
BAB  I.  PENDAHULUAN 
  
 
A. Latar Belakang   
 

 

Pada dekade sepuluh tahun terakhir,  isu globalisasi telah memasuki seluruh sektor 

kegiatan di Indonesia termasuk di sektor kehutanan. Beberapa topik yang muncul 

(emerging issues) yang sangat erat kaitannya dengan sektor kehutanan serta merupakan 

isu yang secara terus menerus menjadi perhatian dunia antara lain pemanasan global 

dan pengaruhnya terhadap kualitas dan kondisi lingkungan hidup, biodiversiti, 

ketersediaan pangan, enerji dan air,  serta pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) 

dan pembangunan berkelanjutan (MDGs/Millenium Development Goals)  terutama 

untuk negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini secara signifikan berpengaruh 

terhadap pola dan bentuk-bentuk pengelolaan hutan di Indonesia, khususnya di pulau 

Jawa. 

 

Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 120 juta orang pada tahun 2008 akan terus 

bertambah dengan prediksi tahun 2020 diperkirakan mencapai 150 juta orang. Dilain 

pihak lahan pulau Jawa seluas 12 juta ha tidak akan pernah bertambah, sehingga 

didalam sepuluh sampai dua puluh tahun mendatang ambang batas daya dukung pulau 

Jawa sudah akan terlampaui.  Tantangan di pulau Jawa adalah industrialisasi yang 

semakin intensif berkembang, jumlah penduduk yang terus bertambah, praktek-praktek 

pertanian yang semakin intensif diiringi dengan kebutuhan akan air yang semakin 

tinggi, daya dukung ekosistem yang semakin rendah akibat dari kondisi dan kualitas 

ekosistem yang buruk. Hal ini menyebabkan akan semakin bertambahnya luas lahan 

kritis, lahan marjinal dan lahan rawan bencana, tutupan vegetasi hutan berkurang 

sehingga tidak mampu untuk berfungsi optimal sebagai sistem penyangga kehidupan 

(life support system). Hal ini akan menjadi lebih parah lagi menjelang tahun 2030 

dimana fluktuasi tajam perubahan iklim global diperkirakan akan terjadi, sehingga 

akan menyebabkan naiknya suhu bumi, naiknya permukaan laut, meningkatnya 

frekuensi banjir bersamaan dengan bencana longsor dan angin kencang. 

 

Tinjauan secara global pengelolaan hutan di pulau Jawa mengindikasikan luas hutan 

alam yang semakin mengecil secara signifikan sejak tahun 1800 dari luas 10 juta ha 
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menjadi 1 juta ha di tahun 1989 dan 400 ribu ha di tahun 2005 serta peningkatan luas 

lahan kritis dari tahun 1988 seluas 1,3 juta ha menjadi 4,17 juta ha di tahun 2002.   

 

Khusus untuk pengelolaan sumberdaya hutan yang dikelola Perum Perhutani seluas 2,4 

juta ha, dari evaluasi terakhir  tahun 2007 terhadap 1,8 juta ha hutan produksi, 

ditemukan terjadinya penurunan kualitas tegakan yang diindikasikan oleh penurunan 

standing stock sebesar 1,7 juta m3/thn antara tahun 1998 – 2003 ; sebesar 2,1 juta 

m3/thn antara tahun 2003 – 2007 dan pada tahun 2007 kondisi aktual potensi tegakan 

hanya 18,9 juta m3 yang didominasi tanaman muda (KU I dan KU II = 76%).  Potret 

ini cukup memprihatinkan terutama apabila pemanfaatan hasil dari sumberdaya hutan 

masih bertumpu kepada hasil hutan berupa kayu.  Potensi lain dari ekosistem hutan 

sebagai sebuah kesatuan sistem penyangga kehidupan masih belum dikelola secara 

intensif, sehingga jika hal ini berlanjut, maka akan terjadi “exhausted” terhadap 

sumberdaya hutan produksi di pulau Jawa.  

 

Kondisi lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi Perusahaan saat ini  

mensyaratkan perlunya perubahan paradigma pengelolaan hutan dengan menetapkan 

fungsi sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan (life support system). 

Perubahan paradigma tersebut mengharuskan dilakukannya rekonstruksi Perusahaan  

dengan merumuskan kembali visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pengelolaan hutan 

yang dituangkan ke dalam suatu perencanaan strategis jangka panjang Perusahaan. 

 

Rencana Jangka Panjang (RJP) disusun  untuk memberikan arah bagi Perusahaan guna 

mewujudkan tujuan pengelolaan hutan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, mulai 

tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.  

 

Rencana Jangka Panjang ini merupakan penjabaran visi, misi dan  tujuan Perusahaan, 

yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. 102/M-BUMN/2002 tentang 

Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara. 

 

B. Sejarah Perusahaan 
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Perum Perhutani berstatus  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak didirikannya 

pada tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 1972.  

Wilayah kerja Perum Perhutani pada awalnya adalah kawasan hutan Negara di Propinsi 

Jawa Tengah dan Jawa Timur.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1978, 

kawasan wilayah kerjanya diperluas sampai dengan kawasan hutan Negara di Propinsi 

Jawa Barat. 

 

Pada tahun 1986, Perum Perhutani mengalami penyesuaian sebagaimana diamanatkan 

dalam PP Nomor 36 tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum 

Perhutani). 

 

Dalam masa  pemerintahan Kabinet Reformasi diterbitkan PP Nomor 53 tahun 1999 

tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).  Selanjutnya pada 

tahun 2001, Pemerintah menetapkan Perhutani sebagai  BUMN dengan bentuk 

Perseroan Terbatas (PT) yang ditetapkan dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 14 

tahun 2001.  Melalui  proses class action yang diajukan oleh para rimbawan senior,  

pada tahun 2003 Mahkamah Agung membatalkan  PP No. 14 tahun 2001 dan 

memberlakukan kembali PP No 53 Tahun 1999 yang sekaligus bermakna 

mengembalikan bentuk Perusahaan dari PT menjadi Perum.  Selanjutnya pada tahun 

2003, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2003 tentang Perum 

Perhutani.  

 

Secara korporasi Perum Perhutani berada di Kementerian Negara BUMN selaku wakil 

pemilik modal, sedangkan secara teknis  berada didalam pembinaan Departemen 

Kehutanan. 

 

C. Visi dan Misi Perusahaan  
 

 
Visi :  

 

Menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

Misi: 
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1. Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari 

berdasarkan karakteristik wilayah dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) 

serta Meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa 

lingkungan, agroforestri serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna 

menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan secara 

berkelanjutan. 

2. Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi  serta sumberdaya 

manusia perusahaan yang modern, profesional dan handal serta Memberdayakan 

masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi 

masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan. 

3. Mendukung dan turut berperan-serta dalam pembangunan wilayah secara regional 

dan nasional, serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah 

lingkungan regional, nasional dan internasional. 

 

 

D. Tujuan Perusahaan 
 
 

Dalam jangka 2008 – 2012, tujuan Perusahaan meliputi tujuan jangka panjang yang 

kemudian diuraikan kedalam tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek  

sebagaimana diuraikan dibawah. 

Tujuan Jangka Panjang 
 
a. Pengelolaan Sumberdaya Hutan secara lestari beserta seluruh manfaat dan 

fungsinya sebagai sistem penyangga kehidupan (life support system). 

b. Pengembangan dan pengelolaan industri kayu terpadu (intergarted wood 

industry), industri gondorukem dan derivatnya, industri minyak-minyak atsiri 

(minyak kayu putih, Ylang-ylang, nilam, dll.), industri butiran lak (seedlak), 

industri berbasis agroforestri (pangan dan bioenergi), industri ekowisata dan 

industri berbasis jasa lingkungan lainnya. 



 
 

 | DOKUMEN PHT 5 
 

c. Aliansi strategis dan sinergi  BUMN bersama MDH dalam kegiatan ekonomi dan 

pengelolaan hutan dan lahan hutan dengan azas manfaat mutual (mutual benefit) 

untuk kesejahteraan masyarakat. 

d. Menjadi perusahaan kehutanan yang modern berbasis teknologi informasi dengan 

SDM yang profesional. 

e. Menjadikan “Riset & Development” sebagai “Sumber Inovasi Tiada Henti” untuk 

pengembangan perusahaan. 

 
 
Tujuan Jangka Menengah 
 

Tujuan Jangka Menengah merupakan uraian lebih rinci dari Tujuan Jangka Panjang 

berdasarkan kepada kemampuan perusahaan dan kondisi eksternal yang 

memungkinkan.  Utamanya adalah meningkatkan nilai perusahaan guna mempercepat 

proses pemulihan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui : 

a. Meningkatkan mutu tegakan hutan tanaman dan sumberdaya hutan serta 

mengoptimalkan manfaat hutan dan lahan hutan meliputi aspek ekonomi, sosial dan 

lingkungan. 

b. Meningkatkan EVA (Economic Value Added) dari pengembangan industri berbasis 

hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekosistem hutan, plasma nutfah serta dari 

kegiatan optimalisasi produktivitas lahan. 

c. Menerapkan secara kontinyu Sistem Manajemen Mutu (SMM) didalam 

pengelolaan hutan lestari dan proses industri yang berkelanjutan. 

d. Revitalisasi dan pemantapan organisasi perusahaan yang modern serta 

kelembagaan koperasi masyarakat desa hutan yang mengakar dan mandiri. 

e. Penyempurnaan manajemen administrasi dan keuangan berbasis sistem tata kelola 

perusahaan yang baik (GCG) secara bertahap dan berkesinambungan. 

f. Revitalisasi dan penguatan peran dan fungsi  Riset & Development didalam  

mendukung Pengelolaan Hutan Lestari serta pengembangan usaha baru strategis 

yang bernilai tinggi. 

g. Mengembangkan kompetensi Sumberdaya Manusia yang inovatif, kreatif dan 

handal secara berkesinambungan dan sistematis. 

h. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan membantu pemerintah dalam upaya 

meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa hutan. 
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Tujuan Jangka Pendek 
 
Tujuan Jangka Pendek sebagai terjemahan dari tujuan jangka menengah yang 

diartikulasikan kedalam tujuan tahunan dari rencana kegiatan dan anggaran 

perusahaan, yang akan dimulai pada tahun 2009.  Secara terperinci Tujuan Jangka 

Pendek diuraikan dibawah dan dikelompokkan kedalam 4 tujuan strategis yakni : 

a. Menerapkankan Pengelolaan Hutan Lestari untuk seluruh Unit Manajemen 

Pengelolaan Hutan (Forest Management Unit = KPH) : 

1) Menghentikan degradasi sumberdaya hutan 

2) Redesign dan normalisasi potensi tegakan dan sumberdaya hutan 

3) Meningkatkan mutu sumberdaya hutan melalui penggunaan bioteknologi dan 

budidaya intensif 

4) Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen pohon per pohon. 

5) Mengembangkan hutan rakyat lestari berbasis ekobisnis. 

6) Menyelamatkan pulau Jawa terkait dengan pemanasan global (global warming), 

penurunan emisi dari degradasi dan deforestasi (REDD, Reduce Emission from 

Degradation & Deforestation), Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM, Clean 

Development Mechanism) dan perdagangan karbon (carbon trade) dengan 

melakukan penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan. 

b. Pengembangan dan Penguatan Industri : 

1) Meningkatkan kapasitas industri kayu dan bukan kayu. 

2) Mengembangkan industri berbasis agroforestri. 

3) Mengembangkan industri berbasis ekowisata, jasa lingkungan, kekayaan 

plasma nutfah dan perdagangan karbon. 

4) Menerapkan teknologi pada industri dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses industri dan bisnis. 

5) Meningkatkan pendapatan melalui pengembangan dan revitalisasi sistem 

pemasaran dan peningkatan kapasitas “market intelegent”. 

c. Pengembangan Kelembagaan dan SDM : 

1) Mengembangkan organisasi berdasarkan portofolio bisnis perusahaan. 

2) Meningkatkan kompetensi SDM, sistem remunerasi dan sistem manajemen 

kinerja (meritokrasi). 
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3) Meningkatkan kapasitas R & D untuk peningkatan produktivitas SDH dan 

penerapan PHL secara menyeluruh. 

4) Revitalisasi dan pembenahan Sistem Pengelolaan Kas (cash manage-ment) dan 

mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban secara GCG. 

5) Revitalisasi bidang hukum khususnya Hukum keAgrarian dan Hukum Bisnis, 

serta bidang kehumasan. 

6) Meningkatkan kompetensi SDM masyarakat di dalam dan di sekitar hutan 

melalui kelembagaan Koperasi. 

d. Peningkatan Laba Usaha dan Kesejahteraan Masyarakat : 

1) Meningkatkan laba perusahaan melalui peningkatan pendapatan dan 

pengendalian biaya. 

2) Melibatkan koperasi masyarakat desa hutan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi 

dan bisnis perusahaan berbasis hutan dan lahan. 

 

E. Arah Pengembangan Perusahaan 
 
 

Selaras dengan UU no.41/2003 tentang Kehutanan, UU no.13/2003  tentang 

ketenagakerjaan, UU no.19/2003 tentang BUMN dan peraturan lain yang terkait, 

didalam RPJM 2004 – 2009 tertuang agenda-agenda untuk Pembangunan Nasional 

Jangka Menengah yang masih sangat relevan untuk dipakai sebagai acuan arah 

pengembangan perusahaan. Agenda-agenda tersebut diantaranya adalah agenda untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mengandung pokok-pokok program kegiatan 

untuk Penanggulangan Kemiskinan, Revitalisasi Pertanian (Perkebunan dan 

Kehutanan), Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 

Peningkatan Manajemen BUMN, Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan, Pembangunan 

Perdesaan, Perbaikan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Fungsi 

Lingkungan Hidup, dan lain-lainnya.   

 

Faktor-faktor eksternal dan internal perusahaan secara signifikan mempengaruhi 

kondisi perusahaan yang ditandai oleh terjadinya penurunan potensi SDH, penurunan 

laba perusahaan dan suasana kerja yang kurang kondusif serta semakin meningkatnya 

tuntutan akan peran perusahaan dalam menunjang kebutuhan dasar manusia seperti 
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pangan, enerji dan air. Berdasarkan kondisi eksternal dan internal tersebut, maka 

strategi pengelolaan hutan di pulau Jawa diarahkan kepada pengembangan bisnis dari 

potensi yang ada (In the Box activity) dan pengembangan bisnis yang berbasis hutan 

dan lahan (forest - land resources; Out of the Box activity) dengan prinsip PHL 

(Pengelolaan Hutan Lestari), PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 

Masyarakat) dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG/Good Corporate 

Governance). 

 

Pada bagan gambar 1, diberikan secara skematis ruang lingkup dan peta potensi SDH 

sebagai ekosistem yang masih belum dimanfaatkan secara optimal o leh perusahaan.  

Pengelolaan SDH masih lebih kepada pemanfaatan HH Kayu dan HH bukan Kayu 

(butir 2) dimana pengembangan industri HHK dan HHBK serta penggalian potensi 

HHBK (butir 5 & 6) masih sangat minim, artinya pola pengelolaan SDH masih seperti 

biasa (as usual) atau pola pikir masih In the Box.  Sedangkan butir (3) dan (4) akan 

lebih menggiring perusahaan untuk berpikir dan bertindak Out of the Box,  terlebih lagi 

apabila perusahaan memutuskan untuk merealisasikan butir (7), (8) dan (9).  Prasyarat 

untuk dapat menerapkan strategi pengelolaan hutan sebagai penyangga kehidupan (life 

support system) sebagaimana diilustrasikan pada gambar 1, yang terutama adalah 

adanya perubahan pola pikir (Mind Set) dan pola tindak (strategic action) dengan cara 

berpikir dan bertindak revolusioner.  
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Gambar 1. Strategi Pengelolaan Hutan Sebagai Penyangga Kehidupan 
 
 
Dalam jangka 2008 – 2012, arah pengembangan Perusahaan adalah : 

1. Mengelola dan mengembangkan SDH sebagai penyangga kehidupan ( life support 

system) dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekologi, sosial dan ekonomi 

berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dan good corporate 

governance. 

2. Meningkatkan nilai tambah (EVA/Economic Value Added) melalui pengembangan 

dan penguatan industri kayu, bukan kayu, agroforestri dan industri lainnya yang 

bersumber plasma nutfah dari ekosistem hutan. 

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program percepatan pembentukan 

lembaga ekonomi berbentuk koperasi masyarakat desa hutan yang mandiri, tangguh 

dan profesional dalam rangka membangun ekonomi rakyat. 

 

Guna mencapai target arah pengembangan Perusahaan tersebut, diperlukan syarat-

syarat pencapaian pengembangan Perusahaan sebagai berikut : 

1. Pembangunan dan pengembangan institusional Perusahaan (organisasi dan 

kelembagaan lokal) antara lain ; 
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a. Direksi berperan sebagai penentu arah dan kebijakan strategis perusahaan 

(strategic corporate policy) ; Unit sebagai Unit bisnis strategis (SBU=strategic 

business unit) sedangkan KPH dan KBM sebagai Unit bisnis operasional 

(operational business unit).   

b. Pengembangan organisasi yang efektif melalui pengembangan Sistem 

Informasi Manajemen (MIS), pembangunan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) 

dan Sistem Manajemen Mutu (SMM). 

c. Pengembangan dan penguatan anak perusahaan dan perusahaan patungan (joint 

ventura) sebagai mitra dan aliansi strategis perusahaan. 

d. Pembangunan dan pengembangan lembaga ekonomi masyarakat berbentuk 

Koperasi Karyawan dan Koperasi Masyarakat Desa Hutan sebagai mitra utama 

perusahaan. 

2. Pengembangan kompetensi SDM, budaya perusahaan dan penguatan 

kepemimpinan melalui pendidikan dan latihan. 

3. Pengembangan Penelitian dan Pengembangan (Riset & Development) untuk 

mendukung pengelolaan hutan lestari berbasis bioteknologi, penciptaan inovasi 

produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, pengembangan hasil hutan 

lainnya berbasis hutan -  lahan seperti ekowisata, jasa lingkungan, perdagangan 

karbon serta untuk mendukung transformasi bisnis dan penguatan marketing 

intelegence.  

4. Revitalisasi dan Efektivitas Tim Transformasi  

Arah pengembangan perusahaan ke depan memerlukan perubahan yang bersifat 

transformasi pengelolaan perusahaan (transforming and managing change) yang 

diimplementasikan kedalam visi, misi, rencana strategi, sasaran, tujuan dan 

program kerja perusahaan.  Transformasi pengelolaan perusahaan harus dikawal 

oleh Tim Transformasi sebagai agen perubahan dan pembaharuan perusahaan 

(agent of change) yang berada pada berbagai tingkat/level manajemen, 

dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, strategi dan program kerja 

transformasi perusahaan.    
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BAB  II.  EVALUASI  PELAKSANAAN  RJP  LALU 
  
 
A. Evaluasi  Kinerja  Perusahaan 

 
 

Evaluasi  pelaksanaan pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan lima tahun 

terakhir (2003-2007) diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penyusunan RJP tahun 2008 – 2012.  Berdasarkan evaluasi tersebut ditetapkan 

sasaran dan strategi  pengelolaan  hutan yang akan datang  yang ditujukan 

untuk  perbaikan manajemen sistem pengelolaan hutan dan kinerja 

perusahaan. 

 

Pengelolaan  hutan selama 5 tahun terakhir (tahun 2003-2007) menunjukkan 

penurunan potensi sumberdaya hutan yang signifikan, yang menuntut 

perlakuan tertentu dalam  pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan dalam 

rentang waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.  Sehingga 

Perusahaan menetapkan perubahan kebijakan antara lain : spin off 

(pemisahan kelola produksi/KPH dengan kelola pemasaran/KBM pada akhir 

tahun 2005.  Perubahan kebijakan internal perusahaan,  dipengaruhi pula oleh 

kebijakan pengelolaan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah, antara lain 

kebijakan tata usaha kayu dan penetapan JPT (Jatah Produksi Tebangan).     

 

1. Potensi Sumberdaya Hutan 

 

Perkembangan potensi sumberdaya hutan pada periode 2003 – 2007 dapat 

ditunjukkan oleh kondisi standing stock tegakan Jati dan Rimba.  

Sebagaimana yang dapat dilihat pada grafik berikut, kondisi standing stock 

di wilayah Perum Perhutani awal tahun 2003 – 2007 menunjukkan 

kecenderungan menurun terutama pada standing stock tegakan Jati.    

Kecenderungan penurunan standing stock ini dipengaruhi oleh  gangguan 

keamanan hutan pada periode 2003 – 2007. 
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2003 2004 2005 2006 2007

Jati
Rimba

Jumlah
-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

M3

Jati  27,454,319  21,207,710  21,042,993  20,694,338  18,910,311 

Rimba  28,076,758  28,793,530  30,657,616  32,484,507  29,260,324 

Jumlah  55,531,077  50,001,240  51,700,609  53,178,845  48,170,635 

2003 2004 2005 2006 2007

 

Gambar  2. Perkembangan Standing Stock Tahun  2003 – 2007 

Luas kawasan hutan Perum Perhutani saat ini 2,442 juta Ha dengan luas 

masing-masing kelas hutan sebagaimana tabel   berikut : 

Tabel  1. Pembagian Kawasan Hutan Perum Perhutani Tahun 
2008 

No. KP Jati KP Rimba Jumlah
 I. Untuk Produksi

A. Untuk Produksi

1. Baik Untuk Perusahaan Teb Habis

a. Produkt if 532,955        269,724    802,680       
b. Tidak Produktif 342,335        422,396    764,730       

2. Tidak Baik utk Perush. Teb. Habis 33,775          -             33,775         
B. Bukan Untuk Produksi  Kayu Jati 121,813        -             121,813       
JUMLAH UNTUK PRODUKSI 1,030,878    692,120    1,722,998   

 II. Bukan Untuk Produksi 195,362        524,102    719,464       
1,226,240    1,216,222 2,442,462   

Uraian

JUMLAH KAWASAN HUTAN  

Pada kelas hutan produktif bukan KP (Kelas Perusahaan) terdapat kelas 

hutan TKL (Tanaman Kayu Lain) dan TJKL (Tanaman Jenis Kayu Lain) 

dengan jumlah luas masing-masing 278.315  Ha dan 121.477 Ha.   
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KU I KU II KU III KU IV KU V KU VI KU VII KU VIII -
Up MT MR HAP

Jati 345,77 62,817 38,682 40,503 20,800 8,749 4,245 8,569 95 2,727 -

Rimba 62,164 44,314 29,231 23,526 24,237 25,655 35,452 23,003 2,142 - 139 

-

50,000 

100,000 

150,000 
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Gambar  3. Struktur  Kelas Hutan Produktif Jati & Rimba 

 

Optimalisasi potensi sumberdaya hutan dapat diindikasikan oleh distribusi 

kelas hutan produktif yang mendekati normal serta minimalnya tingkat 

kerusakan hutan.  Dalam lima tahun terakhir (2003 – 2007) terjadi 

perubahan potensi sumberdaya hutan yang cukup signifikan.  Sebaran 

kelas hutan produktif pada kelas perusahaan Jati maupun Rimba 

menunjukkan sebaran kelas hutan yang tidak merata (tidak normal), 

dengan konsentrasi terbesar terdapat pada sebaran kelas hutan muda (KU 

I), dengan proporsi terhadap total luas kelas hutan produktif untuk kelas 

perusahaan Jati 63 % dan Rimba 21 %.  

 

Tidak normalnya sebaran atau struktur kelas hutan produktif, dengan 

dominasi pada KU muda (KU I)  akan berakibat kepada tidak meratanya 

pengaturan hasil untuk jangka-jangka yang akan datang.  Guna mencapai 

sehat kelola sumberdaya hutan sebagai sasaran strategis perusahaan untuk 

jangka yang akan datang harus dilakukan  redesign kelas perusahaan 
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dalam rangka mendukung sehat kelola usaha dan pengelolaan hutan 

lestari.  

 

Sedangkan struktur kelas hutan KP Rimba ; Pinus, Kesambi, Sengon, 

Damar dan Kayu Putih sebagaimana grafik –grafik berikut : 

 

Gambar  4. Struktur  Kelas Hutan Tegakan  Pinus 

 

Gambar  5. Struktur  Kelas Hutan Tegakan  Kesambi 
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Gambar  6. Struktur  Kelas Hutan Tegakan  Kayu Putih 

 

 

Gambar  7. Struktur  Kelas Hutan Tegakan  Sengon 
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Gambar  8. Struktur  Kelas Hutan Tegakan  Damar 

 

Pengelolaan hutan pada KP Rimba jenis Pinus dengan luas 227.087 Ha, 

yang berpotensi untuk disadap seluas 140.025 Ha (KU III Up).  Produksi 

getah dari luas tegakan Pinus  tersebut  belum bisa memenuhi kebutuhan 

kapasitas terpasang pabrik gondorukem dan terpentin. Sedangkan pada 

jenis Rimba lain, pengelolaan tegakan  Damar,  Kayu Putih dan Kesambi 

belum intensif sehingga hasilnya belum maksimal dan pada tegakan 

Sengon masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar sedangkan 

potensi lahan yang ada  masih bisa dikembangkan. 

 

Sedangkan pada kelas hutan tidak produktif dengan jumlah luas 764.730 

Ha, terdapat TK (Tanah Kosong) seluas 202.699 Ha, yang dapat direboisasi 

seluas 180.249 Ha dan tidak dapat direboisasi 22.450 Ha. 

 

Upaya rehabilitasi tersebut telah dan akan terus dilakukan melalui program 

percepatan penyelesaian tanah-tanah kosong (program Perhutani Hijau 

2010) serta pengamanan hutan terpadu dengan melibatkan masyarakat 

serta pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan penekanan 

pengendalian gangguan keamanan hutan kepada pendekatan persuasif 
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serta dengan implementasi secara efektif sistem PHBM (Pengelolaan 

Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat) secara berkesinambungan. 

Kesimpulan : 

§ Terjadi degradasi SDH yang dicerminkan oleh penurunan standing stock. 

§ Sebaran kelas umur dari kelas hutan produktif tidak normal. 

§ Produksi getah dari tegakan Pinus  yang ada belum bisa memenuhi 

kebutuhan kapasitas terpasang pabrik gondorukem dan terpentin. 

§ Pengelolaan tegakan  Damar,  Kayu Putih dan Kesambi belum intensif 

sehingga hasilnya belum maksimal. 

§ Tegakan Sengon masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar 

sedangkan potensi lahan yang ada  masih bisa dikembangkan. 

