleh 

mitra usahanya dan langkah yang dilakukan 

oleh PT. Wisanka turut mendapatkan 

apresiatif secara nyata dari seluruh pihak 

sebab kegiatan tersebut juga erat kaitannya 

dengan adopsi ekolabeling yang dilakukan 

oleh perusahaan furnitur tersebut untuk 

meminimalkan dampak lingkungan dan juga 

pemeliharaan lingkungan. 

4 Biaya untuk ekolabeling 

1. Pengurusan sertifikasi 

Anggaran yang 

dikeluarkan perusahaan 

untuk sertifikasi. 

Wawancara 

(manajemen 

dan karyawan) 

√   Kesimpulan : 

Dalam  mengadopsi ekolabeling, perusahan 

tersebut menggunakan jasa konsultan  

lembaga sertifikasi TRIC Indonesia yang 

berlokasi di Yogyakarta. dengan biaya 

sendiri tanpa subsidi dari pemerintah 

sebesar Rp 15 juta guna verifikasi dan data-

data pendukung harus disediakan sendiri 

oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Sedangkan jumlah nominal yang harus 

dikeluarkan untuk biaya konsultan 

pengurusan tersebut sebesar 5 Juta. 

2. Biaya untuk konsultan √   

3. Biaya SDM perusahaan 

  

√ 
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Sedangkan dalam internal perusahaan, tidak 

memerlukan biaya khusus sebab telah 

mempekerjakan karyawan ekspor yang 

mengurusi segala kegiatan ekspor impor.  

Saran : 

Peran nyata pemerintah dalam program 

ekolabel sangat dibutuhkan  baik itu dalam 

pendampingan, modal, sosialisasi dan lain 

sebagainya sebab perusahaan PT. Wisanka 

telah dengan sadar turut mendukung baik 

ekolabeling.  

Dalam pengurusan dan proses sertifikasi  

sebaiknya dilakukan secara cepat dan tepat 

oleh pemerintah dan memberikan bantuan 

keringanan biaya bagi perusahaan yang 

bersangkutan sehingga perusahaan furnitur 

sejenis dapat termotivasi untuk melakukan 

adopsi ekolabeling di perusahaan masing-

masing. 

5 
Support terhadap 

ekolabeling 
1. Internal perusahaan 

1. Adanya tuntutan 

pasar. 

Wawancara 

(manajemen 

dan karyawan) 

√ 
  

Kesimpulan : 

Kegiatan  adopsi ekolabeling pada PT. 

Wisanka didasarkan atas kesadaran dan 2. Permintaan dari   √ 



88 

 

konsumen. inisiatif dari perusahaan sendiri dalam 

menjaga lingkungan walaupun tidak ada 

permintaan khusus dari buyer tetapnya, akan 

tetapi pemilik PT. Wisanka menilai bahwa 

di masa depan akan ada tuntutan pasar akan 

pentingnya sertifikasi ekolabel.  

Saran : 

Dalam rangka support terhadap ekolabeling 

yang disebabkan adanya tuntutan pasar dan 

konsumen tidak bisa berdiri sendiri 

dilakukan oleh perusahaan/atas inisiatif 

sendiri, akan tetapi membutuhkan dukungan 

dari segenap lapisan stakeholder. 

3. Atas inisiatif 

perusahaan sendiri. 
√ 
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C.3  CV. Roda Jati 

C.3.1.  Gambaran Umum dan Lokasi CV. Roda Jati 

 CV. Roda jati didirikan oleh Bapak Miyono pada Tahun 1970 di Surakarta, Jawa 

Tengah dengan nama “Perusahaan Kayu Miyono” yang awal berdirinya hanya berjalan 

pada sektor usaha jasa pembelahan kayu yang berupa log di Jl. S. Parman Surakarta 

dengan lahan hanya 500 m2. Lambat laun perusahaan ini tumbuh pesat dan berganti 

nama menjadi “Perusahaan Kayu Roda Jati” pada Tahun 1980 dan berpindah tempat ke 

lokasi JL. Raya Solo Purwodadi dengan lahan 10.000m2. Lantas pada Tahun 1980, 

perusahaan ini pertama kalinya membuka cabang di Jakarta dan Yogyakarta. Pada 

Tahun 1984, perusahaan ini memulai bisnis furnitur setelah hanya berfokus pada jasa 

penggergajian kayu dan parquet flooring dengan membeli lahan seluas 4.000m2 untuk 

pengembangan furnitur. Perusahaan CV. Roda Jati ini dipimpin oleh Bapak Miyono 

sebagai komisioner utama sedangkan Ibu Miyono merupakan komisioner pasif. CV. 

Roda Jati merupakan perusahaan industri furnitur dengan kantor pusat di Jl. Ahmad 

Yani No. 299 Surakarta, dengan jumlah karyawan sekitar 800 orang. Perusahaan ini 

mempunyai 6 (enam) cabang yang tersebar di beberapa kota, seperti Solo, Semarang, 

Jakarta, Tasikmalaya dan juga Yogyakarta. Pada objek penelitian tersebut, lokasi yang 

terpilih adalah cabang Semarang Jl. Majapahit km. 10 No 514 Semarang 50192 dengan 

dasar pertimbangan sebagai perusahaan industri furnitur yang mewakili lokasi Ibu Kota 

Jawa Tengah. Pembeli produk furnitur dari CV. Roda Jati berasal dari Eropa, Amerika, 

dan Asia. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan akan produk furnitur di Indonesia, 

CV. Roda Jati juga menjual produk furniturnya bagi kebutuhan pasar domestik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Foto lokasi PT. Roda Jati 
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C.3.2.  Struktur Organisasi CV. Roda Jati 

 
   DIREKTUR     

     
 

     

 

 MANAGER 

PRODUKSI 

 

  MANAGER 

KEUANGAN 
  

 
          

 

 

  COST CONTROL 

 

  
 

 
   

 

 
 

    

PPIC GROUP  SWL &MLD  PRODUKSI  PERSONALIA 

 
          

PPIC JETAK  AKUNTING  QC  ADM LOG 

 
          

PURCHASING  WAREHOUSE  EXIM  MAINTENANCE 

           

           
Gambar 25. Struktur organisasi CV. Roda Jati  

C.3.3.  Adopsi dan Pemahaman Ekolabeling pada CV. Roda Jati 

 CV. Roda Jati merupakan industri manufaktur furnitur yang memproduksi 

furnitur dari bahan baku menjadi bahan jadi berupa furnitur. Perusahaan tersebut dapat 

melakukan kegiatan ekspor furnitur dengan 2 (dua) kontainer dalam 1 (satu) bulan. 

Perusahaan tersebut tidak memproduksi furnitur secara masal, akan tetapi dilakukan 

berdasar pesanan (job order) pembeli. Hal ini digunakan untuk menghemat ketersediaan 

bahan baku kayu dan juga dilakukan untuk menjaga kepercayaan buyer dalam hal 

kualitas. 

 Menurut Ibu Rachma Widarti HRD CV. Roda Jati, ekolabeling merupakan 

pemberian label pada furnitur mengenai segala informasi produk furnitur yang telah 

mempertimbangkan aspek lingkungan, dalam hal ini ekolabeling yang dimaksud 

berbentuk V-Legal, dimana asal usul kayu yang digunakan oleh CV. Roda Jati harus 

jelas asal usulnya.66 Penerapan adopsi ekolabeling yang dilakukan perusahaan ini 

semata-mata ikut berpartisipasi dalam program pemerintah dalam hal mengurangi 

pembalakan liar/ illegal logging yang marak terjadi di Indonesia.  

 Menurut beliau pada tahun 1998, CV. Roda Jati sudah mempunyai sertifikasi 

ekolabel dengan waktu yang dibutuhkan untuk tahap persiapan dokumen 3 (tiga) bulan 

                                                 
66

  Wawancara dengan Ibu Rachma Widarti, HRD CV. Roda Jati tanggal 21 Januari 2018 jam 10.00 WIB. 
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untuk mengajukan sertifikasi ekolabel tersebut. Perusahaan tersebut tidak mempunyai 

karyawan yang khusus untuk menangani sertifikasi tersebut dalam keperluan ekspor. 

Semua kegiatan tersebut ditangani oleh manager unit yang bertindak juga sebagai 

koordinator dalam kegiatan kelengkapan seluruh dokumen yang berhubungan dengan 

keabsahan kayu. 

Menurut Bapak FX. Legiman manajemen CV. Roda Jati, dengan menerapkan 

ekolabeling CV. Roda Jati memiliki banyak keuntungan salah satunya ada pengakuan 

dari konsumen internasional yang mengakui bahwasanya produk furnitur CV. Roda Jati 

menggunakan bahan baku yang legal dan kualitas yang baik pula.67 Konsumen CV. 

Roda Jati lebih mempercayakan produk furnitur yang dihasilkan dari perusahaan 

tersebut sebagai produk yang mempunyai standar internasional. Pangsa pasar dari 

ekspor furnitur perusahaan tersebut berasal dari Eropa, Amerika, dan Asia. Bahkan ada 

beberapa konsumen furnitur CV. Roda Jati yang tidak mempermasalahkan adopsi 

ekolabeling yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 

 Pada awalnya, menurut Ibu Yulia staff marketing CV. Roda Jati sebelum 

menggunakan sistem ekolabeling dalam kegiatan ekspor produk furnitur CV. Roda Jati 

melaksanakan kegiatan prosedur ekspor yang sesuai pada kondisi saat itu akan tetapi 

setelah adopsi ekolabeling tersebut diterapkan di perusahaan memang secara kegiatan 

operasional ada sedikit beberapa perubahan. Perubahan tersebut ada dalam proses 

pengurusan dokumen keabsahan kayu yang harus memperoleh ijin terlebih dulu. 

Dengan pemberlakuan adopsi tersebut, kegiatan pelaporan dokumen harus dibuat 

sejalan dengan aktivitas ekspor furnitur. Kegiatan tersebut memang sedikit cukup rumit 

pada awal prosesnya, akan tetapi dengan struktur organisasi yang berkembang di 

perusahaan maka kegiatan pelaporan dokumentasi legalitas kayu sedikit demi sedikit 

dirasa semakin lebih ringan.68 Dalam wawancara dengan Ibu Rachma Widarti, HRD 

CV. Roda Jati dalam proses pengurusan untuk mendapatkan sertifikasi ekolabeling, CV. 

Roda Jati menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan mulai dari dokumen bahan 

baku kayu hingga dokumen ekspor. Dengan tahapan 3 (tiga) bulan hingga 1 (satu) tahun 

proses sertifikasi dirasakan memakan waktu yang lama, disamping biaya yang dirasa 

                                                 
67

  Wawancara dengan Bapak FX. Legiman Manajemen CV. Roda Jati  tanggal 20 Februari 2018 jam 10.00 WIB. 

68  Wawancara dengan Ibu Yulia staf marketing  CV. Roda Jati tanggal 20 Januari  2018 jam 10.50 WIB. 
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mahal dengan kisaran Rp. 30.000.000,- dan juga tambahan biaya penerbitan V-Legal 

setiap akan melakukan kegiatan ekspor pula. Dalam proses sertifikasi ekolabeling 

tersebut, CV. Roda Jati menggunakan jasa konsultan MIK Consult SVLK Service, dan 

biaya dalam pengurusan tersebut Rp. 7.500.000,- belum lagi tambahan biaya tersendiri 

bagi karyawan internal dalam melakukan kegiatan sertifikasi serta tambahan-tambahan 

lainnya. Sedangkan sertifikasi ekolabeling yang dimiliki hanya sebatas jangka waktu 3 

tahun, dan selanjutnya harus dilakukan re-sertifikasi. Disini peran pemerintah 

diharapkan hadir dalam memberikan kontribusinya, baik itu berupa kompensasi maupun 

penghargaan khusus terhadap perusahaan seperti ini.69 Di satu sisi, dengan ekolabeling 

tersebut manajemen perusahaan dalam upaya perbaikan lingkungan lebih teratur dan 

tertata dengan baik. 

Bahkan menurut Ibu Yulia staff marketing CV. Roda Jati setiap kali perusahaan 

tersebut mengikuti kegiatan pameran furnitur internasional, seperti Internationale 

MöbelMesse (IMM), Indonesia International Furniture Expo (IFEX) dan  International 

Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA) perusahaan ini selalu membubuhi ekolabel 

berupa V-Legal pada setiap produk furniturnya yang menandakan bahwa CV. Roda Jati 

telah mempunyai sertifikat ekolabel dimana produk furnitur yang dibuat oleh 

perusahaan tersebut merupakan produk furnitur ramah lingkungan yang membedakan 

dengan produk sejenis lainnya yang berkembang di pasaran meskipun buyer tidak 

mensyaratkan adanya ekolabel akan tetapi CV. Roda Jati memandang bahwasanya 

ekolabeling merupakan kebutuhan global di masa depan bagi keberlangsungan industri 

furniture.70 

 Dalam wawancara dengan Bapak Suparman karyawan bagian quality control 

(QC) salah satu bentuk adopsi ekolabeling yang dilakukan oleh pihak perusahaan yakni 

dengan menerapkan sistem cradle to the grave yaitu limbah-limbah sisa proses produksi 

digunakan kembali menjadi barang yang bernilai jual, seperti sisa serbuk kayu yang 

kemudian digunakan dalam proses kiln dry sehingga menghemat penggunaan bahan 

bakar, sisa kayu yang tidak lolos quality control digunakan kembali menjadi kusen 

                                                 
69

  Wawancara dengan Ibu Rachma Widarti, HRD CV. Roda Jati tanggal 21 Januari 2018 jam 10.00 WIB. 

70
  Wawancara dengan Ibu Yulia staf marketing  CV. Roda Jati tanggal 20 Januari  2018 jam 10.50 WIB. 
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pintu, kerajinan tangan, dan lain sebagainya sehingga dapat dijual dan menghasilkan 

sesuatu untuk pendapatan perusahaan.71 

C.3.4 Hasil Kuisioner Terhadap Jenis Ekolabel yang Dipakai pada CV. Roda Jati 

 Tolak ukur keberhasilan dari pemahaman akan adopsi ekolabeling yang 

dilakukan oleh jajaran manajemen dan karyawan CV. Roda Jati itu sendiri sangat 

berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerapan adopsi ekolabeling yang dipakai 

oleh perusahaan tersebut itu sendiri, sebab dengan memahami jenis ekolabel dan juga 

penggunaan ekolabel itu sendiri berarti adopsi ekolabeling CV. Roda Jati sudah 

diterapkan dengan baik. 

