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KONSEP DAUR ULANG DAN PENERAPANNYA  DALAM
PEMANFAATAN KAYU SEBAGAI BAHAN  BAKU

J. Pramana Gentur Sutapa
Staf pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

Abstrak
Pada abad ini pemanfaatan kayu berkembang sangat pesat. Pada pengelolaan

hutan yang baik maka kayu merupakan bahan baku yang terbarukan bagi industri.
Kenyataan yang terjadi sekarang kayu yang berkualitas semakin sedikit
ketersediaannya dan kayu dengan diameter kecil mendominasi cadangan kayu di
hutan alam maupun di hutan tanaman. Di sisi lain pada  industri perkayuan terjadi
cukup banyak limbah kayu yang pemanfaatannya belum tepat. Berkaitan dengan
keadaan tersebut maka pengembangan konsep daur ulang dan penerapannya dalam
industri menjadi sangat penting.Tulisan ini membahas konsep daur ulang kayu sebagai
bahan baku, beberapa praktek baik dari penelitian di laboratorium dan penerapan
penggunaan limbah kayu dalam industri. Keuntungan daur ulang kayu  dan alternative
pemanfaatan limbah kayu akan dibahas dengan beberapa contoh penerapan di mirror
gallery Yogyakarta. Pada akhirnya pengembangan konsep daur ulang kayu dan
pengaturan daur ulang kayu sebenarnya merupakan kebutuhan negara.

Kata Kunci: Konsep daur ulang, limbah kayu

PENDAHULUAN

Potensi biomasa di daerah tropis merupakan keunggulan yang tidak selalu
dimiliki daerah lain, hal ini terutama karena kecepatan proses pembentukan biomasa
yang terjadi di daerah tropis. Pada abad ini Pemanfaatan kayu berkembang sangat
pesat. Upaya pengembangan telah banyak dilakukan terutama untuk mendapatkan
biomasa yang berkualitas, terutama kayu sebagai bahan industri. Pada pengelolaan
hutan yang baik maka kayu merupakan bahan baku yang terbarukan bagi industri.
Kenyataan yang terjadi sekarang kayu yang berkualitas jumlahnya terbatas dan kayu
dengan diameter yang relatif kecil. Berkaitan dengan keadaan tersebut maka
pengembangan konsep daur ulang biomasa dan penerapannya di negara tropis
menjadi sangat penting. Pengembangan konsep dan praktek daur ulang hanya akan
berhasil dengan baik apabila dilakukan secara terpadu dengan pembentukan
masyarakat berbasis pengetahuan.

Kualitas Bahan Baku
Bahan berkualitas dapat digunakan beberapa kali sebagai produk yang

berbeda. Dengan demikian kualitas kayu atau bahan baku lain merupakan salah satu
simpul siklus bahan alam yang sangat menentukan. Dalam kaitannya dengan bahan
baku kayu maka upaya genetik serta pengembangan silvikultur telah banyak dilakukan
yang tujuannya untuk menyediakan bahan baku yang berkualitas. Bahan berkualitas ini
merupakan bahan yang dapat didaur ulang beberapa kali sehingga merupakan bahan
penyimpan karbon yang baik untuk jangka panjang

Limbah  Pada Industri perkayuan
Jumlah limbah pada industri perkayuan berkorelasi dengan proses produksi.

Limbah merupakan fungsi kelimpahan bahan baku, harga bahan baku, kualitas pekerja
dan  teknologi yang digunakan. Kecenderungan yang terjadi ialah semakin banyak
ketersediaan bahan baku maka limbah yang terjadi juga akan semakin banyak,
demikian pula dengan harga bahan baku maka semakin murah bahan baku limbah
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yang terjadi akan semakin banyak. Hal ini berkait erat dengan nilai bahan baku
tersebut karena kelimpahannya maka nilai bahan baku relatif rendah dibandingkan
faktor produksi yang lain. Akibatnya adalah kecenderungan untuk pemborosan bahan
baku sehingga limbah yang terjadi cukup banyak atau rendemen yang dicapai rendah.

Kualitas pekerja merupakan faktor lain yang menentukan jumlah limbah.
Pekerja yang kurang berkualitas cenderung kurang teliti dalam mengerjakan bahan
baku pada proses produksi sehingga limbah yang terjadi menjadi banyak. Sebaliknya
pekerja berkualitas akan mampu melakukan perencanaan yang baik sehingga proses
produksi tidak mengakibatkan limbah yang banyak.