 

2. Reboisasi & Rehabilitasi Sumberdaya Hutan 

 

Dalam lima tahun terakhir (2003-2007), pelaksanaan reboisasi dan 

rehabilitasi sumberdaya hutan dititikberatkan kepada upaya penyelesaian 

tanah kosong serta upaya peningkatan produktivitas sumberdaya hutan 

melalui pengembangan tanaman JPP (Jati Plus Perhutani) yang sampai 

dengan tahun 2007 telah mencapai luas 150.288 Ha di seluruh wilayah 

kerja Perum Perhutani.   Intensifikasi upaya reboisasi serta rehabilitasi 

sumberdaya hutan tersebut dilakukan guna pemulihan potensi sumberdaya 

hutan  akibat penjarahan pada periode sebelumnya yang  masih dirasakan 

pada awal periode tahun 2005. 

 

Dalam 5 tahun terakhir, luas kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan rata-

rata 121.986 Ha, dengan sasaran lokasi sebagian besar (94 %) diarahkan 

pada  tanah kosong akibat penjarahan (tanaman pembangunan).  Realisasi 

luas reboisasi secara umum tidak mencapai rencana yang ditetapkan.  Hal 

ini disebabkan oleh pengurangan luas penanaman akibat terdapatnya 

lokasi-lokasi yang tidak bisa ditanami (berbatu).   
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Upaya pelaksanaan reboisasi selama lima tahun telah dilakukan dengan 

tingkat keberhasilan tanaman pokok selama 3 tahun terakhir (2005-2007) 

rata-rata 80 % (70%-90%). Evaluasi keberhasilan tegakan hutan belum 

mencerminkan tingkat keberhasilan peningkatan standing stock. Sehingga 

perlu dilakukan evaluasi tanaman pada tahun ke V dikarenakan kualitas 

tegakan masih belum menjadi prioritas dalam pengelolaan tegakan. 

 

Gambar  9. Realisasi  Kegiatan Reboisasi dan Rehabilitasi SDH 
Tahun 2003-2007 

Kesimpulan : 

§ Upaya pelaksanaan reboisasi selama lima tahun telah dilakukan dengan 

tingkat keberhasilan tanaman pokok selama 3 tahun terakhir (2005 -

2007) rata-rata 80 % (70%-90%).  

§ Evaluasi keberhasilan tegakan hutan belum mencerminkan tingkat 

keberhasilan peningkatan standing stock. Sehingga perlu dilakukan 

evaluasi tanaman pada tahun ke V. 

§ Kualitas tegakan belum  menjadi prioritas dalam pengelolaan tegakan. 
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3. Perlindungan Sumberdaya Hutan 

 

Pada periode 2003-2007 telah dilakukan upaya-upaya intensifikasi 

pengamanan hutan dan pengendalian gangguan keamanan hutan guna 

menekan tingkat kerusakan hutan, sehingga sisa potensi yang ada dapat 

dipertahankan. Upaya pengamanan hutan yang dilakukan merupakan 

kombinasi pendekatan pre-emptif, preventif dan represif  yang 

pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat 

dan pihak lain (stakeholders).    

 

Tingkat gangguan keamanan hutan dalam lima tahun terakhir (2003-2007) 

menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun,  yang ditandai 

dengan menurunnya jumlah dan nilai pencurian pohon.  Gangguan 

keamanan hutan berupa pencurian pohon pada akhir periode menurun 86 

% dibanding pada awal periode, dimana pada awal periode masih terdapat 

gangguan keamanan hutan dengan intensitas yang cukup tinggi 

(penjarahan). 

 

Meskipun terdapat penurunan tingkat pencurian pohon), akan tetapi juga 

ditemui standing stock di lapangan yang menurun, yang disebabkan oleh 

laporan tingkat pencurian dari lapangan belum akurat dan tidak sesuai 

dengan kondisi  potensi SDH yang faktual sehingga diperlukan efektivitas 

sistem pelaporan kegiatan pengamanan hutan yang berbasis SDH, dan 

belum ada korelasi positif antara tingkat gangguan keamanan hutan dan 

keberhasilan PHBM, dengan masih cukup tingginya gangguan keamanan 

hutan pada wilayah-wilayah yang sudah terbentuk kerja sama PHBM. 
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2003 2004 2005 2006 2007
Rb Phn 110 72 70 28 16 
Juta  (X Rp 1.000) 502 325 520 128 72 

-
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Gambar 10. Perkembangan Jumlah dan Nilai Pencurian Pohon 
Tahun 2003-2007 

 

Kesimpulan : 

§ Terdapat penurunan tingkat pencurian pohon selama 5 tahun (2003-

2007), akan tetapi juga ditemui standing stock di lapangan yang 

menurun.  

§ Belum ada korelasi positif antara tingkat gangguan keamanan hutan dan 

keberhasilan PHBM. 

§ Laporan tingkat pencurian dari lapangan belum akurat dan tidak sesuai 

dengan kondisi  potensi SDH yang faktual sehingga diperlukan efektivitas 

sistem pelaporan kegiatan pengamanan hutan yang berbasis SDH. 

 

4. Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Hutan 

 

Pengembangan sumberdaya hutan diarahkan untuk meningkatkan 

produktivitas sumberdaya hutan dengan  fokus kegiatan pada penelitian 

serta pengembangan bibit unggul tanaman Jati yang dilaksanakan oleh 
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Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan (Puslitbang) Cepu. Kegiatan-

kegiatan lain dalam pengembangan sumberdaya hutan yang dilakukan 

adalah : 

§ Pemuliaan pohon jati, yang telah menghasilkan JPP (Jati Plus Perhutani) 

sebagai bibit unggul yang telah dikembangkan di wilayah Perum 

Perhutani pada periode 2002 – 2003.  

§ Pengembangan sumber benih yang bersertifikat melalui pembangunan 

kebun benih.  Benih yang bersertifikat sangat diperlukan dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan benih 

unggul yang bersertifikat, yang sangat dirasakan pada pelaksanaan 

program GNRHL yang dilaksanakan pada periode 2003 – 2007.   

§ Penelitian-penelitian, baik yang dilaksanakan oleh peneliti internal 

maupun bekerja sama dengan lembaga penelitian dan Perguruan 

Tinggi, yang ditujukan untuk menunjang tujuan peningkatan 

produktivitas sumberdaya hutan, antara lain penelitian tanaman Fast 

Growing Species (FGS), penelitian intensifikasi penjarangan, penelitian 

peningkatan produksi getah, dan identifikasi materi genetik unggul. 

 

Kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

sumberdaya hutan adalah kondisi kualitas sumberdaya manusia yang masih 

rendah, yang pada jangka yang akan datang perlu dikembangkan melalui 

pelatihan serta pendidikan  dari SDM yang ada sesuai kebutuhan bidang 

penelitian dan pengembangan sumberdaya hutan.  

Ruang lingkup penelitian dan pengembangan masih berbasis 

pengembangan tanaman hutan khususnya Jati dimana keterkaitan dan 

keterpaduan hasil  penelitian dan pengembangan  dengan pelaksanaan di 

lapangan masih perlu ditingkatkan. 

Kesimpulan : 
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§ Ruang lingkup penelitian dan pengembangan masih berbasis 

pengembangan tanaman hutan khususnya Jati. 

§ Keterkaitan dan keterpaduan hasil  penelitian dan pengembangan  

dengan pelaksanaan di lapangan masih perlu ditingkatkan. 

§ Kompetensi SDM  di bidang research & development (R & D) harus 

dikembangkan sesuai kebutuhan pengembangan porto folio bisnis 

perusahaan. 

§ Pelaksanaan penelitian dan pengembangan SDH belum maksimal 

karena sistem pengorganisasian/kelembagaan  penelitian dan 

pengembangan masih belum ada keterkaitan dan keterpaduan. 

 

5. Produksi Kayu & Bukan  Kayu 

 

Realisasi volume produksi  kayu Jati rata-rata per tahun 360.526 M3, 

sedangkan rata-rata realisasi produksi kayu Rimba 344.439 M3 per tahun.   

Kayu Jati (M3)

Kayu Rimba (M3)
-

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 
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2003
2004

2005
2006

2007

2003 2004 2005 2006 2007
Kayu Jati (M3) 427,847 522,401 361,152 491,231 521,069 
Kayu Rimba (M3) 549,649 397,000 393,686 381,864 633,983 

 

Gambar 11.  Produksi Kayu Jati dan Rimba Tahun 2003 - 2007 
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Realisasi produksi kayu Jati rata-rata mencapai 93 % terhadap rencana, 

dengan rata-rata pencapaian komposisi sortimen A III = 42 %, A II = 25 

% dan A I = 33 %, sedangkan realisasi produksi kayu Rimba  tercapai rata-

rata 97 % terhadap rencana.  Tidak tercapainya realisasi produksi kayu 

terhadap rencananya disebabkan masih terdapatnya penurunan potensi  

petak-petak rencana tebangan akibat gangguan keamanan hutan pada RJP  

berjalan serta terdapatnya pengkajian ulang lokasi rencana tebangan 

Rimba yang memiliki konfigurasi lahan yang curam.    Rata-rata kontribusi 

produksi kayu dari masing-masing bentuk tebangan serta produktifitasnya  

pada tahun 2003 – 2007 sebagaimana bagan berikut : 

Teb.  A Teb. B-D Teb. E Teb.  A Teb. B-D Teb. E

61% 15% 24% 33% 44% 23%

86.1 M3/Ha 4.1 M3/Ha 3.7 M3/Ha 115.9 M3/Ha 25.4 M3/Ha 8.5 M3/Ha

Produksi Kayu RimbaProduksi Kayu Jati

 

Gambar12. Rata-rata Kontribusi Produksi Kayu dan 
Produktivitasnya  Masing-masing Bentuk Tebangan 
Tahun 2003-2007 

 

Produktivitas kayu Jati dan Rimba asal tebangan A tahun 2003-2007, 

memiliki kecenderungan yang fluktuatif. Kondisi tersebut memerlukan 

langkah-langkah pengamanan hutan yang intensif untuk jangka yang akan 

datang guna mempertahankan potensi kelas hutan produktif  Jati yang 

sudah memasuki daur tebang.  
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2003 2004 2005 2006 2007

Teb. A 89.7 101.6 75.6 72.5 91.15 
Teb.E 3.11 3.16 4.44 3.55 4.04 
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Gambar 13.Produktivitas (M3/Ha)  Tebangan A & E  Jati Tahun 
2003-2007 

 

Sedangkan perkembangan produktivitas tebangan A dan E Rimba tahun 

2003-2007 sebagaimana gambar berikut : 

2003 2004 2005 2006 2007

Teb. A 127.1 102.6 105.1 116.5 129.13 

Teb.E 10.27 8.83 9.11 8.77 6.50 
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Gambar 14. Produktivitas (M3/Ha)  Tebangan A & E  Rimba 

Tahun 2003-2007 

 

Sedangkan untuk produksi bukan kayu, terutama getah Pinus, getah Damar 

(kopal), dan daun kayu Putih pada periode 2003 - 2007 menunjukkan 

kecenderungan yang relatif tetap, dengan rata-rata produksi per tahun 
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getah Pinus 85.679 Ton, getah Damar  365 Ton dan daun Kayu Putih 

29.704 Ton.     

 

Produksi bukan kayu lainnya adalah cengkeh (7.264 Kg/tahun), kopi 

(112.335 Kg/tahun), rotan (262.681 batang/tahun), bambu (25.397 

batang/tahun), madu (40.847 Kg/tahun), rusa (54 ekor/tahun), buaya (5 

ekor/tahun), primata 815 ekor/tahun), dan jasa wisata dengan rata-rata 

jumlah pengunjung 3 juta orang per tahun.  Dibandingkan dengan 

rencananya, pada umumnya realisasi produksi hasil hutan bukan kayu tidak 

mencapai target, akibat belum maksimalnya  pengembangan usaha 

(pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu) serta   belum 

intensifnya penggalian potensi produksi hasil hutan bukan kayu.  Pada 

jangka yang akan datang  harus dilakukan upaya intensifikasi pemungutan 

dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu guna meningkatkan kontribusi 

hasil hutan bukan kayu, sehingga profitabilitas perusahaan tidak tergantung 

kepada produksi hasil hutan kayu. 

2003 2004 2,005 2,006 2,007 

Getah Pinus (Rb. Ton) 85.5 85.7 83.0 92.1 82.1 

Daun kayu Putih (Rb. Ton) 28.1 32.0 26.3 30.8 31.3 

Lak cabang (Ton) 908.0 426.0 519.0 571.0 399.0 

Kopal (Ton) 423.0 318.0 330.0 359.0 393.0 

-
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Gambar  15. Produksi Bukan Kayu  Tahun 2003 – 2007 
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Kesimpulan : 

§ Produktivitas kayu per hektar masih rendah (Jati < 100 M3/Ha, Rimba 

(FGS dan Pinus) = 116 M3/Ha). Hal ini disebabkan karena gangguan 

keamanan hutan dan kurang intensifnya pemeliharaan hutan. 

§ Total produksi getah Pinus masih belum sesuai dengan kebutuhan yang 

diharapkan  karena belum semua pohon disadap  dan jumlah N/Ha  

rendah, serta keluasan tegakan Pinus yang belum mencukupi. 

§ Produksi daun Kayu Putih belum maksimal karena penataan dan 

pengelolaan kebun belum berdasarkan kepada jumlah N/Ha dan 

didominasi oleh pohon-pohon yang harus diremajakan, serta luas 

tanaman yang belum mencukupi kebutuhan pabrik. 

§ Produksi hasil hutan bukan kayu selain getah dan kayu Putih masih 

rendah karena belum intensifnya pengelolaan sumber daya hutan. 

§ Pengembangan ekowisata masih belum optimal, karena lemahnya 

kompetensi SDM,  investasi, kelembagaan serta aliansi bisnis strategis 

yang belum maksimal. 

§ Belum terdapatnya master plan pengembangan industri kayu maupun 

bukan  kayu. 

   

6. Industri 

 

Di bidang industri,  tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memperoleh 

nilai tambah (added value) hasil hutan, yaitu kayu tebangan, dan menggali 

potensi pendapatan di luar kayu, melalui pengolahan industri minyak kayu 

putih, seedlak, dan budidaya madu, dan lain-lain. 

 

Pada periode 2003 – 2007,  perkembangan industri kayu maupun bukan 

kayu Perum Perhutani belum memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap pendapatan perusahaan yang ditandai oleh tidak tercapainya 

secara umum realisasi industri kayu (finished product) dan bukan kayu 

(minyak kayu putih, seedlak dan benang sutera) terhadap rencananya, 
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serta masih rendahnya komposisi intake industri pengolahan kayu Jati dan 

Rimba dibandingkan dengan total produksi kayu tebangan, yang rata-rata 

hanya tercapai 9 % untuk industri kayu Jati dan 3 % untuk kayu Rimba.    

Hal ini menunjukkan masih tingginya peluang  peningkatan industri 

setengah hilir dan hilir guna meningkatkan added value hasil hutan kayu.  

 

Gambar 16. Proporsi Intake Industri Pengolahan Kayu  

Kinerja industri kayu Perum Perhutani berdasarkan laba rugi usaha (“+” = 

untung, “-“ = rugi) pada 8 pabrik pengolahan kayu tahun 2003 – 2007 

sebagaimana tabel berikut :  

Tabel  2. Kinerja Industri Pengolahan Kayu Perum Perhutani 
Tahun 2003 – 2007 
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Masih terdapatnya pabrik pengolahan kayu yang masih mengalami kerugian 

pada tahun  2003 -  2007   karena biaya proses produksi masih lebih tinggi 

ditinjau  dari BCR yang disebabkan tingginya biaya tetap (pegawai), 

kompetensi SDM yang masih rendah,  inefisiensi di dalam pemanfaatan 

bahan baku, dan rangkaian proses produksi belum efisien dan efektif. Hal 

ini memerlukan perbaikan sistem operasional pabrik pengolahan kayu untuk 

jangka yang akan datang, terutama aspek instalasi pengolahan yang sudah 

berumur tua, aspek sumberdaya manusia dan aspek manajemen 

operasional pabrik.   Selain itu, pengolahan kayu sebagian besar dilakukan 

dengan pola KSP, sehingga Economic Value Added (EVA) tidak seluruhnya 

dinikmati oleh Perhutani.    

 

Sedangkan pada industri bukan kayu didominasi oleh industri gondorukem 

dan terpentin, dengan pencapaian realisasi produksi yang telah mampu 

memenuhi target yang ditetapkan pada periode 2003 - 2007.  Gondorukem 

dan terpentin memiliki nilai strategis  karena merupakan jenis produk yang 

hanya diproduksi oleh Perum Perhutani di Indonesia.   

 

Pada umumnya pengolahan industri kayu dan bukan kayu pada periode 

2003 – 2007 lebih kecil dibandingkan kapasitas terpasangnya.  Kondisi 

tersebut menunjukkan belum maksimalnya industri pengolahan.  Perlu 

pengkajian yang lebih seksama agar industri pengolahan kayu dan bukan 

kayu secara keseluruhan dapat menjadi unit usaha yang berkontribusi 

positif bagi penyehatan perusahaan.  Program penguatan industri pada 

jangka yang akan datang melalui perbaikan sistem instalasi, sumberdaya 

manusia  dan sistem operasional manajemen industri sangat penting untuk 

dilakukan guna meningkatkan kinerja industri kayu dan bukan kayu.   
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Jumlah kapasitas terpasang dan rata-rata pengolahan bahan baku dan 

rendemen hasil industri kayu dan bukan kayu Perum Perhutani tahun 2003 

– 2007 sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 3. Rata-rata Kapasitas Terpasang Pengolahan Hasil 
Industi Tahun 2003-2007 

Jenis Kapasitas Rata-2 Produksi % 
Industri Terpasang 5 Tahun Kapasitas

PGM 5 M3 28,000                15,125                     54               

IPKJ 2 M3 17,400                8,727                       50               

PGT 8 Ton 97,700                72,129                     74               

PMKP 8 Ton 41,740                28,590                     68               

Pabrik Lak 1 Ton 250                    147                          56               

SatUnit

 

Sedangkan rata-rata rendemen yang diperoleh pada industri bukan kayu 

pada tahun 2003 – 2007 sebagaimana bagan berikut : 

 

Gambar 17. Rata-rata Rendemen Industri Bukan kayu Tahun 
2003 - 2007 

 

Upaya yang telah dilakukan dalam periode  2003 – 2007 guna 

meningkatkan hasil industri adalah pemberian kewenangan (debirokratisasi) 

kepada industri dalam pelaksanaan  manajemen operasionalnya.  

 

Perum Perhutani pada tahun 2006 mulai memproduksi air minum dalam 

kemasan  yang memanfaatkan sumber mata air hutan pegunungan. Namun 

belum memberikan kontribusi keuntungan yang layak bagi Perusahaan.     

Kesimpulan : 

§ Industri pengolahan kayu masih belum efisien, karena biaya proses 

produksi masih lebih tinggi ditinjau  dari BCR yang disebabkan 
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tingginya biaya tetap (pegawai), kompetensi SDM yang masih rendah,  

inefisiensi di dalam pemanfaatan bahan baku, dan rangkaian proses 

produksi belum efisien dan efektif. 

§ Pengolahan kayu sebagian besar dilakukan dengan pola KSP, sehingga 

Economic Value Added (EVA) tidak seluruhnya dinikmati oleh Perhutani.    

§ Rata-rata intake kayu Jati dan Rimba masih sangat rendah (12 %), 

sehingga EVA yang dihasilkan rendah.  

§ Pabrik industri kayu beroperasi di bawah kapasitas terpasang akibat 

minimnya  penguasaan informasi pasar dan  mekanisme perdagangan 

kayu internasional. 

§ Pengelolaan dan evaluasi bisnis masih belum berbasis komoditas dan 

perhitungan HPP per produk belum menjadi penentu harga jual. 

§ Pabrik industri bukan kayu beroperasi di bawah kapasitas terpasang 

karena rendahnya pasokan bahan baku. 

§ Rendemen industri bukan kayu belum maksimal. 

 

7. Pemasaran 

 

Pemasaran produk-produk Perum Perhutani dilakukan untuk pasar dalam 

negeri maupun luar negeri.  Pemasaran dalam negeri dilakukan melalui 

saluran lelang kecil, lelang besar, kontrak, dan penjualan langsung, 

sedangkan penjualan luar negeri dilakukan melalui agen penjualan.   

 

Dalam lima tahun terakhir volume penjualan produk-produk Perhutani dan 

pendapatannya memiliki fluktuasi yang sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan dinamika  pasar.  Penjualan dalam negeri masih mempunyai 

kontribusi pendapatan terbesar rata-rata 76%, sedangkan penjualan luar 

negeri 24%.  Dari penjualan dalam negeri, kontribusi terbesar pendapatan 

masih didominasi dari  penjualan kayu jati.    Rata-rata komposisi 

pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil hutan kayu tebangan dan 
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industri pengolahannya (finished product) serta hasil hutan bukan kayu 

pada tahun 2003 – 2007 adalah sebagaimana bagan berikut : 

Pendapatan 
Perusahaan

Hasil Hutan
Kayu 76 %

Hasil Hutan
Non Kayu 24 %

Kayu Tebangan
(Log) 81 %

Kayu Olahan
(Industri) 19 %

Jati 83%

Rimba 17 %

Penjualan 
dalam negeri

Penjualan luar 
negeri

76 %

24 %

Gondorukem 74 %

M. Ky. Putih 5 %

Terpentin 15%

U.  Wisata 3 %

Lain-lain 3 %
 

Gambar   18. Komposisi Asal Pendapatan Tahun 2003 - 2007 

 

Dibandingkan dengan rencananya, terkecuali hasil hutan gondorukem dan 

terpentin,  pada umumnya pencapaian realisasi pemasaran, baik hasil 

hutan kayu maupun bukan kayu, tidak memenuhi target yang ditetapkan.    

Sedangkan hasil hutan gondorukem dan terpentin memiliki realisasi 

pencapaian pemasaran/penjualan yang melampaui target yang ditunjang 

dengan membaiknya harga gondorukem dan terpentin di pasar 

internasonal, terutama menjelang akhir periode 2003-2007. 

 

Di bidang penjualan kayu tebangan Jati, yang rata-rata memberikan 

kontribusi sebesar 83 % dari pendapatan asal penjualan kayu tebangan 

(log),  terdapat kecenderungan peningkatan realisasi harga rata-rata 
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penjualan dalam tahun 2003 – 2007, baik untuk sortimen AIII, AII maupun 

AI dengan kenaikan harga rata-rata per tahun AIII 16 %, AII 15 % dan AI 

13 %. 

2003 2004 2005 2006 2007

A III 2,430,396 3,226,718 3,755,556 4,391,126 4,110,204
A II 1,047,173 1,317,945 1,625,456 1,797,505 1,763,869
A I 522,525 645,010 795,728 905,417 914,115 

-

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

3,000,000 

3,500,000 

4,000,000 

4,500,000 

5,000,000 

 

Gambar 19. Harga Rata-rata Penjualan Kayu Tebangan Jati 
2003-2007 

 

Namun, bila memperhatikan realisasi penjualan kayu tebangan per 

sortimen tahun  2003 -  2007,  realisasi  penjualan sortimen AIII kayu 

tebangan Jati mengalami kecenderungan yang menurun pada akhir 

periode,  sedangkan di pihak lain realisasi  penjualan  sortimen A I kayu 

tebangan Jati mengalami kecenderungan yang meningkat.  Kondisi tersebut 

menunjukkan perubahan permintaan pasar yang menguat pada sortimen 

kayu kecil sampai kayu sedang. 
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2003 2004 2005 2006 2007

Sortimen A  III 39 42 36 29 30 
Sortimen A  II 25 28 25 29 24 
Sortimen A I 36 30 39 42 46 

-

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

 
Gambar 20. Pencapaian Komposisi Sortimen Penjualan Kayu 

Tebangan Jati 2003-2007 

 

Pada jangka yang akan datang harus dilakukan upaya pengkajian sistem 

pemasaran yang agresif (pro aktif), transparan  dan bertanggung gugat 

namun tetap terintegrasi dengan sistem pengelolaan hutan yang didukung 

oleh upaya diversifikasi dan optimalisasi usaha dan penggalian potensi 

sumberdaya dengan disertai oleh intensifikasi industri pengolahan kayu dan 

bukan kayu, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.  

Sistem pemasaran yang selama ini dilakukan (lelang, kontrak dan penjualan 

langsung) perlu disempurnakan  dan disesuaikan dengan kondisi pasar dan  

perkembangan perdagangan global. 

Kesimpulan : 

§ Pemasaran yang dilakukan masih dalam bentuk penjualan lelang, 

penjualan langsung dan kontrak. 

§ Pendapatan Perusahaan masih didominasi pendapatan asal kayu 

tebangan (76 % kayu & 24 % bukan kayu). 

§ Sistem pemasaran belum didukung oleh market intellegent dan  

teknologi informasi dalam upaya  meningkatkan efisiensi. 

§ Data lima tahun terakhir mengindikasikan kecenderungan penjualan 

kayu ukuran kecil  meningkat. 
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8. Agroforestri (Hasil Tanaman Pangan) 

 

Di samping melakukan kegiatan-kegiatan pokok kehutanan, Perusahaan 

telah melaksanakan kegiatan agroforestri di kawasan hutan, namun belum 

dikelola secara intensif menjadi bisnis Perusahaan, sebagaimana tabel 

berikut : 

Tabel 4.   Kegiatan Agroforestri di Kawasan Hutan 2003-2007 

Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp
Cengkeh Kg 29,535           642,530         10,701           116,978         3,877             218,140         -                  -                  11,424           580,709         
Mlinjo Kg 558                 778                 155                 42                   727                 2,908             -                  -                  -                  -                  
Padi Ton 118                 135,529         126                 157,826         238                 319,606         80                   332,131         564                 1,656,885      
Kelapa Btr 87,547           147,749         82,675           144,386         80,881           136,158         69,677           82,306           178,698         135,883         
Kopi Kg 40,363           136,629         51,717           442,185         429,484         758,715         374,000         1,064,974      391,032         736,941         
Rumput gajah Ton 60                   1,352             678                 6,864             -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Wanatani 7,230,852      -                  2,056,637      -                  1,432,401      -                  618,457         -                  -                  

2007
Uraian Sat.

2003 2004 2005 2006

 

Demikian pula  pemanfaatan kawasan di lahan tumpangsari belum 

dilakukan secara intensif dan professional sehingga hasilnya masih di 

bawah potensi yang seharusnya. 

Kesimpulan : 

§ Kegiatan agroforestri masih belum menjadi bisnis Perusahaan. 

§ Kegiatan penanaman tumpangsari belum dilakukan secara intensif dan 

professional sehingga hasilnya masih di bawah potensi yang 

seharusnya. 