C.3.4.1 Tipe Ekolabel 

 

Gambar 26. Tipe ekolabel CV. Roda Jati 

Sumber: Hasil kuisioner responden CV. Roda Jati 

 

 Sebanyak 51% responden menyatakan bahwa perusahaan CV. Roda Jati 

menggunakan Tipe I sesuai dengan yang telah menjadi program pemerintah yang 

menggunakan V-Legal sebab Tipe I banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain 

di dunia dan CV. Roda Jati secara sukarela mengikuti program pemerintah tersebut 

sebagai upaya mendukung kelestarian lingkungan. Dengan menggunakan tipe ini CV. 

Roda Jati mampu menunjukkan ke customer bahwa perusahaannya telah mengadopsi 

ekolabeling.  

                                                 
71  Wawancara dengan Bapak Suparman karyawan Quality Control (QC)  CV. Roda Jati  tanggal 20 Januari 2018 

jam 09.00 WIB. 
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Sedangkan sebanyak 32% responden yang menyatakan bahwa sebaiknya 

industri furnitur menggunakan Tipe II tersebut dikarenakan kemampuan dari 

perusahaan masing-masing, salah satunya kemampuan yang dimiliki oleh CV. Roda Jati 

itu sendiri.  

Sementara responden yang menyatakan bahwa Tipe III dinilai sangat efektif dan 

efisien sebanyak 17% sebab sertifikasi diperlukan apabila ada permintaan khusus atau 

menyesuaikan permintaan dari konsumen. 

C.3.4.2 Tipe I Ekolabel 

 

Gambar 27. Tipe I Ekolabel 

Sumber: Hasil kuisioner responden CV. Roda Jati 

 

Dari 13% responden menyatakan bahwa dengan adanya dokumen yang berasal 

dari CoC-VLO (LEI) tersebut dirasa sudah cukup, walaupun dalam praktek 

pelaksanaannya baru menyentuh tahapan dari SVLK sesuai dengan program yang 

berasal dari pemerintah.  

Sebanyak 36% responden menyatakan bahwa skema FSC saja dirasa sudah 

cukup sebagai dasar kepemilikan dengan dokumen V-Legal bagi perusahaan untuk 

mengirim produk furnitur dari CV. Roda Jati ke tujuan mancanegara, meskipun 

dokumen tersebut belum komplit. 

Dan dari 51% responden CV. Roda Jati beranggapan bahwa dengan SVLK, 

maka ekolabel yang berlaku seharusnya berdasarkan dengan program yang diwajibkan 

oleh pemerintah dan dirasa aman karena pemerintah menjamin bahwa program tersebut 

dinilai mampu mengurangi praktek illegal logging/ illegal trading. 
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C.3.4.3 Kredibilitas dari Ekolabel yang Digunakan pada CV. Roda Jati 

 

Gambar 28. Kredibilitas dari ekolabel yang digunakan pada CV. Roda Jati 

Sumber: Hasil kuisioner responden CV. Roda Jati 

 

 Sebanyak 73% responden menganggap bahwa sertifikasi ekolabeling sangat 

bermanfaat dalam memberikan informasi yang jelas ke konsumen tentang aspek 

lingkungan mulai dari tahap bahan baku, produksi hingga tahap akhir cradle to the 

grave dari produk furnitur yang diproduksi CV. Roda Jati.  

Dan konsultan yang dipercaya untuk mengurusi proses sertifikasi ekolabel 

mempunyai kredibilitas dan reputasi yang tinggi sehingga mampu menumbuhkan 

tingkat kepercayaan konsumen. Dengan menggunakan ekolabel di produk furnitur maka 

dapat menjadikan brand image environmental friendly product yang relevan. 

Tanggapan responden mengganggap netral sebesar 27% karena dalam proses 

sertifikasi sering dijumpai beberapa kesulitan/kendala sebab prosedur maupun dokumen 

yang harus dipersiapkan dalam sertifikasi menganggap harusnya bisa dipangkas dan 

begitu pula tenaga SDM yang terbatas tidak sebanding dengan pengeluaran biaya dalam 

proses sertifikasi.  

Responden tersebut juga menganggap kredibilitas penerapan strategi ekolabeling 

pada industri belum tentu mampu meningkatkan kesadaran penggunaan dan citra 

produk yang ramah lingkungan, sebab hal tersebut bukan hanya di pengaruhi oleh 

adopsi ekolabeling semata. 
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C.3.4.4 Alasan Menerapkan Adopsi Ekolabeling pada CV. Roda Jati 

 

Gambar 29. Alasan penerapan ekolabeling pada CV. Roda Jati 

Sumber: Hasil kuisioner responden CV. Roda Jati 

 

Sebanyak 55% responden memilih penggunaan ekolabel karena hanya 

mengikuti tren pasar yang berkembang di tahap intenasional. 

21% responden menyatakan bahwa alasan penggunaan ekolabel dikarenakan 

adanya permintaan dari beberapa konsumen yang menginginkan produk furnitur yang 

dikirim ke negaranya harus jelas asal usulnya. 

Sebanyak 24% responden menyatakan bahwa ekolabel dipakai/diadopsi karena 

dengan mengadopsi ekolabeling maka perusahaan akan diakui eksistensinya dan 

kredibilitasnya. 

C.3.4.5 Tujuan Menerapkan Adopsi Ekolabeling pada CV. Roda Jati 

 

Gambar 30. Tujuan penerapan adopsi ekolabeling CV. Roda Jati 

Sumber: Hasil kuisioner responden CV. Roda Jati 
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 Dari 76% responden yang berpendapat setuju menyatakan bahwa dengan 

mengadopsi ekolabeling mempunyai tujuan positif yaitu untuk mengurangi pembalakan 

liar, mampu memperbaiki kualitas lingkungan, dan meminimalkan dampak lingkungan 

yang ditimbulkan dibanding produk sejenis lainnya sehingga konsumen dapat memilih 

produk furnitur bukan dilihat dari faktor harga semata melainkan faktor dampak 

lingkungan. 

 Sedangkan sebanyak 24% responden yang masih netral dalam menyatakan 

pendapatnya dikarenakan mereka masih meragukan atau samar-samar mengenai 

pemahaman maupun pengertian tentang adopsi ekolabeling. 

C.3.4.6 Manfaat Menerapkan Adopsi Ekolabeling pada CV. Roda Jati 

 

Gambar 31. Manfaat penerapan adopsi ekolabeling CV. Roda Jati 

Sumber: Hasil kuisioner responden CV. Roda Jati 

 

Dari 46% responden yang menyatakan setuju bahwa dengan menerapkan 

ekolabeling maka bisa mendapatkan manfaat dalam mendapatkan buyer dan juga 

mempunyai kesempatan dalam mengikuti ajang pameran furnitur dalam skala 

internasional. Artinya dengan mengikuti ajang pameran furnitur taraf internasional tiap 

tahunnya dan menampilkan produk-produk yang mempunyai sertifikat ekolabel, maka 

kesempatan dalam memperoleh buyer baru menjadi tidak mustahil sehingga 

keberlangsungan industri furnitur di perusahaan bisa terjaga. Sedangkan 32% responden 

yang netral mempunyai penilaian tersendiri, yaitu mereka masih ragu-ragu sebab belum 

merasakan manfaat secara langsung dari penerapan adopsi ekolabeling.  

 Responden sebanyak 22% yang menyatakan bahwa ekolabeling tidak setuju 

belum bermanfaat dikarenakan mereka berpandangan bahwa ekolabel hanya masih 
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sekedar dalam bahasan tertulis yang ada di atas kertas dan belum menyentuh isi 

substansi pokok adopsi ekolabeling dan belum tentu mendapatkan penghargaan dari 

pemerintah atau intensif pasar dalam upaya pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup. 

C.3.5.  Manfaat Bisnis Adopsi Ekolabeling pada CV. Roda Jati 

 Penerapan adopsi ekolabeling yang dilakukan oleh CV. Roda Jati dilakukan 

untuk memberikan informasi kepada pembeli produk furnitur bahwa produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan tersebut merupakan suatu produk yang telah memperhatikan 

aspek lingkungan. Salah satu dampak positif dari adopsi ekolabeling yang ada di CV. 

Roda Jati adalah peningkatan dari daya saing perusahaan terhadap perkembangan 

perusahaan furnitur dunia, sehingga berpengaruh pada pangsa pasar serta peningkatan 

laba perusahaan serta kesejahteraan karyawan, akan tetapi yang menjadi kendalanya 

adalah re-sertifikasi ekolabel itu sendiri yang memakan waktu dan biaya yang cukup 

besar.  

Meskipun biaya sertifikasi ekolabel yang berlaku untuk 3 tahun yang dirasa 

mahal dengan kisaran Rp. 30.000.000,- dan juga tambahan biaya penerbitan V-Legal 

setiap akan melakukan kegiatan ekspor dan biaya konsultan sebesar Rp. 7.500.000,- 

belum lagi tambahan biaya tersendiri bagi karyawan internal dalam melakukan kegiatan 

sertifikasi serta tambahan-tambahan lainnya, dan selanjutnya memerlukan proses re-

sertifikasi tidak menyurutkan langkah adopsi ekolabeling yang dilakukan oleh CV. 

Roda Jati dalam mengikuti program pemerintah sebab perusahaan tersebut meyakini 

bahwa ekolabel merupakan kebutuhan untuk keberlangsungan industri furnitur di masa 

depan. Menurut Ibu Yulia staff marketing CV. Roda Jati menyatakan bahwa dengan 

menyertakan sertifikat ekolabel maka perusahaannya bisa melakukan kegiatan ekspor 

ke luar negeri, meskipun buyer dari perusahaan tersebut tidak meminta sertifikat 

ekolabel dan memiliki banyak kemudahan dalam mengikuti ajang pameran furnitur 

taraf internasional.72 

Adopsi ekolabeling di CV. Roda Jati membantu bisnis furnitur tersebut untuk 

berkembang dan dalam hubungannya dalam menjaga kepercayaan pembeli. Dari segi 

manajemen bisnis perusahaan, adopsi ekolabeling dapat membantu CV. Roda Jati 

dalam hal administrasi dan dokumentasi ekspor. Adopsi ekolabeling mampu menjamin 

                                                 
72

  Wawancara dengan Ibu Yulia staf marketing  CV. Roda Jati tanggal 20 Januari  2018 jam 10.50 WIB. 
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keberlangsungan perusahaan CV. Roda Jati untuk lebih stabil, dan sekaligus 

berkompetisi di pasar internasional. 

 Dari jumlah volume ekspor yang didapat dari CV. Roda Jati tersebut mengalami 

peningkatan jumlah barang rata-rata sebesar 1.35%. Pada Tahun 2016, jumlah produk 

furnitur yang diekspor mencapai 6.740 barang sedangkan pada Tahun 2017 mengalami 

peningkatan jumlah pengiriman produk furnitur dengan total 9.100 barang. Selang 

Tahun 2014 hingga tahun 2016 jumlah volume ekspor mengalami penurunan 

disebabkan salah satu pembeli tetap mancanegara dari CV. Roda Jati mengalami 

likuidasi sehingga perusahaan tersebut hanya mengandalkan pasar lokal dan satu 

pembeli tetap dari mancanegara. Akan tetapi pada Tahun 2016 hingga 2017, jumlah 

permintaan akan furnitur di perusahaan ini mengalami peningkatan, dari jumlah ekspor 

barang 6.740 pcs menjadi 9.100 pcs. Hal ini juga dipengaruhi oleh kegiatan ajang 

pameran internasional yang selama ini diikuti oleh CV. Roda Jati, seperti IMM, IFEX 

dan IFFINA. Kemudahan dalam mengikuti ajang pameran furnitur internasional ini 

merupakan langkah positif dalam menerapkan ekolabeling.  

Menurut Ibu Yulia staff marketing CV. Roda Jati menyebutkan bahwa walaupun 

dalam kegiatan ajang pameran tersebut buyer yang datang di booth stand CV.Roda Jati 

tidak mensyaratkan adanya ekolabeling, akan tetapi CV. Roda Jati akan tetap konsisten 

dalam memberikan label pada produk furniturnya karena perusahaan tersebut sadar 

akan pentingnya kelestarian lingkungan.73 Respon yang didapat dari hasil pameranpun 

mendapat tanggapan yang baik oleh pengunjung. Hal tersebut juga merupakan nilai 

tambahan sebagai perusahaan yang memiliki branded eco dalam sektor industri furnitur. 

Dalam penerapan ekolabeling disetiap proses produksinya, mampu memberikan 

manfaat secara bisnis yaitu berupa adanya kepercayaan diri dalam mendapatkan buyer 

dan juga kesempatan dalam menampilkan produknya di ajang pameran skala 

internasional sehingga memacu peningkatan pendapatan perusahaan. 

