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berkunjung ke Jepara beberapa waktu lalu, femina 

membeli sebuah meja rias. Desainnya memang klasik, 

dengan cermin oval di tengah, kaki dan tepian meja 

melengkung elegan. Istimewanya, meja rias ini memiliki 

ecolabel. Kata produsennya, material kayunya berasal dari 

pohon jati dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. 

Bukan hasil dari penebangan liar di hutan lindung, 

melainkan dipanen dari pekarangan masyarakat. Tetapi, 

saat membeli furniture, apakah kita harus tahu sejauh itu? 

 

TAK USAH TAKUT PAKAI KAYU 
Jepara sudah lama tenar di mancanegara sebagai kotanya 

teak furniture. Menyusuri jalan utama kota (yang cuma 

satu-satunya), kita akan dihinggapi euforia, ingin 

memboyong ke rumah semua perabot cantik yang 

dipajang di showroom toko di kanan dan kiri. Ada yang berukir njelimet seperti perabot warisan 

nenek-kakek kita, ada pula yang bermodel minimalis, seperti yang sedang in di toko-toko home 

and living ternama di Jakarta. 

 

Bukan hanya desain khas yang jadi daya tarik, melainkan juga perabot kualitas ekspor. Asal 

tahu saja, 10% ekspor Indonesia yang bernilai 1,5 miliar dolar AS per tahun, berasal dari 

Jepara. Setiap hari, belasan container berisi perabot kelas satu menempuh perjalanan menuju 

pelabuhan di Semarang untuk kemudian dilayarkan menuju negara-negara Amerika Serikat, 

Eropa, Timur Tengah, dan lain-lain.  

 

Tapi ternyata dari 12.000 unit bisnis furniture di sana, yang ‘hijau’  dan menerapkan ecolabel 

baru sedikit. Awal mula dibuatnya furniture dengan ecolabel pun bukan ide yang muncul dari 

produsen, melainkan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri. Persisnya, ketika 

kesadaran green lifestyle mendunia satu dekade lalu. Meski harganya bisa sampai 20% lebih 

mahal dibanding furniture yang tidak ber-ecolabel, konsumen asing tidak komplain.  

 

Kenapa harga produk ‘hijau’ menjadi lebih mahal? Karena, perlu biaya tambahan untuk tim 

sertifikasi dalam melaporkan runutan asal perabot (furniture chain). Tim ahli ini juga bertugas 

untuk melihat apakah syarat-syarat ekologi, ekonomi dan sosial yang dibutuhkan untuk 

furniture hijau, sudah terpenuhi. 

 

Sebelum bekerja, tim harus mengantongi rekomendasi, misalnya dari Forest Stewardship 

Council (FSC), lembaga internasional independen, penerbit sertifikat ecolabel yang bermarkas 

di Bonn, Jerman. Susahnya, kepemilikan sertifikat ecolabel yang berbiaya sampai Rp100 juta 

ini harus diperbarui secara berkala. Biaya itu harus ditanggung oleh konsumen, bukan 

produsen. femina beruntung, meja rias ber-ecolabel itu adalah ‘sisa ekspor’ dengan harga 

miring.  

 

Belakangan, tak sedikit produsen furniture yang tak memperbarui sertifikasi ecolabel-nya. 

Biasanya, ini karena konsumen asing sudah menaruh rasa percaya kepada produsen. Juga,  

karena konsumen tak mau terus-menerus membayar lebih mahal.  

 

Sebenarnya, kita memiliki Lembaga Ekolabel Indonesia. Sayang, menurut Herry Purnomo dari 

Center for International Forestry Research (CIFOR), LEI masih berjuang dalam mendapatkan 

pengakuan internasional. 

 

Berbeda dengan konsumen di negara-negara maju yang lebih tinggi kesadaran lingkungannya, 

maukah kita bela-belain memiliki furniture yang ber-ecolabel dan berharga tinggi itu? Herry 

mengamati, kebanyakan dari kita masih sekadar hidup ‘green’ (tahu perlu hidup hijau, tapi 

selalu memilih produk yang lebih murah). Tapi, belum berprinsip ‘greener’ (mau memilih 

produk hijau sekalipun ada pilihan lain yang non-hijau), apalagi ‘greenest’ (tidak membeli 

produk non-hijau). Itu sebabnya, meski sudah didengungkan sejak lama, furniture ber-ecolabel 

susah populer di  

pasar kita. 

 

Salah kaprah juga muncul. Orang bilang, kalau hidup hijau, jangan membeli furniture dari 

kayu. Memakai kayu, berarti merusak hutan. “Yang betul, tak usah takut pakai kayu, sepanjang 

kayu itu berasal dari pohon yang dikelola secara benar. Kebanyakan kayu untuk furniture 

buatan lokal berasal dari hutan di pekarangan masyarakat dan perhutani (perusahaan negara). 

Jadi, bukan dari tebangan ilegal dari hutan dilindungi. Dengan memakai kayu, petani kayu 
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terdorong untuk terus kembali menanam pohon. Mereka sadar, pohon bernilai mahal. Begitu 

terjual, uangnya lumayan besar untuk membiayai keluarga,” papar Herry. 