 

9. Keuangan 

 

Meskipun terdapat penurunan potensi sumberdaya hutan, dalam periode 

2003 – 2007, telah dilakukan upaya mempertahankan profitabilitas 

perusahaan dengan  penerapan kebijakan pencapaian perolehan 

pendapatan yang maksimal, terutama dari penjualan produksi kayu 

tebangan dengan kebijakan intensifikasi pemanfaatan kayu melalui 

penerapan bucking policy yang diarahkan  untuk mendapatkan nilai kayu 
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yang maksimal  dengan memperhatikan disparitas harga kayu dalam aspek-

aspek status, mutu dan diameter kayu tebangan serta permintaan pasar. 

 

Realisasi pendapatan tahun 2003 – 2007 dibandingkan dengan rencana 

pendapatan yang ditetapkan dalam RJP tercapai rata-rata 88 % terhadap 

rencananya.  Tidak tercapainya rencana pendapatan RJP tersebut 

disebabkan oleh berkurangnya potensi produksi tebangan akibat gangguan 

keamanan hutan dan pengkajian ulang lokasi tebangan yang curam pada 

kelas perusahaan Rimba, serta penetapan kebijakan JPT (Jatah Produksi 

Tebangan) yang mulai diberlakukan pada tahun 2003. 

2003 2004 2005 2006 2007

Pendapatan 1,643,457 1,707,982 1,579,894 1,783,055 2,291,007

Biaya 1,641,388 1,512,869 1,467,834 1,686,827 2,218,185

Laba sblm pajak 2,069 195,113 112,060 96,228 72,822 

-

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

X Rp 1.000.000

 
Gambar 21. Kinerja Pendapatan  Perum Perhutani Tahun 2003 - 

2007 

 

Perolehan laba sebelum pajak pada tahun 2003 – 2007 memiliki 

kecenderungan yang fluktuatif, yang secara ekstrim terjadi pada tahun 

2003 dengan nilai laba yang jauh di bawah rata-rata perolehan laba pada 

pada tahun 2003 – 2007 sebesar Rp 95.658.000.000, disebabkan oleh 

penghentian tebangan pada semester II, sehingga pendapatan jauh dari 

target yang ditetapkan. 
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Meskipun perolehan laba sebelum pajak pada tahun 2003 – 2007 masih 

menunjukkan nilai yang positif, namun perolehan laba tersebut belum 

menunjukkan  kinerja operasional perusahaan yang accountable melalui 

optimalisasi usaha yang menjadi inti bisnis (core bussiness) pengelolaan 

hutan (hasil hutan kayu dan bukan kayu), yang ditandai oleh lebih 

besarnya proporsi pendapatan lain-lain dibandingkan dengan laba 

usahanya. 

2003 2004 2005 2006 2007

Laba usaha (35,181 173,539 52,453 66,015 (29,664

Pendapatan lain-lain 78,919 81,635 101,427 70,354 129,987

(50,000)

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

X 
R
p 
1.
00
0.
00
0

 

Gambar 22. Perbandingan Laba Usaha dengan Pendapatan Lain-
lain Tahun 2003– 2007 

 

Di sisi biaya, bila dipadukan dengan terdapatnya penurunan produksi kayu 

tahun 2003 – 2007, biaya usaha pada tahun 2003 – 2007 memiliki 

kecenderungan yang meningkat yang didorong oleh terdapatnya  inflasi 

serta meningkatnya beban pembiayaan kegiatan dengan semakin 

meningkatnya tarif upah minimum serta  akibat  upaya peningkatan 

kesejahteraan karyawan.   Rata-rata komposisi biaya pengelolaan hutan 

tahun 2003 – 2007 sebagaimana gambar berikut : 
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Gambar 23. Komposisi Biaya Tahun 2003 - 2007 

 

Masih cukup tingginya biaya umum & administrasi dengan rata-rata 

proporsi sebesar 26 % dari total biaya operasional perusahaan 

menimbulkan beban operasional perusahaan yang  akan berdampak 

kepada kinerja perusahaan. Pada jangka yang akan datang perlu dilakukan 

penerapan Activity Based Budgeting, serta efisiensi pada seluruh bidang 

kegiatan dengan menetapkan skala proritas kepada pembiayaan yang 

mendukung sasaran strategis penyehatan perusahaan.  

 

Sedangkan HPP tahun 2003– 2007 terdiri dari HPP kayu tebangan, HPP 

kayu gergajian, HPP industri kayu olahan (finished product), HPP hasil 

hutan bukan kayu, HPP industri hasil hutan kayu dan HPP hasil hutan 

lainnya, dengan komposisi  rata-rata selama 5 tahun terakhir sebagai 

berikut : 
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Gambar 24. Komposisi  HPP Tahun 2003 - 2007 

 

Kinerja perusahaan Perum Perhutani tahun 2003 – 2007 berdasarkan 

penilaian tingkat kesehatan BUMN dengan memperhatikan aspek 

keuangan, operasional dan administrasi sebagaimana yang ditetapkan 

dalam Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 

2002, sebagaimana tabel  berikut : 

Tabel  5. Kinerja Perum Perhutani Tahun 2003 - 2007 

Tahun Skore Kriteria Kualifikasi
2003 51.5 Kurang Sehat BBB
2004 82.5 Sehat AA
2005 69.5 Sehat A
2006 68,0 Sehat A
2007 65.5 Sehat A  

 

Di bidang investasi,  pada periode 2003-2007, realisasi investasi rata-rata 

tercapai  60 % terhadap rencananya.  Tidak tercapainya realisasi investasi 

disebabkan kebijakan pengendalian pengeluaran sehingga investasi 

dilaksanakan secara selektif.  Namun, tidak tercapainya realisasi investasi 

tersebut berpengaruh pula terhadap belum maksimalnya  upaya 

peningkatan nilai tambah (added value) hasil hutan.  Komposisi investasi di 

bidang mesin industri yang sangat diperlukan untuk pengembangan industri 
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dalam tahun 2003-2007 rata-rata adalah sebesar 11 % terhadap jumlah 

keseluruhan investasi.  

 

Gambar  25.  Komposisi  Investasi  2003-2007 

 

Sedangkan bila dibandingkan terhadap total biaya, pada tahun 2003-2007 

nilai investasi rata-rata merupakan 2 % dari jumlah biaya.  

Kesimpulan : 

§ Laba usaha berfluktuatif dan laba sebelum pajak cenderung menurun. 

§ Monitoring dan evaluasi terhadap  RKAP belum dilaksanakan secara 

efektif,  khususnya sebagai  alat kontrol dalam pengendalian biaya 

§ Laporan keuangan belum menggunakan sistem akuntasi yang 

memunculkan  HPP per produk, sehingga belum dapat dimanfaatkan 

untuk mengidentifikasi produk-produk unggulan. 

§ Realisasi penggunaan anggaran investasi tidak mencapai target dan 

investasi pengembangan industri hanya 11 % dari jumlah investasi. 

§ Kinerja perusahaan mencapai kriteria sehat dengan nilai A 

§ Realisasi investasi hanya tercapai rata-rata 60 % terhadap rencana. 
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10. Organisasi & Sumberdaya Manusia 

 

Perum Perhutani harus menjadi  organisasi yang profesional di dalam 

pengelolaan hutan di P. Jawa.  Untuk itu perlu didukung oleh struktur 

organisasi yang dapat berfungsi secara efisien, efektif dan memenuhi azas 

tata kelola perusahaan yang baik (GCG=Good Corporate Governance) dan 

sumberdaya manusia (SDM)  yang memiliki kompetensi  yang unggul dan 

handal untuk menjalankan fungsi-fungsi operasional perusahaan. 

 

Mengingat kondisi lingkungan usaha yang cepat berubah dan memerlukan 

fleksibilitas organisasi yang lebih tinggi, maka organisasi Perhutani perlu 

disesuaikan sehingga menjadi organisasi yang ramping, flat, fleksibel, 

responsif, efisien, dan fungsional. Sumberdaya manusia perusahaan saat ini 

berjumlah 27.681 orang yang terdiri dari Pegawai 12.842 orang dan 

Pekerja Pelaksana 7.707 orang dan tenaga PKWT 7.132 orang.   Komposisi 

karyawan menurut kelompok umurnya adalah umur > 55 tahun 9 %, umur 

51-55 tahun 27 %, umur 46-50 tahun 32 %, umur < 45 tahun 32 %.  

Sedangkan komposisi karyawan menurut tingkat pendidikannya adalah 

Sarjana (S1/S2/S3) 9 %, Diploma 6 %, SLTA 39 %, dan dibawah SLTA 48 

%.   

9%

6%

38%

47%

S1 up Diploma SLTA < SLTA

9%

27%

32%

32%

>55 51-55 46-50 <45

 

Gambar 26.  Sebaran Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan 
  dan Umur 
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Tingginya komposisi karyawan dengan tingkat pendidikan di bawah SLTA  

memerlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan karyawan melalui 

pendidikan dan pelatihan.   

 

Sesuai dengan undang-undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan, 

maka pemberian jaminan status kepegawaian terhadap karyawan dengan 

status non pegawai diupayakan melalui  peningkatan status guna 

mendorong peningkatan motivasi kerja karyawan. 

 

Pada menjelang akhir periode 2003-2007, dilakukan reorganisasi struktur 

organisasi dengan ditetapkannya pemisahan (spin off) antara kelola SDH 

(KPH)  dan kelola Bisnis dengan dibentuknya KBM (Kesatuan Bisnis 

Mandiri).  Reorganisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas 

fungsi organisasi.  Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk 

dilakukan evaluasi sesuai perkembangan kebutuhan perusahaan. 

 

Kesimpulan : 

§ Struktur organisasi masih membesar pada tingkat Kantor 

Pusat/Management Office dan belum sesuai dengan porto folio bisnis 

Perusahaan. 

§ SDM belum dikelola secara baik dan tersistem. 

§ Struktur SDM didominasi oleh tingkat pendidikan rendah sampai 

menengah, sehingga  tingkat kompetensi rendah.  

§ Sistem remunerasi masih belum mengikuti  sistem meritokrasi (merit 

system) atau sistem manajemen kinerja. 

§ Penempatan personil belum sesuai dengan kompetensi yang 

dibutuhkan. 
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11. Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan 

 

Perhutani selaku BUMN mengemban tanggung jawab, baik dalam aspek 

sosial, ekonomi, dan ekologi.  Dari aspek sosial-ekonomi  diantaranya 

adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar 

hutan. Secara ekologis Perhutani mempunyai kewajiban untuk menjaga dan 

meningkatkan kelestarian hutan sehingga dapat berfungsi dan memberikan 

manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam 

penyediaan air,  konservasi tanah, wisata alam terbuka, iklim, serta 

perlindungan flora-fauna.   

 

Tanggungjawab sosial Perhutani telah menjadi paradigma pengelolaan 

perusahaan yaitu Community Based Forest Management yang diwujudkan 

dalam sistem  Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).  Dalam 

implementasi PHBM, salah satu manfaat yang diberikan kepada masyarakat 

adalah bagi hasil (sharing) produksi kayu dan produksi bukan kayu 

khususnya getah Pinus. 

 

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari program Pemerintah yaitu Pembinaan 

Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), maka sejak tahun 1990 Perum Perhutani 

telah melaksanakan pembinaan kepada pengusaha kecil dan koperasi.  

Sampai dengan tahun 2007, Perhutani sudah memfasilitasi terbentuknya 

5.075 LMDH dan 200 koperasi MDH, walaupun dalam prakteknya masih 

belum ada perimbangan yang berkeadilan antara hak dan kewajiban dari 

berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam program PHBM. 

Kesimpulan : 

§ Perusahaan telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat melalui program PHBM, PKBL, Kewajiban 

Layanan Publik (PSO), sebagaimana amanat dalam PP 30 tahun 2003. 



 
 

 | DOKUMEN PHT 43 
 

§ Dalam pelaksanaan program PHBM masih belum mencerminkan 

perimbangan yang berkeadilan antara hak dan kewajiban dari berbagai 

pemangku kepentingan.  

§ Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan, 

jumlah lembaga perekonomian/koperasi yang terbentuk belum memadai 

dibandingkan desa hutan yang ada. 

 

12. Kontribusi Terhadap Pembangunan Wilayah  

 

Selain melaksanakan kewajiban financial kepada Negara berupa pajak dan 

memberikan bantuan PKBL serta bagi hasil (sharing produksi) sebagai 

implementasi PHBM, Perusahaan telah melaksanakan program 

pengembangan social ekonomi masyarakat antara lain melalui program 

pemberantasan buta aksara bagi masyarakat desa hutan dalam rangka 

membantu Pemerintah dalam pengembangan wilayah, serta ikut serta 

dalam program terpadu lintas sektoral dalam bidang ketahanan pangan, 

pengembangan tanaman bioenergi, serta pengembangan ekobisnis untuk 

pembangunan wilayah berbasis DAS. 

Tabel 6.   Kontribusi Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat 

 

Uraian Sat 2003 2004 2005 2006 2007
Pajak-pajak Jt. Rp 502,825    354,407    303,028    304,311    352,988    

PKBL Jt. Rp 519            811,300    1,624        1,823        2,603        
Sharing produksi Jt. Rp 156            4,635        7,462        16,459      60,412      
Penyerapan tenaga kerja Jt. Rp 97,850      99,991      86,452      262,243    309,528    
(tambahan penghasilan  
 

Kesimpulan : 

§ Sudah dilakukan pengembangan pendidikan masyarakat antara lain ; 

melalui YTRP, program buta aksara dengan Depdiknas dan 

pengembangan kesehatan masyarakat melalui klinik kesehatan. 
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§ Perhutani ikut serta dalam program terpadu lintas sektoral dalam bidang 

ketahanan pangan, pengembangan tanaman bioenergi, serta 

pengembangan ekobisnis untuk pembangunan wilayah berbasis DAS. 

 

B. Pencapaian Sasaran dan Penyimpangan Yang Terjadi 
 

§ Target standing stock tidak tercapai karena terjadinya  degradasi SDH, 

sebaran kelas umur kelas hutan produktif tidak normal dan tingginya 

gangguan keamanan hutan. 

§ Target peningkatan produktivitas  getah Pinus untuk memenuhi kapasitas 

terpasang pabrik  110.000 Ton belum dapat dipenuhi karena belum semua 

pohon disadap  dan jumlah N/Ha  rendah, serta keluasan tegakan Pinus 

yang belum mencukupi. 

§ Pengelolaan tegakan  Damar,  Kayu Putih dan Kesambi belum intensif 

sehingga hasilnya belum maksimal. 

§ Tegakan Sengon masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar 

sedangkan potensi lahan yang ada  masih bisa dikembangkan. 

§ Upaya pelaksanaan reboisasi selama lima tahun telah dilakukan dengan 

tingkat keberhasilan tanaman pokok selama 3 tahun terakhir (2005 -2007) 

rata-rata 80 % (70%-90%).  Sedangkan evaluasi keberhasilan tegakan 

hutan belum mencerminkan tingkat keberhasilan peningkatan standing 

stock, dan kualitas tegakan belum  menjadi prioritas dalam pengelolaan 

tegakan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi tanaman pada tahun ke V. 

§ Penurunan tingkat pencurian pohon selama 5 tahun (2003-2007) tercapai, 

akan tetapi juga ditemui standing stock di lapangan yang menurun.  Hal ini 

disebabkan laporan tingkat pencurian dari lapangan belum akurat dan tidak 

sesuai dengan kondisi  potensi SDH yang faktual sehingga diperlukan 

efektivitas sistem pelaporan kegiatan pengamanan hutan yang berbasis 

SDH.  

§ Ruang lingkup penelitian dan pengembangan masih berbasis pengembangan 

tanaman hutan khususnya Jati. Keterkaitan dan keterpaduan hasil  
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penelitian dan pengembangan  dengan pelaksanaan di lapangan masih perlu 

ditingkatkan. 

§ Kompetensi SDM  di bidang research & development (R & D) harus 

dikembangkan sesuai kebutuhan porto folio bisnis perusahaan. Pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan SDH belum maksimal karena sistem 

pengorganisasian/kelembagaan  penelitian dan pengembangan masih belum 

ada keterkaitan dan keterpaduan. 

§ Produktivitas kayu perhektar masih rendah (Jati < 100 M3/Ha, Rimba (FGS 

dan Pinus) = 116 M3/Ha). Hal ini disebabkan karena gangguan keamanan 

hutan dan kurang intensifnya pemeliharaan hutan. 

§ Produksi daun Kayu Putih belum maksimal karena penataan dan 

pengelolaan kebun belum berdasarkan kepada jumlah N/Ha dan didominasi 

oleh pohon-pohon yang harus diremajakan, serta luas tanaman yang belum 

mencukupi kebutuhan pabrik. 

§ Produksi hasil hutan bukan kayu selain getah dan kayu Putih masih rendah 

karena belum intensifnya pengelolaan sumber daya hutan. 

§ Pengembangan ekowisata masih belum optimal, karena lemahnya 

kompetensi SDM,  investasi, kelembagaan serta aliansi bisnis strategis yang 

belum maksimal. 

§ Belum terdapatnya master plan pengembangan industri kayu maupun bukan  

kayu. 

§ Industri pengolahan kayu masih belum efisien, karena biaya proses produksi 

masih lebih tinggi ditinjau  dari BCR yang disebabkan tingginya biaya tetap 

(pegawai), kompetensi SDM yang masih rendah,  inefisiensi di dalam 

pemanfaatan bahan baku, dan rangkaian proses produksi belum efisien dan 

efektif dan pengolahan kayu sebagian besar dilakukan dengan pola KSP, 

sehingga Economic Value Added (EVA) tidak seluruhnya dinikmati oleh 

Perhutani.   Rata-rata intake kayu Jati dan Rimba masih sangat rendah (12 

%), sehingga EVA yang dihasilkan rendah.  



 
 

 | DOKUMEN PHT 46 
 

§ Pabrik industri kayu beroperasi di bawah kapasitas terpasang akibat 

minimnya  penguasaan informasi pasar dan  mekanisme perdagangan kayu 

internasional. 

§ Pengelolaan dan evaluasi bisnis masih belum berbasis komoditas dan 

perhitungan HPP per produk belum menjadi penentu harga jual. 

§ Pabrik industri bukan kayu beroperasi di bawah kapasitas terpasang karena 

rendahnya pasokan bahan baku dengan rendemen  belum maksimal. 

§ Kegiatan agroforestri masih belum menjadi bisnis Perusahaan dan kegiatan 

penanaman tumpangsari belum dilakukan secara intensif dan professional 

sehingga hasilnya masih di bawah potensi yang sesungguhnya. 

§ Laba usaha berfluktuatif dan laba sebelum pajak cenderung menurun. 

§ Monitoring dan evaluasi terhadap  RKAP belum dilaksanakan secara efektif,  

khususnya sebagai  alat kontrol dalam pengendalian biaya dan laporan 

keuangan belum menggunakan sistem akuntasi yang memunculkan  HPP 

per produk, sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi 

produk-produk unggulan. 

§ Struktur organisasi masih membesar pada tingkat Kantor Pusat/Management 

Office dan belum sesuai dengan porto folio bisnis Perusahaan. 

§ SDM belum dikelola secara baik dan tersistem dengan struktur didominasi 

oleh tingkat pendidikan rendah sampai menengah, sehingga  tingkat 

kompetensi rendah, serta penempatan personil belum sesuai dengan 

kompetensi yang dibutuhkan. 

§ Sistem remunerasi masih belum mengikuti  sistem meritokrasi (merit 

system) atau sistem manajemen kinerja. 

§ Perusahaan telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat melalui program PHBM, PKBL, Kewajiban 

Layanan Publik (PSO), sebagaimana amanat dalam PP 30 tahun 2003. 

§ Dalam pelaksanaan program PHBM masih belum mencerminkan 

perimbangan yang berkeadilan antara hak dan kewajiban dari berbagai 

pemangku kepentingan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 
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desa hutan, jumlah lembaga perekonomian/koperasi yang terbentuk belum 

memadai dibandingkan desa hutan yang ada. 

§ Dalam rangka pengembangan wilayah, sudah dilakukan pengembangan 

pendidikan masyarakat antara lain ; melalui YTRP, program buta aksara 

dengan Depdiknas dan pengembangan kesehatan masyarakat melalui klinik 

kesehatan dan  Perhutani ikut serta dalam program terpadu lintas sektoral 

dalam bidang ketahanan pangan, pengembangan tanaman bioenergi, serta 

pengembangan ekobisnis untuk pembangunan wilayah berbasis DAS. 

 

C. Kendala & Upaya Penyelesaian 

 

 
Pelaksanaan pengelolaan hutan yang dilaksanakan Perum Perhutani dalam 

rentang waktu lima tahun terakhir (2003-2007) tidak terlepas dari pengaruh 

faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang berakibat terhadap kinerja 

pencapaian tujuan perusahaan.   Faktor-faktor lingkungan eksternal  dan 

internal  yang bersifat kendala dalam pelaksanaan pengelolaan hutan adalah : 

§ Luasnya tanah kosong akibat pencurian besar-besaran (penjarahan) pada 

rentang waktu 1998-2002 menimbulkan beban kerja yang cukup berat bagi 

perusahaan, terutama dalam upaya penyelesaian tanah kosong 

(rehabilitasi). 

§ Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan yang pada umumnya 

masih marjinal dan memiliki kertergantungan terhadap sumberdaya hutan 

menimbulkan tekanan terhadap sumberdaya hutan.  

§ Terdapatnya perubahan kebijakan serta  kewenangan pengaturan dan 

pengawasan peredaran  hasil hutan yang berdampak kepada berkurangnya 

kewenangan Perum Perhutani dalam pengawasan peredaran hasil hutan, 

khususnya di luar kawasan hutan. 

§ Belum mantapnya kepastian terhadap batas kawasan hutan yang ditandai 

dengan masih terdapatnya  kasus-kasus sengketa lahan dan perambahan 

hutan. 
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§ Kondisi sumberdaya manusia internal perusahaan yang belum  sepenuhnya  

memiliki kemampuan & kinerja sesuai tuntutan profesionalisme perusahaan 

dalam lingkungan bisnis kehutanan yang semakin kompleks. 

 
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan tahun 

2003-2007 tersebut  menjadi faktor pembatas dalam upaya mencapai tujuan 

perusahaan, yang dalam upaya antisipasinya dilakukan upaya penyelesaian 

sebagai berikut : 

§ Menekan timbulnya tanah kosong baru, dengan mengendalikan tingkat 

kerusakan hutan melalui sistem pengamanan terpadu dengan masyarakat 

desa hutan dan pihak lain.    

§ Implementasi sistem PHBM secara berkelanjutan dengan penerapan bagi 

hasil produksi hasil hutan bagi LMDH atas nama masyarakat, guna 

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui bagi 

hasil yang diterimanya, serta melibatkan masyarakat desa sekitar hutan 

dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan 

pengembangan kemitraan ekonomi melalui pengadaan sarana dan 

prasarana kegiatan, sehingga  dapat meningkatkan peluang kerja bagi 

masyarakat sekitar hutan. 

§ Penyelesaian kasus-kasus sengketa lahan dan perambahan hutan 

diupayakan dengan prioritas melalui musyawarah dengan pihak terkait,  

dengan melibatkan pihak yang berwenang (BPN) dalam proses 

penyelesaiannya  guna memperoleh kepastian batas kawasan hutan. 

§ Memberikan pendidikan dan latihan secara terus-menerus kepada  

karyawan, baik yang dilakukan oleh Pusdiklat maupun oleh pihak lain, guna 

meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM. 

§ Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemda khususnya pihak-pihak 

yang berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan SDH, 

sehingga  tugas dan wewenang pengelolaan hutan yang menjadi tanggung 

jawab Perum Perhutani dapat  dipahami dan dipersepsikan dengan baik. 
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BAB  II.  EVALUASI  PELAKSANAAN  RJP  LALU 
  
 
B. Evaluasi  Kinerja  Perusahaan 

 
 

Evaluasi  pelaksanaan pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan lima tahun 

terakhir (2003-2007) diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penyusunan RJP tahun 2008 – 2012.  Berdasarkan evaluasi tersebut ditetapkan 

sasaran dan strategi  pengelolaan  hutan yang akan datang  yang ditujukan 

untuk  perbaikan manajemen sistem pengelolaan hutan dan kinerja 

perusahaan. 

 

Pengelolaan  hutan selama 5 tahun terakhir (tahun 2003-2007) menunjukkan 

penurunan potensi sumberdaya hutan yang signifikan, yang menuntut 

perlakuan tertentu dalam  pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan dalam 

rentang waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.  Sehingga 

Perusahaan menetapkan perubahan kebijakan antara lain : spin off 

(pemisahan kelola produksi/KPH dengan kelola pemasaran/KBM pada akhir 

tahun 2005.  Perubahan kebijakan internal perusahaan,  dipengaruhi pula oleh 

kebijakan pengelolaan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah, antara lain 

kebijakan tata usaha kayu dan penetapan JPT (Jatah Produksi Tebangan).     

 

2. Potensi Sumberdaya Hutan 

 

Perkembangan potensi sumberdaya hutan pada periode 2003 – 2007 dapat 

ditunjukkan oleh kondisi standing stock tegakan Jati dan Rimba.  

Sebagaimana yang dapat dilihat pada grafik berikut, kondisi standing stock 

di wilayah Perum Perhutani awal tahun 2003 – 2007 menunjukkan 

kecenderungan menurun terutama pada standing stock tegakan Jati.    