C.3.6.  Manfaat Lingkungan Adopsi Ekolabeling pada CV. Roda Jati 

 Dengan ekolabeling yang diterapkan oleh CV. Roda Jati di lingkungan 

perusahaan, ekolabeling memberikan dampak yang positif bagi sisi lingkungan. Adopsi 

ekolabeling bagi lingkungan dirasa mampu meningkatkan jumlah permintaan produk 

                                                 
73  Wawancara dengan Ibu Yulia staf marketing  CV. Roda Jati tanggal 20 Januari  2018 jam 10.50 WIB. 
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furnitur yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan ditinjau dari sisi permintaan 

maupun sisi produksi. Ekolabeling bagi manajemen perusahaan CV. Roda Jati 

merupakan sarana tata kelola lingkungan yang sukarela sebagai bagian dari perbaikan 

kualitas lingkungan sebab dalam pelaksanaannya CV. Roda Jati selalu memperhatikan 

setiap tahapan proses produksinya mulai dari legalitas bahan bakunya, pengelolaan 

lingkungan yang memperhatikan ambang batas dan pengolahan limbah kayu (from 

cradle to the grave) untuk digunakan kembali menjadi barang yang bernilai jual.74 

 Bagi CV. Roda Jati pemanfaatan adopsi ekolabeling mampu menciptakan 

kesadaran dan kepedulian dari konsumen produk furnitur dalam langkah pengambilan 

dan pemilihan produk furnitur bukan hanya sebagai hal yang dipandang dari sisi harga 

semata melainkan juga dari faktor lingkungan. Menurut Bapak Suparman karyawan 

bagian Quality Control (QC) CV. Roda Jati mengungkapkan bahwa dengan adopsi 

ekolabeling terdapat perubahan positif akan perbaikan terhadap lingkungan sebab 

dengan ekolabeling maka upaya dalam meminimalkan resiko lingkungan telah 

dilakukan oleh CV. Roda Jati.75 Dalam wawancara dengan Ibu Rachma Widarti bagian 

HRD CV. Roda Jati pada tanggal 21 Januari 2018, adopsi ekolabeling bagi CV. Roda 

Jati juga memberikan pengaruh kelestarian lingkungan dan terjaga dengan prosentase 

sekitar 60%.76 Menurut Ibu Rachma Widarti, upaya dalam menjaga kelestarian juga 

dilakukan oleh CV. Roda Jati dengan melakukan penanaman pohon kembali melalui 

Dinas Kehutanan memberikan sumbangan untuk bibit pohon kayu jati sebanyak 1000 

bibit. Hal ini bertujuan selain sebagai upaya pelestarian lingkungan juga dilakukan 

sebagai persediaan kayu di masa yang akan datang.77 Akan tetapi peran pemerintah 

dirasa sangat minim kontribusinya sebab belum ada penghargaan maupun kompensasi 

yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan seperti CV. Roda Jati dalam upaya 

pelestarian lingkungan dengan program adopsi ekolabeling.78 Secara lingkungan, 

manfaat positif yang diambil dari penerapan adopsi ekolabeling pada CV. Roda Jati 

                                                 
74

  Wawancara dengan Bapak FX. Legiman Manajemen CV. Roda Jati  tanggal 20 Februari 2018 jam 10.00 WIB 

75
  Wawancara dengan Bapak Suparman karyawan Quality Control (QC) CV. Roda Jati  tanggal 20 Januari 2018 

jam  09.00 WIB. 

76  Wawancara dengan Ibu Rachma Widarti, HRD CV. Roda Jati tanggal 21 Januari 2018 jam 10.00 WIB. 

77
  Wawancara dengan Ibu Rachma Widarti, HRD CV. Roda Jati tanggal 21 Januari 2018 jam 10.00 WIB. 

78
  Ibid. 
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adalah berkurangnya praktek illegal logging yang akan mengurangi pasokan kayu 

sebagai bahan baku dalam pembuatan furnitur serta adanya perbaikan pola penanganan 

terhadap lingkungan, artinya terdapat pemanfaatan kembali dari limbah kayu sehingga 

dapat meminimalkan resiko lingkungan.  

Secara khusus, menurut Bapak FX. Legiman manajemen CV. Roda Jati manfaat 

yang diperoleh dari adopsi ekolabeling yang telah diterapkan oleh CV. Roda jati 

diantaranya adalah: 

1. Pemanfaatan bahan baku kayu dapat diminimalkan dengan memperhatikan 

ambang batas dan pengolahan limbah kayu (from cradle to the grave) untuk 

digunakan kembali menjadi barang yang bernilai jual. 

2. Terdapat perbaikan lingkungan khususnya di lingkup perusahaan tersebut. 

3. Adanya keyakinan bahwa keberlanjutan pembangunan ekologi yang berarti 

adanya peningkatan kemajuan masyarakat dalam ikut serta mempunyai 

kepedulian lingkungan, dimana masyarakat, alam dan ekonomi harus berjalan 

secara selaras79. 

Produk furnitur yang dihasilkan oleh CV. Roda Jati tersebut merupakan produk 

furnitur ramah lingkungan apabila dibandingkan produk-produk sejenis yang beredar di 

pasaran. Misalnya dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut 

menggunakan komponen yang bisa didaur ulang dan mempunyai ambang batas usia 

produk (end of life) sehingga produk limbah menjadi barang jadi mempunyai nilai jual 

tersendiri. Menggunakan limbah daur ulang yang kemudian dimanfaatkan kembali 

berarti juga turut serta dalam menciptakan perbaikan lingkungan dan membantu 

penyelamatan lingkungan dari polusi yang ditimbulkan dari industri.80 Produk furnitur 

yang diproduksi oleh CV. Roda Jati merupakan langkah maju dalam menjaga sumber 

daya alam. Proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan ini mampu mengurangi 

emisi, limbah, dan biaya sebagai akibat dampak sosial khususnya polusi dan kepekaan 

lingkungan.  

                                                 
79

  Wawancara dengan Bapak FX. Legiman Manajemen CV. Roda Jati  tanggal 20 Februari 2018 jam 10.00 WIB 

80
  Wawancara dengan Bapak Suparman karyawan Quality Control (QC) CV. Roda Jati  tanggal 20 Januari 2018 

jam 09.00 WIB. 
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Keberlanjutan ekologi yang bersifat sebagai langkah penyelamatan lingkungan 

dimulai oleh bagian penelitian pengembangan dari CV. Roda Jati dengan mendesain 

produk ramah lingkungan dengan tujuan supaya generasi mendatang bisa bertahan dan 

berkembang.81 Kesemua faktor manfaat lingkungan tersebut dalam upaya penyelamatan 

kelestarian lingkungan dimulai oleh CV. Roda jati dari awal proses desain, proses 

produksi, hingga pada tahap akhir produksi, yaitu produk barang jadi sehingga dapat 

bermanfaat bagi produsen dan konsumen. 

C.3.7.  Sinergi Manfaat Bisnis dan Lingkungan Adopsi Ekolabeling pada CV. 

Roda Jati 

Penerapan adopsi ekolabeling yang dilakukan oleh CV. Roda Jati dilakukan 

untuk memberikan informasi kepada pembeli produk furnitur bahwa produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan tersebut merupakan suatu produk yang telah memperhatikan 

aspek lingkungan. Menurut Ibu Rachma Widarti HRD CV. Roda Jati, ekolabeling 

merupakan pemberian label pada furnitur mengenai segala informasi produk furnitur 

yang telah mempertimbangkan aspek lingkungan, dalam hal ini ekolabeling yang 

dimaksud berbentuk V-Legal, dimana asal usul kayu yang digunakan oleh CV. Roda 

Jati harus jelas asal usulnya.82 Menurut Bapak FX. Legiman manajemen CV. Roda Jati, 

dengan menerapkan ekolabeling CV. Roda Jati memiliki banyak keuntungan salah 

satunya ada pengakuan dari konsumen internasional yang mengakui bahwasanya 

produk furnitur CV. Roda Jati menggunakan bahan baku yang legal dan kualitas yang 

baik pula.83 Dalam wawancara dengan Bapak Suparman karyawan bagian quality 

control (QC) salah satu bentuk adopsi ekolabeling yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan yakni dengan menerapkan sistem cradle to the grave yaitu limbah-limbah 

sisa proses produksi digunakan kembali menjadi barang yang bernilai jual, seperti sisa 

serbuk kayu yang kemudian digunakan dalam proses kiln dry sehingga menghemat 

penggunaan bahan bakar, sisa kayu yang tidak lolos quality control digunakan kembali 

                                                 
81

 Wawancara dengan Bapak Aldy Himawan bagian penelitian dan pengembangan CV. Roda Jati  tanggal 20   

Februari 2018 jam 11.00 WIB 

82  Wawancara dengan Ibu Rachma Widarti, HRD CV. Roda Jati tanggal 21 Januari 2018 jam 10.00 WIB. 

83
  Wawancara dengan Bapak FX. Legiman Manajemen CV. Roda Jati  tanggal 20 Februari 2018 jam 10.00 WIB. 
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menjadi kusen pintu, kerajinan tangan, dan lain sebagainya sehingga dapat dijual dan 

menghasilkan sesuatu untuk pendapatan perusahaan.84 

Adopsi ekolabeling mampu menjamin keberlangsungan perusahaan CV. Roda 

Jati untuk lebih stabil, dan sekaligus berkompetisi di pasar internasional. Ekolabeling 

bagi manajemen perusahaan CV. Roda Jati merupakan sarana tata kelola lingkungan 

yang sukarela sebagai bagian dari perbaikan kualitas lingkungan sebab dalam 

pelaksanaannya CV. Roda Jati selalu memperhatikan setiap tahapan proses produksinya 

mulai dari legalitas bahan bakunya, pengelolaan lingkungan yang memperhatikan 

ambang batas dan pengolahan limbah kayu (from cradle to the grave) untuk digunakan 

kembali menjadi barang yang bernilai jual.85 Menggunakan limbah daur ulang yang 

kemudian dimanfaatkan kembali berarti juga turut serta dalam menciptakan perbaikan 

lingkungan dan membantu penyelamatan lingkungan dari polusi yang ditimbulkan dari 

industri.86 Pada prinsipnya bisnis dan lingkungan bukan merupakan sebuah tantangan 

saling terpisah, akan tetapi kedua faktor tersebut saling bersinergi. Hubungan antara 

bisnis dan lingkungan dalam adopsi ekolabeling terdapat hubungan yang bersifat positif 

antara kuantitas dan kualitas sumber daya dengan laju pertumbuhan bisnis ekonomi. 

Artinya semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, semakin meningkat pula kebutuhan 

sumber daya alam yang berupa kayu untuk dijadikan industri furnitur. 

                                                 
84

  Wawancara dengan Bapak Suparman karyawan Quality Control (QC)  CV. Roda Jati  tanggal 20 Januari 2018 

jam 09.00 WIB. 

85  Wawancara dengan Bapak FX. Legiman Manajemen CV. Roda Jati  tanggal 20 Februari 2018 jam 10.00 WIB 

86
  Wawancara dengan Bapak Suparman karyawan Quality Control (QC) CV. Roda Jati  tanggal 20 Januari 2018 

jam 09.00 WIB. 
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No Variabel 

Sub Variabel 

Indikator 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Implementasi 

Adopsi 

Ekolabeling 
Kesimpulan 

Ya Tidak 

1 
Pengertian tentang 

ekolabel 

1. Prinsip dari ekolabel 

Tingkat pengetahuan 

perusahaan akan 

ekolabel. 

Wawancara 

(manajemen 

dan karyawan) 

√   Kesimpulan : 

Seluruh manajemen dan karyawan CV. 

Roda Jati memahami secara benar tentang 

pemahaman ekolabeling. 

Saran : 

Untuk pemahaman mengenai ekolabel tetap 

dipertahankan dan sebaiknya apabila ada 

proses rekrutmen karyawan baru juga 

dibekali dengan pemahaman tentang 

ekolabeling terhadap perusahaan sehingga 

kedepan diharapkan semuanya dapat 

memahami menjalankan ekolabeling secara 

konsisten. 

2. Manfaat dari ekolabel √   

3. Tujuan penggunaan 

ekolabel 
√ 

  

2 
Jenis ekolabel yang 

dipakai 

1. Tipe ekolabel 

1. Alasan dari 

penggunaan produk 

ekolabel. 

Kuisioner 

(manajemen 

dan karyawan) 

 

√ 

  

Kesimpulan : 

CV. Roda Jati mengetahui alasan 

mengadopsi ekolabeling baik itu secara 

aspek bisnis maupun aspek lingkungan dan 

kredibilitas ekolabel yang digunakan 
2. Penggunaan ekolabel 

1. Kredibilitas dari 

ekolabel yang 
√ 

  

Tabel.8 Adopsi Ekolabeling CV. Roda Jati 
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digunakan. merupakan standart internasional yang 

digunakan di pasar furnitur.  Dengan tipe 

ekolabel I SVLK, CV. Roda Jati secara 

konsisten melakukan adopsi ekolabeling. 

Saran : 

Tipe dan alasan penggunaan ekolabel pada 

perusahaan tersebut dirasa cukup tepat akan 

tetapi akan lebih berguna jika turut diadakan 

dan dijadikan pioner perusahaan dalam 

menerapkan ekolabel tidak hanya mengikuti 

tren pasar dan permintaan konsumen. 

3 

Manfaat  dari ekolabeling 

bagi bisnis dan 

lingkungan 

1. Bisnis 

1. Peningkatan grafik 

penjualan produk yang 

memakai ekolabel. 

Wawancara 

(manajemen 

dan karyawan) 

√ 

  

Kesimpulan : 

Tahap  peningkatan penjualan yang stabil 

membuat CV. Roda Jati tetap 

mempertahankan adopsi ekolabeling di 

perusahaannya. CV. Roda Jati juga 

menunjukkan eksistensinya di bisnis furnitur 

dalam ajang pameran skala internasional, 

salah satunya  Internationale MöbelMesse 

(IMM), Indonesia International Furniture 

Expo (IFEX) yang diikuti tiap tahunnya dan  

International Furniture and Craft Fair 

Indonesia (IFFINA). Dalam pameran 

2. Kemudahan dalam 

mendapatkan buyer  dan 

brand image perusahaan. 

√ 

  

3. Kemudahan dalam 

mengikuti ajang pameran 

internasional. 

√ 
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tersebut, CV. Roda Jati juga memperoleh 

kepercayaan dari buyer tetapnya. Hal 

tersebut yang membuat CV. Roda Jati tetap 

mempertahankan adopsi ekolabeling di 

lingkup perusahaannya. 

Saran : 

Dengan memiliki sertifikasi ekolabel, 

sebaiknya CV. Roda Jati  mempromosikan 

profil perusahaan pada website dengan 

melampirkan sertifikasi ekolabel sehingga 

diharapkan dapat memperoleh brand image 

tersendiri bagi perusahaan sehingga dapat 

menambah konsumen dan permintaan akan 

furnitur di perusahaan tersebut, selain 

dengan cara mengikuti pameran 

internasional. 

2. Lingkungan 

1. Terciptanya hutan 

lestari dan terpeliharanya 

lingkungan. Wawancara 

(manajemen 

dan karyawan) 

√ 

  

Kesimpulan : 

Adopsi ekolabeling bagi CV. Roda Jati juga 

memberikan pengaruh kelestarian 

lingkungan dan meminimalkan dampak 

resiko lingkungan dengan prosentase sekitar 

60%. Upaya dalam menjaga kelestarian juga 

dilakukan oleh CV. Roda Jati dengan 

2. Adanya penanaman 

pohon kembali. √ 
 

3. Minimalnya dampak √ 
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resiko bagi lingkungan. melakukan penanaman pohon kembali 

melalui Dinas Kehutanan memberikan 

sumbangan untuk bibit pohon kayu jati 

sebanyak 1000 bibit. Hal ini bertujuan selain 

sebagai upaya pelestarian lingkungan juga 

dilakukan sebagai persediaan kayu di masa 

yang akan datang.  