Akhirnya tingkat teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Sejarah
perkayuan indonesia mencatat bahwa pada awal industri kayu lapis sisa kupasan finir
berupa log dengan diameter 30 cm , suatu hal yang saat ini sangat sulit dimengerti.
Pada saat ini dengan diameter 8 cm karena dimungkinkan oleh teknologi yang tersedia.
Pada industri kayu yang lain maka limbah akan terjadi dalam berbagai bentuk dari
serbuk gergajian sampai potongan/sebetan kayu yang  masih potensial untuk
digunakan sebagai bahan baku industri yang lain.

Keuntungan pemanfaatan limbah sebagai bahan baku secara singkat  adalah
sebagai berikut:
1. penghematan biaya ekstraksi kayu dari hutan/tempat lain.
2. kadar air bahan relatif rendah sehingga tidak perlu biaya pengeringan
3. harga limbah relatif murah
4. produk dapat diklaim dengan bahan baku dari limbah, sehingga dari sisi lingkungan

dan pemasaran menguntungkan.

Konsep Daur Ulang
Konsep daur ulang kayu telah berkembang  di beberapa negara secara prinsip

daur ulang dapat didefinisikan sebagai upaya memanfaatkan bahan baku dari produk
yang telah tidak dipakai  menjadi  produk baru sejenis maupun produk baru yang
berbeda dengan asalnya. Dengan demikian kegiatan daur ulang merupakan salah
satu upaya untuk memberikan nilai tambah suatu bahan  yang nilai mulanya sudah
menjadi sangat rendah. Dengan bahasa lain bahan baku atau biomasa sebaiknya
dimanfatkan seoptimal mungkin sampai tidak dapat dimanfaatkan lagi secara langsung.

Berkaitan dengan daur ulang, Moeller dalam Roffael dan Kharazipour ( 1997)
memberikan beberapa kaidah atau prinsip yang perlu diperhatikan dalam
pengembangan produk daur ulang    antara lain:
1. Seoptimal mungkin pemanfaatan bahan asal
2. Sesedikit mungkin melakukan pembongkaran bahan asal
3. Sesedikit mungkin menggunakan energi
4. Sesedikit mungkin memberikan bahan tambahan
5. Bahan beracun harus dihilangkan.

Dengan  5 prinsip tersebut maka daur ulang dikembangkan agar dapat
mencapai harga pasar yang kompetitif. Kegiatan daur ulang berkembang karena
adanya keterbatasan bahan baku serta adanya kesadaran pentingnya kelestarian
lingkungan hidup serta efisiensi energi. Prinsip pendekatan pemanfaatan bahan baku
yang sekarang berkembang ialah dengan pendekatan ”dari lahir sampai kubur”.
Artinya suatu bahan sebaiknya dimanfaatakan seoptimal mungkin. Waktu lahir bahan
diciptakan dengan cara-cara yang baik dan setelah tidak dapat dipakai dikembalikan
ke alam dengan cara yang baik sehingga tidak merusak lingkungan (Pramana, 2010).

Dengan demikian konsep daur ulang sebaiknya dimulai dari aspek berikut :
penyiapan bahan baku, perencanaan suatu produk, proses pembuatan produk,
pemesaran produk dan pemanfaatan akhir produk.
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Peyiapan bahan baku
Penyiapan bahan baku dilakukan agar didapatkan bahan yang berkualitas.

Sebagai contoh pada produksi kayu maka upaya untuk medapatkan kayu berkualitas
menjadi fokus utama. Fokus sebaiknya tidak bergeser menjadi upaya untuk
mendapatkan kayu sebanyak-banyaknya, sehingga tidak terjadi banyak limbah
seandainya kayu tersebut tidak berkualitas. Dengan demikian bukan kuantitas namun
kualitas semestinya lebih diutamakan.

Perencanaan produk
Perencanaan produk dilakukan dengan sesedikit mungkin membongkar bahan

baku. Dengan demikian ada penghematan energi serta memungkinkan rantai daur
ulang dari bahan tersebut menjadi lebih panjang.

Pembuatan Produk
Proses produksi merupakan realisasi dari perencanaan produk. Pada tahap ini

yang harus mendapatkan perhatian ialah efisiensi penggunaan bahan baku sehingga
tidak terjadi banyak limbah. Dengan demikian pemanfaatan bahan baku dapat
dilakukan dengan pemanfaatan terpadu atau terintegrasi

Pemasaran Produk
Pemasaran merupakan segmen penting dalam pengembangan suatu produk.

