
 

 

RINGKASAN 
RENCANA  JANGKA  PANJANG  

PERUM  PERHUTANI  TAHUN 2008-2012 
  
 
1. Rencana Jangka Panjang (RJP) merupakan dokumen untuk memberikan arah dan 

sebagai acuan bagi Perusahaan dalam mewujudkan tujuan pengelolaan hutan untuk 
periode 5 (lima) tahun, mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.  Dokumen RJP 
ini disusun dengan mengacu kepada Keputusan Menteri BUMN No.102/M-BUMN/2002 
tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara. 

2. Visi dan Misi Perusahaan : 
Visi :  
Menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Misi: 
a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

3. 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. 

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. 
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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. 

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”. 
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c. 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. 
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. 

4. Sedangkan arah pengembangan Perusahaan 5 tahun yang akan datang adalah  : 
a. 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. 

b. 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. 

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program percepatan 
pembentukan lembaga ekonomi berbentuk koperasi masyarakat desa hutan yang 
mandiri, tangguh dan profesional dalam rangka membangun ekonomi rakyat. 

5. Guna mencapai target arah pengembangan Perusahaan tersebut,  diperlukan syarat-
syarat pencapaian pengembangan Perusahaan sebagai berikut : 
a. Pembangunan dan pengembangan institusional Perusahaan (organisasi dan 

kelembagaan lokal) antara lain ; 
§ 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).   

§ Pengembangan organisasi yang efektif melalui pengembangan Sistem 
Informasi Manajemen (MIS), pembangunan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) 
dan Sistem Manajemen Mutu (SMM). 

§ Pengembangan dan penguatan anak perusahaan dan perusahaan patungan 
(joint ventura) sebagai mitra dan aliansi strategis perusahaan. 

§ Pembangunan dan pengembangan lembaga ekonomi masyarakat berbentuk 
Koperasi Karyawan dan Koperasi Masyarakat Desa Hutan sebagai mitra utama 
perusahaan. 

b. Pengembangan kompetensi SDM, budaya perusahaan dan penguatan 
kepemimpinan melalui pendidikan dan latihan. 

c. 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 
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karbon serta untuk mendukung transformasi bisnis dan penguatan marketing 
intelegence. 

d. Revitalisasi dan Efektivitas Tim Transformasi 
e. Arah pengembangan perusahaan kedepan 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. 

6. 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 masih terbuka walaupun masih memiliki kelemahan dalam 
menangkap peluang usaha dan mengantisipasi ancaman usahanya.  Dengan 
kebersamaan, persatuan dan fokus pada profesionalisme dalam pengelolaan hutan 
sebagaimana dituangkan dalam Visi dan Misi Perusahaan, Perum Perhutani harus 
mampu untuk menghapus dan mengurangi kelemahan-kelemahan berikut : 
a. Degradasi hutan 
b. Krisis kepemimpinan 
c. Sistem pemasaran yang pasif 
d. Inefisiensi biaya 
e. Organisasi yang masih belum efektif dan efisien 
f. 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 
: 
a. Peningkatan dan pengembangan bisnis industri pengolahan kayu 
b. Peningkatan dan pengembangan industri getah dan minyak  
c. 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. 

d. Pengembangan bisnis industri ekowisata dan jasa lingkungan 
e. Optimalisasi aset 
f. Pengembangan bisnis lain berbasis hutan dan lahan 
g. Pencarian peluang pasar perdagangan karbon dan REDD (reducing emision 

degradation and deforestation) 
7. Sasaran Perusahaan 2008-2012 adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatnya  potensi SDH. 
b. 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. 

c. Pengembangan industri (wisata alam, kayu, pengolahan getah dan derivatnya, 
jasa lingkungan, dan industri agroforestry). 

d. Meningkatnya laba usaha. 
e. Meningkatnya kesejahteraan karyawan. 
f. Meningkatnya kesejahteraan MDH. 
g. Meningkatnya core kompetensi  SDM. 
h. Meningkatnya kompetensi sistem supporting administrasi dan keuangan. 
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i. Mengembangkan penyediaan cadangan pangan dan energi.  
j. R & D sebagai pusat inovasi dan pengembangan perusahaan. 

8. 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. 

§ 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. 