Saran : 

Kegiatan dalam rangka perbaikan 

lingkungan yang dilakukan oleh CV. Roda 

Jati turut mendapatkan apresiatif secara 

nyata dari seluruh pihak sebab kegiatan 

tersebut juga erat kaitannya dengan adopsi 

ekolabeling yang dilakukan oleh perusahaan 

furnitur tersebut untuk meminimalkan 

dampak lingkungan dan pemeliharaan 

lingkungan. 

Sebaiknya dalam partisipasi pemberian bibit 

pohon jati, CV. Roda Jati terlibat secara 

langsung dalam rangka penanaman pohon 

dan tidak menyalurkan bantuan bibit melalui 

Dinas Kehutanan, dengan tujuan supaya 
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perusahaan furnitur sejenis juga turut 

memiliki kesadan dalam rangka 

pemeliharaan lingkungan, salah satunya 

dengan adanya gerakan penanaman pohon. 

4 Biaya untuk ekolabeling 

1. Pengurusan sertifikasi 

Anggaran yang 

dikeluarkan perusahaan 

untuk sertifikasi. 

Wawancara 

(manajemen 

dan karyawan) 

√   Kesimpulan : 

Dalam proses pengurusan untuk 

mendapatkan sertifikasi ekolabeling, CV. 

Roda Jati menyiapkan semua dokumen yang 

dibutuhkan mulai dari dokumen bahan baku 

kayu hingga dokumen ekspor. Dengan 

tahapan 3 bulan hingga 1 tahun proses 

sertifikasi dirasakan memakan waktu yang 

lama, disamping biaya yang dirasa mahal 

dengan kisaran Rp. 30.000.000,- dan juga 

tambahan biaya penerbitan V-Legal setiap 

akan melakukan kegiatan ekspor pula. 

Dalam proses sertifikasi ekolabeling 

tersebut, CV. Roda Jati menggunakan jasa 

konsultan MIK Consult SVLK Service, dan 

biaya dalam pengurusan tersebut Rp. 

7.500.000,- dan belum lagi tambahan biaya 

tersendiri bagi karyawan internal dalam 

melakukan kegiatan SVLK serta tambahan-

2. Biaya untuk konsultan √   

3. Biaya SDM perusahaan 

  

√ 
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tambahan lainnya.  

Saran : 

Peran nyata pemerintah dalam program 

ekolabel sangat dibutuhkan  baik itu dalam 

pendampingan, modal, sosialisasi dan lain 

sebagainya sebab perusahaan CV. Roda Jati 

telah dengan sadar turut mendukung baik 

ekolabeling.  

Dalam pengurusan dan proses sertifikasi  

sebaiknya dilakukan secara cepat dan tepat 

oleh pemerintah dan memberikan bantuan 

keringanan biaya bagi perusahaan yang 

bersangkutan sehingga perusahaan furnitur 

sejenis dapat termotivasi untuk melakukan 

adopsi ekolabeling di perusahaan masing-

masing. 

5 
Support terhadap 

ekolabeling 
1. Internal perusahaan 

1. Adanya tuntutan 

pasar. 
Wawancara 

(manajemen 

dan karyawan) 

√ 
  

Kesimpulan : 

Ekolabeling di CV. Roda Jati membantu 

bisnis furnitur tersebut untuk berkembang 

dan dalam hubungannya dalam menjaga 

kepercayaan pembeli. Dari segi manajemen 

bisnis perusahaan, adopsi ekolabeling dapat 

2. Permintaan dari 

konsumen.   
√ 

3. Atas inisiatif 

perusahaan sendiri. 
√ 
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membantu CV. Roda Jati dalam hal 

administrasi dan dokumentasi ekspor. 

Adopsi ekolabeling yang dilakukan secara 

sukarela pada perusahaan tersebut mampu 

menjamin keberlangsungan perusahaan CV. 

Roda Jati untuk lebih stabil, dan sekaligus 

berkompetisi di pasar internasional, 

meskipun konsumen perusahaan ini tidak 

mensyaratkan ekolabel didalamnya akan 

tetapi CV. Roda Jati memandang bahwa 

ekolabel di masa datang merupakan syarat 

utama yang menjadi keniscayaan global.  

Saran : 

Dalam rangka support terhadap ekolabeling 

yang disebabkan adanya tuntutan pasar dan 

konsumen tidak bisa berdiri sendiri 

dilakukan oleh perusahaan/atas inisiatif 

sendiri, akan tetapi membutuhkan dukungan 

dari segenap lapisan stakeholder. 
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C.4. Penerapan Adopsi Ekolabeling Pada 3 (Tiga) Perusahaan Industri Furnitur  

Objek Penelitian CV. Mury Furniture, PT. Wirasindo Santakarya, dan CV. 

Roda Jati. 

 

 Penerapan adopsi ekolabeling yang dilakukan pada 3 (tiga) perusahaan industri 

furnitur CV. Mury Furniture, PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka), dan CV. Roda Jati 

telah dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan 

furnitur tersebut. Adopsi ekolabeling dipahami oleh perusahaan-perusahaan tersebut 

sebagai bentuk informasi yang disampaikan kepada pihak konsumen bahwa produk 

furnitur yang dihasilkan oleh perusahaan mereka telah sesuai dengan kaidah 

lingkungan, yang artinya dari proses alur bahan baku dan proses produksi telah 

memperhatikan kelestarian lingkungan. Adapun tipe ekolabel yang dipakai dari objek 

penelitian di industri furnitur tersebut menggunakan Tipe I.  

Secara konsisten Tipe I tersebut dipandang telah sesuai dengan program 

pemerintah yang menggunakan V-Legal sebab Tipe I banyak digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan lain di dunia dan perusahaan-perusahaan furnitur tersebut secara 

sukarela mengikuti program pemerintah tersebut sebagai upaya mendukung kelestarian 

lingkungan, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.  

 Penggunaan adopsi ekolabeling Tipe I yang dilakukan oleh 3 (tiga) industri 

furnitur baik itu oleh CV. Mury Furniture, PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka), dan 

juga CV. Roda Jati sejalan dengan program sertifikasi ekolabel yang dikembangkan di 

Indonesia dimana menggunakan acuan ISO 14024, UU No 2 tahun 1997 mengenai 

pengelolaan lingkungan hidup, dan juga UU No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan 

konsumen dan baku mutu lingkungan. 

Dengan menggunakan Tipe I, perusahaan-perusahaan furnitur tersebut mampu 

menunjukkan ke customer bahwa perusahaan mereka telah mengadopsi ekolabeling. 

Tipe I yang dipakai adalah dengan SVLK, sebab ekolabel Tipe I yang menggunakan 

SVLK sejalan dengan program pemerintah dan dirasa aman karena pemerintah 

menjamin bahwa program tersebut dinilai mampu mengurangi praktek illegal logging/ 

illegal trading. Sertifikasi ekolabeling sangat bermanfaat dalam memberikan informasi 

yang jelas ke konsumen tentang aspek lingkungan mulai dari tahap bahan baku, 

produksi hingga tahap akhir cradle to the grave dari produk furnitur yang diproduksi 
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oleh perusahaan industri furnitur seperti CV. Mury Furniture, PT. Wisanka, dan CV. 

Roda Jati. Sistem adopsi ekolabeling yang dilakukan perusahaan-perusahaan furnitur 

CV. Mury Furniture, PT. Wirasindo Santakarya, dan CV. Roda Jati dimana cradle to 

the grave limbah-limbah sisa proses produksi digunakan kembali menjadi barang yang 

bernilai jual, seperti sisa serbuk kayu yang kemudian digunakan dalam proses kiln dry 

sehingga menghemat penggunaan bahan bakar, sisa kayu yang tidak lolos quality 

control digunakan kembali menjadi kusen pintu, kerajinan tangan, dan lain sebagainya 

sehingga dapat dijual dan menghasilkan sesuatu untuk pendapatan perusahaan. 

Sedangkan konsultan yang dipercaya untuk mengurusi proses sertifikasi 

ekolabel mempunyai kredibilitas dan reputasi yang tinggi sehingga mampu 

menumbuhkan tingkat kepercayaan konsumen. Dengan tahapan 3 (tiga) bulan hingga 1 

(satu) tahun proses sertifikasi dirasakan memakan waktu yang lama, disamping biaya 

yang dirasa mahal dan juga tambahan biaya penerbitan V-Legal setiap akan melakukan 

kegiatan ekspor pula, belum lagi tambahan biaya tersendiri bagi karyawan internal 

dalam melakukan kegiatan sertifikasi serta tambahan-tambahan lainnya. Dari informasi 

yang diperoleh pada CV. Mury Furniture, PT. Wisanka, dan CV. Roda Jati sertifikasi 

ekolabel hanya berlaku selama 3 tahun dan selebihnya dapat dilakukan re-sertifikasi. 

Disini peran pemerintah diharapkan hadir dalam memberikan kontribusinya, baik itu 

berupa kompensasi maupun penghargaan khusus terhadap perusahaan seperti ini. Di 

satu sisi, dengan ekolabeling tersebut manajemen perusahaan dalam upaya perbaikan 

lingkungan lebih teratur dan tertata dengan baik. Dengan menggunakan ekolabel Tipe I 

SVLK di produk furnitur mereka maka dapat menjadikan brand image environmental 

friendly product yang relevan. Penggunaan ekolabel yang di adopsi oleh perusahaan-

perusahaan furnitur di CV. Mury Furniture, PT. Wirasindo Santakarya, dan CV. Roda 

Jati karena hanya mengikuti tren pasar yang berkembang di tahap internasional. 

Dengan mengadopsi ekolabeling perusahaan-perusahaan furnitur tersebut 

mempunyai pemahaman yang kuat bahwa adopsi ekolabeling memiliki tujuan positif 

yaitu untuk mengurangi pembalakan liar, mampu memperbaiki kualitas lingkungan, dan 

meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dibanding produk sejenis lainnya 

sehingga konsumen dapat memilih produk furnitur bukan dilihat dari faktor harga 

semata melainkan faktor dampak lingkungan. Dan adopsi ekolabeling yang mereka 

gunakan di sektor furnitur diyakini akan menjadi sebuah kebutuhan global yang akan 

terjadi di masa depan. 
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No Variabel 

Sub Variabel 

Indikator 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Implementasi 

Adopsi 

Ekolabeling 
Kesimpulan 

Ya Tidak 

1 
Pengertian tentang 

ekolabel 

1. Prinsip dari ekolabel 

Tingkat pengetahuan 

perusahaan akan 

ekolabel 

Wawancara 

(manajemen 

dan karyawan) 

√   Kesimpulan : 

Seluruh manajemen dan karyawan CV. 

Mury Furniture, PT. Wisanka, dan CV. 

Roda Jati memahami secara benar tentang 

pemahaman ekolabeling. Hal ini dapat 

dibuktikan melalui metode wawancara yang 

dilakukan bahwa  Adopsi ekolabeling 

dipahami oleh perusahaan-perusahaan 

tersebut sebagai bentuk informasi yang 

disampaikan kepada pihak konsumen 

bahwa produk furnitur yang dihasilkan 

oleh perusahaan mereka telah sesuai 

dengan kaidah lingkungan, yang artinya 

dari proses alur bahan baku dan proses 

produksi telah memperhatikan 

kelestarian lingkungan. Perusahaan-

perusahaan tersebut juga menerapkan 

2. Manfaat dari ekolabel √   

3. Tujuan penggunaan 

ekolabel 
√ 

  

Tabel.9  Penerapan Adopsi Ekolabeling CV. Mury Furniture, PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka), CV. Roda Jati 
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system cradle to the grave limbah-

limbah sisa proses produksi digunakan 

kembali menjadi barang yang bernilai 

jual, seperti sisa serbuk kayu yang 

kemudian digunakan dalam proses kiln 

dry sehingga menghemat penggunaan 

bahan bakar, sisa kayu yang tidak lolos 

quality control digunakan kembali 

menjadi kusen pintu, kerajinan tangan, 

dan lain sebagainya sehingga dapat 

dijual dan menghasilkan sesuatu untuk 

pendapatan perusahaan 
 

2 
Jenis ekolabel yang 

dipakai 
1. Tipe ekolabel 

1. Alasan dari 

penggunaan produk 

ekolabel. 

Kuisioner 

(manajemen 

dan karyawan) 

 

√ 

  

Kesimpulan : 

Adapun tipe ekolabel yang dipakai dari 3 

(tiga) perusahaan furnitur tersebut CV. 

Mury Furniture, PT. Wirasindo 

Santakarya, dan CV. Roda Jati secara 

konsisten menggunakan Tipe I dengan 

SVLK sejalan dengan program 

pemerintah dan dirasa aman karena 

pemerintah menjamin bahwa program 
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tersebut dinilai mampu mengurangi 

praktek illegal logging/ illegal trading, 

dan meminimalkan dampak lingkungan 

yang ditimbulkan dibanding produk 

sejenis lainnya sehingga konsumen dapat 

memilih produk furnitur bukan dilihat 

dari faktor harga semata melainkan 

faktor dampak lingkungan. Adopsi 

ekolabeling yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan tersebut  

digunakan hanya mengikuti tren pasar 

yang berkembang di tahap internasional. 
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No Variabel Pendukung Teori / Penelitian Implikasi Teroritik / Praktik 

1 Pengertian tentang ekolabel 

• Papastefanou, Georgios. 2001. Paying attention to 

eco-labels in purchase decisions: socio-economic and 

demographic determinants. Mannheim: ZUMA-

working report 2001/03. 

Menurut Papastefanou (2001), tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap pemahaman ekolabel, permasalahan 

yang sama diinterprestasikan berbeda-beda. Ekolabel yang 

bersifat sukarela merupakan prasyarat untuk dapat laku di 

pasar global. Dalam arti kata, apabila produk tersebut ingin 

diserap di pasar dunia, produk tersebut harus memenuhi 

persyaratan dan komitmen ekolabel. 