Kecenderungan penurunan standing stock ini dipengaruhi oleh  gangguan 

keamanan hutan pada periode 2003 – 2007. 
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2003 2004 2005 2006 2007

Jati
Rimba

Jumlah
-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

M3

Jati  27,454,319  21,207,710  21,042,993  20,694,338  18,910,311 

Rimba  28,076,758  28,793,530  30,657,616  32,484,507  29,260,324 

Jumlah  55,531,077  50,001,240  51,700,609  53,178,845  48,170,635 

2003 2004 2005 2006 2007

 

Gambar  2. Perkembangan Standing Stock Tahun  2003 – 2007 

Luas kawasan hutan Perum Perhutani saat ini 2,442 juta Ha dengan luas 

masing-masing kelas hutan sebagaimana tabel   berikut : 

Tabel  1. Pembagian Kawasan Hutan Perum Perhutani Tahun 
2008 

No. KP Jati KP Rimba Jumlah
 I. Untuk Produksi

A. Untuk Produksi

1. Baik Untuk Perusahaan Teb Habis

a. Produkt if 532,955        269,724    802,680       
b. Tidak Produktif 342,335        422,396    764,730       

2. Tidak Baik utk Perush. Teb. Habis 33,775          -             33,775         
B. Bukan Untuk Produksi  Kayu Jati 121,813        -             121,813       
JUMLAH UNTUK PRODUKSI 1,030,878    692,120    1,722,998   

 II. Bukan Untuk Produksi 195,362        524,102    719,464       
1,226,240    1,216,222 2,442,462   

Uraian

JUMLAH KAWASAN HUTAN  

Pada kelas hutan produktif bukan KP (Kelas Perusahaan) terdapat kelas 

hutan TKL (Tanaman Kayu Lain) dan TJKL (Tanaman Jenis Kayu Lain) 

dengan jumlah luas masing-masing 278.315  Ha dan 121.477 Ha.   
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KU I KU II KU III KU IV KU V KU VI KU VII KU VIII -
Up MT MR HAP

Jati 345,77 62,817 38,682 40,503 20,800 8,749 4,245 8,569 95 2,727 -

Rimba 62,164 44,314 29,231 23,526 24,237 25,655 35,452 23,003 2,142 - 139 

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

350,000 

400,000 

 
Gambar  3. Struktur  Kelas Hutan Produktif Jati & Rimba 

 

Optimalisasi potensi sumberdaya hutan dapat diindikasikan oleh distribusi 

kelas hutan produktif yang mendekati normal serta minimalnya tingkat 

kerusakan hutan.  Dalam lima tahun terakhir (2003 – 2007) terjadi 

perubahan potensi sumberdaya hutan yang cukup signifikan.  Sebaran 

kelas hutan produktif pada kelas perusahaan Jati maupun Rimba 

menunjukkan sebaran kelas hutan yang tidak merata (tidak normal), 

dengan konsentrasi terbesar terdapat pada sebaran kelas hutan muda (KU 

I), dengan proporsi terhadap total luas kelas hutan produktif untuk kelas 

perusahaan Jati 63 % dan Rimba 21 %.  

 

Tidak normalnya sebaran atau struktur kelas hutan produktif, dengan 

dominasi pada KU muda (KU I)  akan berakibat kepada tidak meratanya 

pengaturan hasil untuk jangka-jangka yang akan datang.  Guna mencapai 

sehat kelola sumberdaya hutan sebagai sasaran strategis perusahaan untuk 

jangka yang akan datang harus dilakukan  redesign kelas perusahaan 
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dalam rangka mendukung sehat kelola usaha dan pengelolaan hutan 

lestari.  

 

Sedangkan struktur kelas hutan KP Rimba ; Pinus, Kesambi, Sengon, 

Damar dan Kayu Putih sebagaimana grafik –grafik berikut : 

 

Gambar  4. Struktur  Kelas Hutan Tegakan  Pinus 

 

Gambar  5. Struktur  Kelas Hutan Tegakan  Kesambi 
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Gambar  6. Struktur  Kelas Hutan Tegakan  Kayu Putih 

 

 

Gambar  7. Struktur  Kelas Hutan Tegakan  Sengon 
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Gambar  8. Struktur  Kelas Hutan Tegakan  Damar 

 

Pengelolaan hutan pada KP Rimba jenis Pinus dengan luas 227.087 Ha, 

yang berpotensi untuk disadap seluas 140.025 Ha (KU III Up).  Produksi 

getah dari luas tegakan Pinus  tersebut  belum bisa memenuhi kebutuhan 

kapasitas terpasang pabrik gondorukem dan terpentin. Sedangkan pada 

jenis Rimba lain, pengelolaan tegakan  Damar,  Kayu Putih dan Kesambi 

belum intensif sehingga hasilnya belum maksimal dan pada tegakan 

Sengon masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar sedangkan 

potensi lahan yang ada  masih bisa dikembangkan. 

 

Sedangkan pada kelas hutan tidak produktif dengan jumlah luas 764.730 

Ha, terdapat TK (Tanah Kosong) seluas 202.699 Ha, yang dapat direboisasi 

seluas 180.249 Ha dan tidak dapat direboisasi 22.450 Ha. 

 

Upaya rehabilitasi tersebut telah dan akan terus dilakukan melalui program 

percepatan penyelesaian tanah-tanah kosong (program Perhutani Hijau 

2010) serta pengamanan hutan terpadu dengan melibatkan masyarakat 

serta pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan penekanan 

pengendalian gangguan keamanan hutan kepada pendekatan persuasif 
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serta dengan implementasi secara efektif sistem PHBM (Pengelolaan 

Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat) secara berkesinambungan. 

Kesimpulan : 

§ Terjadi degradasi SDH yang dicerminkan oleh penurunan standing stock. 

§ Sebaran kelas umur dari kelas hutan produktif tidak normal. 

§ Produksi getah dari tegakan Pinus  yang ada belum bisa memenuhi 

kebutuhan kapasitas terpasang pabrik gondorukem dan terpentin. 

§ Pengelolaan tegakan  Damar,  Kayu Putih dan Kesambi belum intensif 

sehingga hasilnya belum maksimal. 

§ Tegakan Sengon masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar 

sedangkan potensi lahan yang ada  masih bisa dikembangkan. 

 

13. Reboisasi & Rehabilitasi Sumberdaya Hutan 

 

Dalam lima tahun terakhir (2003-2007), pelaksanaan reboisasi dan 

rehabilitasi sumberdaya hutan dititikberatkan kepada upaya penyelesaian 

tanah kosong serta upaya peningkatan produktivitas sumberdaya hutan 

melalui pengembangan tanaman JPP (Jati Plus Perhutani) yang sampai 

dengan tahun 2007 telah mencapai luas 150.288 Ha di seluruh wilayah 

kerja Perum Perhutani.   Intensifikasi upaya reboisasi serta rehabilitasi 

sumberdaya hutan tersebut dilakukan guna pemulihan potensi sumberdaya 

hutan  akibat penjarahan pada periode sebelumnya yang  masih dirasakan 

pada awal periode tahun 2005. 

 

Dalam 5 tahun terakhir, luas kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan rata-

rata 121.986 Ha, dengan sasaran lokasi sebagian besar (94 %) diarahkan 

pada  tanah kosong akibat penjarahan (tanaman pembangunan).  Realisasi 

luas reboisasi secara umum tidak mencapai rencana yang ditetapkan.  Hal 

ini disebabkan oleh pengurangan luas penanaman akibat terdapatnya 

lokasi-lokasi yang tidak bisa ditanami (berbatu).   
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Upaya pelaksanaan reboisasi selama lima tahun telah dilakukan dengan 

tingkat keberhasilan tanaman pokok selama 3 tahun terakhir (2005-2007) 

rata-rata 80 % (70%-90%). Evaluasi keberhasilan tegakan hutan belum 

mencerminkan tingkat keberhasilan peningkatan standing stock. Sehingga 

perlu dilakukan evaluasi tanaman pada tahun ke V dikarenakan kualitas 

tegakan masih belum menjadi prioritas dalam pengelolaan tegakan. 

 

Gambar  9. Realisasi  Kegiatan Reboisasi dan Rehabilitasi SDH 
Tahun 2003-2007 

Kesimpulan : 

§ Upaya pelaksanaan reboisasi selama lima tahun telah dilakukan dengan 

tingkat keberhasilan tanaman pokok selama 3 tahun terakhir (2005 -

2007) rata-rata 80 % (70%-90%).  

§ Evaluasi keberhasilan tegakan hutan belum mencerminkan tingkat 

keberhasilan peningkatan standing stock. Sehingga perlu dilakukan 

evaluasi tanaman pada tahun ke V. 

§ Kualitas tegakan belum  menjadi prioritas dalam pengelolaan tegakan. 
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14. Perlindungan Sumberdaya Hutan 

 

Pada periode 2003-2007 telah dilakukan upaya-upaya intensifikasi 

pengamanan hutan dan pengendalian gangguan keamanan hutan guna 

menekan tingkat kerusakan hutan, sehingga sisa potensi yang ada dapat 

dipertahankan. Upaya pengamanan hutan yang dilakukan merupakan 

kombinasi pendekatan pre-emptif, preventif dan represif  yang 

pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat 

dan pihak lain (stakeholders).    

 

Tingkat gangguan keamanan hutan dalam lima tahun terakhir (2003-2007) 

menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun,  yang ditandai 

dengan menurunnya jumlah dan nilai pencurian pohon.  Gangguan 

keamanan hutan berupa pencurian pohon pada akhir periode menurun 86 

% dibanding pada awal periode, dimana pada awal periode masih terdapat 

gangguan keamanan hutan dengan intensitas yang cukup tinggi 

(penjarahan). 

 

Meskipun terdapat penurunan tingkat pencurian pohon), akan tetapi juga 

ditemui standing stock di lapangan yang menurun, yang disebabkan oleh 

laporan tingkat pencurian dari lapangan belum akurat dan tidak sesuai 

dengan kondisi  potensi SDH yang faktual sehingga diperlukan efektivitas 

sistem pelaporan kegiatan pengamanan hutan yang berbasis SDH, dan 

belum ada korelasi positif antara tingkat gangguan keamanan hutan dan 

keberhasilan PHBM, dengan masih cukup tingginya gangguan keamanan 

hutan pada wilayah-wilayah yang sudah terbentuk kerja sama PHBM. 
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2003 2004 2005 2006 2007
Rb Phn 110 72 70 28 16 
Juta  (X Rp 1.000) 502 325 520 128 72 

-

100 

200 

300 

400 

500 

600 

 

Gambar 10. Perkembangan Jumlah dan Nilai Pencurian Pohon 
Tahun 2003-2007 

 

Kesimpulan : 

§ Terdapat penurunan tingkat pencurian pohon selama 5 tahun (2003-

2007), akan tetapi juga ditemui standing stock di lapangan yang 

menurun.  

§ Belum ada korelasi positif antara tingkat gangguan keamanan hutan dan 

keberhasilan PHBM. 

§ Laporan tingkat pencurian dari lapangan belum akurat dan tidak sesuai 

dengan kondisi  potensi SDH yang faktual sehingga diperlukan efektivitas 

sistem pelaporan kegiatan pengamanan hutan yang berbasis SDH. 

 

15. Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Hutan 

 

Pengembangan sumberdaya hutan diarahkan untuk meningkatkan 

produktivitas sumberdaya hutan dengan  fokus kegiatan pada penelitian 

serta pengembangan bibit unggul tanaman Jati yang dilaksanakan oleh 
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Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan (Puslitbang) Cepu. Kegiatan-

kegiatan lain dalam pengembangan sumberdaya hutan yang dilakukan 

adalah : 

§ Pemuliaan pohon jati, yang telah menghasilkan JPP (Jati Plus Perhutani) 

sebagai bibit unggul yang telah dikembangkan di wilayah Perum 

Perhutani pada periode 2002 – 2003.  

§ Pengembangan sumber benih yang bersertifikat melalui pembangunan 

kebun benih.  Benih yang bersertifikat sangat diperlukan dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan benih 

unggul yang bersertifikat, yang sangat dirasakan pada pelaksanaan 

program GNRHL yang dilaksanakan pada periode 2003 – 2007.   

§ Penelitian-penelitian, baik yang dilaksanakan oleh peneliti internal 

maupun bekerja sama dengan lembaga penelitian dan Perguruan 

Tinggi, yang ditujukan untuk menunjang tujuan peningkatan 

produktivitas sumberdaya hutan, antara lain penelitian tanaman Fast 

Growing Species (FGS), penelitian intensifikasi penjarangan, penelitian 

peningkatan produksi getah, dan identifikasi materi genetik unggul. 

 

Kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

sumberdaya hutan adalah kondisi kualitas sumberdaya manusia yang masih 

rendah, yang pada jangka yang akan datang perlu dikembangkan melalui 

pelatihan serta pendidikan  dari SDM yang ada sesuai kebutuhan bidang 

penelitian dan pengembangan sumberdaya hutan.  

Ruang lingkup penelitian dan pengembangan masih berbasis 

pengembangan tanaman hutan khususnya Jati dimana keterkaitan dan 

keterpaduan hasil  penelitian dan pengembangan  dengan pelaksanaan di 

lapangan masih perlu ditingkatkan. 

Kesimpulan : 
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§ Ruang lingkup penelitian dan pengembangan masih berbasis 

pengembangan tanaman hutan khususnya Jati. 

§ Keterkaitan dan keterpaduan hasil  penelitian dan pengembangan  

dengan pelaksanaan di lapangan masih perlu ditingkatkan. 

§ Kompetensi SDM  di bidang research & development (R & D) harus 

dikembangkan sesuai kebutuhan pengembangan porto folio bisnis 

perusahaan. 

§ Pelaksanaan penelitian dan pengembangan SDH belum maksimal 

karena sistem pengorganisasian/kelembagaan  penelitian dan 

pengembangan masih belum ada keterkaitan dan keterpaduan. 

 

16. Produksi Kayu & Bukan  Kayu 

 

Realisasi volume produksi  kayu Jati rata-rata per tahun 360.526 M3, 

sedangkan rata-rata realisasi produksi kayu Rimba 344.439 M3 per tahun.   

Kayu Jati (M3)

Kayu Rimba (M3)
-

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 
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2003
2004

2005
2006

2007

2003 2004 2005 2006 2007
Kayu Jati (M3) 427,847 522,401 361,152 491,231 521,069 
Kayu Rimba (M3) 549,649 397,000 393,686 381,864 633,983 

 

Gambar 11.  Produksi Kayu Jati dan Rimba Tahun 2003 - 2007 
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Realisasi produksi kayu Jati rata-rata mencapai 93 % terhadap rencana, 

dengan rata-rata pencapaian komposisi sortimen A III = 42 %, A II = 25 

% dan A I = 33 %, sedangkan realisasi produksi kayu Rimba  tercapai rata-

rata 97 % terhadap rencana.  Tidak tercapainya realisasi produksi kayu 

terhadap rencananya disebabkan masih terdapatnya penurunan potensi  

petak-petak rencana tebangan akibat gangguan keamanan hutan pada RJP  

berjalan serta terdapatnya pengkajian ulang lokasi rencana tebangan 

Rimba yang memiliki konfigurasi lahan yang curam.    Rata-rata kontribusi 

produksi kayu dari masing-masing bentuk tebangan serta produktifitasnya  

pada tahun 2003 – 2007 sebagaimana bagan berikut : 

Teb.  A Teb. B-D Teb. E Teb.  A Teb. B-D Teb. E

61% 15% 24% 33% 44% 23%

86.1 M3/Ha 4.1 M3/Ha 3.7 M3/Ha 115.9 M3/Ha 25.4 M3/Ha 8.5 M3/Ha

Produksi Kayu RimbaProduksi Kayu Jati

 

Gambar12. Rata-rata Kontribusi Produksi Kayu dan 
Produktivitasnya  Masing-masing Bentuk Tebangan 
Tahun 2003-2007 

 

Produktivitas kayu Jati dan Rimba asal tebangan A tahun 2003-2007, 

memiliki kecenderungan yang fluktuatif. Kondisi tersebut memerlukan 

langkah-langkah pengamanan hutan yang intensif untuk jangka yang akan 

datang guna mempertahankan potensi kelas hutan produktif  Jati yang 

sudah memasuki daur tebang.  
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2003 2004 2005 2006 2007

Teb. A 89.7 101.6 75.6 72.5 91.15 
Teb.E 3.11 3.16 4.44 3.55 4.04 
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Gambar 13.Produktivitas (M3/Ha)  Tebangan A & E  Jati Tahun 
2003-2007 

 

Sedangkan perkembangan produktivitas tebangan A dan E Rimba tahun 

2003-2007 sebagaimana gambar berikut : 

2003 2004 2005 2006 2007

Teb. A 127.1 102.6 105.1 116.5 129.13 

Teb.E 10.27 8.83 9.11 8.77 6.50 
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Gambar 14. Produktivitas (M3/Ha)  Tebangan A & E  Rimba 

Tahun 2003-2007 

 

Sedangkan untuk produksi bukan kayu, terutama getah Pinus, getah Damar 

(kopal), dan daun kayu Putih pada periode 2003 - 2007 menunjukkan 

kecenderungan yang relatif tetap, dengan rata-rata produksi per tahun 
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getah Pinus 85.679 Ton, getah Damar  365 Ton dan daun Kayu Putih 

29.704 Ton.     

 

Produksi bukan kayu lainnya adalah cengkeh (7.264 Kg/tahun), kopi 

(112.335 Kg/tahun), rotan (262.681 batang/tahun), bambu (25.397 

batang/tahun), madu (40.847 Kg/tahun), rusa (54 ekor/tahun), buaya (5 

ekor/tahun), primata 815 ekor/tahun), dan jasa wisata dengan rata-rata 

jumlah pengunjung 3 juta orang per tahun.  Dibandingkan dengan 

rencananya, pada umumnya realisasi produksi hasil hutan bukan kayu tidak 

mencapai target, akibat belum maksimalnya  pengembangan usaha 

(pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu) serta   belum 

intensifnya penggalian potensi produksi hasil hutan bukan kayu.  Pada 

jangka yang akan datang  harus dilakukan upaya intensifikasi pemungutan 

dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu guna meningkatkan kontribusi 

hasil hutan bukan kayu, sehingga profitabilitas perusahaan tidak tergantung 

kepada produksi hasil hutan kayu. 

2003 2004 2,005 2,006 2,007 

Getah Pinus (Rb. Ton) 85.5 85.7 83.0 92.1 82.1 

Daun kayu Putih (Rb. Ton) 28.1 32.0 26.3 30.8 31.3 

Lak cabang (Ton) 908.0 426.0 519.0 571.0 399.0 

Kopal (Ton) 423.0 318.0 330.0 359.0 393.0 

-
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Gambar  15. Produksi Bukan Kayu  Tahun 2003 – 2007 
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Kesimpulan : 

§ Produktivitas kayu per hektar masih rendah (Jati < 100 M3/Ha, Rimba 

(FGS dan Pinus) = 116 M3/Ha). Hal ini disebabkan karena gangguan 

keamanan hutan dan kurang intensifnya pemeliharaan hutan. 

§ Total produksi getah Pinus masih belum sesuai dengan kebutuhan yang 

diharapkan  karena belum semua pohon disadap  dan jumlah N/Ha  

rendah, serta keluasan tegakan Pinus yang belum mencukupi. 

§ Produksi daun Kayu Putih belum maksimal karena penataan dan 

pengelolaan kebun belum berdasarkan kepada jumlah N/Ha dan 

didominasi oleh pohon-pohon yang harus diremajakan, serta luas 

tanaman yang belum mencukupi kebutuhan pabrik. 

§ Produksi hasil hutan bukan kayu selain getah dan kayu Putih masih 

rendah karena belum intensifnya pengelolaan sumber daya hutan. 

§ Pengembangan ekowisata masih belum optimal, karena lemahnya 

kompetensi SDM,  investasi, kelembagaan serta aliansi bisnis strategis 

yang belum maksimal. 

§ Belum terdapatnya master plan pengembangan industri kayu maupun 

bukan  kayu. 

   

17. Industri 

 

Di bidang industri,  tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memperoleh 

nilai tambah (added value) hasil hutan, yaitu kayu tebangan, dan menggali 

potensi pendapatan di luar kayu, melalui pengolahan industri minyak kayu 

putih, seedlak, dan budidaya madu, dan lain-lain. 

 

Pada periode 2003 – 2007,  perkembangan industri kayu maupun bukan 

kayu Perum Perhutani belum memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap pendapatan perusahaan yang ditandai oleh tidak tercapainya 

secara umum realisasi industri kayu (finished product) dan bukan kayu 

(minyak kayu putih, seedlak dan benang sutera) terhadap rencananya, 
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serta masih rendahnya komposisi intake industri pengolahan kayu Jati dan 

Rimba dibandingkan dengan total produksi kayu tebangan, yang rata-rata 

hanya tercapai 9 % untuk industri kayu Jati dan 3 % untuk kayu Rimba.    

Hal ini menunjukkan masih tingginya peluang  peningkatan industri 

setengah hilir dan hilir guna meningkatkan added value hasil hutan kayu.  

 

Gambar 16. Proporsi Intake Industri Pengolahan Kayu  

Kinerja industri kayu Perum Perhutani berdasarkan laba rugi usaha (“+” = 

untung, “-“ = rugi) pada 8 pabrik pengolahan kayu tahun 2003 – 2007 

sebagaimana tabel berikut :  

Tabel  2. Kinerja Industri Pengolahan Kayu Perum Perhutani 
Tahun 2003 – 2007 

 
 



 
 

 | DOKUMEN PHT 66 
 

Masih terdapatnya pabrik pengolahan kayu yang masih mengalami kerugian 

pada tahun  2003 -  2007   karena biaya proses produksi masih lebih tinggi 

ditinjau  dari BCR yang disebabkan tingginya biaya tetap (pegawai), 

kompetensi SDM yang masih rendah,  inefisiensi di dalam pemanfaatan 

bahan baku, dan rangkaian proses produksi belum efisien dan efektif. Hal 

ini memerlukan perbaikan sistem operasional pabrik pengolahan kayu untuk 

jangka yang akan datang, terutama aspek instalasi pengolahan yang sudah 

berumur tua, aspek sumberdaya manusia dan aspek manajemen 

operasional pabrik.   Selain itu, pengolahan kayu sebagian besar dilakukan 

dengan pola KSP, sehingga Economic Value Added (EVA) tidak seluruhnya 

dinikmati oleh Perhutani.    

 

Sedangkan pada industri bukan kayu didominasi oleh industri gondorukem 

dan terpentin, dengan pencapaian realisasi produksi yang telah mampu 

memenuhi target yang ditetapkan pada periode 2003 - 2007.  Gondorukem 

dan terpentin memiliki nilai strategis  karena merupakan jenis produk yang 

hanya diproduksi oleh Perum Perhutani di Indonesia.   

 

Pada umumnya pengolahan industri kayu dan bukan kayu pada periode 

2003 – 2007 lebih kecil dibandingkan kapasitas terpasangnya.  Kondisi 

tersebut menunjukkan belum maksimalnya industri pengolahan.  Perlu 

pengkajian yang lebih seksama agar industri pengolahan kayu dan bukan 

kayu secara keseluruhan dapat menjadi unit usaha yang berkontribusi 

positif bagi penyehatan perusahaan.  Program penguatan industri pada 

jangka yang akan datang melalui perbaikan sistem instalasi, sumberdaya 

manusia  dan sistem operasional manajemen industri sangat penting untuk 

dilakukan guna meningkatkan kinerja industri kayu dan bukan kayu.   
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Jumlah kapasitas terpasang dan rata-rata pengolahan bahan baku dan 

rendemen hasil industri kayu dan bukan kayu Perum Perhutani tahun 2003 

– 2007 sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 3. Rata-rata Kapasitas Terpasang Pengolahan Hasil 
Industi Tahun 2003-2007 

Jenis Kapasitas Rata-2 Produksi % 
Industri Terpasang 5 Tahun Kapasitas

PGM 5 M3 28,000                15,125                     54               

IPKJ 2 M3 17,400                8,727                       50               

PGT 8 Ton 97,700                72,129                     74               

PMKP 8 Ton 41,740                28,590                     68               

Pabrik Lak 1 Ton 250                    147                          56               

SatUnit

 

Sedangkan rata-rata rendemen yang diperoleh pada industri bukan kayu 

pada tahun 2003 – 2007 sebagaimana bagan berikut : 

 

Gambar 17. Rata-rata Rendemen Industri Bukan kayu Tahun 
2003 - 2007 

 

Upaya yang telah dilakukan dalam periode  2003 – 2007 guna 

meningkatkan hasil industri adalah pemberian kewenangan (debirokratisasi) 

kepada industri dalam pelaksanaan  manajemen operasionalnya.  

 

Perum Perhutani pada tahun 2006 mulai memproduksi air minum dalam 

kemasan  yang memanfaatkan sumber mata air hutan pegunungan. Namun 

belum memberikan kontribusi keuntungan yang layak bagi Perusahaan.     

Kesimpulan : 

§ Industri pengolahan kayu masih belum efisien, karena biaya proses 

produksi masih lebih tinggi ditinjau  dari BCR yang disebabkan 
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tingginya biaya tetap (pegawai), kompetensi SDM yang masih rendah,  

inefisiensi di dalam pemanfaatan bahan baku, dan rangkaian proses 

produksi belum efisien dan efektif. 

§ Pengolahan kayu sebagian besar dilakukan dengan pola KSP, sehingga 

Economic Value Added (EVA) tidak seluruhnya dinikmati oleh Perhutani.    

§ Rata-rata intake kayu Jati dan Rimba masih sangat rendah (12 %), 

sehingga EVA yang dihasilkan rendah.  

§ Pabrik industri kayu beroperasi di bawah kapasitas terpasang akibat 

minimnya  penguasaan informasi pasar dan  mekanisme perdagangan 

kayu internasional. 

§ Pengelolaan dan evaluasi bisnis masih belum berbasis komoditas dan 

perhitungan HPP per produk belum menjadi penentu harga jual. 

§ Pabrik industri bukan kayu beroperasi di bawah kapasitas terpasang 

karena rendahnya pasokan bahan baku. 

§ Rendemen industri bukan kayu belum maksimal. 

 

18. Pemasaran 

 

Pemasaran produk-produk Perum Perhutani dilakukan untuk pasar dalam 

negeri maupun luar negeri.  Pemasaran dalam negeri dilakukan melalui 

saluran lelang kecil, lelang besar, kontrak, dan penjualan langsung, 

sedangkan penjualan luar negeri dilakukan melalui agen penjualan.   

 

Dalam lima tahun terakhir volume penjualan produk-produk Perhutani dan 

pendapatannya memiliki fluktuasi yang sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan dinamika  pasar.  Penjualan dalam negeri masih mempunyai 

kontribusi pendapatan terbesar rata-rata 76%, sedangkan penjualan luar 

negeri 24%.  Dari penjualan dalam negeri, kontribusi terbesar pendapatan 

masih didominasi dari  penjualan kayu jati.    Rata-rata komposisi 

pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil hutan kayu tebangan dan 
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industri pengolahannya (finished product) serta hasil hutan bukan kayu 

pada tahun 2003 – 2007 adalah sebagaimana bagan berikut : 

Pendapatan 
Perusahaan

Hasil Hutan
Kayu 76 %

Hasil Hutan
Non Kayu 24 %

Kayu Tebangan
(Log) 81 %

Kayu Olahan
(Industri) 19 %

Jati 83%

Rimba 17 %

Penjualan 
dalam negeri

Penjualan luar 
negeri

76 %

24 %

Gondorukem 74 %

M. Ky. Putih 5 %

Terpentin 15%

U.  Wisata 3 %

Lain-lain 3 %
 

Gambar   18. Komposisi Asal Pendapatan Tahun 2003 - 2007 

 

Dibandingkan dengan rencananya, terkecuali hasil hutan gondorukem dan 

terpentin,  pada umumnya pencapaian realisasi pemasaran, baik hasil 

hutan kayu maupun bukan kayu, tidak memenuhi target yang ditetapkan.    