Dengan demikian konsep daur ulang suatu bahan sebaiknya disertai strategi
pemasaran yang dilakukan dengan tahapan yang jelas. Identifikasi pasar serta
segmentasi pasar menurut Suprihanto (1996) sangat penting diketahui produsen,
bahkan untuk tiap segmen pasar diperlukan strategi pemasaran yang mungkin
berbeda. Dengan demikian maka penetrasi produk ke pasar akan melalui berbagai
jalur yang secara langsung akan memperluas pasar secara keseluruhan.
Keanekaragaman produk daur ulang merupakan faktor yang menguntungkan dari sisi
pemenuhan kebutuhan. Hambatan yang mungkin terjadi ialah masalah prestise atau
harga diri bagi konsumen yang mengunakan produk daur ulang. Solusi permasalahan
tersebut ialah dengan pemberian reward non finansial pada konsumen. Reward non
finansial dapat disampaikan dalam pernyataan tertulis / logo atau dalam bentuk
pembentukan image bersama secara jujur di masyarakat sampai terbentuk critical
mass yang akan membawa sebagian masyarakat ke pemahaman yang lebih utama.
Sebagai contoh apabila seseorang menggunakan kertas daur ulang berarti orang
tersebut ikut ambil bagian dalam penyelamatan hutan dengan kata lain ikut kelompok
himpunan orang orang peduli lingkungan. Contoh lain bagi para pengguna mebel hasil
daur ulang dapat dikelompokan pula pada himpunan orang orang yang peduli
lingkungan karena orang tersebut telah ikut memperpanjang penyimpanan karbon atau
ikut memperpanjang siklus karbon. Bentuk bentuk pemasaran tersebut dapat terus
dikembangkan dan salah satu cara efektif ialah dengan memberikan percontohan
penggunaan produk daur ulang dari para pemimpin publik figur serta instansi.

Pemanfaatan akhir produk
Pemanfaatan akhir produk merupakan salah satu tahap kritis dalam

pengembangan konsep daur ulang. Kejelasan dan mekanisme pemanfaatan produk
perlu dipahami pengguna sehingga kegiatan daur ulang dapat dilakukan dengan
sistematis. Penyebaran pengetahuan tentang daur ulang diharapkan menjadi sarana
untuk melakukan kebiasaan kerja baru (new way of working) yang pada akhirnya
menjadi kebiasaan hidup yang baru. Pemanfaatan akhir produk dimulai dengan
dikembangkannya regulasi pembuangan produk yang sudah tidak digunakan lagi.
Regulasi ini sebaiknya mengatur beberapa hal berikut;
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1. Kriteria produk yang harus didaur ulang, misalnya produk dengan persentase
kandungan biomasa tertentu harus dilakukan daur ulang

2. Pengaturan transportasi produk yang akan didaur ulang
3. Tempat pengumpulan produk yang akan di daur ulang
4. Pengaturan peran serta masyarakat dalam  daur ulang produk
5. Pengembangan teknologi daur ulang
6. Sistem pemasaran produk daur ulang
7. Sistem penghargaan pada pemakai produk daur ulang
8. Pemanfaatan akhir produk daur ulang
9. Pembatasan proses daur ulang

Praktek baik Daur ulang
Praktek baik daur ulang dan pemanfaatan limbah telah dilakukan diberbagai

tempat dalam bentuk pemanfaatan bahan bekas sebagai bahan baku atau
pemanfaatan limbah sebagai bahan baku. Berikut beberpa contoh kegiatan tersebut:
1. Permanfaatan bahan daur ulang dan limbah sebagai produk baru di Mirror Galery

yang dikembangakan Bapak Ipunk. Upaya daur ulang dengan bahan utama kayu
dengan kombinasi dengan bahan tambahan lain logam, batu, fosil serta kulit
binatang. Upaya penciptaan produk dilakukan dengan warna seni tinggi serta
sejarah sangat khas. Sebagian besar pemasaran untuk ekspor dengan harga yang
cukup tinggi. Salah satu ke khasan industri ini adalah hubungan antar karyawan
dengan pengusaha seperti di sebuah padepokan , ada kakerabatan dan proses
pembagian pengetahuan serta pengalaman, dengan demikian antara pemimpin
dan pekerja tak tampak bedanya, baik dalam berpakaian maupun pembetrian
keterangan pada konsumen. Pemasaran dilakukan lewat internet dan jaminan
produk dilakukan sampai tempat tujuan. Kegiatan daur ulang model ini telah
menyebar di berbagai pengusaha dengan ke khasan masing masing.