 

Sejak 2 tahun lalu, Herry mendampingi komunitas perajin kecil dan menengah yang tergabung 

dalam Asosiasi Perajin Kecil Jepara (APKJ). Karena dikelola sederhana, produk mereka terbilang 

lebih terjangkau oleh kalangan menengah. Dengan pengawasan secara mandiri, mereka 

mencoba memastikan seluruh proses produksi tidak merusak alam dan lingkungan. Mereka 

memang tidak menggunakan akreditasi FSC atau LEI. Namun, sebagai alternatif dalam 

menghasilkan green furniture, langkah mereka perlu disambut baik. 

 

Desainer furniture yang makin naik daun, Alvin Tjitrowirjo (27), juga punya cara menarik dalam 

berkreasi. Untuk menghasilkan bangku-bangku rotan yang ia namakan linger, mingle, satool 

dan inge, ia membeli rotan  dari petani rotan di Cirebon. “Saya sangat memperhatikan unsur 

sustainability (keberlanjutan). Saya hanya membeli bahan baku rotan, bila petani bisa 

menjamin kebun rotannya dikelola berkelanjutan,” katanya. 

 

Karya Alvin sudah melanglang buana. Karena kecermatannya dalam memilih bahan baku, 

konsep, dan desain, ia diganjar sederet penghargaan internasional. Sayang, respons pasar lokal 

belum menggembirakan. Padahal, makin tinggi antusiasme pasar, makin mudah baginya 

membuat produk massal yang lebih murah. 

 

“Saya melihat, kita terlalu terpesona pada furniture impor dari Eropa. Padahal, kalau orang kita 

sendiri bisa membuat produk hijau berkualitas sama, mengapa harus membeli produk asing? 

Toh, kehebatan seseorang tak semata-mata dari kemampuan membeli segala sesuatu yang 

serba impor,” ujarnya. 

 

TIAP FURNITURE PUNYA CERITA 
Alvin mengingatkan, pilihan untuk menerapkan green living lifestyle harusnya tak terlepas dari 

kecintaan untuk membeli produk lokal. Sebab, membeli barang impor berarti kita mendukung 

pemborosan energi. Bayangkan saja, berapa bahan bakar (batu bara, bensin, listrik, dan lain-

lain) yang terpakai hanya untuk mengantar sofa asal Italia --sekeren apa pun itu-- untuk 

sampai ke ruang keluarga kita? Bahkan, jangan-jangan, sebagian bahan baku furniture Italia 

itu justru datangnya dari tanah air. Dari perjalanan Indonesia-Italia dua kali pulang pergi, 

pantas saja harganya jadi jauh lebih mahal dan sangat boros energi.  

 

Herry mengatakan, keputusan untuk membeli furniture lokal sebenarnya terkait pada 

peningkatan ekonomi bangsa sendiri, membantu terbukanya kesempatan kerja, dan kewajiban 

memelihara budaya bangsa (ukiran, dan sebagainya). Ketika produk lokal diekspor, tetap 

terjadi penggunaan energi yang besar. Tapi, penghematan energi tetap bisa dilakukan, 

misalnya  dengan cara memilih moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.  

 

Selain itu, ekspor green furniture bisa digunakan sebagai sarana menyampaikan pesan kepada 

masyarakat global tentang pentingnya stocking carbon (menjaga persediaan oksigen) dalam 

furniture (di luar hutan). Karena, setiap green furniture adalah manifestasi dari suatu simpanan 

gas karbon. Lain halnya bila furniture tidak dirawat, atau bahkan dijadikan kayu bakar. Cara ini 

jelas melepas emisi gas rumah kaca, penyebab pemanasan global.       

 

Pandangan berbeda dilontarkan arsitek Marco Kusumawijaya. “Dalam kondisi biasa, sebetulnya 

kita tidak perlu furniture. Budaya kita sebetulnya tidak memerlukannya. Lihat saja rumah orang 

Jawa zaman dahulu. Tidak ada pembagian ruang, seperti ruang tamu, ruang makan, dan 

sebagainya. Keberadaan furniture ‘mematikan ruang’. Kalau meja makan dikeluarkan, maka itu 

bukan lagi ruang makan. Bila televisi dikeluarkan, maka itu bukan lagi ruang keluarga.” Ia pun 

menyambung, “Biasa duduk di lantai itu baik. Karena, kita memerlukan dingin dari bumi 

(tanah), asalkan bumi kita beratap.” 

 

Namun, Marco setuju, begitu tubuh kita membutuhkan bantuan untuk kenyamanan menulis, 

makan, tidur, dan lain-lain, di saat itulah furniture diperlukan. “Kita harus menggunakan energi 

tak terbarukan (misalnya, minyak tanah dan bensin) sesedikit mungkin, dan menggunakan 

energi terbarukan (misalnya, energi matahari, energi angin, energi air) secukupnya. Energi 

juga terjemahan dari material. Material furniture yang energinya rendah adalah material yang 

dalam prosesnya menyerap sedikit energi. Itu berarti bahan alam,” katanya.  