 Ekolabel merupakan sebuah pemberian tanda 

maupun label produk dimana diberikan oleh lembaga yang 

independen dan kompeten bahwa produk tersebut ramah 

lingkungan. Artinya produk yang ramah lingkungan yakni 

mengurangi bahan tidak ramah lingkungan (reduce), 

menggunakannya kembali (reuse), mendaur ulang (recycle), 

serta pemulihan kembali (recovery). 

Tingkat pemahaman dan tingkat pengetahunan baik 

itu manajemen maupun karyawan pada perusahaan-

perusahaan objek penelitian berpengaruh kegiatan-

kegiatan adopsi ekolabeling yang dilakukan perusahaan 

tempat bekerja.  

Kemampuan pemahaman produsen furnitur  tentang 

ekolabeling dalam menghasilkan produk furnitur yang 

ramah lingkungan juga mempengaruhi intepretasi 

konsumen dalam menilai dan mengidentifikasi produk 

furnitur yang telah memiliki sertifikasi ekolabel. 

Ekolabel bukan semata-mata hanya dipahami sebagai 

bentuk pelabelan yang diberikan pada produk furnitur 

saja, akan tetapi peran dari produsen furnitur dari 

manajemen dan karyawan dalam memberikan informasi 

secara lebih detail sangat diperlukan sebagai informasi 

tambahan kepada konsumen. Sehingga pada akhirnya 

konsumen akan sukarela dan tidak ragu untuk membeli 

produk furnitur yang ramah lingkungan, walaupun 

Lanjutan 

 



117 

 

tergolong premium price. 

2 Jenis ekolabel yang dipakai 

Sesuai dengan pedoman KAN 801-2004 tentang 

Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Ekolabel, bahwa 

ekolabel yang dikembangkan di Indonesia adalah jenis 

ekolabel Tipe I, dan sertifikasi ekolabel tersebut merupakan 

program yang digalakkan oleh pemerintah. Dengan acuan 

ISO 14024 (Environmental label sand declarations-Types I 

environmental labelling-Principles and procedures) yang 

dilakukan oleh pihak ketiga pada produk yang telah 

memenuhi persyaratan multi kriteria. 

Konsistensi 3 (tiga) perusahaan industri furnitur CV. 

Mury Furniture, PT. Wisanka, dan juga CV. Roda Jati 

dalam menerapkan ekolabel dengan Tipe I yakni SVLK 

adalah sejalan dengan program pemerintah seperti dalam 

peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 02 Tahun 2014 

dengan mengacu  UU No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup.  Dimana 

program ekolabel tersebut adalah salah satu dari perangkat 

dalam pengelolaan lingkungan hidup, melindungi 

kepentingan konsumen/masyarakat, dan juga sebagai 

sarana dalam meningkatkan produksi dan daya saing bagi 

perusahaan. 

Penggunaan tipe ekolabel, yakni Tipe I juga 

menunjukkan industri furnitur yang berkelanjutan dengan 

menghasilkan produk furnitur yang sesuai dengan kaidah-

kaidah kelestarian lingkungan dalam hal ini telah 

memperhatikan aspek dampak lingkungan dalam daur 

hidupnya. 
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D. Manfaat Ekolabeling untuk Bisnis dan Lingkungan terhadap 

Keberlanjutan Industri Furnitur Jawa Tengah 

Ekolabeling mempunyai manfaat positif bagi industri furnitur dalam sisi bisnis 

dan juga lingkungan seperti tabel dibawah pada 3 (tiga) responden perusahaan 

(CV.Mury Furniture, PT. Wisanka, CV. Roda Jati) objek penelitian ekolabel sektor 

furnitur di Jawa Tengah. 

Tabel 10. Manfaat Baik Bisnis Dan Lingkungan Pada 3 (Tiga) Responden Perusahaan Objek Penelitian. 

Adopsi Ekolabeling 
CV. Mury 

Furniture 

PT. 

Wisanka 

CV. Roda 

Jati 
 

Manfaat Bisnis  

Peningkatan jumlah produk 

pesanan 
˅ ˅ ˅ 

 

 

Kemudahan dalam 

mendapatkan buyer 
˅ ˅ ˅ 

 

 

Mempunyai kesempatan 

untuk mengikuti pameran 

internasional 

˅ ˅ ˅ 

 

 

 

Peningkatan citra perusahaan ˅ ˅ ˅ 
 

 

Meminimalkan operasional 

biaya dalam kegiatan ekspor 
˅ ˅ ˅ 

 

 

Manfaat Lingkungan  

Meminimalkan dampak 

resiko lingkungan 
˅ ˅ ˅ 

 

 

Tercipta kelestarian 

lingkungan dan ketersediaan 

pasokan bahan baku 

˅ ˅ ˅ 

 

 

 

Perbaikan mutu kualitas 

lingkungan 
˅ ˅ ˅ 

 

 

adanya kesadaran gerakan 

penanaman pohon 
˅ ˅ ˅ 
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Sertifikasi ekolabel digunakan sebagai bagian dalam membantu konsumen untuk 

memilih produk furnitur yang meminimalisasi dampak terhadap lingkungan 

dibandingkan produk yang sejenis lainnya. Sertifikasi tersebut mendorong produsen 

furnitur untuk menciptakan industri yang berkelanjutan bagi sektor tersebut. Penerapan 

adopsi ekolabeling ditinjau segi bisnis perusahaan furnitur mempunyai nilai positif dan 

daya saing tersendiri di pasar internasional. Sedangkan bagi konsumen, dengan 

ekolabeling maka informasi yang diperoleh akan dampak lingkungan bisa lebih detail 

karena adanya peran serta konsumen dalam memberikan saran dan masukan terhadap 

kriteria serta kategori penerapan ekolabel. Ekolabeling di industri furnitur merupakan 

bentuk kepedulian baik produsen maupun konsumen dalam memilih produk yang bukan 

hanya ditentukan oleh kualitas, harga dan mutu semata melainkan mempertimbangkan 

faktor-faktor lingkungan. Bagi lingkungan, tolak ukur kesuksesan ekolabel bisa dilihat 

dari perbaikan mutu kualitas lingkungan yang terkait dengan proses produksi furnitur 

dan output yang telah dihasilkan dari sektor industri furnitur tersebut. Tingkat 

pertumbuhan kesadaran produsen dalam menerapkan ekolabel di setiap produknya juga 

menjadi salah satu indikator yang penting bagi kesuksesan ekolabel.  

D.1  Manfaat Ekolabeling untuk Bisnis terhadap Keberlanjutan Industri 

Furnitur Jawa Tengah 

Ekolabeling akan memberikan manfaat bisnis bagi keberlanjutan industri 

furnitur di Jawa Tengah, khususnya bagi perusahaan-perusahaan furnitur yang telah 

menerapkan ekolabeling seperti penerapan ekolabeling yang dilakukan di perusahaan-

perusahaan penelitian CV. Mury Furniture, PT. Wisanka, CV. Roda Jati. Dalam 

penelitian tersebut, manfaat bisnis dibatasi pada tiga sisi manfaat, yakni (1) kepastian 

sisi bisnis, (2) produktivitas dari karyawan, dan (3) pemasaran produk furnitur ekolabel. 

Untuk manfaat bisnis dilihat dari kepastian bisnis, menggunakan analisa aspek standar 

keabsahan/legalitas dan juga standar pangsa pasar. 

Apabila dilihat dari aspek standar keabsahan/legalitas, maka semua persyaratan 

dari ekolabeling harus berasal dari bahan baku yang legal. Sedangkan untuk aspek 

pangsa pasar yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan persyaratan dari pangsa 

pasar itu sendiri, termasuk mutu dan kualitas, asal bahan dari lingkungan yang dikelola 

secara lestari, dan juga harga bahan baku dari sebuah furnitur. 
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D.1.1  Kepastian Bisnis 

Penerapan ekolabeling pada perusahaan-perusahan penelitian mempunyai nilai 

manfaat positif dalam hal kepastian bisnis. Dalam hal ini dari sisi jaminan bahan baku 

yang sah, walaupun dari sisi yang lain mungkin terdapat beberapa persyaratan yang 

belum dipenuhi di pangsa pasar atau masih dalam proses pemenuhan persyaratan 

ekolabeling. 

Menurut wawancara salah satu managemen PT. Wisanka, Bapak Salman selaku 

manager marketing dengan mengadopsi ekolabeling di perusahaannya, memudahkan 

untuk melakukan kegiatan ekspor ke negara tujuan, sebab negara-negara konsumen 

furnitur tersebut merasa yakin bahwa perusahaan tersebut telah menggunakan bahan 

baku yang jelas asalnya.87 Maka berbekal sertifikasi ekolabel yang dimiliki, PT. 

Wisanka memiliki kepastian bisnis di masa depan dan tidak merisaukan akan bahan 

baku yang illegal. 

Penerapan ekolabeling yang bersifat sukarela, dapat memberikan kepastian 

bisnis bagi sektor industri furnitur, sebab perusahaan-perusahaan furnitur di Jawa 

Tengah, sebagaimana perusahaan-perusahaan penelitian yang mengadopsi ekolabeling 

mampu mempertahankan standar pasar ekspor furnitur. Dari penerapan ekolabeling 

yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan furnitur pada objek penelitian, ekolabeling  

mampu memberikan less-cost effectiveness (efektivitas biaya rendah) di dalam 

kepastian bisnis. 

Jejaring sosial yang dilakukan perusahaan-perusahaan furnitur di Jawa Tengah 

melalui Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) merupakan salah satu 

wadah dalam menunjukkan eksistensi perusahaan furnitur. Melalui wadah tersebut, 

kesadaran adopsi ekolabeling menunjukkan peningkatan. Perusahaan-perusahaan 

furnitur pada objek penelitian tergabung dalam wadah tersebut, sehingga perusahaan-

perusahaan tersebut memiliki kepastian bisnis di masa mendatang. 

 

 

                                                 
87

  Wawancara dengan Bapak Salman Manager Marketing PT. Wisanka tanggal 28 April 2018 jam 09.00 WIB. 



121 

 

D.1.2  Produktivitas dari Karyawan  

 
Penerapan adopsi ekolabeling, selain bermanfaat secara lingkungan juga 

mempunyai peran dalam meningkatkan perbaikan produktivitas kerja karyawan pada 

industri furnitur. Adopsi ekolabeling yang dilakukan oleh perusahaan-perusahan 

furnitur di Jawa Tengah tersebut, menggunakan standar yang bisa menjadi acuan dalam 

meningkatkan produktivitas kerja karyawannya seperti standar pelatihan kerja yang 

harus sesuai Standard Operating Prosedure (SOP) yang benar. 

Produktivitas kerja dari perusahaan furnitur, menurut wawancara pada pemilik 

dan manajemen perusahaan-perusahaan furnitur penelitian tergantung pada kondisi 

manajemen perusahaan dan juga adopsi ekolabeling yang diterapkan. Setelah 

menerapkan ekolabeling di perusahaan, rata-rata produktivitas kerja dari karyawan 

mengalami peningkatan. 

Sebagai salah satu contoh, menurut wawancara dengan Ibu Wida penerapan 

adopsi ekolabeling yang dilakukan pada CV.Mury Furniture menunjukkan adanya 

peningkatan kinerja karyawan.88 Ekolabeling pada perusahaan furnitur, mengharuskan 

karyawan untuk bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku, mulai dari penanganan bahan 

baku hingga pada tahap pengemasan. Menurut Bapak Haryono karyawan produksi PT. 

Wisanka, ekolabeling yang diterapkan pada perusahaan furnitur tersebut mempunyai 

manfaat positif bagi karyawan, sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan 

keterampilan yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, training, kursus, maupun 

workshop. Dengan berbekal keterampilan tersebut, karyawan mempunyai kesempatan 

untuk menjadi partner (rekan kerja) dari perusahaan tempat bekerja.89 

D.1.3  Pemasaran Produk Furnitur Ekolabel 

Penerapan ekolabeling yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan furnitur 

penelitian berdampak langsung pada produk furnitur yang di pamerkan pada ajang 

pameran skala internasional. Dengan produk furnitur yang telah memiliki ekolabel, 

perusahaan-perusahaan tersebut lebih percaya diri untuk menampilkan produk 

furniturnya di pangsa pasar, sebab dengan ekolabeling produk yang dihasilkan telah 

                                                 
88

  Wawancara dengan Ibu Wida staff marketing CV. Mury Furniture tanggal 22 Januari 2018 jam 09.00 WIB. 

89
  Wawancara dengan Bapak Haryono karyawan produksi PT. Wisanka tanggal 11 Mei 2018 jam 10.15 WIB. 
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memenuhi standar pasar internasional, walaupun produk furnitur tersebut tergolong 

kategori premium price. Ibu Tari salah satu manajemen PT. Wisanka yang 

diwawancarai menjelaskan bahwa mengadopsi ekolabeling merupakan salah satu 

strategi supaya produk furnitur perusahaannya bisa diterima oleh pasar internasional 

dan untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri.90 

Menurut wawancara dengan Ibu Yulia staf marketing CV. Roda Jati ekolabel 

merupakan sarana yang baik dalam memasarkan produk furnitur dengan branded eco 

product yang berbasis pada kesadaran lingkungan.91 Dengan mengadopsi ekolabeling di 

perusahaannya dan menggunakan sertifikasi ekolabel maka dapat meningkatkan minat 

konsumen dalam membuat sebuah keputusan untuk membeli furnitur yang branded eco 

tersebut. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam strategi pemasaran produk furnitur 

ekolabel, tantangan yang terbesar muncul dari sisi harga yang dinilai terlalu mahal. 

Akan tetapi, konsumen masih memiliki kepercayaan dalam membeli produk furnitur 

yang hijau. Pola strategi pemasaran dengan memberikan garansi terhadap produk yang 

dijual merupakan nilai tambah tersendiri bagi citra perusahaan. Dengan strategi tersebut 

dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam mendapatkan sisi manfaat bisnis bagi 

perusahaan furnitur. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90  Wawancara dengan Ibu Tari staf marketing PT. Wisanka tanggal 28 April 2018 jam 10.45 WIB. 