Sedangkan hasil hutan gondorukem dan terpentin memiliki realisasi 

pencapaian pemasaran/penjualan yang melampaui target yang ditunjang 

dengan membaiknya harga gondorukem dan terpentin di pasar 

internasonal, terutama menjelang akhir periode 2003-2007. 

 

Di bidang penjualan kayu tebangan Jati, yang rata-rata memberikan 

kontribusi sebesar 83 % dari pendapatan asal penjualan kayu tebangan 

(log),  terdapat kecenderungan peningkatan realisasi harga rata-rata 
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penjualan dalam tahun 2003 – 2007, baik untuk sortimen AIII, AII maupun 

AI dengan kenaikan harga rata-rata per tahun AIII 16 %, AII 15 % dan AI 

13 %. 

2003 2004 2005 2006 2007

A III 2,430,396 3,226,718 3,755,556 4,391,126 4,110,204
A II 1,047,173 1,317,945 1,625,456 1,797,505 1,763,869
A I 522,525 645,010 795,728 905,417 914,115 

-

500,000 
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3,000,000 
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4,500,000 
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Gambar 19. Harga Rata-rata Penjualan Kayu Tebangan Jati 
2003-2007 

 

Namun, bila memperhatikan realisasi penjualan kayu tebangan per 

sortimen tahun  2003 -  2007,  realisasi  penjualan sortimen AIII kayu 

tebangan Jati mengalami kecenderungan yang menurun pada akhir 

periode,  sedangkan di pihak lain realisasi  penjualan  sortimen A I kayu 

tebangan Jati mengalami kecenderungan yang meningkat.  Kondisi tersebut 

menunjukkan perubahan permintaan pasar yang menguat pada sortimen 

kayu kecil sampai kayu sedang. 
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2003 2004 2005 2006 2007

Sortimen A  III 39 42 36 29 30 
Sortimen A  II 25 28 25 29 24 
Sortimen A I 36 30 39 42 46 
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Gambar 20. Pencapaian Komposisi Sortimen Penjualan Kayu 

Tebangan Jati 2003-2007 

 

Pada jangka yang akan datang harus dilakukan upaya pengkajian sistem 

pemasaran yang agresif (pro aktif), transparan  dan bertanggung gugat 

namun tetap terintegrasi dengan sistem pengelolaan hutan yang didukung 

oleh upaya diversifikasi dan optimalisasi usaha dan penggalian potensi 

sumberdaya dengan disertai oleh intensifikasi industri pengolahan kayu dan 

bukan kayu, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.  

Sistem pemasaran yang selama ini dilakukan (lelang, kontrak dan penjualan 

langsung) perlu disempurnakan  dan disesuaikan dengan kondisi pasar dan  

perkembangan perdagangan global. 

Kesimpulan : 

§ Pemasaran yang dilakukan masih dalam bentuk penjualan lelang, 

penjualan langsung dan kontrak. 

§ Pendapatan Perusahaan masih didominasi pendapatan asal kayu 

tebangan (76 % kayu & 24 % bukan kayu). 

§ Sistem pemasaran belum didukung oleh market intellegent dan  

teknologi informasi dalam upaya  meningkatkan efisiensi. 

§ Data lima tahun terakhir mengindikasikan kecenderungan penjualan 

kayu ukuran kecil  meningkat. 
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19. Agroforestri (Hasil Tanaman Pangan) 

 

Di samping melakukan kegiatan-kegiatan pokok kehutanan, Perusahaan 

telah melaksanakan kegiatan agroforestri di kawasan hutan, namun belum 

dikelola secara intensif menjadi bisnis Perusahaan, sebagaimana tabel 

berikut : 

Tabel 4.   Kegiatan Agroforestri di Kawasan Hutan 2003-2007 

Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp
Cengkeh Kg 29,535           642,530         10,701           116,978         3,877             218,140         -                  -                  11,424           580,709         
Mlinjo Kg 558                 778                 155                 42                   727                 2,908             -                  -                  -                  -                  
Padi Ton 118                 135,529         126                 157,826         238                 319,606         80                   332,131         564                 1,656,885      
Kelapa Btr 87,547           147,749         82,675           144,386         80,881           136,158         69,677           82,306           178,698         135,883         
Kopi Kg 40,363           136,629         51,717           442,185         429,484         758,715         374,000         1,064,974      391,032         736,941         
Rumput gajah Ton 60                   1,352             678                 6,864             -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Wanatani 7,230,852      -                  2,056,637      -                  1,432,401      -                  618,457         -                  -                  

2007
Uraian Sat.

2003 2004 2005 2006

 

Demikian pula  pemanfaatan kawasan di lahan tumpangsari belum 

dilakukan secara intensif dan professional sehingga hasilnya masih di 

bawah potensi yang seharusnya. 

Kesimpulan : 

§ Kegiatan agroforestri masih belum menjadi bisnis Perusahaan. 

§ Kegiatan penanaman tumpangsari belum dilakukan secara intensif dan 

professional sehingga hasilnya masih di bawah potensi yang 

seharusnya. 

 

20. Keuangan 

 

Meskipun terdapat penurunan potensi sumberdaya hutan, dalam periode 

2003 – 2007, telah dilakukan upaya mempertahankan profitabilitas 

perusahaan dengan  penerapan kebijakan pencapaian perolehan 

pendapatan yang maksimal, terutama dari penjualan produksi kayu 

tebangan dengan kebijakan intensifikasi pemanfaatan kayu melalui 

penerapan bucking policy yang diarahkan  untuk mendapatkan nilai kayu 
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yang maksimal  dengan memperhatikan disparitas harga kayu dalam aspek-

aspek status, mutu dan diameter kayu tebangan serta permintaan pasar. 

 

Realisasi pendapatan tahun 2003 – 2007 dibandingkan dengan rencana 

pendapatan yang ditetapkan dalam RJP tercapai rata-rata 88 % terhadap 

rencananya.  Tidak tercapainya rencana pendapatan RJP tersebut 

disebabkan oleh berkurangnya potensi produksi tebangan akibat gangguan 

keamanan hutan dan pengkajian ulang lokasi tebangan yang curam pada 

kelas perusahaan Rimba, serta penetapan kebijakan JPT (Jatah Produksi 

Tebangan) yang mulai diberlakukan pada tahun 2003. 

2003 2004 2005 2006 2007

Pendapatan 1,643,457 1,707,982 1,579,894 1,783,055 2,291,007

Biaya 1,641,388 1,512,869 1,467,834 1,686,827 2,218,185

Laba sblm pajak 2,069 195,113 112,060 96,228 72,822 

-

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

X Rp 1.000.000

 
Gambar 21. Kinerja Pendapatan  Perum Perhutani Tahun 2003 - 

2007 

 

Perolehan laba sebelum pajak pada tahun 2003 – 2007 memiliki 

kecenderungan yang fluktuatif, yang secara ekstrim terjadi pada tahun 

2003 dengan nilai laba yang jauh di bawah rata-rata perolehan laba pada 

pada tahun 2003 – 2007 sebesar Rp 95.658.000.000, disebabkan oleh 

penghentian tebangan pada semester II, sehingga pendapatan jauh dari 

target yang ditetapkan. 
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Meskipun perolehan laba sebelum pajak pada tahun 2003 – 2007 masih 

menunjukkan nilai yang positif, namun perolehan laba tersebut belum 

menunjukkan  kinerja operasional perusahaan yang accountable melalui 

optimalisasi usaha yang menjadi inti bisnis (core bussiness) pengelolaan 

hutan (hasil hutan kayu dan bukan kayu), yang ditandai oleh lebih 

besarnya proporsi pendapatan lain-lain dibandingkan dengan laba 

usahanya. 

2003 2004 2005 2006 2007

Laba usaha (35,181 173,539 52,453 66,015 (29,664

Pendapatan lain-lain 78,919 81,635 101,427 70,354 129,987

(50,000)

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

X 
R
p 
1.
00
0.
00
0

 

Gambar 22. Perbandingan Laba Usaha dengan Pendapatan Lain-
lain Tahun 2003– 2007 

 

Di sisi biaya, bila dipadukan dengan terdapatnya penurunan produksi kayu 

tahun 2003 – 2007, biaya usaha pada tahun 2003 – 2007 memiliki 

kecenderungan yang meningkat yang didorong oleh terdapatnya  inflasi 

serta meningkatnya beban pembiayaan kegiatan dengan semakin 

meningkatnya tarif upah minimum serta  akibat  upaya peningkatan 

kesejahteraan karyawan.   Rata-rata komposisi biaya pengelolaan hutan 

tahun 2003 – 2007 sebagaimana gambar berikut : 
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Gambar 23. Komposisi Biaya Tahun 2003 - 2007 

 

Masih cukup tingginya biaya umum & administrasi dengan rata-rata 

proporsi sebesar 26 % dari total biaya operasional perusahaan 

menimbulkan beban operasional perusahaan yang  akan berdampak 

kepada kinerja perusahaan. Pada jangka yang akan datang perlu dilakukan 

penerapan Activity Based Budgeting, serta efisiensi pada seluruh bidang 

kegiatan dengan menetapkan skala proritas kepada pembiayaan yang 

mendukung sasaran strategis penyehatan perusahaan.  

 

Sedangkan HPP tahun 2003– 2007 terdiri dari HPP kayu tebangan, HPP 

kayu gergajian, HPP industri kayu olahan (finished product), HPP hasil 

hutan bukan kayu, HPP industri hasil hutan kayu dan HPP hasil hutan 

lainnya, dengan komposisi  rata-rata selama 5 tahun terakhir sebagai 

berikut : 
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Gambar 24. Komposisi  HPP Tahun 2003 - 2007 

 

Kinerja perusahaan Perum Perhutani tahun 2003 – 2007 berdasarkan 

penilaian tingkat kesehatan BUMN dengan memperhatikan aspek 

keuangan, operasional dan administrasi sebagaimana yang ditetapkan 

dalam Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 

2002, sebagaimana tabel  berikut : 

Tabel  5. Kinerja Perum Perhutani Tahun 2003 - 2007 

Tahun Skore Kriteria Kualifikasi
2003 51.5 Kurang Sehat BBB
2004 82.5 Sehat AA
2005 69.5 Sehat A
2006 68,0 Sehat A
2007 65.5 Sehat A  

 

Di bidang investasi,  pada periode 2003-2007, realisasi investasi rata-rata 

tercapai  60 % terhadap rencananya.  Tidak tercapainya realisasi investasi 

disebabkan kebijakan pengendalian pengeluaran sehingga investasi 

dilaksanakan secara selektif.  Namun, tidak tercapainya realisasi investasi 

tersebut berpengaruh pula terhadap belum maksimalnya  upaya 

peningkatan nilai tambah (added value) hasil hutan.  Komposisi investasi di 

bidang mesin industri yang sangat diperlukan untuk pengembangan industri 
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dalam tahun 2003-2007 rata-rata adalah sebesar 11 % terhadap jumlah 

keseluruhan investasi.  

 

Gambar  25.  Komposisi  Investasi  2003-2007 

 

Sedangkan bila dibandingkan terhadap total biaya, pada tahun 2003-2007 

nilai investasi rata-rata merupakan 2 % dari jumlah biaya.  

Kesimpulan : 

§ Laba usaha berfluktuatif dan laba sebelum pajak cenderung menurun. 

§ Monitoring dan evaluasi terhadap  RKAP belum dilaksanakan secara 

efektif,  khususnya sebagai  alat kontrol dalam pengendalian biaya 

§ Laporan keuangan belum menggunakan sistem akuntasi yang 

memunculkan  HPP per produk, sehingga belum dapat dimanfaatkan 

untuk mengidentifikasi produk-produk unggulan. 

§ Realisasi penggunaan anggaran investasi tidak mencapai target dan 

investasi pengembangan industri hanya 11 % dari jumlah investasi. 

§ Kinerja perusahaan mencapai kriteria sehat dengan nilai A 

§ Realisasi investasi hanya tercapai rata-rata 60 % terhadap rencana. 
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21. Organisasi & Sumberdaya Manusia 

 

Perum Perhutani harus menjadi  organisasi yang profesional di dalam 

pengelolaan hutan di P. Jawa.  Untuk itu perlu didukung oleh struktur 

organisasi yang dapat berfungsi secara efisien, efektif dan memenuhi azas 

tata kelola perusahaan yang baik (GCG=Good Corporate Governance) dan 

sumberdaya manusia (SDM)  yang memiliki kompetensi  yang unggul dan 

handal untuk menjalankan fungsi-fungsi operasional perusahaan. 

 

Mengingat kondisi lingkungan usaha yang cepat berubah dan memerlukan 

fleksibilitas organisasi yang lebih tinggi, maka organisasi Perhutani perlu 

disesuaikan sehingga menjadi organisasi yang ramping, flat, fleksibel, 

responsif, efisien, dan fungsional. Sumberdaya manusia perusahaan saat ini 

berjumlah 27.681 orang yang terdiri dari Pegawai 12.842 orang dan 

Pekerja Pelaksana 7.707 orang dan tenaga PKWT 7.132 orang.   Komposisi 

karyawan menurut kelompok umurnya adalah umur > 55 tahun 9 %, umur 

51-55 tahun 27 %, umur 46-50 tahun 32 %, umur < 45 tahun 32 %.  

Sedangkan komposisi karyawan menurut tingkat pendidikannya adalah 

Sarjana (S1/S2/S3) 9 %, Diploma 6 %, SLTA 39 %, dan dibawah SLTA 48 

%.   

9%

6%

38%

47%

S1 up Diploma SLTA < SLTA

9%

27%

32%

32%

>55 51-55 46-50 <45

 

Gambar 26.  Sebaran Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan 
  dan Umur 
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Tingginya komposisi karyawan dengan tingkat pendidikan di bawah SLTA  

memerlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan karyawan melalui 

pendidikan dan pelatihan.   

 

Sesuai dengan undang-undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan, 

maka pemberian jaminan status kepegawaian terhadap karyawan dengan 

status non pegawai diupayakan melalui  peningkatan status guna 

mendorong peningkatan motivasi kerja karyawan. 

 

Pada menjelang akhir periode 2003-2007, dilakukan reorganisasi struktur 

organisasi dengan ditetapkannya pemisahan (spin off) antara kelola SDH 

(KPH)  dan kelola Bisnis dengan dibentuknya KBM (Kesatuan Bisnis 

Mandiri).  Reorganisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas 

fungsi organisasi.  Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk 

dilakukan evaluasi sesuai perkembangan kebutuhan perusahaan. 

 

Kesimpulan : 

§ Struktur organisasi masih membesar pada tingkat Kantor 

Pusat/Management Office dan belum sesuai dengan porto folio bisnis 

Perusahaan. 

§ SDM belum dikelola secara baik dan tersistem. 

§ Struktur SDM didominasi oleh tingkat pendidikan rendah sampai 

menengah, sehingga  tingkat kompetensi rendah.  

§ Sistem remunerasi masih belum mengikuti  sistem meritokrasi (merit 

system) atau sistem manajemen kinerja. 

§ Penempatan personil belum sesuai dengan kompetensi yang 

dibutuhkan. 
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22. Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan 

 

Perhutani selaku BUMN mengemban tanggung jawab, baik dalam aspek 

sosial, ekonomi, dan ekologi.  Dari aspek sosial-ekonomi  diantaranya 

adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar 

hutan. Secara ekologis Perhutani mempunyai kewajiban untuk menjaga dan 

meningkatkan kelestarian hutan sehingga dapat berfungsi dan memberikan 

manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam 

penyediaan air,  konservasi tanah, wisata alam terbuka, iklim, serta 

perlindungan flora-fauna.   

 

Tanggungjawab sosial Perhutani telah menjadi paradigma pengelolaan 

perusahaan yaitu Community Based Forest Management yang diwujudkan 

dalam sistem  Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).  Dalam 

implementasi PHBM, salah satu manfaat yang diberikan kepada masyarakat 

adalah bagi hasil (sharing) produksi kayu dan produksi bukan kayu 

khususnya getah Pinus. 

 

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari program Pemerintah yaitu Pembinaan 

Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), maka sejak tahun 1990 Perum Perhutani 

telah melaksanakan pembinaan kepada pengusaha kecil dan koperasi.  

Sampai dengan tahun 2007, Perhutani sudah memfasilitasi terbentuknya 

5.075 LMDH dan 200 koperasi MDH, walaupun dalam prakteknya masih 

belum ada perimbangan yang berkeadilan antara hak dan kewajiban dari 

berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam program PHBM. 

Kesimpulan : 

§ Perusahaan telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat melalui program PHBM, PKBL, Kewajiban 

Layanan Publik (PSO), sebagaimana amanat dalam PP 30 tahun 2003. 
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§ Dalam pelaksanaan program PHBM masih belum mencerminkan 

perimbangan yang berkeadilan antara hak dan kewajiban dari berbagai 

pemangku kepentingan.  

§ Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan, 

jumlah lembaga perekonomian/koperasi yang terbentuk belum memadai 

dibandingkan desa hutan yang ada. 

 

23. Kontribusi Terhadap Pembangunan Wilayah  

 

Selain melaksanakan kewajiban financial kepada Negara berupa pajak dan 

memberikan bantuan PKBL serta bagi hasil (sharing produksi) sebagai 

implementasi PHBM, Perusahaan telah melaksanakan program 

pengembangan social ekonomi masyarakat antara lain melalui program 

pemberantasan buta aksara bagi masyarakat desa hutan dalam rangka 

membantu Pemerintah dalam pengembangan wilayah, serta ikut serta 

dalam program terpadu lintas sektoral dalam bidang ketahanan pangan, 

pengembangan tanaman bioenergi, serta pengembangan ekobisnis untuk 

pembangunan wilayah berbasis DAS. 

Tabel 6.   Kontribusi Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat 

 

Uraian Sat 2003 2004 2005 2006 2007
Pajak-pajak Jt. Rp 502,825    354,407    303,028    304,311    352,988    

PKBL Jt. Rp 519            811,300    1,624        1,823        2,603        
Sharing produksi Jt. Rp 156            4,635        7,462        16,459      60,412      
Penyerapan tenaga kerja Jt. Rp 97,850      99,991      86,452      262,243    309,528    
(tambahan penghasilan  
 

Kesimpulan : 

§ Sudah dilakukan pengembangan pendidikan masyarakat antara lain ; 

melalui YTRP, program buta aksara dengan Depdiknas dan 

pengembangan kesehatan masyarakat melalui klinik kesehatan. 
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§ Perhutani ikut serta dalam program terpadu lintas sektoral dalam bidang 

ketahanan pangan, pengembangan tanaman bioenergi, serta 

pengembangan ekobisnis untuk pembangunan wilayah berbasis DAS. 

 

D. Pencapaian Sasaran dan Penyimpangan Yang Terjadi 
 

§ Target standing stock tidak tercapai karena terjadinya  degradasi SDH, 

sebaran kelas umur kelas hutan produktif tidak normal dan tingginya 

gangguan keamanan hutan. 

§ Target peningkatan produktivitas  getah Pinus untuk memenuhi kapasitas 

terpasang pabrik  110.000 Ton belum dapat dipenuhi karena belum semua 

pohon disadap  dan jumlah N/Ha  rendah, serta keluasan tegakan Pinus 

yang belum mencukupi. 

§ Pengelolaan tegakan  Damar,  Kayu Putih dan Kesambi belum intensif 

sehingga hasilnya belum maksimal. 

§ Tegakan Sengon masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar 

sedangkan potensi lahan yang ada  masih bisa dikembangkan. 

§ Upaya pelaksanaan reboisasi selama lima tahun telah dilakukan dengan 

tingkat keberhasilan tanaman pokok selama 3 tahun terakhir (2005 -2007) 

rata-rata 80 % (70%-90%).  Sedangkan evaluasi keberhasilan tegakan 

hutan belum mencerminkan tingkat keberhasilan peningkatan standing 

stock, dan kualitas tegakan belum  menjadi prioritas dalam pengelolaan 

tegakan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi tanaman pada tahun ke V. 

§ Penurunan tingkat pencurian pohon selama 5 tahun (2003-2007) tercapai, 

akan tetapi juga ditemui standing stock di lapangan yang menurun.  Hal ini 

disebabkan laporan tingkat pencurian dari lapangan belum akurat dan tidak 

sesuai dengan kondisi  potensi SDH yang faktual sehingga diperlukan 

efektivitas sistem pelaporan kegiatan pengamanan hutan yang berbasis 

SDH.  

§ Ruang lingkup penelitian dan pengembangan masih berbasis pengembangan 

tanaman hutan khususnya Jati. Keterkaitan dan keterpaduan hasil  
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penelitian dan pengembangan  dengan pelaksanaan di lapangan masih perlu 

ditingkatkan. 

§ Kompetensi SDM  di bidang research & development (R & D) harus 

dikembangkan sesuai kebutuhan porto folio bisnis perusahaan. Pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan SDH belum maksimal karena sistem 

pengorganisasian/kelembagaan  penelitian dan pengembangan masih belum 

ada keterkaitan dan keterpaduan. 

§ Produktivitas kayu perhektar masih rendah (Jati < 100 M3/Ha, Rimba (FGS 

dan Pinus) = 116 M3/Ha). Hal ini disebabkan karena gangguan keamanan 

hutan dan kurang intensifnya pemeliharaan hutan. 

§ Produksi daun Kayu Putih belum maksimal karena penataan dan 

pengelolaan kebun belum berdasarkan kepada jumlah N/Ha dan didominasi 

oleh pohon-pohon yang harus diremajakan, serta luas tanaman yang belum 

mencukupi kebutuhan pabrik. 

§ Produksi hasil hutan bukan kayu selain getah dan kayu Putih masih rendah 

karena belum intensifnya pengelolaan sumber daya hutan. 

§ Pengembangan ekowisata masih belum optimal, karena lemahnya 

kompetensi SDM,  investasi, kelembagaan serta aliansi bisnis strategis yang 

belum maksimal. 

§ Belum terdapatnya master plan pengembangan industri kayu maupun bukan  

kayu. 

§ Industri pengolahan kayu masih belum efisien, karena biaya proses produksi 

masih lebih tinggi ditinjau  dari BCR yang disebabkan tingginya biaya tetap 

(pegawai), kompetensi SDM yang masih rendah,  inefisiensi di dalam 

pemanfaatan bahan baku, dan rangkaian proses produksi belum efisien dan 

efektif dan pengolahan kayu sebagian besar dilakukan dengan pola KSP, 

sehingga Economic Value Added (EVA) tidak seluruhnya dinikmati oleh 

Perhutani.   Rata-rata intake kayu Jati dan Rimba masih sangat rendah (12 

%), sehingga EVA yang dihasilkan rendah.  
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§ Pabrik industri kayu beroperasi di bawah kapasitas terpasang akibat 

minimnya  penguasaan informasi pasar dan  mekanisme perdagangan kayu 

internasional. 

§ Pengelolaan dan evaluasi bisnis masih belum berbasis komoditas dan 

perhitungan HPP per produk belum menjadi penentu harga jual. 

§ Pabrik industri bukan kayu beroperasi di bawah kapasitas terpasang karena 

rendahnya pasokan bahan baku dengan rendemen  belum maksimal. 

§ Kegiatan agroforestri masih belum menjadi bisnis Perusahaan dan kegiatan 

penanaman tumpangsari belum dilakukan secara intensif dan professional 

sehingga hasilnya masih di bawah potensi yang sesungguhnya. 

§ Laba usaha berfluktuatif dan laba sebelum pajak cenderung menurun. 

§ Monitoring dan evaluasi terhadap  RKAP belum dilaksanakan secara efektif,  

khususnya sebagai  alat kontrol dalam pengendalian biaya dan laporan 

keuangan belum menggunakan sistem akuntasi yang memunculkan  HPP 

per produk, sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi 

produk-produk unggulan. 

§ Struktur organisasi masih membesar pada tingkat Kantor Pusat/Management 

Office dan belum sesuai dengan porto folio bisnis Perusahaan. 

§ SDM belum dikelola secara baik dan tersistem dengan struktur didominasi 

oleh tingkat pendidikan rendah sampai menengah, sehingga  tingkat 

kompetensi rendah, serta penempatan personil belum sesuai dengan 

kompetensi yang dibutuhkan. 

§ Sistem remunerasi masih belum mengikuti  sistem meritokrasi (merit 

system) atau sistem manajemen kinerja. 

§ Perusahaan telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat melalui program PHBM, PKBL, Kewajiban 

Layanan Publik (PSO), sebagaimana amanat dalam PP 30 tahun 2003. 

§ Dalam pelaksanaan program PHBM masih belum mencerminkan 

perimbangan yang berkeadilan antara hak dan kewajiban dari berbagai 

pemangku kepentingan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 
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desa hutan, jumlah lembaga perekonomian/koperasi yang terbentuk belum 

memadai dibandingkan desa hutan yang ada. 

§ Dalam rangka pengembangan wilayah, sudah dilakukan pengembangan 

pendidikan masyarakat antara lain ; melalui YTRP, program buta aksara 

dengan Depdiknas dan pengembangan kesehatan masyarakat melalui klinik 

kesehatan dan  Perhutani ikut serta dalam program terpadu lintas sektoral 

dalam bidang ketahanan pangan, pengembangan tanaman bioenergi, serta 

pengembangan ekobisnis untuk pembangunan wilayah berbasis DAS. 

 

E. Kendala & Upaya Penyelesaian 

 

 
Pelaksanaan pengelolaan hutan yang dilaksanakan Perum Perhutani dalam 

rentang waktu lima tahun terakhir (2003-2007) tidak terlepas dari pengaruh 

faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang berakibat terhadap kinerja 

pencapaian tujuan perusahaan.   Faktor-faktor lingkungan eksternal  dan 

internal  yang bersifat kendala dalam pelaksanaan pengelolaan hutan adalah : 

§ Luasnya tanah kosong akibat pencurian besar-besaran (penjarahan) pada 

rentang waktu 1998-2002 menimbulkan beban kerja yang cukup berat bagi 

perusahaan, terutama dalam upaya penyelesaian tanah kosong 

(rehabilitasi). 

§ Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan yang pada umumnya 

masih marjinal dan memiliki kertergantungan terhadap sumberdaya hutan 

menimbulkan tekanan terhadap sumberdaya hutan.  

§ Terdapatnya perubahan kebijakan serta  kewenangan pengaturan dan 

pengawasan peredaran  hasil hutan yang berdampak kepada berkurangnya 

kewenangan Perum Perhutani dalam pengawasan peredaran hasil hutan, 

khususnya di luar kawasan hutan. 