 

Kalau kita memakai pohon (kayu), pohon tak perlu diolah. Berbeda dengan memakai material 

plastik, yang dalam prosesnya menyerap banyak sekali energi.” Meski begitu, pohon butuh 

waktu  

untuk tumbuh besar. Kalau memakai terlalu banyak, kayu tidak sempat memperbarui diri. 

“Jadi, bila membeli furniture, belilah furniture yang paling efisien penggunaan materialnya. 

Lebih bagus lagi memakai furniture dari bambu. Bambu lebih cepat tumbuh lagi begitu 

ditebang. Sekarang, makin banyak furniture bambu berdesain modern. Harganya pun 

terjangkau,” sambungnya. 

 

Kini, banyak pula orang yang membeli furniture bekas dari kayu, lalu membongkarnya untuk 

kemudian dibuat furniture kayu dengan desain yang lebih up to date. Seperti penulis Ayu 

Utami, yang memilih membeli furniture bekas untuk mengisi rumahnya di Utan Kayu, Jakarta 

Timur. “Saya menerapkan reuse. Sebisa mungkin menggunakan furniture lama yang masih 

layak pakai, agar tidak makin banyak pohon (dari hutan lindung) yang ditebang,” katanya.  

 

Tapi, menurut Marco, cara ini pun sebenarnya dapat mengurangi nilai ramah lingkungan. 

Karena, setiap tindakan membongkar dan menyusun furniture, berarti berkurang pula manfaat 

atau jumlah material yang ada.  

 

Isni Witjaksono (32), arsitek, merancang sendiri furniture di rumahnya. Ia memilih material 
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medium density fibreboard (MDF). Terdiri dari serbuk kayu yang dipadatkan dan dilapis oleh 

bahan seperti tripleks, yang menghasilkan kayu serupa kayu solid. “Selain lebih ringan, saya 

tidak merasa bersalah, karena mengorbankan berbatang-batang pohon demi keindahan rumah 

saya,” terangnya. Meski begitu, produksi MDF dan multipleks di pabrik, tentunya menyita 

banyak bahan bakar dan energi.  

 

Alvin mengatakan, sebenarnya kesadaran bertindak ramah lingkungan kita sudah makin 

meningkat. Tapi, sering kali produk green furniture tak tersedia di pasar. Sehingga, mau tak 

mau, yang dibeli adalah furniture yang prosesnya boros energi.  

 

Meski begitu, konsumen punya kekuatan untuk membentuk pasar. Termasuk dalam hal tidak 

membeli furniture yang desainnya tidak efisien energi. Alvin mengingatkan, desain minimalis 

bukan berarti hanya bentuk desain bergaris-garis. Arti sesungguhnya, desain benar-benar 

mencapai manfaat minimum yang maksimum.  

 

“Kenapa desain furniture (Italian, Skandinavian) mahal, karena dia harus bertahan lama. 

Dengan begitu, lebih sedikit material yang terbuang karena kerusakan. Begitu pula dalam 

konsep desain interior. Bila didesain dengan baik dan efisien, maka akan lebih sedikit terjadi 

kemungkinan salah beli furniture, salah pasang, dan lain sebagainya,” jelas Alvin lagi.  

 

Ketika membeli furniture dengan kayu yang berasal dari hutan yang dikelola masyarakat, kata 

Herry, berarti kita membantu petani kayu untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. “Di 

samping itu, untuk perajin Jepara, kita juga ikut melestarikan budaya pahat dan ukir.” Dengan 

cara ini pula berarti kita bersama petani menjaga stocking carbon bagi kehidupan di bumi.  

 

Petani-petani kayu juga banyak di luar Jawa. Di Sulawesi Tenggara, wirausaha muda, Silverius 

Oscar Unggul, membentuk community logging. Pria yang disapa Onte ini berhasil membuat 

masyarakat yang semula terpecah belah dengan praktik illegal logging (pembalakan liar) 

bersatu dalam koperasi. Onte menjalankan program tanam ulang 10 benih pohon baru untuk 

setiap pohon yang ditebang. Kayu atau pohon yang petani tanam pun bersertifikat ecolabel. 

 

Bukan hanya riwayat kayu furniture yang harus aman, Herry mengatakan, furniture hijau juga 

harus terbebas dari eksploitasi sumber daya manusia. Ini artinya, pabrik tidak mempekerjakan 

anak-anak atau orang lanjut usia. Pekerjanya pun harus diupah secara wajar.  

 

Ketika femina mengunjungi workshop perusahaan yang mengekspor furniture ber-ecolabel di 

Jepara tadi, terlihat para perajin pria (memahat) dan wanita (mengamplas) dilengkapi masker 

dan sarung tangan, sehingga terlindung kesehatannya. Mengingat ini semua, muncul 

kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri acap kali berdandan di depan meja rias yang punya 

kisah indah tentang kehidupan harmonis manusia dengan alam, itu. 
 

Penulis: Angela H. Wahyuningsih 
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