9. Sasaran fisik 2008-2012 sebagai berikut :  
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Sasaran Fisik : 
a. Optimalisasi SDH  

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 

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 

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)
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d. Produksi Non Kayu 

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 

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 
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f. Industri Non Kayu 
 

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 

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 

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 

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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10. Strategi Perusahaan dalam lima tahun ke depan adalah : 
1. 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 
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 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. 

2. 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. 

11. Untuk melaksanakan rencana strategis di atas, kebijakan Perusahaan dalam lima 
tahun yang akan datang adalah : 
a. 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.  

b. Pengembangan industri  kayu, getah, minyak dan derivatnya, industri wisata alam, 
jasa lingkungan,  dan industri agroforestri  dapat dilakukan   melalui aliansi bisnis 
strategis. 

c. Pengembangan sistem informasi manajemen  terpadu. 
d. Restrukturisasi organisasi   yang transformatif. 
e. Optimalisasi potensi SDH melalui redesign dan normalisasi.  
f. Implementasi manajemen kinerja dan manajemen mutu. 
g. Pengembangan SDM  berbasis   kompetensi. 
h. Pengembangan dan pemanfaatan R & D  (Penelitian dan Pengembangan) guna 

peningkatan produktifitas SDH. 
i. Peningkatan daya dukung DAS melalui ekobisnis secara sinergi dengan  BUMN 

lain. 
12. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang 2008-

2012 meliputi: 
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§ Tingkat kerusakan hutan dapat dikendalikan maximal  2 % per tahun & potensi 
produktivitas  kelas hutan produktif untuk 5 tahun yang akan datang didasarkan 
dan bertitik tolak atas kondisi SDH yang ada. 

§ Estimasi rata-rata komposisi sortimen hasil tebangan kayu Jati AI : AII : AIII = 
35% : 24% : 41%.  Rimba 38% : 38 % : 24 %. 

§ Economic Value Added (EVA) industri pengolahan kayu minimal 15%.  
§ Harga rata-rata kayu bundar Jati untuk sortimen AIII  setiap tahun naik 5 %, AII 

7.5 % dan AI 10 %. 
§ Kenaikan produksi Getah Pinus rata-rata 4 % per tahun, Gondorukem dan 

Terpentin 4 %, Daun Kayu Putih 15 % dan Minyak Kayu Putih 11 %. 
§ Harga jual rata-rata produk hasil kayu olahan naik 3 % per tahun. 
§ 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 %. 
§ Tingkat rupiah relatif stabil dalam posisi Rp. 9.100,- / US$ dan inflasi rata-rata 

setiap tahun 6,5  %. 
§ Peningkatan gaji karyawan dan kesejahteraan naik 18 %. 
§ Tidak ada perubahan kebijakan Pemerintah khususnya yang menyangkut 

pengelolaan Perum Perhutani. 
13. 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 %.    Sedangkan biaya perusahaan tahun 2008-2012 
diproyeksikan rata-rata per tahun sebesar Rp 3,052 Trilyun, terdiri dari HPP, biaya 
usaha dan biaya lain-lain, mengalami peningkatan rata-rata 13 % per tahun. 
Sedangkan laba sebelum pajak diproyeksikan rata-rata per tahun sebesar Rp 144 
Milyar  dengan rata-rata peningkatan sebesar 10 %.   

14. Proyeksi  laba rugi  2008-2012 sebagai berikut : 
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NOMOR
REK. NAM A 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 1,636,075   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. 568,188 938,758      1,150,469 1,348,306 1,416,729
1 US$ =  Rp. 9.100,- 568,188 938,758      1,150,469 1,348,306 1,416,729

JUMLAH PENDAPATAN 2,370,136 2,574,832   3,213,054 3,565,585 3,774,348
4 HARGA POKOK PENJUALAN (HPP)
4.1 HPP KAYU TEBANGAN 1,295,737 623,707      509,414 461,564 456,044
4.2 HPP KAYU OLAHAN 82,150 697,737      1,012,530 1,198,482 1,295,771
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 2,658,476
LABA KOTOR 601,921 753,046      930,067 1,051,743 1,115,872

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      865,514 972,971 1,019,007
LABA USAHA 64,394 32,733        64,553 78,773 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 81,435 86,729
LABA SEBELUM PAJAK 136,501 102,553      141,018 160,208 183,594

PAJAK PENGHASILAN BADAN 40,950        28,715        42,305         48,062           55,078         
LABA BERSIH 95,551 73,838        98,713 112,146 128,516

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

 