§ Belum mantapnya kepastian terhadap batas kawasan hutan yang ditandai 

dengan masih terdapatnya  kasus-kasus sengketa lahan dan perambahan 

hutan. 
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§ Kondisi sumberdaya manusia internal perusahaan yang belum  sepenuhnya  

memiliki kemampuan & kinerja sesuai tuntutan profesionalisme perusahaan 

dalam lingkungan bisnis kehutanan yang semakin kompleks. 

 
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan tahun 

2003-2007 tersebut  menjadi faktor pembatas dalam upaya mencapai tujuan 

perusahaan, yang dalam upaya antisipasinya dilakukan upaya penyelesaian 

sebagai berikut : 

§ Menekan timbulnya tanah kosong baru, dengan mengendalikan tingkat 

kerusakan hutan melalui sistem pengamanan terpadu dengan masyarakat 

desa hutan dan pihak lain.    

§ Implementasi sistem PHBM secara berkelanjutan dengan penerapan bagi 

hasil produksi hasil hutan bagi LMDH atas nama masyarakat, guna 

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui bagi 

hasil yang diterimanya, serta melibatkan masyarakat desa sekitar hutan 

dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan 

pengembangan kemitraan ekonomi melalui pengadaan sarana dan 

prasarana kegiatan, sehingga  dapat meningkatkan peluang kerja bagi 

masyarakat sekitar hutan. 

§ Penyelesaian kasus-kasus sengketa lahan dan perambahan hutan 

diupayakan dengan prioritas melalui musyawarah dengan pihak terkait,  

dengan melibatkan pihak yang berwenang (BPN) dalam proses 

penyelesaiannya  guna memperoleh kepastian batas kawasan hutan. 

§ Memberikan pendidikan dan latihan secara terus-menerus kepada  

karyawan, baik yang dilakukan oleh Pusdiklat maupun oleh pihak lain, guna 

meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM. 

§ Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemda khususnya pihak-pihak 

yang berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan SDH, 

sehingga  tugas dan wewenang pengelolaan hutan yang menjadi tanggung 

jawab Perum Perhutani dapat  dipahami dan dipersepsikan dengan baik. 
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BAB  III.  POSISI  PERUSAHAAN  SAAT  INI 
 
 

A. ANALISA SWOT 

 

Guna mengetahui kondisi pengusahaan hutan di Perum Perhutani maka 

dilakukan pemetaan melalui  analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman (analisa SWOT) dengan memperhitungkan dan mengidentifikasi 

faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal  Perusahaan. 

 

1. Kondisi Eksternal 

 

a. Peluang  

 

1. UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 

2. PP 30 tahun 2003 tentang Perum Perhutani 

3. UU 19  tahun 2003 tentang BUMN 

4. Permenhut 50 tahun 2006 tentang Pedoman Kegiatan Kerjasama Usaha 

Perum Perhutani Dalam Kawasan dan Permenhut 43 tahun 2008 tentang 

Pinjam Pakai Kawasan 

5. Keputusan Presiden tentang kemudahan investasi 

6. Keberpihakan (Political will) pemerintah untuk mewujudkan BUMN sebagai  

World Class Company 

7. Trademark Jati Perhutani dikenal dunia 

8. Permintaan kayu dan hasil industri kayu tinggi 

9. Produk kayu dari luar Jawa menurun sebaliknya hutan rakyat semakin 

banyak 

10. Pasar gum rosin merupakan pasar terbuka 

11. Sertifikasi dan standarisasi produk 

12. Potensi pengembangan biofuel  

13. Kebutuhan air, enerji  dan pangan meningkat 

14. Pasar jasa lingkungan tinggi 
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15. Pengembangan bioplastik 

16. Paradigma Hutan sebagai Life Support System  

17. Fasilitas Perbankan ( dalam rangka E-commerce ) 

18. Nilai tukar rupiah melemah ( Rp. 9.100 / $ US ) 

19. Suku bunga rendah (8%) 

20. Kelembagaan masyarakat Semakin tertata 

21. Pesatnya Perkembangan Industri derivat gondorukem 

 

b. Ancaman 

 

1. Perubahan fungsi kawasan ( SK Menhut ) 

2. Pembaharuan (reformasi) Agraria  

3. Kolusi Korupsi Nepotisme  

4. Konflik tenurial 

5. Otonomi Daerah 

6. Perda Otonomi Daerah  

7. Proteksi negara lain 

8. Jumlah penduduk meningkat 

9. Angka kemiskinan meningkat ( th. 2007 : 45,7 juta jiwa ) 

10. Budaya berladang/sawah 

11. Angka pengangguran meningkat (tahun 2007 : 12,6 juta jiwa) 

12. Illegal logging 

13. UMR dan harga kebutuhan pokok meningkat 30 % 

14. Harga BBM naik ( US $ 140 / barrel ) 

15. Produk  kayu Jati negara pesaing 

16. Perkembangan industri kayu pesaing 

17. Substitusi kayu 

18. Kemajuan riset pesaing ( produktivitas lebih tinggi ) 

19. Automatisasi dan integrasi industri pesaing 

20. Pajak dan PSDH semakin tinggi 

21. Tuntutan (green product) produk ramah lingkungan 

22. Isu lingkungan 

23. Mafia perdagangan hasil hutan 
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24. Penerapan IT ( E - Commerce ) pesaing 

25. Inflasi naik  ( th 2006 : 6,66 % ; th 2007 : 7,36 % ) 

 

2. Kondisi Internal 

 

a. Kekuatan  

1. Mengelola kawasan hutan seluas 2,5 jt Ha di Jawa - Madura (luas hutan 

produktif : 1,6 juta Ha = 66 % ). 

2. Menghasilkan produk unggulan (a.l Jati: 300.000 m3/th dan Gondorukem: 

80.000 ton/th. ). 

3. Merupakan salah satu produsen utama kayu Jati dunia. 

4. Telah menerapkan ISO dan PHL pada KPH-KPH utama. 

5. Memiliki jumlah SDM yg besar ( 27.000 org ). 

6. Memiliki industri bukan kayu yang besar. 

7. Memiliki Pusat Pelatihan dan Pusat Penelitian serta Pusat Penelitian dan 

Pengembangan. 

8. Memiliki dana yang mampu membiayai perusahaan secara mandiri. 

9. Arus kas masih  liquid (2003 - 2007 : diatas Rp 600 milyar). 

10. Memiliki asset yang strategis  (bangunan dan tanah perusahaan). 

 

b. Kelemahan 

 

1. Potensi/standing stock SDH khususnya Jati terus menurun dan didominasi 

oleh KU Muda. 

2. Sebagian lahan hutan terpencar akibat pemekaran wilayah kabupaten/kota 

dan rawan bencana. 

3. Pengamanan hutan belum optimal 

4. Pengelolaan Pinus masih mengacu pada KP Pinus (kayu dan getah) 

5. Penambahan tanah kosong masih terus terjadi tiap tahun (kegagalan 

pembangunan hutan). 

6. Produktivitas kayu masih rendah ( Jati : 70 m3/Ha, mangium : 39 m3 / Ha 

). 
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7. Produktivitas MKP masih rendah 

8. Sistem pengelolaan dokumen kawasan hutan dan tanah perusahaan ( 

sertifikat ) belum ada. 

9. Kapasitas terpasang industri belum terpenuhi 

10. Pengembangan usaha belum maksimal 

11. a. Belum memiliki arah yang jelas dalam pengembangan industri (belum 

ada master plan). 

 b. Kondisi mesin industri sudah terlalu tua 

12. Penentuan harga produk belum berdasarkan HPP per produk. 

13. Pelaksanaan lelang belum merupakan pricing strategy. 

14. Kebijakan spin off  belum berhasil dalam menghapus potensial kehilangan 

biaya dan biaya-biaya lain (potensial loss & invisible cost) 

15. Belum menerapkan sistem pemasaran modern (masih konvensional) 

16. Laba perusahaan cenderung menurun 5 tahun terakhir (2003-2007). 

17.  Teknologi informasi belum dikuasai 

18. Sistim informasi belum mampu menyajikan data dan informasi terkini 

19. Manajemen yang sentralistik dan budaya perusahaan yang birokratis dan 

feodal. 

20. Moral hazzard SDM ,krisis kepemimpinan (leadership). 

21. Organisasi terlalu gemuk & fungsional 

22. Belum diterapkan pola karir yang jelas dan konsisten. 

23. Tingkat pendidikan SDM rendah.  

24. Kesejahteraan karyawan masih rendah 

25. Koordinasi antar direktorat masih lemah 

26. Hubungan masyarakat (Humas) belum berperan efektif. 

27. Implementasi GCG ( score : 40 ), Malcolm Baldridge ( score : 288 ) dan 

Balanced Score Card masih rendah. 

28. Anak perusahaan (PT PAK dan PALAWI) masih membebani Perhutani (baca 

: rugi) 

29. Produktivitas kayu masih rendah ( Jati : 70 m3/Ha, mangium : 39 m3 / Ha 

). 

30. Market research dan bisnis inteligent belum berjalan. 

 

3. Matriks Analisa SWOT 
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Berdasarkan penelaahan bobot pengaruh masing-masing faktor-faktor 

eksternal dan internal  Perusahaan, maka disusun matriks analisa SWOT 

dari masing-masing komponen sebagai berikut : 

Tabel 7. Matriks Pembobotan Faktor Eksternal 

No. Isu Strategis Eksternal Bobot 
(%) Rating Score 

Ancaman    
1 Perubahan fungsi kawasan ( SK Menhut ) 0.03  3 0.10  
2 Pembaharuan (reformasi) Agraria 0.02  4 0.09  
3 Isu Kolusi Korupsi Nepotisme dari pihak eksternal 0.03  3 0.10  
4 Tenurial ( klaim hak atas lahan dari pihak   

eksternal ) 
0.03  3 0.09  

5 Isu Politik Otonomi Daerah 0.02  3 0.06  
6 Terbitnya Peraturan -2 Daerah  0.02  4 0.10  
7 Proteksi negara lain 0.01  1 0.01  
8 Jumlah penduduk meningkat 0.02  3 0.07  
9 Angka kemiskinan meningkat ( th. 2007 : 45,7 juta 

jiwa ) 
0.02  4 0.09  

10 Budaya berladang/sawah 0.02  1 0.02  
11 Angka pengangguran meningkat ( tahun 2007 : 

12,6 juta jiwa ) 
0.02  3 0.06  

12 Ilegal logging 0.03  5 0.16  
13 UMR dan harga kebutuhan pokok meningkat  0.02  2 0.03  
14 Harga BBM naik ( US $ 140 / barrel ) 0.02  2 0.04  
15 Produk  kayu Jati negara pesaing 0.02  2 0.05  
16 Perkembangan industri kayu pesaing 0.02  3 0.06  
17 Substitusi kayu 0.02  3 0.05  
18 Kemajuan riset pesaing ( produktivitas lebih tinggi ) 0.02  3 0.06  
19 Automatisasi dan integrasi industri pesaing 0.02  3 0.05  
20 Pajak dan PSDH semakin tinggi 0.01  1 0.01  
21 Tuntutan pasar akan green product / produk ramah 

lingkungan 
0.02  4 0.10  

22 Isu politik ttg lingkungan  0.02  4 0.08  
23 Mafia perdagangan hasil hutan  0.03  4 0.12  
24 Penerapan IT / E Commerce pesaing 0.01  2 0.03  
25 Inflasi naik  ( th 2006 : 6,66 % ; th 2007 : 7,36 % ) 0.01  2 0.02  
Jumlah   1.64 
Keterangan : 1 = sedikit mengancam, 2 = cukup mengancam, 3 = mengancam,  
                      4 = sangat mengancam, 5 =paling mengancam 
Peluang 
1 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 0.03  5 0.16  
2 PP 30 tahun 2003 tentang Perum Perhutani 0.03  5 0.15  
3 UU 19 tahun 2003 tentang BUMN 0.03  5 0.15  
4 Permenhut 50 tahun 2006 tentang Pedoman 

Kegiatan Kerjasama Usaha Perum Perhutani 
dalam Kawasan dan Permenhut 43 tahun 2008 
tentang Pinjam Pakai Kawasan 

0.03  4 0.10  

5 Keputusan Presiden tentang kemudahan investasi  0.02  4   0.08  
6 Keberpihakan (Political will ) pemerintah untuk 

mewujudkan BUMN sebagai  World Class 
Company 

0.02  3  0.06  
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No. Isu Strategis Eksternal Bobot 
(%) Rating Score 

7 Trademark Jati Perhutani dikenal dunia  0.02  4 0.10  
8 Permintaan kayu dan hasil industri kayu tinggi 0.02  5 0.12  
9 Produk kayu dari luar Jawa menurun sebaliknya 

hutan rakyat semakin banyak  
0.02  3   0.05  

10 Pasar gumrosin merupakan pasar terbuka 0.03  4 0.11  
11 Sertifikasi dan standarisasi produk 0.02  3 0.06  
12 Permintaan pasar  biofuel tinggi 0.02  4 0.07  
13 Kebutuhan air, energy dan pangan meningkat 0.03  4 0.11  
14 Pasar jasa lingkungan tinggi 0.02  5 0.12  
15 Permintaan pasar akan produk  bioplastik 0.01  2 0.03  
16 Paradigma Hutan sebagai Life Support System 0.02  4  0.09  
17 Fasilitas Perbankan ( dalam rangka E-Commerce ) 0.02  3 0.05  
18 Nilai tukar rupiah melemah ( Rp. 9.100 / $ US ) 0.01  2 0.03  
19 Suku bunga rendah ( 8 % ) 0.01  1  0.01  
20 Kelembagaan masyarakat semakin tertata 0.02  3 0.06  
21 Perkembangan Industri derivat gondorukem yg 

pesat 
0.03  5 0.13  

Jumlah   1.84 
Keterangan : 1 = sangat kurang berpeluang, 2 = kurang berpeluang, 3 = cukup  
                        berpeluang, 4 = berpeluang, 5 = sangat berpeluang 

 

 

 

Tabel 8. Matriks Pembobotan Faktor Internal 

No. Isu Strategis Internal Bobot 
(%) 

Rating Score 

Kekuatan 
1 Mengelola  hutan 2,5 jt Ha di Jawa - Madura ( hutan 

produktif : 1,6 juta Ha = 66 % ) 
0.02 5 0.10 

2 Menghasilkan produk unggulan (  a.l Jati: 300.000 
m3/th dan Gondorukem: 80.000 ton/th ) 

0.03 4 0.11 

3 Salah satu produsen utama kayu Jati dunia 0.03 4 0.11 
4 Menerapkan ISO dan PHL pada KPH utama 0.02 2 0.04 
5 Memiliki jumlah SDM yg besar ( 27.000 org ) 0.02 2 0.03 
6 Memiliki industri bukan kayu yang besar (Produksi 

Gondorukem  sebesar 80.000 ton/th) 
0.02 3 0.07 

7 Memiliki Pusat Pendidikan dan Pusat Penelitian dan 
Pengembangan 

0.02 3 0.05 

8 Memiliki dana pembiayaan perusahaan scr mandiri 0.03 4 0.12 
9 Arus cash masih  liquid ( 2003 - 2007 : diatas Rp 600 

milyar ) 
0.03 4 0.12 

10 Memiliki asset  strategis  ( bangunan dan tanah 
perusahaan )  

0.02 3 0.06 

Jumlah  0.81 3 0.09 
Keterangan : 1 = sangat kurang kuat, 2 = kurang kuat, 3 = cukup kuat, 4 = kuat, 
                     5 =sangat kuat 
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No. Isu Strategis Internal Bobot 
(%) 

Rating Score 

Kelemahan    
1 Potensi standing stock SDH khusunya Jati terus 

menurun dan didominasi oleh KU muda 
0.03 5 0.17 

2 Sebagian lahan hutan terpencar dan rawan bencana  0.02 1 0.02 
3 Pengamanan hutan belum optimal  0.02 4 0.09 
4 Pengelolaan Pinus masih mengacu pada KP.Pinus 

(kayu dan getah )  
0.02 3 0.07 

5 Penambahan tanah kosong masih terus terjadi tiap 
tahun (kegagalan pembangunan hutan) 

0.02 3 0.07 

6 Produktivitas kayu masih rendah ( Jati : 80 m3/Ha, 
mangium : 39 m3 / Ha ) 

0.03 3 0.08 

7 Produktivitas MKP masih rendah 0.02 2 0.04 
8 Sistem pengelolaan dokumen kawasan hutan dan 

tanah perusahaan ( sertifikat ) belum ada 
0.02 3 0.06 

9 Kapasitas terpasang industri belum terpenuhi 0.02 2 0.05 
10 Pengembangan usaha belum maksimal 0.03 4 0.11 
11 a. Arah  memiliki arah yang jelas dalam 

pengembangan industri ( belum ada    master 
plan ) 

0.03 3 0.09 

 b. Kondisi mesin industri sudah terlalu tua  ( out of 
date ) 

0.03 3 0.08 

12 Penentuan harga produk belum berdasarkan HPP 
per produk 

0.03 4 0.13 

13 Pelaksanaan lelang belum merupakan Pricing 
strategy 

0.03 3 0.09 

14 Belum menerapkan sistem pemasaran modern 
(masih konvensional) dan Kebijakan spin off belum 
berhasil dalam menghapus potensial kehilangan 
biaya dan biaya-biaya lain (potensial loss dan 
invisible cost) 

0.03 3 0.10 

15 Laba usaha cenderung menurun 5 tahun terakhir 0.03 4 0.12 
16 Teknologi informasi belum dikuasai dan belum 

mampu menyajikan data dan informasi terkini 
0.02 2 0.04 

17 Manajemen yang sentralistik dan budaya 
perusahaan yg birokratis dan feodal 

0.02 4 0.10 

18 Moral hazzard SDM, Krisis kepemimpinan 
(leadership) 

0.03 5 0.17 

19 Organisasi terlalu gemuk dan fungsional  0.03 3 0.09 
20 Belum diterapkan Pola karir yang jelas dan konsisten  0.03 3 0.09 
21 Tingkat pendidikan SDM rendah (kompetensi 

rendah)  
0.02 4 0.07 

22 Kesejahteraan karyawan masih rendah 0.03 3 0.08 
23 Koordinasi antar direktorat masih lemah  0.03 4 0.12 
24 Humas belum berperan efektif 0.02 3 0.05 
25 Implementasi GCG ( score : 40 ), Malcolm Baldridge 

( score : 288 ) dan Balanced Scored Card masih 
rendah  

0.03 2 0.06 

26 Anak perusahaan ( PT PAK dan PALAWI ) masih 
membebani Perhutani (baca : rugi) 

0.02 4 0.06 

27 Market research dan bisnis inteligent belum optimal 0.03 3 0.10 
Jumlah 2.53 
Keterangan  : 5 = paling lemah, 4 = sangat lemah, 3 = lemah, 2 = cukup lemah,  
                      1 = sedikit lemah 

Tabel 9.   Perhitungan Analisa SWOT 
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No. Indikator Nilai Indikator Nilai 
1. Kekuatan 0.81 Peluang 1.84 
2. Kelemahan 2.53 Ancaman 1.64 
3. Selisih -1.72 Selisih 0.20 

 

Berdasarkan hasil perhitungan analisa SWOT pada Tabel 8  posisi 

Perusaaan saat ini adalah sebagaimana diagram berikut : 

 

Gambar 27.   Posisi Perum Perhutani Berdasarkan Analisa SWOT 

 

Berdasarkan hasil analisa SWOT diketahui bahwa posisi Perum 

Perhutani berada pada kuadran II  (selective maintenance). 

 

Hasil analisis kekuatan-kelemahan-peluang-ancaman (SWOT) yang 

dipetakan memperlihatkan posisi perusahaan pada kuadran II yang 

mengindikasikan bahwa Perum Perhutani masih memiliki peluang 

untuk bertahan (survive) dan berkembang, karena peluang usaha 
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masih terbuka walaupun masih memiliki kelemahan dalam 

menangkap peluang usaha dan mengantisipasi ancaman usahanya.  

Dengan kebersamaan, persatuan dan fokus pada profesionalisme 

didalam pengelolaan hutan sebagaimana dituangkan dalam Visi dan 

Misi Perusahaan, Perum Perhutani harus mampu untuk menghapus 

dan mengurangi kelemahan-kelemahan berikut : 

• Degradasi hutan 

• Krisis kepemimpinan 

• Sistem pemasaran yang pasif 

• Inefisiensi biaya 

• Organisasi yang masih belum efektif dan efisien 

• Kualitas dan kompetensi SDM yang rendah 

 

Sedangkan peluang-peluang yang harus berani diambil dan 

dimanfaatkan dalam rangka mendukung transformasi porto folio 

bisnis dan pengelolaan perusahaan adalah : 

• Peningkatan dan pengembangan bisnis industri pengolahan kayu 

• Peningkatan dan pengembangan industri getah dan minyak  

• Pengembangan industri agroforestry dengan produk antara lain mocal, 

bioetanol, tepung dan pakan ternak yang bersumber dari tanaman umbi-

umbian, sereal dan sorgum, serta pengembangan penyediaan air untuk 

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 

• Pengembangan bisnis industri ekowisata dan jasa lingkungan 

• Optimalisasi aset 

• Pengembangan bisnis lain berbasis hutan dan lahan 

• Pencarian peluang pasar perdagangan karbon dan REDD (reducing emision 

degradation and deforestation) 

 

B. Analisis Daya Tarik dan Daya Saing Perusahaan  
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1. Daya Tarik Industri 

 

Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap daya tarik industri 

Perusahaan adalah : 

§ Kebutuhan pasar  

§ Pertumbuhan pasar  

§ Siklus produk akhir (end product )  panjang  

§ Kompetisi pasar  

§ Hambatan untuk memasuki industri   

§ Industry profitability/kemampu-labaan  

§ Pengaruh teknologi terhadap industri  

§ Tingkat inflasi  

§ Pengaruh regulasi  

§ Ketergantungan industry terhadap skilled man power  

§ Isu-isu sosial  

§ Isu-isu lingkungan (Environmental issues)  

§ Pengaruh produk substitusi  

§ Isu-isu politik (Political issues ) 

§ Isu-isu legalitas (Legal issues ) 

§ Ketersediaan bahan baku  

§ Ketergantungan terhadap pembeli 

 

Tabel   10.   Matriks Analisa Daya Tarik Industri Produk 

No Daya Tarik Industry 1 2 3  4 5 6 7 8 9 
1 Kebutuhan pasar  5 5 5 5 5 5 5 4 5 
2 Pertumbuhan pasar  5 5 4 5 5 5 5 3 5 
3 Siklus end produk panjang  5 5 5 5 5 5 5 5 4 
4 Kompetisi pasar  3 3 4 4 4 2 3 3 4 
5 Hambatan untuk memasuki 

industri   3 4 4 4 4 3 4 4 3 
6 Industry profitability / 

kemampu-labaan  5 4 4 4 5 3 3 4 3 
7 Pengaruh technology thd 

industry  3 4 3 3 2 5 2 4 4 
8 Tingkat inflasi  5 3 3 3 4 2 1 2 3 
9 Pengaruh regulasi  3 3 4 4 4 5 4 4 4 
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10 Ketergantungan industry 
terhadap skilled man power  3 4 3 3 2 2 2 4 4 

11 Sosial Issues  4 2 2 4 4 4 4 2 5 
12 Environmental Issues  4 2 2 4 4 5 1 4 2 
13 Pengaruh produk substitusi  3 5 2 2 4 2 4 3 4 
14 Political Issues  4 4 4 4 5 4 4 4 4 
15 Legal Issues  4 2 3 4 5 4 4 4 3 
16 Ketersediaan bahan baku  2 3 3 4 3 5 5 2 3 
17 Ketergantungan terhadap 

buyer  2 3 2 4 3 2 3 3 4 
Jumlah 63 61 57 66 68 63 59 59 64 
Rata-rata 3.7 3.6 3.4 3.9 4.0 3.7 3.5 3.5 3.8 
1= sangat lemah,2 = lemah, 3 = cukup 
4 = kuat,  5 = sangat kuat 
Keterangan : 
1 =  Kayu olahan 
2 = Jati log 6 = Wisata alam 
3 = Rimba 7 = Agroforestry 
4 = FGS 8 = Minyak Kayu Putih 
5 = Gondorukem & derivat 9 = Lak 

 

2. Daya Saing Perusahaan 

 

Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap daya saing  

Perusahaan adalah : 

§ Pasar produk akhir (Market share end product ) 

§ Pasar (Market share ) bahan baku  

§ Kekuatan penjualan (Sales force ) 

§ Pemasaran (Marketing ) 

§ Layanan pelanggan (Costumer service )  

§ Penelitian dan pengembangan (Research & Developement ) 

§ Manufaktur (Manufacturing ) 

§ Distribusi  

§ Sumber keuangan (Financial resources ) 

§ Citra perusahaan  

§ Perluasan produk (Breadth of product line ) 

§ Mutu (Quality ) 

§ Kompetensi Manajerial (Managerial competence) 

Tabel 11. Matriks Analisa Daya Tarik Saing Produk 
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No 
Kekuatan Bisnis 

(Perhutani) 1 2 3  4 5 6 7 8 9 
1 Market share end product  1 0 0 0 2 2 1 0 0 
2 Market share bahan baku  0 5 5 1 0 0 0 4 4 
3 Sales force  1 1 1 1 2 1 1 1 1 
4 Marketing  2 2 2 2 1 2 1 1 1 
5 Costumer service  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 R & D  1 3 1 2 1 1 1 1 1 
7 Manufacturing  2 3 2 1 4 0 1 3 3 
8 Distribution  3 2 2 2 4 4 1 3 3 
9 Financial resources  4 4 4 4 5 4 4 4 4 
10 Image  4 5 5 2 5 4 5 2 5 
11 Breadth of product line  4 3 3 3 2 4 4 1 3 
12 Quality  4 4 4 2 5 2 1 5 3 
13 Managerial competence 2 4 2 2 3 2 1 1 2 

Jumlah 29 37 32 23 35 27 22 27 31 
Rata-rata 2.2 2.8 2.5 1.8 2.7 2.5 1.8 2.3 2.6 
 
Keterangan : 
1 =  Jati olahan 
2 = Jati log 6 = Ecotourism 
3 = Rimba 7 = Agroforestry 
4 = FGS 8 = MKP 
5 = Gondorukem & derivat 9 = Lak 
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Gambar 28. Matriks Daya Tarik Industri dan Kekuatan Bisnis 

I . DAYA TARIK PASAR 

No. 
FAKTOR YANG 
BERPENGARUH 1 2 3 4 5 6 7 8 Bobot Skala Nilai 

                    Jumlah %     
                          

1 Ukuran Pasar   3 2 2 1 1     9 15 5 75 
2 Pertumbuhan Pasar 1   2 2 1 1     7 12 4 48 
3 Marjin Laba 2 2   3 3 2     12 20 3 60 
4 Tingkat Kompetisi 2 2 1   2 1     8 13 2 26 
5 Sosial, Politik, Hukum 3 3 1 2   1     10 17 2 34 
6 Kebutuhan Modal 3 3 2 3 3       14 23 3 69 

                            
                            
  Jumlah                 60 100   312 

II. DAYA SAING PASAR 

No. 
FAKTOR YANG 
BERPENGARUH 1 2 3 4 5 6 7 8 Bobot Skala Nilai 

                    Jumlah %     
                            

1 Ukuran Pasar   2 1 1 2 1 1 2 10 9 2 18 

2 
Pertumbuhan Pangsa 
pasar 2   2 1 2 1 1 2 11 10 1 10 

3 
Pengelolaan Sumber 
Daya Hutan 3 2   2 3 3 2 3 18 16 2 32 

4 Fasilitas 3 3 2   2 3 2 3 18 16 2 32 
5 Karakteristik 2 2 1 2   2 2 1 12 11 4 44 
6 Efektifitas Promosi 3 3 1 1 2   2 3 15 13 2 26 
7 Pelayanan 3 3 2 2 2 2   2 16 14 1 14 
8 Effisiensi Biaya 2 2 1 1 3 1 2   12 11 1 11 
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BAB  IV.  ASUMSI PENYUSUNAN  RJP 2008-2012 
 

  
A. Asumsi Faktor Eksternal 

 
 
1. Bidang Politik & Hukum 

 
 

§ Kebijakan dan Peraturan Pemerintah mendukung bisnis kehutanan. 