91  Wawancara dengan Ibu Yulia staf marketing  CV. Roda Jati tanggal 25 Januari 2018 jam 09.00 WIB. 
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No Manfaat Bisnis Pendukung Teori / Penelitian Implikasi Teroritik / Praktik 

1 

Peningkatan grafik penjualan 

produk yang memakai ekolabel. 

• Ditinjau dari kepastian sisi 

bisnis 

• Pinuji, Arief Ammar. 2005. Dampak 

Sertifikasi Ekolabel :: Studi Kasus 

Sertifikasi Lacak Balak Pada Industri 

Pengolahan Kayu Di Indonesia. 

Magister Ekonomika Pembangunan 

UGM. Universitas Gadjah Mada. 

       Pinuji (2005) menjelaskan bahwa 

ekolabeling mempunyai manfaat bukan 

hanya bagi lingkungan saja, akan tetapi 

berdampak pula pada bisnis: 

1. Peningkatan daya saing dan pendapatan: 

sertifikasi dapat mengidentifikasi jenis 

produk bagi pembeli dengan alasan 

berikut: i) harga premium yang 

signifikan, dan ii) preferensi merk 

dagang yang kuat. 

2.   Pengurangan resiko: bagi produsen 

sertifikasi dapat berfungsi untuk 

Memudahkan untuk melakukan kegiatan 

ekspor ke negara tujuan, sebab negara-negara 

konsumen furnitur tersebut merasa yakin bahwa 

perusahaan tersebut telah menggunakan bahan baku 

yang jelas asalnya.  Maka berbekal sertifikasi 

ekolabel yang dimiliki, Perusahaan-perusahaan 

furnitur (objek penelitian) tersebut memiliki 

kepastian bisnis di masa depan dan tidak 

merisaukan akan bahan baku yang illegal. 

2 

Kemudahan dalam mendapatkan 

buyer. 

• Ditinjau dari pemasaran 

produk furnitur ekolabel 

Penerapan ekolabeling yang dilakukan pada 

perusahaan-perusahaan furnitur penelitian 

berdampak langsung pada produk furnitur yang di 

pamerkan pada ajang pameran skala internasional. 

Dengan produk furnitur yang telah memiliki 

ekolabel, perusahaan-perusahaan tersebut lebih 

percaya diri untuk menampilkan produk furniturnya 

di pangsa pasar, sebab dengan ekolabeling produk 

yang dihasilkan telah memenuhi standar pasar 

internasional, walaupun produk furnitur tersebut 

tergolong kategori premium price. Dan dengan 

3 

Kemudahan dalam mengikuti 

ajang pameran internasional. 

• Ditinjau dari pemasaran 

produk furnitur ekolabel 

Tabel 11. Manfaat Ekolabeling untuk Bisnis terhadap Keberlanjutan Industri Furnitur Jawa Tengah 

 



124 

 

mengurangi resiko yaitu: i) resiko pasar, 

misal pasar luar negeri atau pembeli 

utama meminta sertifikasi; ii) resiko 

peraturan: sertifikasi bisa menghindari 

intervensi peraturan; iii) resiko citra; iv) 

resiko sumber daya. 

3.   Pemakaian anggaran: penerapan dari 

strategi sertifikasi menunjukkan 

peningkatan kemampuan dari industri 

yang telah mempunyai sertifikat: i) 

perbaikan tingkat ekonomi, contoh saja, 

pertumbuhan ekonomi di produksi, 

pemasaran atau pengiriman barang; ii) 

akses berbiaya efektif pada teknologi 

dan proses baru; iii) menurunnya 

komplektisitas operasional, misal 

efisiensi kegiatan-kegiatan umum dapat 

ditingkatkan setelah penelitian dan 

analisis yang ketat dilakukan sebagai 

upaya sertifikasi. 

4.  Perbaikan tata kelola kehutanan: adanya 

berbekal setifikat ekolabel yang dimiliki akan jauh 

lebih mudah dalam mendapatkan  

4 

Memiliki brand image tersendiri 

bagi perusahaan. 

• Ditinjau dari kepastian sisi 

bisnis 

Dengan mengadopsi ekolabeling di 

perusahaannya dan menggunakan sertifikasi 

ekolabel maka dapat meningkatkan minat 

konsumen dalam membuat sebuah keputusan untuk 

membeli furniture yang branded eco tersebut. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa dalam strategi pemasaran 

produk furnitur ekolabel, tantangan yang terbesar 

muncul dari sisi harga yang dinilai terlalu mahal. 

Akan tetapi, konsumen masih memiliki 

kepercayaan dalam membeli produk furnitur yang 

hijau. Pola strategi pemasaran dengan memberikan 

garansi terhadap produk yang dijual merupakan 

nilai tambah tersendiri bagi citra perusahaan. 

5 

Minimalnya operasional biaya 

perusahaan.  

• Ditinjau dari produktivitas 

karyawan 

Dari segi manajemen bisnis perusahaan, adopsi 

ekolabeling dapat membantu perusahaan furnitur 

dalam hal administrasi dan dokumentasi ekspor 

meskipun buyer dari perusahaan tersebut tidak 

meminta sertifikat ekolabel, dan semua bisa 
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sertifikasi diharapkan mampu 

menjadikan tata kelola (governance) 

pada sektor kehutanan agar menjadi 

lebih baik. 

• Maryudi, Ahmad. 2016. Rejim Politik 

Kehutanan Internasional. Gajah Mada 

University Press. Yogyakarta. 

Bass et al (2001) dalam Maryudi (2016) 

menyatakan bahwa beberapa hal yang 

mungkin dapat mendorong pengelola 

industri perkayuan untuk menerapkan 

sertifikasi yaitu: 

1. Mendapatkan harga premium. 

2. Mempertahankan pasar/konsumen. 

3. Mendorong peningkatan permintaan. 

4. Memperluas pasar/ mendapatkan 

customer baru. 

dikerjakan oleh karyawan sendiri. Kesemua 

operasional biaya dapat diminimalkan dibandingkan 

apabila harus menggunakan nama perusahaan lain 

dalam kegiatan ekspor furnitur. 
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D.2  Manfaat Ekolabeling untuk Lingkungan terhadap Keberlanjutan Industri 

Furnitur Jawa Tengah 

Penerapan adopsi ekolabeling pada perusahaan-perusahaan furnitur di Jawa 

Tengah memberi dampak positif bagi kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, salah 

satunya penggunaan bahan baku harus berasal dari sumber yang jelas dari hutan yang 

dikelola secara lestari. Umumnya penerapan adopsi ekolabeling dimulai dari tahap 

pemilihan asal usul bahan yang digunakan, proses produksi, hingga ke barang jadi dan 

tahap penanganan limbah yang secara kesemuanya dilakukan untuk meminimalkan 

resiko lingkungan. Hampir seluruh produk furnitur dari perusahaan-perusahaan furnitur 

di Jawa Tengah menggunakan sertifikat ekolabel di dalamnya, dikarenakan persyaratan 

pasar internasional yang memasukkan ekolabel dalam kegiatan impor furnitur mereka. 

Perusahaan furnitur dari 3 (tiga) responden penelitian CV. Mury Furniture, PT. 

Wisanka, dan CV. Roda Jati memandang bahwa dampak sisi negatif dari persyaratan 

konsumen internasional tersebut dirasa lebih kecil oleh dibandingkan dengan manfaat 

positif yang diperoleh baik secara bisnis dan lingkungan yang jauh lebih besar. 

Bagi sektor furnitur, kayu merupakan salah satu sumber utama penghasil produk 

furnitur. Rata-rata industri furnitur yang memiliki sertifikasi yang dapat melakukan 

proses produksi dengan memperhatikan lingkungan dan diakui oleh konsumen hijau. 

Melalui wawancara dengan salah satu pemilik perusahaan furnitur CV. Mury Furniture, 

Ibu Muryati diketahui bahwa penerapan adopsi ekolabeling merupakan salah satu cara 

untuk menunjukkan kepada dunia bahwa furnitur Indonesia khususnya perusahaan 

furnitur Jawa Tengah menggunakan material produksi dari bahan baku yang sah/legal.92  

Adanya kepercayaan dari pembeli furnitur dengan order yang diterima oleh 

perusahaan-perusahaan furnitur Jawa Tengah menunjukkan bahwasanya produk furnitur 

Indonesia merupakan komoditi ekspor non migas dari sektor industri furnitur yang 

ramah lingkungan. Alasan yang lain bahwa di dalam Voluntary Partnership Agreement 

(VPA) Indonesia telah menjalin kerja sama dengan pangsa pasar Eropa mengenai 

keabsahan bahan baku kayu dalam setiap kegiatan ekspor furnitur.  

Pada dewasa ini permintaan furnitur Jawa Tengah sangat banyak diminati oleh 

konsumen mancanegara salah satunya dikarenakan Indonesia memiliki sistem lacak 

                                                 
92

  Wawancara dengan Ibu Muryati pemilik CV. Mury Furniture tanggal 20 Januari 2018 jam 09.00 WIB. 
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yang jelas terhadap asal usul kayu yang digunakan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

tingkat ekspor furnitur perusahaan-perusahaan furnitur di Jawa Tengah. Manfaat 

penerapan adopsi ekolabeling furnitur yang lain adalah ekolabel memberi nilai positif 

dengan perbaikan kualitas lingkungan dan mempersempit illegal logging dengan 

pembuktian secara sah. Disamping itu manfaat lainnya bagi lingkungan adalah 

meminimalkan dampak resiko bagi lingkungan, sehingga lingkungan terpelihara 

kelestariannya. Di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri, dengan penerapan 

ekolabeling yang dilakukan secara sukarela, menunjukkan perbaikan kualitas 

lingkungan sekitar. Artinya kualitas lingkungan sekitar lokasi pabrik produksi furnitur 

menunjukkan peningkatan perbaikan lingkungan dari kondisi sebelum mengadopsi 

ekolabeling.  

Penerapan adopsi ekolabeling pada perusahan-perusahaan furnitur di Jawa 

Tengah mempunyai manfaat secara lingkungan sebagai sarana pelestarian hutan dimana 

sertifikasi ekolabel tersebut mengacu pada mekanisme sistem pasar yang 

pengelolaannya sesuai kaidah kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Artinya 

jaminan bahan baku kayu bagi industri furnitur harus jelas asal usulnya dan mampu 

mendorong industri furnitur yang berkelanjutan.  

Sisi positif lainnya adalah menutup celah praktek illegal logging yang marak 

terjadi di tanah air sehingga di masa depan  jumlah dari luasan hutan Indonesia akan 

mengalami peningkatan dan peran dari hutan tropis Indonesia akan jauh lebih optimal 

dalam mengurangi polusi udara, menjadi mitigasi dalam perubahan iklim 

global/pemanasan global. Sudah seharusnya penerapan adopsi ekolabeling yang 

dilakukan perusahaan-perusahaan furnitur di Jawa Tengah disikapi sebagai bagian 

dalam rangka penyelamatan kelestarian hutan di Indonesia.  
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No Manfaat Lingkungan Pendukung Teori / Penelitian Implikasi Teoritik / Praktik 

1 
Terciptanya hutan lestari dan 

terpeliharanya lingkungan. 

• Salim, Emil. 2010. Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi. 

Kompas. Jakarta. 

Sertifikasi ekolabel merupakan media konsumen dalam 

membantu untuk dapat memilih produk–produk yang ramah 

lingkungan. Asal usul material yang terpakai dari sumber 

daya alam (SDA) yang dikelola secara lestari dapat 

ditunjukkan melalui sertifikat ekolabel. Artinya apabila 

sebuah produk dari industri furnitur yang mempunyai 

sertifikat ekolabel, maka akan terbukti menggunakan asal 

usul bahan baku kayu yang dikelola secara lestari dari unit 

manajemen hutan (UMH). Setidaknya ada tiga kriteria 

sertifikasi ekolabel yaitu ekologi, produksi yang lestari serta 

sosial budaya. 

• Adopsi ekolabeling yang ada di Jepang. 

Di negara Jepang, konsep ekolabel Eco-Mark oleh 

Japan Environment Association (JEA) dan anggota bagian 

dari Global Ecolabelling Network (GEN) yang mempunyai 

anggota sebanyak 26 anggota dari seluruh dunia yang 

Manfaat penerapan adopsi 

ekolabeling furnitur yang lain adalah 

ekolabel memberi nilai positif dengan 

perbaikan kualitas lingkungan dan 

mempersempit illegal logging dengan 

pembuktian asal usul kayu secara sah, 

sehingga tercipta hutan yang lestari dan 

lingkungan akan lebih terpelihara. 

2 
Minimalnya dampak resiko bagi 

lingkungan. 

Adanya peran serta perusahaan 

furnitur baik secara langsung maupun 

tidak secara langsung yang turut dalam 

penanaman pohon, dalam upaya  

menciptakan pemeliharaan lingkungan 

dan meminimalkan dampak resiko 

lingkungan dengan upaya menggunakan 

kembali limbah industri furnitur 

tersebut. Hal tersebut turut mendukung 

program ekolabeling yang ada di 

Indonesia. 

3 
Kesadaran dalam melakukan 

penanaman kembali 

4 

Perbaikan mutu kualitas 

lingkungan yang terkait dengan 

proses produksi furnitur dan 

output yang telah dihasilkan 

Tabel 12. Manfaat Ekolabeling untuk Lingkungan terhadap Keberlanjutan Industri Furnitur Jawa Tengah 
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dari sektor industri furnitur 

tersebut. 

diberlakukan April 2006. Dengan sistem istilahnya Green 

Purchase Law (Green Koo Nyu Hq) setiap permintaan 

produk hasil kayu harus menyertakan dokumen asal kayu. 

Hal ini bertujuan untuk melindungi kelestarian hutan dan 

perwujudan dari perhatian terhadap lingkungan. 
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Secara garis besar manfaat ekolabel bagi bisnis dan lingkungan yaitu : 

1. Manfaat bisnis adopsi ekolabeling pada industri furnitur: 

1.1  Peningkatan grafik penjualan produk yang memakai ekolabel. 

1.2  Kemudahan dalam mendapatkan buyer. 

1.3  Kemudahan dalam mengikuti ajang pameran internasional. 

1.4  Memiliki brand image tersendiri bagi perusahaan. 

1.5  Mengurangi biaya operasional perusahaan. 

2. Manfaat lingkungan adopsi ekolabeling pada industri furnitur: 

2.1  Terciptanya hutan lestari dan terpeliharanya lingkungan. 

2.2. Minimalnya dampak resiko bagi lingkungan. 

2.3. Adanya penanaman pohon kembali. 

2.4. Perbaikan mutu kualitas lingkungan yang terkait dengan proses produksi 

furnitur dan output yang telah dihasilkan dari sektor industri furnitur 

tersebut. 