2. Pemanfaatan limbah sebagai sumber energi telah dilakukan di beberapa industri
perkayuan terutama dalam bentuk pemanfaatan limbah kayu sebagai intake dalam
boiler serta sumber panas pada pengeringan kayu. Pemanfaatan tersebut
merupakan pemanfaatan secara langsung. Disisi lain contoh-contoh hasil penelitian
konversi atau pemanfaatan tidak langsung  limbah kayu sebagai arang dan briket
arang sebagai sumber energi telah dilakukan di laboratorium Energi Biomasa
Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pengembangan lain di laboratorium
tersebut ialah dengan pemanfaatan lanjut limbah biomasa dalam bentuk arang aktif
yang diikuti eksperimental sebagai bahan penjernih air tercemar atau penjernih
limbah industri.

Batas pelaksanaan Daur ulang
Daur ulang ada batasnya sampai titik tertentu bahan baku harus istirahat dan

kembali ke alam dengan baik. Batas ini akan terjadi mengingat bahan alam merupakan
bahan yang  akan terdegradasi secara alami,  akan kembali ke alam .Dengan demikian
batas tersebut harus diketahui baik oleh produsen maupun konsumen. Batas daur
ulang dapat dikelompokan menjadi dua yaitu batas dari aspek kesehatan dan batas
dari aspek kekuatan. Dari aspek kesehatan karena produk daur ulang mengganggu
kesehatan dari aspek kekuatan karena produk daur ulang sudah tak memenuhi
standar kekuatan yang diperlukan.

Secara prinsip para pengguna produk daur ulang harus dijamin kesehatannya
artinya jangan sampai produk justru akan merugikan konsumen. Sebagai contoh  pada
daur ulang kertas, daur ulang harus dibatasi yaitu sebaiknya 8-9 kali saja ( Roffael dan
Kharazipour, 1997). Hal ini dilakukan supaya ada jaminan kesehatan pemakai kertas
daur ulang, jangan sampai pemakai kertas daur ulang menjadi sakit karena debu yang
ditimbulkan oleh kertas tersebut. Sebagai akibat pada daur ulang berikutnya kertas
akan semakin turun kualitasnya, akan semakin banyak debu bila dikibaskan. Dalam
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kaitan ini ada beberapa solusi pemecahan masalah tersebut misalnya dengan
pencampuran serat primer dengan persentase tertentu. Akhirnya kalau kertas sudah
tak mungkin di daur ulang  pemanfaatan akhir masih dimungkinkan yaitu digunakan
sebagai sumber energi baik secara langsung maupun dengan dikonversi dahulu
menjadi bentuk lain misalnya arang..

Batas daur karena kekuatan disebabkan adanya proses degradasi maka
bahan alam semakin lama akan semakin rapuh, karena adanya pemutusan rantai
selulosa. Dengan demikian persyaratan kekuatan menjadi pembatas produk daur
ulang. Berapa kali daur ulang dilakukan akan sangat tergantung pada kekuatan yang
diharapkan.  Kembali mengambil contoh daur ulang kertas semakin lama daur ulang
dilakukan maka kekuatan kertas akan menurun karena serat serat openyususn kertas
semakin pendek. Akibatnya kertas daur ulang mudah sobek tidak kuat lagi sehingga
kertas daur ulang tersebut tidak bermanfaat optimal. Dengan demikian batas kekuatan
menjadi sangat penting   diperhatikan supaya ada jaminan dalam pemakaian kertas
tersebut.

Dengan adanya batas daur ulang maka beberapa produk sebaiknya diberi
tanda atau label tentang siklus daur ulang yang telah dialami. Dengan demikian ada
peningkatan pengetahuan seluruh konsumen tentang pemanfaatan selanjutnya dari
produk tersebut.

PENUTUP

Pada akhirnya pengembangan konsep daur ulang kayu dan pengaturan daur
ulang kayu sebenarnya merupakan kebutuhan negara. Dalam rangka pengelolaan
bahan baku kayu sebaiknya segera dilakukan pengaturan/regulasi pemanfaatan bahan
baku kayu di dalam negeri yang meliputi pemanfaatan limbah pada proses produksi
serta pemanfaatan lebih lanjut setelah produk rusak atau tidak digunakan lagi.
Pemanfaatan lanjut tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan daur ulang.
Dengan penjaminan kualitas produk daur ulang maka pemasaran produk perlu
dilakukan dengan tertib dengan diawali pemahaman terhadap masyarakat bahwa
pemanfaatan produk daur ulang merupakan bagian dari upaya penyelamatan
lingkungan. Undang undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dapat
dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan pengelolaan biomasa. Keterlibatan
masyarakat dalam pengelolaan limbah serta peran pemerintah yang telah eksplisit
disebutkan dalam Undang undang tersebut merupakan salah satu dasar
pengembangan pengaturan limbah biomasa, yang merupakan substansi dari
pemanfaatan bahan balu  biomasa secara optimal
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