§ Tidak terjadi gejolak politik yang mengganggu stabilitas nasional dalam 

lima tahun ke depan. 

§ Adanya kepastian hukum dan konsekuensi hukum yang jelas dan tegas 

terhadap setiap pelanggaran hukum, khususnya  menyangkut tindak 

pidana gangguan keamanan hutan. 

 

2. Bidang Ekonomi 
 
 

§ Berkembangnya industri hilir dengan bahan baku hasil hutan. 

§ Tingkat inflasi dalam lima tahun ke depan 6,5 %. 

§ Nilai tukar rupiah terhadap US Dollar tetap Rp 9.100. 

§ Berkembangnya peluang ekspor produk-produk kayu olahan yang 

berdampak kenaikan harga 3 % tiap tahun.  

§ Meningkatnya kecenderungan kebutuhan (trend) bahan bakar bioetanol. 

 

3. Bidang Sosial Budaya 
 
 

§ Dalam 5 tahun tidak terjadi gejolak sosial yang dapat mengganggu  

bisnis Perusahaan. 

§ Kesadaran masyarakat sekitar terhadap fungsi dan manfaat sumber 

daya hutan yang akan berdampak kepada terkendalinya keamanan 

SDH.  
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B. Asumsi Faktor Internal 
 

 
A. Bidang Potensi Sumberdaya Hutan 

 
 
§ Potensi sumber daya hutan meningkat. 

 

B. Bidang Produksi Hasil Hutan 

 

§ Estimasi rata-rata komposisi sortimen hasil tebangan kayu Jati AI = 35 

% : AII = 24 % : AIII = 41 %, Rimba AI = 38 % : AII= 38 % : AIII = 

24%. 

§ Kenaikan produksi Getah Pinus rata-rata 4 % per tahun, Gondorukem 

dan Terpentin 4 %, Daun Kayu Putih 15 % dan Minyak Kayu Putih 11 

%. 

 

C. Bidang Industri 

 

§ Economic Value Added (EVA) industri pengolahan kayu minimal 15%. 

§ Jumlah intake Jati dari total produksi  tahun 2009 = 32 %; 2010 =  

40%, 2011  dan 2012 = 47 %.  

§ Rendemen hasil industri rata-rata Gondorukem 70 %, Terpentin 14 % 

dan Minyak Kayu Putih 0.8 %. 

 

D. Bidang Pemasaran 

 

§ Harga rata-rata kayu bundar Jati mengalami kenaikan setiap tahun 

masing-masing untuk sortimen AIII naik 5 %, AII 7.5 % dan AI 10 %, 

sedangkan kayu bundar Rimba naik 10 % per tahun untuk setiap 

sortimen. 
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§ Harga jual  ekspor kayu olahan meningkat 3 % per tahun. 

 

E. Bidang Keuangan 

 

§ Peningkatan gaji karyawan dan kesejahteraan naik rata-rata  18 %. 

 

F. Bidang Hukum 

 
Tidak ada perubahan kebijakan Pemerintah khususnya yang menyangkut 

pengelolaan Perum Perhutani. 

 
C. Asumsi Penyusunan Proyeksi 

1. Areal Tanaman 
 

Pelaksanaan tanaman rutin asal tebangan A dan penanaman  tanah-tanah 

kosong sebagai upaya rehabilitasi hutan dan direncanakan selesai tahun 

2010.  Disamping itu, dilakukan pula penanaman lahan-lahan kritis di luar 

kawasan hutan.  Upaya redesign kawasan diprioritaskan pada areal tanah 

kosong, Tanaman Jati Bertumbuhan Kurang (TJBK), Tanaman kayu Lain  

(TKL), Tanaman Jenis Kayu Lain ( TJKL). 

 

2. Produktivitas Kayu & Bukan Kayu 
 

Produktivitas hasil hutan (kayu dan bukan kayu) didasarkan pada 

produktivitas empiris dengan memperhitungkan kondisi SDH yang ada, 

yang dalam 5 tahun mendatang belum dapat menghasilkan peningkatan 

produktivitas secara signifikan. 
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3. Keuangan 
 

a. Asumsi harga rata-rata masing-masing produk (kayu bulat & bukan 

kayu)   sebagaimana tabel berikut : 

 

Tabel 12.   Proyeksi  Harga Rata-rata Produk 2008-2012 

Sat. 2008 2009 2010 2011 2012
Kayu  Jati

- AI Rb. Rp/M3 1,002              1,102              1,212              1,333              1,467              
- AII Rb. Rp/M3 2,182              2,346              2,522              2,711              2,914              
- AIII Rb. Rp/M3 4,116              4,321              4,537              4,764              5,003              

Kayu  Rimba
- AI Rb. Rp/M3 341                 376                 413                  454                  500                  
- AII Rb. Rp/M3 559                 615                 676                  744                  818                  
- AIII Rb. Rp/M3 881                 969                 1,066              1,172              1,289              

Gondorukem Rp/Ton 7,254,000      8,417,500      8,872,500      9,555,000      10,465,000    
Terpentin Rp/Ton 7,900,000      9,100,000      10,010,000    10,465,000    10,920,000    
MKP curah Rp/Kg 100,000         110,000         112,500          115,000          117,500          
Kopal Rp/Ton 5,980,453      6,250,000      6,500,000      6,750,000      7,000,000      
Seedlak Rp/Ton 22,373,842   23,205,000    23,660,000    24,570,000    25,480,000    

Uraian

 

b. Biaya-biaya pegawai  (termasuk tunjangan dan kesejahteraan) 

mengalami kenaikan rata-rata 18 % per tahun. 
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BAB  V.   TUJUAN,  SASARAN  DAN  STRATEGI 
  
 
 
A. Tujuan Perusahaan 
 

 

Dalam jangka 2008 – 2012, tujuan Perusahaan meliputi tujuan jangka panjang 

yang kemudian diuraikan kedalam tujuan jangka menengah dan tujuan jangka 

pendek  sebagaimana diuraikan dibawah. 

Tujuan Jangka Panjang 
 
f. Pengelolaan Sumberdaya Hutan secara lestari beserta seluruh manfaat dan 

fungsinya sebagai sistem penyangga kehidupan (life support system). 

g. Pengembangan dan pengelolaan industri kayu terpadu (intergarted wood 

industry), industri gondorukem dan derivatnya, industri minyak-minyak 

atsiri (minyak kayu putih, Ylang-ylang, nilam, dll.), industri butiran lak 

(seedlak), industri berbasis agroforestri (pangan dan bioenergi), industri 

ekowisata dan industri berbasis jasa lingkungan lainnya. 

h. Aliansi strategis dan sinergi  BUMN bersama MDH dalam kegiatan ekonomi 

dan pengelolaan hutan dan lahan hutan dengan azas manfaat mutual 

(mutual benefit) untuk kesejahteraan masyarakat. 

i. Menjadi perusahaan kehutanan yang modern berbasis teknologi informasi 

dengan SDM yang profesional. 

j. Menjadikan “Riset & Development” sebagai “Sumber Inovasi Tiada Henti” 

untuk pengembangan perusahaan. 

 
 
Tujuan Jangka Menengah 
 

Tujuan Jangka Menengah merupakan uraian lebih rinci dari Tujuan Jangka 

Panjang berdasarkan kepada kemampuan perusahaan dan kondisi eksternal 

yang memungkinkan.  Utamanya adalah meningkatkan nilai perusahaan guna 

mempercepat proses pemulihan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan,   

melalui : 
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i. Meningkatkan mutu tegakan hutan tanaman dan sumberdaya hutan serta 

mengoptimalkan manfaat hutan dan lahan hutan meliputi aspek ekonomi, 

sosial dan lingkungan. 

j. Meningkatkan EVA (Economic Value Added) dari pengembangan industri 

berbasis hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekosistem hutan, plasma 

nutfah serta dari kegiatan optimalisasi produktivitas lahan. 

k. Menerapkan secara kontinyu Sistem Manajemen Mutu (SMM) didalam 

pengelolaan hutan lestari dan proses industri yang berkelanjutan. 

l. Revitalisasi dan pemantapan organisasi perusahaan yang modern serta 

kelembagaan koperasi masyarakat desa hutan yang mengakar dan 

mandiri. 

m. Penyempurnaan manajemen administrasi dan keuangan berbasis sistem 

tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara bertahap dan 

berkesinambungan. 

n. Revitalisasi dan penguatan peran dan fungsi  Riset & Development didalam  

mendukung Pengelolaan Hutan Lestari serta pengembangan usaha baru 

strategis yang bernilai tinggi. 

o. Mengembangkan kompetensi Sumberdaya Manusia yang inovatif, kreatif 

dan handal secara berkesinambungan dan sistematis. 

p. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan membantu pemerintah dalam 

upaya meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa hutan. 

 
 
Tujuan Jangka Pendek 
 
Tujuan Jangka Pendek sebagai terjemahan dari tujuan jangka menengah yang 

diartikulasikan kedalam tujuan tahunan dari rencana kegiatan dan anggaran 

perusahaan, yang akan dimulai pada tahun 2009.  Secara terperinci Tujuan 

Jangka Pendek diuraikan dibawah dan dikelompokkan kedalam 4 tujuan 

strategis yakni : 

e. Menerapkankan Pengelolaan Hutan Lestari untuk seluruh Unit Manajemen 

Pengelolaan Hutan (Forest Management Unit = KPH) : 
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1) Menghentikan degradasi sumberdaya hutan 

2) Redesign dan normalisasi potensi tegakan dan sumberdaya hutan 

3) Meningkatkan mutu sumberdaya hutan melalui penggunaan 

bioteknologi dan budidaya intensif 

4) Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen pohon per pohon. 

5) Mengembangkan hutan rakyat lestari berbasis ekobisnis. 

6) Menyelamatkan pulau Jawa terkait dengan pemanasan global (global 

warming), penurunan emisi dari degradasi dan deforestasi (REDD, 

Reduce Emission from Degradation & Deforestation), Mekanisme 

Pembangunan Bersih (CDM, Clean Development Mechanism) dan 

perdagangan karbon (carbon trade) dengan melakukan penanaman di 

dalam dan di luar kawasan hutan. 

f. Pengembangan dan Penguatan Industri : 

1) Meningkatkan kapasitas industri kayu dan bukan kayu. 

2) Mengembangkan industri berbasis agroforestri. 

3) Mengembangkan industri berbasis ekowisata, jasa lingkungan, kekayaan 

plasma nutfah dan perdagangan karbon. 

4) Menerapkan teknologi pada industri dan menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses 

industri dan bisnis. 

5) Meningkatkan pendapatan melalui pengembangan dan revitalisasi 

sistem pemasaran dan peningkatan kapasitas “market intelegent”. 

g. Pengembangan Kelembagaan dan SDM : 

1) Mengembangkan organisasi berdasarkan portofolio bisnis perusahaan. 

2) Meningkatkan kompetensi SDM, sistem remunerasi dan sistem 

manajemen kinerja (meritokrasi). 

3) Meningkatkan kapasitas R & D untuk peningkatan produktivitas SDH 

dan penerapan PHL secara menyeluruh. 

4) Revitalisasi dan pembenahan Sistem Pengelolaan Kas (cash manage-

ment) dan mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban 

secara GCG. 
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5) Revitalisasi bidang hukum khususnya Hukum keAgrarian dan Hukum 

Bisnis, serta bidang kehumasan. 

6) Meningkatkan kompetensi SDM masyarakat di dalam dan di sekitar 

hutan melalui kelembagaan Koperasi. 

h. Peningkatan Laba Usaha dan Kesejahteraan Masyarakat : 

3) Meningkatkan laba perusahaan melalui peningkatan pendapatan dan 

pengendalian biaya. 

4) Melibatkan koperasi masyarakat desa hutan dalam kegiatan-kegiatan 

ekonomi dan bisnis perusahaan berbasis hutan dan lahan. 

 
B. Sasaran Perusahaan 
 
 

1. Sasaran Korporasi 

 

Sasaran Perusahaan tahun 2008-2012 sebagai berikut : 

1. Meningkatnya  potensi SDH. 

2. Percepatan rehabilitasi lahan kritis dan lahan marjinal di luar kawasan 

hutan di P. Jawa dalam bentuk ekobisnis untuk mencapai sasaran 30% 

tutupan hutan di P. Jawa. 

3. Pengembangan industri (wisata alam, kayu, pengolahan getah dan 

derivatnya, jasa lingkungan, dan industri agroforestry). 

4. Meningkatnya laba usaha. 

5. Meningkatnya kesejahteraan karyawan. 

6. Meningkatnya kesejahteraan MDH. 

7. Meningkatnya core kompetensi  SDM. 

8. Meningkatnya kompetensi sistem supporting administrasi dan 

keuangan. 

9. Mengembangkan penyediaan cadangan pangan dan energi.  

10. R & D sebagai pusat inovasi dan pengembangan perusahaan.  

 

 

 



 
 

 | DOKUMEN PHT 108 
 

2. Sasaran Bisnis Perusahaan 
  

 

Berdasarkan pemetaan produk, dalam 5 tahun yang akan datang 

Perusahaan akan melakukan pengembangan bisnis/produk : 

§ Industri kayu (kayu olahan)   

Guna peningkatan pendapatan akan dilakukan revitalisasi industri (SDM, 

infrastruktur), pengembangan industri finished product (baik produk 

kayu solid, produk engineering maupun panel atau veneer), serta 

pembangunan pabrik plywood berbahan baku kayu lunak (FGS).  

Industri RST masih dipelihara untuk mendukung ekonomi lokal. 

§ Gondorukem & derivat   

Produk derivat gondorukem dalam 5 tahun yang akan datang  

merupakan produk  non kayu unggulan bagi Perusahan dengan  daya 

tarik pasar yang tinggi. Pengembangan industri ini didukung dengan 

penetapan kebijakan tentang perubahan dari Kelas Perusahan (KP)  

Pinus menjadi KP Getah. 

§ Industri agroforestri   

Dengan meningkatnya trend kebutuhan bahan bakar bioetanol dan 

kebutuhan penyediaan pangan nasional yang merupakan peluang bagi 

Perusahaan, maka dalam 5 tahun ke depan  dikembangkan inovasi 

industri agroforestry  dengan produk antara lain;  bioetanol, tepung, 

mocal, pakan ternak.  

§ Minyak kayu Putih 

Pengembangan produk minyak kayu Putih, yang selama ini terbatas 

kepada penjualan minyak kayu Putih curah, dengan inovasi industri 

minyak kayu Putih kemasan untuk mendapatkan peningkatan added 

value daun kayu Putih serta dengan melakukan perluasan dan 

peremajaan daun kayu Putih. 
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§ Wisata alam 

Wisata alam  merupakan peluang bagi Perusahaan untuk meningkatkan 

pendapatan melalui pengembangan kualitas sarana prasarana, 

perbaikan pelayanan dan inovasi daya tarik wisata. 

§ Lak 

 Meskipun memiliki kontribusi yang kecil terhadap total pendapatan 

Perusahaan, namun lak dan turunannya (seedlak) memiliki daya tarik 

dan daya saing yang tinggi bagi Perusahaan. Intensifikasi pengelolaan 

lak melalui pengembangan tanaman kesambi dilakukan untuk 

memperoleh mutu dan kuantitas lak yang meningkat. 

§ Kayu bundar (log)  

Produk kayu bundar masih merupakan bisnis yang tetap dipelihara 

secara intensif oleh Perusahaan untuk mendukung ekonomi lokal. 

 
 

Gambar  29.   Arah Pengembangan Bisnis  2008-2012 
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3. Sasaran Fisik 

 

a. Optimalisasi SDH  

 

Diarahkan untuk mencapai peningkatan keluasan hutan produktif, baik 

pada kelas Perusahaan Jati maupun  Rimba, melalui redesign kelas 

Perusahaan dengan sasaran pencapaian luas masing-masing jenis 

tanaman sebagai berikut : 

Tabel 13.  Sasaran Fisik Luas Masing-2 Jenis Tanaman  
  Tahun 2008-2012  

Ha % Ha %

Jumlah Jati 575,570           55.6     680,000         53.2      20,886             
- Jati JPP 150,288           14.5     254,718         19.9      20,886             

- Jati APB 425,282           41.1     425,282         33.3      -                   
Jumlah Rimba 459,779           44.4     597,341         46.8      27,512             

- Pinus 240,247           23.2     300,000         23.5      11,951             
- Mahoni 100,226           9.7       100,226         7.8        -                   

- Damar 12,016             1.2       15,000           1.2        597                  
- Kayu Putih 25,296             2.4       32,000           2.5        1,341               

- Kesambi 4,643               0.4       10,000           0.8        1,071               
- Sengon  (FGS) 15,604             1.5       50,000           3.9        6,879               

- Ac. mangium (FGS) 19,117             1.8       25,000           2.0        1,177               
- Mindi (FGS) 22,515             2.2       30,000           2.3        1,497               

- Karet -                   -       15,000           1.2        3,000               
- Jenis lainnya 20,115             1.9       20,115           1.6        -                   

Jumlah 1,035,349       -       1,277,341     -        48,398            

Jenis Tanaman
Th. 2008 Th. 2012 +/- Rata-

2/Tahun (Ha)

 

b. Reboisasi & Rehabilitasi Hutan 

Tabel 14. Sasaran Fisik Reboisasi  Tahun 2008-2012 
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Ha % Ha %
Jati 37,625          32.9     14,000           31.8      (5,906)             
Rimba 67,522          59.0     30,000           68.2      (9,381)             
RHL 2,807             2.5       -                  -        (702)                 
Trubusan 6,535             5.7       -                  -        (1,634)             

Jumlah 114,489        35.3     44,000           31.8      (17,622)           
Tanaman luar kws.
a. Ekobisnis 1,150             29.9     120,000         24.9      23,770             
b. Hutan rakyat -                 500,000         125,000          

Uraian
Th. 2008 Th. 2012 +/- Rata-

2/Tahun (Ha)

 

 

c. Produksi Kayu  

 Tabel 15. Sasaran Fisik Produksi Kayu  Tahun 2008-2012 

M3 % M3 %
Jati 441,035        45.9     409,300             53.9      (7,934)             

Rimba 518,801        54.1     350,302             46.1      (42,125)           
Jumlah 959,836        100.0   759,602             100.0   (50,059)           

Uraian
Th. 2008 Th. 2012 +/- Rata-

2/Tahun (M3)

 

d. Produksi Non Kayu  

Tabel 16. Sasaran Fisik Produksi Non Kayu  Tahun 2008- 
 2012 

Sat Volume Sat. Volume

Getah Pinus Ton 81,740          Ton 88,872        1,783           

Daun Kayu Putih Ton 39,924          Ton 62,647        5,681           
Getah Damar Ton 352               Ton 388              9                   

Lak Cabang Ton 1,023            Ton 1,242           55                 

Uraian
Th. 2008 Th. 2012 +/- Rata-

2/Tahun 

 

e. Industri Kayu 

Tabel 17. Sasaran Fisik Industri Kayu  Th.  2008-2012 
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Sat Volume Sat. Volume
Lumber
- RST-GF M3 86               M3 4,942            1,214             
- Jeblosan M3 3,858          M3 9,054            1,299             
- Komponen M3 410             M3 11,543          2,783             
- Vi Stock M3 1,969          M3 2,315            86                  
- Sisa slice M3 314             M3 324               2                    
- Sortimen C1 M3 -              M3 -                -                 
Panel -              -                -                 
- Reng M3 -              M3 -                -                 
- Parquet M3 118             M3 942               206                
- Flooring, decking M3 2,258          M3 39,369          9,278             
- FJL, FJLB, FJLF M3 590             M3 1,111            130                
- Lokal M3 -              M3 -                -                 
Housing -              -                -                 
- Housing comp. M3 130             M3 1,758            407                
- Door M3 -              M3 -                -                 
Veneer M3 -              M3 -                -                 
- Veneer sayat M2 1,008          M2 1,283            69                  
- Penempelan vi M3 77,885        M3 110,987       8,276             
Plywood -              -                -                 
- TOP M2 -              M2 108               27                  
- Plywood FGS Lbr. -              Lbr. 9,722            2,430             
Furniture -              -                -                 
- Garden Furniture M3 5,729          M3 12,215          1,622             
- Indoor/Rimba M3 110 M3 2,107            499                

Uraian
Th. 2008 Th. 2012 +/- Rata-

2/Tahun 

 
 
 

f. Industri Non Kayu 

Tabel 18. Sasaran Fisik Industri  Non Kayu   
 Tahun 2008-2012 
 

Sat Volume Sat. Volume
Gondorukem Ton 56,512          Ton 62,210                    1,425               
Terpentin Ton 11,075          Ton 12,442                    342                  
Minyak kayu Putih (curah) Ton 317               Ton 343                          7                       
Minyak kayu Putih (kemasan) Ton -                Ton 145                          48                    
Seedlak Ton 186               Ton 323                          34                    

Uraian
Th. 2008 Th. 2012 +/- Rata-

2/Tahun 

 

g. Penataan SDM 

Tabel  19. Sasaran Penataan SDM   Tahun 2008-2012 
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Sat Volume Sat. Volume

Pegawai Org. 13,604         Org. 9,098           (1,127)             

Pekerja Pelaksana Org. 11,533         Org. 14,744         803                  

PKWT Org. 3,661            Org. -               (915)                 

Jumlah Org. 28,798         Org. 23,842         (1,239)             

Uraian
Th. 2008 Th. 2012 +/- Rata-

2/Tahun 

 

h. Sasaran Keuangan 

Berdasarkan proyeksi neraca dan laba-rugi dari tahun 2008 sampai 

dengan 2012, rasio keuangan diproyeksikan sebagai berikut : 

Tabel 20. Sasaran Keuangan   Tahun 2008-2012 

2008 2012

Pendapatan Jt. Rp 2,456,380         3,885,299         357,230   

Biaya Jt. Rp 2,319,878         3,701,705         345,457   

Laba sebelum pajak Jt. Rp 136,502             183,594             11,773      

PM Jt. Rp 5.76% 4.86% 0%

OMR Jt. Rp 2.72% 2.57% 0%

Uraian Sat
Tahun +/- Rata-

2/Tahun

 

 

 

 

i. Agroindustry  
Tabel 21.  Rencana Agroindustry 2008-2012 

2008 2012
Industri Agroforestry -             

- Bioetanol Jt. Rp -                     160,671             40,168      

- Tepung sorghum Jt. Rp -                     226,599             56,650      

- Pakan ternak Jt. Rp -                     61,800               15,450      

- Karet Jt. Rp -                     10,433               2,608         

- Mocal Jt. Rp -                     115,920             28,980      

Uraian Sat
Tahun +/- Rata-

2/Tahun
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Gambar  30.  Industri Bioetanol dari Cassava  
 Sebagai Peluang Bisnis   
 
 

C. Strategi Korporasi 

 

Strategi korporasi ditetapkan dengan memperhatikan posisi Perusahaan sesuai 

hasil analisis SWOT.  Dari analisis SWOT, tampak bahwa posisi Perusahaan 

berada pada kuadran II (selective maintenance) menunjukkan bahwa peluang 

yang dimiliki Perusahaan lebih besar dibandingkan ancaman yang dihadapi, 

tetapi kelemahan Perusahaan lebih besar dari kekuatannya.     
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Gambar  31.    Proyeksi  Posisi  Perusahaan 2012 

 

Posisi Perusahaan dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk berubah dari 

kuadran II ke kuadran I melalui strategi : 

i. Pembenahan dan Pemantapan (Steadiness) 

Pada tahap awal (jangka pendek) dimana Perusahaan masih dalam kondisi 

krisis, maka strategi yang diterapkan adalah pembenahan dan pemantapan 

(steadiness). Segala upaya diarahkan untuk mempertahankan keberadaan 

Perusahaan dan Sumberdaya Hutan beserta seluruh fungsi dan perannya 

secara terintegrasi (comprehensive).  Strategi Steadiness ini dilaksanakan 

melalui inisiatif : 

a. Penyelamatan (Rescue) sumberdaya hutan dan perusahaan dengan 

melakukan upaya-upaya terobosan (breakthrough) :  

§ Redesign kelas Perusahaan dengan penetapan KP Getah Pinus 

(penghentian tebangan A Pinus), pengembangan KP FGS, Karet, KP 

Kayu Putih unggul dan optimalisasi daur KP Jati. 

§ Pengembangan pemanfaatan kawasan (lahan) hutan untuk 

penanaman palawija antara lain cassava dan sorghum untuk 

pengembangan industri pangan dan energi. 
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§ Diversifikasi produk industri hasil hutan bukan kayu antara lain 

minyak Kayu Putih kemasan dan derivative Gondorukem. 

§ Peningkatan komposisi BBI (intake) untuk industri kayu  guna 

meningkatkan nilai tambah (added value) hasil hutan kayu dari 19 % 

menjadi 54 % jumlah produksi kayu. 

§ Pengendalian biaya  (cost reduction) sebesar 10 % dengan 

monitoring  secara ketat setiap bulan dengan pengalokasian 

anggaran per tri wulan. 