Menelisik manfaat ekolabel baik dari sisi bisnis maupun lingkungan, maka 

ekolabeling dapat dipastikan di masa depan akan menjadi keniscayaan global serta 

menjadi perangkat tersendiri yang bersifat utama dalam sistem manajemen hutan. 

Artinya, konsekuensi mendasar tidak akan ada sebuah negara yang mampu menahan 

laju dari proses sertifikasi ekolabel di masa depan.  

E. Peran Pemerintah pada Adopsi Ekolabeling bagi Perusahaan Furnitur 

Dalam penerapan adopsi ekolabeling bagi perusahaan furnitur pada penelitian 3 

(tiga) responden perusahaan furnitur yaitu CV. Mury Furniture yang berlokasi di Jl. 

Raya Ngabul Mantingan RT 2 RW 1 Ngabul Tahunan Jepara, PT. Wirasindo 

Santakarya (Wisanka) dengan lokasi divisi kepoh di Klaten (khusus untuk produk 

kombinasi kayu dan stainless steel) Jl. Solo-Jogja Km.24 Ceper Klaten, dan juga CV. 

Roda Jati yang berlokasi di Jl. Majapahit km. 10 No 514 Semarang, seharusnya 

diperlukan peran serta dari pemerintah supaya berjalan dengan lancar. 

 Penelitian pada 3 (tiga) responden perusahaan furnitur tersebut CV. Mury 

Furniture, PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka), dan CV. Roda Jati mendukung baik 

ekolabeling, sebab program tersebut memberikan manfaat bisnis dan lingkungan. 

Kesediaan perusahaan-perusahaan tersebut dalam mengadopsi ekolabeling dikarenakan 
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adanya kesadaran memakai bahan baku legal dan supaya produk furnitur mereka bisa 

diterima di pasar global.  

Akan tetapi, minimnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah mengenai 

ekolabel, membuat perusahaan-perusahaan tersebut memilih jasa konsultan untuk 

mengurus sertifikasi sehingga berdampak pada pengeluaran biaya tambahan yang lebih 

banyak. Dari data responden yang menyatakan bahwa para pengusaha furnitur 

membutuhkan peran pemerintah mengenai ekolabeling dalam bentuk pendampingan 

sebanyak 32%, sosialisasi 45%, informasi yang terbuka 15%, dan pinjaman modal 

usaha 8%. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32. Kebutuhan responden akan peran pemerintah dalam adopsi ekolabeling bagi perusahaan furnitur. 

Para pengusaha tersebut juga berharap bahwa program sertifikasi ekolabel dapat 

berlaku bukan hanya untuk pasar internasional saja, akan tetapi juga untuk pangsa pasar 

lokal dimana harga dari produk furnitur tersebut disesuaikan dengan daya dorong beli 

masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak saja berguna bagi penyelamatan lingkungan 

semata, akan tetapi juga diharapkan bagi keberlangsungan sektor furnitur Indonesia. 

F. Sinergi Antara Manfaat Bisnis dan Lingkungan dari Penerapan 

Ekolabeling Industri Furnitur Jawa Tengah 

Sinergi manfaat yang muncul dari ekolabeling dari sisi bisnis maupun 

lingkungan bisa diperoleh dengan berbagai macam cara. Pada prinsipnya bisnis dan 

lingkungan bukan merupakan sebuah tantangan saling terpisah, akan tetapi kedua faktor 

tersebut saling bersinergi. Hubungan antara bisnis dan lingkungan dalam adopsi 

ekolabeling terdapat hubungan yang bersifat positif antara kuantitas dan kualitas sumber 

daya dengan laju pertumbuhan bisnis ekonomi. Artinya semakin meningkat 
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pertumbuhan ekonomi, semakin meningkat pula kebutuhan sumber daya alam yang 

berupa kayu untuk dijadikan industri furnitur.  

Disamping itu pula terdapat sisi negatif dari keterkaitan antara bisnis dan 

lingkungan yakni seiring pertumbuhan ekonomi tentu saja akan berdampak penurunan 

bahan baku kayu di hutan. Apabila dari sisi aspek proses bisnis produksi furnitur yang 

berupa limbah (limbah kayu, tiner finishing) menjadi polutan utama bagi lingkungan 

dalam batas tertentu, maka kemungkinan lingkungan masih sanggup untuk 

mengasimilasi atau kualitas masih bisa terjaga. Akan tetapi apabila hal tersebut terjadi 

secara intensif, maka dapat dipastikan kemampuan lingkungan dalam mengasimilasi 

akan berkurang sehingga dapat merusak fungsi dari manfaat lainnya sebagai penyedia 

fasilitas ataupun bahan baku. Kerusakan lingkungan tentu saja dapat menghambat laju 

pertumbuhan ekonomi dan mengurangi potensi sumber daya alam dan juga 

pembangunan. Pada objek penelitian di 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Mury Furniture 

yang berlokasi di Jl. Raya Ngabul Mantingan RT 2 RW 1 Ngabul Tahunan Jepara, PT. 

Wirasindo Santakarya (Wisanka) dengan lokasi divisi kepoh di Klaten (khusus untuk 

produk kombinasi kayu dan stainless steel) Jl. Solo-Jogja Km.24 Ceper Klaten, dan juga 

CV. Roda Jati yang berlokasi di Jl. Majapahit km. 10 No 514 Semarang telah 

memperhatikan sistem pengolahan limbah kayu (from cradle to the grave) untuk 

digunakan kembali menjadi barang yang bernilai jual seperti serbuk kayu digunakan 

dalam proses kiln dry, penggunaan limbah tiner dalam finishing yang dimanfaatkan 

sebagai spray dasar dalam proses finishing, dan bonggol kayu diolah kembali menjadi 

sebuah furnitur baru. 

Peran utama lingkungan sebagai penopang/pendukung kegiatan bisnis dapat 

digolongkan menjadi tiga kriteria yaitu sebagai penyedia bahan baku material, penerima 

limbah produksi dan yang terakhir adalah penyedia fasilitas. Peran utama lingkungan 

menjadi komponen utama dari aspek ekonomi. Tanpa adanya peran serta lingkungan 

maka sistem perekonomian juga tidak akan berfungsi. Nilai (value) lingkungan juga 

harus diperlakukan secara bersamaan sebagai sebuah aset bisnis. Dengan kata lain 

apabila ingin memperbaiki bisnis maka kualitas sumber daya alam yang berupa kayu 

harus diperhatikan seperti halnya keabsahan asal usul kayu tersebut. 

Kepercayaan dari masyarakat internasional dalam membeli produk furnitur 

kepada CV. Mury Furniture, ditindak lanjuti oleh CV. Mury Furniture meskipun 
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melakukan gerakan penanaman pohon dalam rangka bentuk Corporate Social 

Responsibility (CSR) hanya terbatas pada lingkungan sekitar didasari atas kepedulian 

sendiri dalam memperbaiki lingkungan sekitar sehingga kepentingan bisnis juga tetap 

berjalan apabila ada buyer dari mancanegara yang berkunjung di lokasi pabrik. Dari 

wawancara dengan Ibu Muryati, pemilik CV. Mury Furniture kini buyer perusahaan 

tersebut ketika berkunjung ke lokasi pabrik merasakan adanya perbaikan lingkungan 

dengan semakin asrinya lingkungan di sekitar pabrik, hal ini dikarenakan di sekitar 

pabrik telah terdapat peningkatan kesadaran akan arti pentingnya penanaman pohon.93 

Begitu juga dengan manajemen PT. Wisanka yang sejak Tahun 2001 turut 

menanam bibit pohon jati sebanyak 650 ribu pohon jati dalam Pengelolaan Hutan 

Berbasis Masyarakat (PHBM) yang bertujuan dalam menambah luasan areal hutan 

rakyat di Kabupaten Wonogiri dan Gunung Kidul yang telah dikembangkan oleh 

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) sehingga kepentingan antara bisnis dan lingkungan 

dapat berjalan beriringan dan bersinergi. Sehingga tujuan dalam mempertahankan areal 

hutan tetap terjaga dan juga untuk menjaga kepercayaan dari pembeli furnitur PT. 

Wisanka yang selalu disampaikan juga pada saat mengikuti ajang pameran internasional 

bahwa produk furnitur yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut merupakan produk 

yang ramah lingkungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.94 

Sedangkan manajemen CV. Roda Jati melakukan penanaman pohon kembali 

melalui Dinas Kehutanan memberikan sumbangan untuk bibit pohon kayu jati sebanyak 

1000 bibit. Hal ini bertujuan selain sebagai upaya pelestarian lingkungan juga dilakukan 

sebagai persediaan kayu di masa yang akan datang sehingga antara upaya peningkatan 

bisnis dan perbaikan lingkungan tetap terjaga seimbang. Melalui ajang pameran 

Indonesia International Furniture Expo (IFEX) yang diikuti setiap tahunnya, CV. Roda 

Jati selalu menjelaskan ke setiap pengunjung dan buyer furnitur bahwa perusahaan 

tersebut juga turut menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan kepercayaan 

masyarakat internasional bahwa dengan memberikan sumbangan bibit jati melalui 

                                                 
93

  Wawancara dengan Ibu Muryati pemilik CV. Mury Furniture 19 Maret 2018 jam 09.00 WIB. 

94
  Wawancara dengan Ibu Istiqomah HRD manager PT. Wisanka 11 Mei 2018 jam 13.00WIB. 
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Dinas Kehutanan berarti CV. Roda Jati turut mengikuti program pemerintah dalam hal 

ekolabel.95 

Kepercayaan masyarakat internasional dalam membeli produk furnitur 

Indonesia, khususnya produk furnitur Jawa Tengah mendorong perusahaan-perusahaan 

industri furnitur tersebut CV. Mury Furniture, PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka), 

dan CV. Roda Jati dalam melakukan sertifikasi ekolabel dan menerapkan adopsi 

ekolabeling di perusahaan masing-masing serta dengan diimbangi kesadaran dalam 

melakukan penanaman pohon bagi keberlangsungan perusahaan industri furnitur 

mereka di masa depan serta ditujukan untuk kelestarian lingkungan. Menurut data 

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Tahun 2017, jumlah luas hutan pada tahun 

2012 sebesar 1.236.083ha, tahun 2013 sebesar 1.289.105ha, tahun 2014 sebesar 

1.291.355ha, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 1.291.418ha, dan tahun 2016 sebesar 

1.291.415ha.96 Artinya posisi areal lahan hutan yang ada di Jawa Tengah mengalami 

peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2015, walaupun pada tahun 2016 terjadi 

penurunan yang tidak begitu signifikan dan luas areal lahan hutan tetap terjaga yang 

dapat digunakan untuk sisi bisnis maupun lingkungan. Pencapaian tersebut didapat dari 

perusahaan-perusahaan industri furnitur Jawa Tengah yang telah menerapkan 

ekolabeling sebagai bentuk partisipasi produsen pada sisi moral dan sosial. Manfaat 

bisnis dan lingkungan dari penerapan ekolabel di industri furnitur tersebut merupakan 

hasil dari gaya hidup serta pola perilaku masyarakat ekonomi konsumerisme, yang 

menjadikan gerakan global tumbuh pesat dengan istilah ethical consumerism, dimana 

konsumen hanya membeli produk furnitur yang ramah lingkungan. Perusahaan-

perusahaan furnitur di Jawa Tengah yang telah menerapkan ekolabeling melihat 

bahwasanya ekolabeling bisa menghasilkan profil lingkungan secara korporasi, 

meningkatkan daya saing, sarana monitoring dan evaluasi kinerja perusahaan, serta 

meningkatkan citra perusahaan.  

Jejaring sosial (networking) antara perusahaan furnitur selain di Jawa Tengah 

yang mengadopsi ekolabeling sudah tersebar di beberapa negara. Perusahaan-

                                                 
95  Wawancara dengan Bapak Mulyono pimpinan CV. Roda Jati 20 Februari 2018 jam 14.30 WIB 

96   Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. 2017. Luas Penggunaan Lahan dan Luas Kawasan Hutan Menurut 

Kabupaten/Kota di Jawa tengah 2016 (ha). Diakses dari: 

https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/10/27/1553/luas-penggunaan-lahan-dan-luas-kawasan-hutan-menurut-

kabupaten-kota-di-jawa-tengah-2016-ha-.html. didownload pada 17 April 2018 
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perusahaan tersebut juga menganalisa siklus dan dampak dari pemakaian limbah produk 

furnitur. Peran pemerintah dalam ekolabeling furnitur di Jawa Tengah juga diharapkan 

turut mendukung dalam keberhasilan ekolabeling tersebut. Kepedulian konsumen dalam 

memilih produk furnitur yang memiliki ekolabel didalamnya bermanfaat dari sisi bisnis 

dan lingkungan sangat tinggi. Terbukti dari tren ekspor furnitur Jawa Tengah yang 

cenderung meningkat. Partisipasi produsen sebagai bentuk modal sosial yang digunakan 

sebagai sarana analisa tanggung jawab sosial menunjukkan penurunan, akan tetapi 

justru sebaliknya branding dari perusahaan furnitur yang ada di Jawa Tengah justru 

meningkat. Bentuk modal sosial tersebut bisa diperkuat melalui kebijakan pajak, 

perdagangan “business to business” dan juga tarif harga dengan prioritas utama 

kepercayaan masyarakat sebagai label moral.   

Penerapan ekolabel yang bersifat sukarela dimana dalam ekolabeling harus 

melalui tahapan analisa  from cradle to the grave pada awalnya dirasa oleh perusahaan-

perusahaan furnitur Jawa Tengah sangat sulit dan mahal dibandingkan proses amdal. 

Akan tetapi seiring perjalanan waktu dirasa selaras dengan keberlanjutan industri 

furnitur di masa depan dan mempunyai dampak strategis bagi bisnis dan lingkungan. 