§ Minus growth sebesar maksimal 50 % dalam rekruitmen karyawan. 

§ Pembentukan Tim Transformasi untuk mengawal penyelamatan dan 

perubahan Perusahaan.  

§ Melakukan inventarisasi SDH yang dapat diarahkan sebagai potensi 

yang dapat dipasarkan melalui skema REDD, CDM dan carbon trade. 

§ Pengembangan hutan rakyat melalui ekobisnis, kerja sama 

kemitraan dengan pihak ketiga, dan keterlibatan masyarakat. 

§ Melakukan trading kayu rakyat dan industrinya. 

§ Penguatan potensi masyarakat sekitar hutan melalui pendidikan dan 

pengembangan kelembagaan keuangan masyarakat berupa 

koperasi.  

§ Mencari sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk 

mendukung pembiayaan pengembangan hutan rakyat, penguatan 

potensi masyarakat, dan trading kayu antara lain dari  deviden, 

PKBL, CSR, Dana Reboisasi (DR), dana BLU, KKP, Dana Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). 

§ Menerapkan manajemen kinerja berbasis  kompetensi. 

b. Penguatan kepemimpinan (leadership) dan kompetensi SDM 

(competency based human resources management). 

c. Restrukturisasi Organisasi 

Untuk meningkatkan efektivitas organisasi sehingga dapat merubah 

posisi Perusahaan dari Kuadran II ke Kuadran I, maka restrukturisasi 

organisasi harus dilakukan dengan lebih memfokuskan pada penangan 
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bisnis (produk – pasar) secara terintergrasi.  Hal ini dicapai melalui 

penerapan bentuk organisasi divisional yang dipadukan dengan 

organisasi regional pada tingkat unit bisnis serta didukung oleh organ 

fungsional pada tingkat kebijakan strategis. 

d. Pengembangan kepuasan pelanggan (customer satisfaction 

development) sebagai tolok ukur pengembangan perusahaan. 

 

ii. Pertumbuhan (Growth) 

Tahap berikutnya untuk jangka menengah dan jangka panjang,  strategi 

pengusahaan yang diterapkan adalah strategi pertumbuhan (growth), yang 

ditempuh dengan inisiatif :  

a. Integrasi vertikal – Bisnis Hulu Hilir : mengembangkan industri hilir 

secara terpadu dengan peningkatan produksi bahan baku di hulu 

berbasis hutan dan lahan 

b. Diversifikasi porto folio binis : mengembangkan porto folio bisnis baru 

seperti industri pengolahan hasil agroforestri (bioethanol, tepung, dan 

derivatif lainnya), industri ekowisata dan resort, perdagangan berjangka 

/ bursa kayu dan bukan kayu, perdagangan jasa lingkungan dan karbon, 

dan lain-lain. 

 

Kegagalan penerapan grand strategi yang bermakna kegagalan perubahan 

akan berakibat : 

a. Menurunnya kepercayaan (trust) stakeholders dan meningkatnya 

ancaman eksternal. 

b. Menurunnya kepercayaan (trust) karyawan kepada manajemen dan 

memberi peluang munculnya  konflik internal. 

c. Meningkatnya krisis dan kelemahan internal. 

 

Apabila hal-hal tersebut di atas terjadi, maka akan menggeser posisi 

Perusahaan dari kuadran II ke kuadran IV yang bermakna makin sulitnya 
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posisi Perusahaan untuk survive.  Hal ini tergambarkan dari kelemahan 

internal yang makin meningkat dan nilai ancaman eksternal yang lebih 

tinggi dari peluangnya. 

 

Pemetaan strategi untuk mencapai posisi Perusahaan ke depan adalah 

sebagai berikut : 

 

Gambar   32.  Peta Strategi Pencapaian Tujuan dan  
  Sasaran 2008-2012 
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D. Kebijakan Korporasi 

 

1. Unit sebagai SBU diberikan otoritas kewenangan  kecuali  di bidang 

keuangan, SDM, strategi pemasaran dan harga dasar, perencanaan SDH, 

perencanaan bisnis dan korporasi, serta pelepasan asset.  

2. Pengembangan industri  kayu, getah, minyak dan derivatnya, industri 

wisata alam, jasa lingkungan,  dan industri agroforestry  dapat dilakukan   

melalui aliansi bisnis strategis. 

3. Pengembangan sistem informasi manajemen  terpadu. 

4. Restrukturisasi organisasi   yang transformatif. 

5. Optimalisasi potensi SDH melalui redesign dan normalisasi.  

6. Implementasi manajemen kinerja dan manajemen mutu. 

7. Pengembangan SDM  berbasis kompetensi. 

8. Pengembangan dan pemanfaatan R & D  (Penelitian dan Pengembangan) guna 

peningkatan produktifitas SDH. 

9. Peningkatan daya dukung DAS melalui ekobisnis secara sinergi dengan  BUMN 

lain. 
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BAB VI.  PROYEKSI  & ANGGARAN  BIAYA  
 
 
 
A. Proyeksi Pendapatan 

 

Pendapatan perusahaan tahun 2008-2012 (tanpa pendapatan lain-lain) rata-

rata per tahun tercapai Rp 3,009 trilyun dan diproyeksikan mengalami 

peningkatan rata-rata per tahun sebesar 13 %. Sejalan dengan sasaran 

portofolio bisnis Perusahaan ke depan, maka pendapatan hasil industri kayu 

dan hasil hutan bukan kayu diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata 34 

% per tahun.   

 

Gambar 33.  Proyeksi Pendapatan Tahun 2008-2012 

 

B. Proyeksi  Biaya 

 

Biaya perusahaan tahun 2008-2012 diproyeksikan rata-rata per tahun sebesar 

Rp 3,052 Trilyun, terdiri dari HPP, biaya usaha dan biaya lain-lain. Terdapatnya 

upaya perbaikan peningkatan kesejahteraan karyawan, pengembangan industri 
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kayu dan agroindustri menyebabkan kecenderungan meningkatnya biaya 

perusahaan tahun 2008-2012, rata-rata sebesar 13 % per tahun. 

 

Gambar 34.  Proyeksi Biaya  Tahun 2008-2012 

 

C. Proyeksi Laba Rugi 

 
Laba sebelum pajak diproyeksikan rata-rata per tahun sebesar     Rp 144 

Milyar  dengan rata-rata peningkatan sebesar 10 %.  Proyeksi pencapaian laba 

kotor, laba usaha, laba sebelum pajak, profit margin dan operating margin 

ratio sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel  23.  Proyeksi  Laba Rugi  Perusahaan Tahun  2008-2012 

NOMOR
REK. NAMA REKENING 2008 2,009       2010 2011 2012

1 2 3 4              5 6 7
3 PENDAPATAN

PENJUALAN DALAM NEGERI
3.1-3.3 HASIL KAYU TEBANGAN 1,369,527 997,958      815,129 720,442 736,870
3.4-3.6 HASIL KAYU OLAHAN 177,763 299,474      580,271 684,809 703,979
3.7-3.8 HASIL HUTAN LAINNYA 254,658 338,644      667,186 812,028 916,770

JUMLAH PENJUALAN D.N.  1,801,948 1,636,076   2,062,585 2,217,279 2,357,619
PENJUALAN LUAR NEGERI

3.4-3.6 HASIL KAYU OLAHAN 214,163 507,424      699,091 825,035 848,131
3.7-3.8 HASIL HUTAN LAINNYA 354,025 431,333      451,378 523,271 568,599

JMLH PENJUALAN L.N. 568,188 938,757      1,150,469 1,348,306 1,416,729
1 US$ =  Rp. 9.100,- 568,188 938,757      1,150,469 1,348,306 1,416,729

JUMLAH PENDAPATAN 2,370,136 2,574,833   3,213,054 3,565,585 3,774,348
4 HARGA POKOK PENJUALAN (HPP)
4.1 HPP KAYU TEBANGAN 1,295,737 1,222,320   1,163,645 1,248,573 1,269,851
4.2 HPP KAYU OLAHAN 82,150 99,124        358,299 411,474 481,963
4.3 HPP HASIL HUTAN LAIN 390,328 500,343      761,043 853,795 906,661

JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN 1,768,215 1,821,787   2,282,987 2,513,842 2,658,475
LABA KOTOR 601,921 753,046      930,067 1,051,743 1,115,873

5 BIAYA USAHA
5.1-5.2 BIAYA PEMASARAN 90,111 105,531      117,210 125,655 127,753
5.3 BIAYA UMUM & ADMINISTRASI 447,416 614,782      748,303 847,316 891,255

JUMLAH BIAYA USAHA 537,527 720,313      865,513 972,971 1,019,008
LABA USAHA 64,394 32,733        64,554 78,772 96,865

6. PENDAPATAN/ BIAYA LAIN-LAIN
6.1 PENDAPATAN LAIN-LAIN 86,244 89,872        97,820 104,179 110,950
6.2 BIAYA LAIN-LAIN 14,137 20,052        21,355 22,743 24,222

 LABA NON USAHA 72,107 69,820        76,465 81,436 86,728
LABA SEBELUM PAJAK 136,501 102,553      141,019 160,208 183,594

PAJAK PENGHASILAN BADAN 40,950        30,766        42,306         48,062           55,078         
LABA BERSIH 95,551 71,787        98,713 112,145 128,516

PROFIT MARGIN 5.76% 3.98% 4.39% 4.49% 4.86%
OPERATING MARGIN RATIO 2.72% 1.27% 2.01% 2.21% 2.57%

Tahun

 

 

D. Proyeksi Neraca 

 

Proyeksi total aktiva tahun 2008 sebesar Rp. 1,400 trilyun dan pada akhir 

jangka (tahun  2012) menjadi Rp. 1.677  trilyun, dengan  proyeksi 

pertumbuhan aktiva meningkat rata-rata  5% per tahun.  Jumlah ekuitas 

perusahaan diproyeksikan bertambah dan diproyeksikan pada akhir jangka 

sebesar Rp. 1.677 trilyun. 



 
 

 | DOKUMEN PHT 123 
 

 

Tabel 24.  Proyeksi Neraca Keuangan Perusahaan   Tahun  2008-2012 
(Dalam Jutaan Rupiah) 

 

No. URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7
A. AKTIVA
I. AKTIVA LANCAR 1,104,562    1,132,662    1,133,682    1,197,466    1,284,445    
II. PENUGASAN PEMERINTAH -              -              -              -              -              
III. INVESTASI JGK. PANJANG 24,601        24,601        39,601        54,601        69,601        
IV. AKTIVA TETAP BERWUJUD 245,245      348,606      348,850      326,717      298,823      
V. AKTIVA PAJAK TANGGUHAN -              -              -              -              -              
VI. AKTIVA LAIN - LAIN 26,301        21,158        24,535        24,424        24,172        

JUMLAH AKTIVA 1,400,709    1,527,028    1,546,669    1,603,209    1,677,042    
B. KEWAJIBAN DAN EKUITAS
I KEWAJIBAN LANCAR 221,911      333,283      315,181      336,054      350,705      

II. PEND. PENUGASAN PEMERINTAH -              -              -              -              -              
III. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 16,357        11,936        11,339        10,772        9,695          
IV. KEWAJIBAN LAIN -LAIN 57,713        59,739        61,365        65,432        68,535        
V. E K U I T A S 1,104,728    1,122,070    1,158,784    1,190,950    1,248,107    

JML KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1,400,709    1,527,028    1,546,669    1,603,209    1,677,042    

Tahun

 

 

E. Proyeksi Arus Kas 

 

Saldo kas awal tahun  diproyeksikan mengalami peningkatan pada akhir 

jangka, dengan nilai rata-rata setiap tahun sebesar Rp 693 Milyar, dengan 

peningkatan rata-rata per tahun sebesar 6 %.  Sedangkan saldo kas akhir 

tahun rata-rata setiap tahun diproyeksikan sebesar Rp 736 Milyar dengan 

peningkatan rata-rata setiap tahun 4  %. 
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Tabel 25.  Proyeksi  Arus Kas Perusahaan Tahun 2008-2012  

(Dalam Jutaan Rupiah) 
  

U R A I A N 2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6

 ARUS KAS DARI OPERASI
 Penerimaan dari Pelanggan dan Karyawan 2,322,827       2,574,832       3,274,211       3,621,461       3,815,181       
 Pembayaran kepada Pemasok dan Karyawan (2,155,239)     (2,553,919)     (3,169,856)     (3,509,555)     (3,701,705)     
 Penerimaan hasil lain-lain 86,244            89,872            97,820            104,179          110,950          
 Penerimaan uang muka Karyawan 5,313               1,173               11,615            10,453            9,408               
 Pembayaran Pajak (40,951)           (69,820)           (42,305)           (48,062)           (55,078)           
 Pembayaran Biaya di muka (6,208)             (8,342)             (11,313)           (10,113)           (8,913)             
 Pembayaran Hutang (79,350)           31,815            (86,334)           (93,166)           (102,896)         
 Pembayaran Hutang Karyawan (3,715)             (506)                 (3,365)             (3,432)             (3,535)             
        Arus Kas Bersih dari Operasi 128,921          65,105            70,473            71,763            63,412            
 Arus Kas untuk Investasi
 Penambahan Aktiva Tetap (63,850)           (120,623)         (60,500)           (43,000)           (41,500)           
 Penambahan Deposito -                   -                   10,000            10,000            10,000            
 Penambahan Penyertaan -                   
 Aktiva Dalam penyelesaian (983)                 161                  (654)                 (435)                 (675)                 
   Arus Kas untuk Investasi (64,833)           (120,462)         (51,154)           (33,435)           (32,175)           
 ARUS KAS DARI PENDANAAN    
 Pembayaran Hutang ADB -                   -                   -                   -                   -                   
 Penggunaan/Penambahan Cadangan 22,320            38,277            11,839            18,734            40,787            
 Penggunaan/Penambahan Aktiva lain-lain (1,574)             (1,238)             (405)                 (1,576)             (1,576)             
 Pembayaran Hutang J.Pjg Lainnya -                   (1,326)             -                   -                   -                   
 Pembayaran hutang lain-lain (4,218)             15,811            (7,627)             (4,218)             (4,218)             
 Arus Kas dari Pendanaan 16,528            51,523            3,807               12,941            34,994            
 Arus Kas Bertambah/(Berkurang) 80,616            (3,833)             23,126            51,269            66,231            
 Saldo Kas Awal Tahun 616,125          690,329          686,496          709,622          760,890          
 Saldo Kas Akhir Tahun 696,741          686,496          709,622          760,890          827,121          

Tahun

 

 

F. Investasi 

 

Pada jangka 2007-2018, disamping investasi rutin (jalan dan bangunan), 

dilaksanakan investasi pengembangan industry dengan melakukan perbaikan 

instalasi industry, serta pembangunan pabrik agroindustri dengan rincian 

rencana investasi  sebagai berikut : 
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Tabel 26.  Rencana  Investasi  Tahun 2008-2012  

(Dalam Jutaan Rupiah) 
 

Satuan 2008 2009 2010 2011 2012

2 3 4 6 8 10 12

RUTIN
Bangunan dan Tanah Rp. 16,386     49,173     16,123        12,898        11,608        
Jalan dan Jembatan Rp. 10,844     7,811       11,308        12,439        11,195        
Bengkel dan Instalasi Rp. 2,184       1,771       2,062          2,268          2,041          
Tempat Penimbunan Rp. 339          639          454             545             491             
Kendaraan dan Alat Berat Rp. 1,700       1,468       4,111          3,700          3,330          
Perlengkapan Kantor dan Kendaraan tak Bermotor Rp. 6,537       8,969       7,911          6,329          5,696          

MESIN DAN ALAT INDUSTRI
Mesin dan Alat Industri Rp. 11,360     -           -              -              -              
Upgrade Instalasi Pabrik
- PGM Rp. -           25,878     4,000          3,500          6,500          
- Moulding Rp. -           -           8,000          8,500          7,500          
- PGT Rp. -           -           1,500          1,400          1,500          
- PMKP Rp. -           755          1,700          1,600          2,000          
Pembangunan Industri Derivat Gondorukem Rp. -           6,378       -              40,000        40,000        
Pembangunan Industri Playwood Rp. -           -           -              -              -              
Pembangunan Industri Mocal Rp. -           -           -              -              -              
Bioetanol dan Tepung Rp. 17,661     10,800        10,800        -              
Pengembangan IT Rp. 14,500     -           18,620        4,697          6,750          
Pengembangan Wisata Rp. -           -           32,425        16,911        23,850        
Mesin/Alat Pengolahan lak Rp. -           120          -              -              -              

JUMLAH INVESTASI 63,850     120,623   119,014   125,587   122,461   

Tahun

URAIAN KEGIATAN Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

 

Selain investasi rutin dan pengembangan industri, sejalan dengan tujuan 

pengembangan hutan rakyat akan dilaksanakan program investasi penanaman 

di luar kawasan hutan, melalui ekobisnis hutan rakyat, ekobisnis agroforestry, 

ekobisnis kebun lahan kering dan pemberian bibit kepada masyarakat.  

Program penanaman di luar kawasan hutan tersebut dimaksudkan untuk 

mencapai luas kawasan hutan di P. Jawa sebesar 30 %, yang rincian 

programnya disusun dalam buku tersendiri namun tidak terpisah dan  menjadi 

satu kesatuan dengan Rencana Jangka Perusahaan 2008-2012. 
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G. Proyeksi Sumber dan Penggunaan Dana Investasi  

 

Proyeksi  sumber dan penggunaan  investasi tahun 2008-2012 sebagai berikut 

: 

Tabel  27.  Proyeksi  Sumber Dana Investasi  2008-2012 

No. Uraian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2008 2009 2010 2011 2012

1 SUMBER DANA:
a. Saldo dana akhir tahun lalu 87,021    95,321    20,030    17,772    43,336    
b. Cadangan Tujuan sisa laba tahun lalu 9,537      3,522      9,091      7,014      9,377      
c. Cadangan penyusutan tahun lalu 36,674    41,811    49,150    61,550    66,222    

JUMLAH TERSEDIANYA DANA 133,232   140,653   78,272    86,336    118,935   

2 PENGGUNAAN DANA:
a. Investasi  tahun berjalan 63,850    120,623   60,500    43,000    41,500    
b. Penyertaan Modal -          -          -          -          -          
b. Angsuran pinjaman ADB -          -          -          -          -          
      

JUMLAH PENGGUNAAN DANA 63,850    120,623   60,500    43,000    41,500    
SISA PENGGUNAAN DANA 69,382    20,030    17,772    43,336    77,435    

 

H. Proyeksi  Anggaran  Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

 

Anggaran program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) selama 5 tahun ke 

depan disesuaikan dengan proyeksi laba bersih Perusahaan.  Pembagian laba 

bersih untuk program kemitraan sebesar 2 % dan program bina lingkungan 

sebesar 3 %. 
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Tabel 28. Proyeksi  Anggaran  Program  Kemitraan  2008-2012 

2008 2009 2010 2011 2012
A. Dana yang tersedia

Saldo awal dana 4,487         4,143         2,373         2,523         2,630         
Alokasi penyisihan laba yang diterima 1,555         1,914         1,477         1,974         2,243         
Penerimaan pengembalian pokok pinjaman 68,829      84,563      98,736      151,577    158,410    
Jumlah dana yang tersedia 74,871      90,620      102,586    156,074    163,282    

B. Penggunaan dana
Pinjaman
Jumlah pinjaman 4,000         4,800         4,000         4,800         4,800         
Hibah
Jumlah hibah 1,000         1,200         1,000         1,200         1,200         
Jumlah penggunaan dana 5,000         6,000         5,000         6,000         6,000         

C. Sisa dana yang tersedia 69,871      84,620      97,586      150,074    157,282    
D. Pendapatan operasional tahun berjalan

Jumlah pendapatan operasional 520            550            500            575            600            
E. Beban operasional tahun berjalan

Jumlah beban operasional 500            520            480            550            580            
F. Surplus (defisit) (D-E) 20              30              20              25              20              
G. Saldo akhir dana 69,891      84,650      97,606      150,099    157,302    

Uraian

 

Tabel 29. Proyeksi  Anggaran  Program  Bina Lingkungan 
 2008-2012 
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2008 2009 2010 2011 2012
Dana tersedia
Saldo awal 1 Januari 105          323      64             221          799          
Alokasi penyisihan laba 2,333       2,871  2,215       2,961       3,364       
Penerimaan bunga deposito/jasa giro 12             13        15             16             18             
Jumlah dana tersedia 2,450       3,207  2,294       3,198       4,181       
Penggunan dana

1    Bantuan bina lingkungan BUMN pembina
a. Korban bencana alam 200          200      200          250          250          
b. Pendidikan dan/atau latihan 250          200      250          250          250          
c. Peningkatan kesehatan 100          100      100          100          100          
d. Prasarana/sarana umum 100          100      100          100          100          
e. Sarana ibadah 100          100      100          100          100          
f. Pelestarian alam 150          100      150          150          150          
Jumlah bantuan BL BUMN pembina 900          800      900          950          950          

2 Program BUMN peduli 540          387      498          771          1,004       
3 Beban operasional 40             40        40             50             60             
4 Jumlah penggunaan dana 1,480       1,227  1,438       1,771       2,014       

Saldo akhir dana 31 Desember 970          1,980  856          1,427       2,167       

Uraian

 
 
 
 

I. Proyeksi Sumberdaya Manusia 
 

 
Sebagaimana  tujuan pencapaian organisasi yang efektif dan efisien, maka 

dalam 5 tahun ke depan akan dilakukan penataan SDM, baik kualitas melalui 

peningkatan kompetensi maupun kuantitas melalui restrukturisasi organisasi.  

Jumlah keseluruhan pegawai dan pekerja Perusahaan akan berkurang 

disesuaikan dengan kebutuhan reorganisasi Perusahaan.  Rekruitmen 

dilakukan dengan memperhatikan urgensi dan kemampuan Perusahaan.  

Pengisian tenaga pensiun dilakukan dengan prioritas tenaga asal pekerja 

pelaksana. 

Tabel 30. Proyeksi  Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan 2008-2012 
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Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah pegawai 13,604     12,785     11,821     10,806     9,651       
Pensiun pegawai 1,076       1,164       1,215       1,355       753          
Rekruitmen pegawai 257          210          200          200          200          
Jumlah peg. akhir tahun 12,785     11,831     10,806     9,651       9,098       
Pekerja pelaksana 11,533     15,104     15,014     14,924     14,834     
Tenaga PKWT 3,661       
Pensiun pekerja 63            90            90            90            90            
Pensiun PKWT 27            
Jumlah pekerja akhir tahun 15,104     15,014     14,924     14,834     14,744     
Total 27,889     26,845     25,730     24,485     23,842     
 

 

Sesuai dengan tujuan Perusahaan, pendidikan dan pelatihan bagi karyawan 

ditujukan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan professional di 

bidangnya, dengan memberi kesempatan secara selektif kepada seluruh 

karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan 

oleh lingkungan sendiri (in house training) maupun dengan jalan mengirimkan 

karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dari pihak eksternal.  

Dalam lima tahun yang akan datang biaya pengembangan SDM adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

Tabel 31.  Rencana Pengembangan SDM 
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2008 2009 2010 2011 2012
Peningkatan kompetensi karyawan
a. Pengkajian kursus penjenjangan 
b. Kursus penjenjangan

PMPP (staf) Orang 45         45         
PMK (staf) Orang 45         45         45         45         45         
KP I (staf) Orang 150      193      198      191      191      
KP II (KRPH) Orang 82         99         101      94         94         
Suslia (Asper) Orang 51         36         49         41         41         
KPL II/Suspim IV (Ajun) Orang 40         40         40         40         40         
Suspim III (Adm) Orang 30         30         30         30         30         
Suspim II (Karo) Orang 20         20         20         20         20         
Suspim I (Asdir) Orang 5           5           5           5           5           

c. Kursus non penjenjangan
Dasar teknis kehutanan (mandor) Orang 330      330      330      330      330      
Dasar non teknis kehutanan Orang 390      360      390      390      390      
Usaha lain Orang 480      450      450      450      450      

d. Assesment (calon pemimpin) masa
depan Perhutani. Orang 180      155      120      150      150      

e. Kursus untuk profesionalisme lainnya Orang 520      420      280      420      420      
f. Training internal Orang 1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   

Uraian Sat.
Volume

 

 

J. Proyeksi  Tingkat Kesehatan Perusahaan 
 
 
Tingkat kesehatan perusahaan untuk penilaian kinerja aspek keuangan 

diproyeksikan meningkat.  Peningkatan kinerja keuangan tersebut 

dikperkirakan akan tercapai, apabila seluruh factor yang berpengaruh serta 

upaya-upaya yang dilakukan dapat dilakukan sejalan dengan strategi dan 

kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga kinerja Perusahaan secara 

keseluruhan pada tahun 2012 dapat mencapai skor 86 dengan tingkat 

kesehatan AA, rincian perhitungan sebagaimana dalam lampiran. 
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BAB  VII.  PENUTUP 
  
 
Guna tercapainya sasaran perusahaan jangka 2008-2012, diperlukan komitmen 

yang kuat dan secara konsisten harus dimiliki oleh setiap elemen fungsi 

manajemen perusahaan, baik pada tingkat  manajemen maupun pada tingkat 

operasional, untuk melaksanakan program-program kerja yang telah ditetapkan 

sebagai implementasi strategi dan kebijakan perusahaan.  Sumberdaya manusia 

yang profesional dan bertanggung jawab serta didukung oleh kepemimpinan yang 

kuat serta iklim kerja yang kondusif merupakan prasyarat untuk dapat berjalannya 

secara optimal fungsi-fungsi manajemen perusahaan. 

 

Disamping aspek human resources, keberhasilan pencapaian sasaran jangka 

2008-2012, ditentukan pula oleh aspek  forest land resources. Mantapnya 

kawasan hutan, terlaksananya upaya penyelesaian tanah kosong, terhentinya 

degradasi hutan, terselenggaranya implementasi strategi pengembangan potensi 

sumberdaya hutan (penanaman JPP, FGS dan redesign kelas perusahaan), dan 

optimalisasi pemanfaatan kawasan & jasa lingkungan,  menjadi factor kunci (key 

success factor) aspek forest land resources untuk meningkatkan produktivitas 

sumberdaya hutan  sebagai modal dalam upaya penyehatan perusahaan untuk 

jangka yang akan datang.   

 

Sedangkan dalam upaya mencapai tujuan peningkatan pendapatan Perusahaan, 

langkah-langkah kunci yang harus dilakukan adalah pengembangan industri, 

pengembangan usaha berbasis kehutanan,  serta pengembangan industri 

agroforestri sebagai implikasi dari mulai berpikir dan bertindak out of the box. 

 