Penerapan ekolabeling furnitur di Jawa Tengah juga memberi kontribusi tersendiri bagi 

pendapatan negara di sektor ekspor non migas. Ekolabeling yang dilakukan perusahaan-

perusahaan furnitur di Jawa Tengah tersebut telah memperhatikan keseimbangan 

ekosistem dan kelestarian lingkungan. Adopsi ekolabeling yang dilakukan oleh CV. 

Mury Furniture, PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka), dan CV. Roda Jati dalam 

menghasilkan produk furnitur dari bahan baku kayu membuka akses untuk ekspor 

furnitur Indonesia, terutama ke Amerika dan Uni Eropa. 

Adopsi ekolabeling dengan menggunakan Tipe I SVLK yang dilakukan secara 

konsisten oleh perusahaan-perusahaan furnitur tersebut mampu  mengurangi kewajiban 

dari uji tuntas (due diligence) biaya ekspor produk furnitur ke negara tujuan. Dengan 

penerapan adopsi ekolabeling yang dilakukan CV. Mury Furniture, PT. Wirasindo 

Santakarya (Wisanka), dan CV. Roda Jati dalam menghasilkan produk furnitur dari 

bahan baku kayu sangat berdampak positif bagi perusahaan industri furnitur tersebut 

karena dengan penerapan adopsi ekolabeling tersebut mampu meningkatkan 

kepercayaan buyer internasional. 
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Kepercayaan buyer internasional tersebut juga terkait dengan sumber bahan 

baku yang sah berupa kayu dari hutan lestari Sustainable Forest Management (SFM) 

sehingga meningkatkan daya saing produk furnitur Indonesia khususnya yang berasal 

dari Jawa Tengah dan membuka pangsa pasar lebih besar untuk keberlangsungan 

industri furnitur, mendapatkan buyer baru serta dalam kesempatan mengikuti ajang 

pameran internasional. Adopsi ekolabel dengan Tipe I yang menggunakan SVLK sesuai 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Perdagangan No.89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor 

Produk Industri Kehutanan. 

Dengan modal dasar kepercayaan dari buyer internasional, maka adopsi 

ekolabeling yang dilakukan CV. Mury Furniture, PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka), 

dan CV. Roda Jati dengan Tipe I yang berupa SVLK tersebut digunakan untuk 

penerapan Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Uni Eropa. 

Kepercayaan buyer internasional terhadap CV. Mury Furniture, PT. Wirasindo 

Santakarya (Wisanka), dan CV. Roda Jati dalam menerapkan ekolabeling Tipe I 

merupakan usaha dalam memperbaiki tata kelola kehutanan dalam mewujudkan 

kelestarian lingkungan. 

Tingkat relevansi dari penerapan ekolabeling Indonesia untuk wilayah Jawa 

Tengah dipandang cukup relevan, sebab Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi 

yang ada di Indonesia yang mempunyai sentra industri dengan sertifikasi ekolabel 

terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Peluang kuat 

dalam pengembangan industri furnitur dengan penerapan adopsi ekolabeling sangat 

terbuka luas pangsa pasarnya baik itu domestik maupun mancanegara sebab Indonesia 

memiliki bahan baku yang sah, penguasaan teknologi juga telah berkembang dan SDM 

dengan tingkat upah yang bersaing di setiap wilayah. Kepercayaan buyer internasional 

terhadap produk furnitur Indonesia bisa digunakan sebagai perkuatan daya saing 

terhadap negara lain seperti produk furnitur dari China maupun Vietnam, sebab bahan 

baku yang digunakan untuk memproduksi furnitur tersebut berasal dari sumber yang 

jelas dan sah serta telah memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini terdapat 

sinergi antara manfaat bisnis dan lingkungan dari penerapan ekolabeling yang telah 

dilakukan perusahaan-perusahaan furnitur di Jawa Tengah dengan objek penelitian CV. 

Mury Furniture yang berlokasi di Jepara, PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka) di 

Klaten, dan juga CV. Roda Jati yang berlokasi di Semarang. 



137 

 

No 
Tujuan 

Penelitian 
Variabel 

Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Pendukung Penelitian/ 

Teori 
Implikasi Teoritik/ Praktek 

Sinergi Manfaat Bisnis dan 

Lingkungan Adopsi 

Ekolabeling Pada 

Perusahaan Furnitur 

1 

Sinergi antara 

manfaat bisnis 

dan lingkungan  

Sinergi bisnis 

dan lingkungan 

1.  Mendapatkan 

kepercayaan  

masyarakat/konsumen 

internasional. 

Wawancara 

(pemilik dan 

karyawan) 

• Salim, Emil. 2010. 

Ratusan Bangsa Merusak 

Satu Bumi. Kompas. 

Jakarta. 

       Pada 6-7 Juni 2000 di 

London, Inggris, terjadi 

sebuah peristiwa penting 

yang besar pengaruhnya bagi 

industri hasil hutan 

Indonesia.  Bertempat di 

London Arena, World 

Wildlife Fund (WWF) 

bekerja sama dengan Forest 

Stewardship Council (FSC) 

menyelenggarakan konferensi 

dan pameran dagang tentang 

produk hutan bersertifikat. 

• Hubungan antara bisnis dan 

lingkungan dalam adopsi 

ekolabeling terdapat hubungan 

yang bersifat positif antara 

kuantitas dan kualitas sumber 

daya dengan laju pertumbuhan 

bisnis ekonomi. Artinya 

semakin meningkat 

pertumbuhan ekonomi, 

semakin meningkat pula 

kebutuhan sumber daya alam 

yang berupa kayu untuk 

dijadikan industri furnitur. 

• Sisi negatif dari keterkaitan 

antara bisnis dan lingkungan 

yakni seiring pertumbuhan 

ekonomi tentu saja akan 

berdampak penurunan bahan 

Adopsi ekolabeling yang 

dilakukan oleh CV. Mury 

Furniture, PT. Wirasindo 

Santakarya (Wisanka), dan 

CV. Roda Jati dalam 

menghasilkan produk furnitur 

dari bahan baku kayu 

membuka akses untuk ekspor 

furnitur Indonesia, terutama 

ke Amerika dan Uni Eropa. 

Adopsi ekolabeling 

dengan menggunakan Tipe I 

SVLK yang dilakukan secara 

konsisten oleh perusahaan-

perusahaan furnitur tersebut 

mampu mengurangi 

kewajiban dari uji tuntas (due 

diligence) biaya ekspor 

2.  Kelestarian 

lingkungan. 

2 

Manfaat bisnis: 

1. Peningkatan grafik penjualan produk yang memakai 

ekolabel. 

2. Kemudah Kemudahan dalam mengikuti ajang pameran 

internasional.dan dalam mendapatkan buyer. 

3. Memiliki brand image tersendiri bagi perusahaan. 

4. Minimalnya operasional biaya perusahaan. 

3 

Manfaat lingkungan : 

1. Terciptanya hutan lestari dan terpeliharanya lingkungan. 

2. Minimalnya dampak resiko bagi lingkungan. 

3. Kesadaran dalam melakukan penanaman kembali. 

4. Perbaikan mutu kualitas lingkungan yang terkait dengan 

Tabel.13 .  Tabel Sinergi Antara Manfaat Bisnis dan Lingkungan dari Penerapan Ekolabeling Industri Furnitur Jawa Tengah 
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proses produksi furnitur dan output yang telah dihasilkan 

dari sektor industri furnitur tersebut. 

Yang istimewa, konferensi 

dan pameran dagang ini 

menghasilkan kesamaan visi 

antara berbagai global 

stakeholders kehutanan 

tentang vitalnya peranan 

sertifikasi ekolabel sebagai 

titik temu antara kelestarian 

hutan dan perdagangan 

produk industri hutan. 

 

Oleh karena itu, sertifikasi 

ekolabel diyakini akan 

menjadi keniscayaan global 

di masa mendatang, dan 

merupakan salah satu 

komponen utama manajemen 

hutan secara lestari.  

Konsekuensinya, tidak ada 

satu negara produsen hasil 

hutan mana pun yang 

baku kayu di hutan. Salah satu 

solusinya adalah 

memperhatikan sistem 

pengolahan limbah kayu (from 

cradle to the grave) untuk 

digunakan kembali menjadi 

barang yang bernilai jual 

seperti serbuk kayu digunakan 

dalam proses kiln dry, 

penggunaan limbah tiner dalam 

finishing yang dimanfaatkan 

sebagai spray dasar dalam 

proses finishing, dan bonggol 

kayu diolah kembali menjadi 

sebuah furnitur baru. 

• Peran utama lingkungan 

menjadi komponen utama dari 

aspek ekonomi. Tanpa adanya 

peran serta lingkungan maka 

sistem perekonomian juga tidak 

akan berfungsi. Nilai (value) 

produk furnitur ke negara 

tujuan. Dengan penerapan 

adopsi ekolabeling yang 

dilakukan CV. Mury 

Furniture, PT. Wirasindo 

Santakarya (Wisanka), dan 

CV. Roda Jati dalam 

menghasilkan produk furnitur 

dari bahan baku kayu sangat 

berdampak positif bagi 

perusahaan industri furnitur 

tersebut karena dengan 

penerapan adopsi ekolabeling 

tersebut mampu 

meningkatkan kepercayaan 

buyer internasional. 

Kepercayaan buyer 

internasional tersebut juga 

terkait dengan sumber bahan 

baku yang sah berupa kayu 

dari hutan lestari Sustainable 
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nantinya akan sanggup 

menghentikan laju 

perkembangan sertifikasi 

lingkungan juga harus 

diperlakukan secara bersamaan 

sebagai sebuah aset bisnis. 

Dengan kata lain apabila ingin 

memperbaiki bisnis maka 

kualitas sumber daya alam 

yang berupa kayu harus 

diperhatikan seperti halnya 

keabsahan asal usul kayu 

tersebut. 

• Ekolabeling bisa menghasilkan 

profil lingkungan secara 

korporasi, meningkatkan daya 

saing, sarana monitoring dan 

evaluasi kinerja perusahaan, 

serta meningkatkan citra 

perusahaan. 

• Kepercayaan masyarakat 

internasional dalam membeli 

produk furnitur Indonesia, 

khususnya produk furnitur 

Forest Management (SFM) 

sehingga meningkatkan daya 

saing produk furnitur 

Indonesia khususnya yang 

berasal dari Jawa Tengah dan 

membuka pangsa pasar lebih 

besar untuk keberlangsungan 

industri furnitur, mendapatkan 

buyer baru serta dalam 

kesempatan mengikuti ajang 

pameran internasional. Adopsi 

ekolabel dengan Tipe I yang 

menggunakan SVLK sesuai 

dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan No.25 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri 

Perdagangan No.89/M-

DAG/PER/10/2015 tentang 

Ketentuan Ekspor Produk 

Industri Kehutanan. 
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Jawa Tengah dari CV. Mury 

Furniture, PT. Wisanka dan 

juga CV. Roda Jati mendorong 

perusahaan-perusahaan industri 

furnitur tersebut dalam 

mempertahankan dan 

melakukan sertifikasi ekolabel 

serta tetap menerapkan adopsi 

ekolabeling di perusahaan 

masing-masing dengan 

diimbangi kesadaran dalam 

melakukan penanaman pohon 

bagi keberlangsungan 

perusahaan industri furnitur 

mereka di masa depan serta 

ditujukan untuk kelestarian 

lingkungan. 

• Menurut data Badan Pusat 

Statistik (BPS) Jawa Tengah 

Tahun 2017, jumlah luas hutan 

pada tahun 2012 sebesar 

Dengan modal dasar 

kepercayaan dari buyer 

internasional, maka adopsi 

ekolabeling yang dilakukan 

CV. Mury Furniture, PT. 

Wirasindo Santakarya 

(Wisanka), dan CV. Roda Jati 

dengan Tipe I yang berupa 

SVLK tersebut digunakan 

untuk penerapan Forest Law 

Enforcement, Governance and 

Trade (FLEGT) Uni Eropa. 

Kepercayaan buyer 

internasional terhadap CV. 

Mury Furniture, PT. 

Wirasindo Santakarya 

(Wisanka), dan CV. Roda Jati 

dalam menerapkan 

ekolabeling Tipe I merupakan 

usaha dalam memperbaiki tata 

kelola kehutanan dalam 
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1.236.083ha, tahun 2013 

sebesar 1.289.105ha, tahun 

2014 sebesar 1.291.355ha, 

sedangkan pada tahun 2015 

sebesar 1.291.418ha, dan tahun 

2016 sebesar 1.291.415ha. 

Artinya posisi areal lahan hutan 

yang ada di Jawa Tengah 

mengalami peningkatan dari 

tahun 2012 hingga tahun 2015, 

walaupun pada tahun 2016 

terjadi penurunan yang tidak 

begitu signifikan dan luas areal 

lahan hutan tetap terjaga yang 

dapat digunakan untuk sisi 

bisnis maupun lingkungan. 

Pencapaian tersebut didapat 

dari perusahaan-perusahaan 

industri furnitur Jawa Tengah 

yang telah menerapkan 

ekolabeling sebagai bentuk 

mewujudkan kelestarian 

lingkungan. 

Tingkat relevansi dari 

penerapan ekolabeling 

Indonesia untuk wilayah Jawa 

Tengah dipandang cukup 

relevan, sebab Jawa Tengah 

merupakan salah satu provinsi 

yang ada di Indonesia yang 

mempunyai sentra industri 

dengan sertifikasi ekolabel 

terbesar dibandingkan dengan 

provinsi lainnya yang ada di 

Indonesia. Peluang kuat dalam 

pengembangan industri 

furnitur dengan penerapan 

adopsi ekolabeling sangat 

terbuka luas pangsa pasarnya 

baik itu domestik maupun 

mancanegara sebab Indonesia 

memiliki bahan baku yang 
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partisipasi produsen pada sisi 

moral dan sosial. 

sah, penguasaan teknologi 

juga telah berkembang dan 

SDM dengan tingkat upah 

yang bersaing di setiap 

wilayah. Kepercayaan buyer 

internasional terhadap produk 

furnitur Indonesia bisa 

digunakan sebagai perkuatan 

daya saing terhadap negara 

lain seperti produk furnitur 

dari China maupun Vietnam, 

sebab bahan baku yang 

digunakan untuk 

memproduksi furnitur tersebut 

berasal dari sumber yang jelas 

dan sah serta telah 

memperhatikan kelestarian 

lingkungan. 




