
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Industri pulp berskala besar mulai beroperasi di Indonesia pada awal tahun 

1987 dengan memanfaatkan kayu sebagai bahan baku dan mempunyai kapasitas 

515.000 ton per tahun (PT. Databiz Riset Indonesia). Dengan didukung oleh 

deposit kayu yang cukup besar dari areal hutan yang luas, industri pulp 

berkembang sangat pesat.  Tahun  2001 kapasitas meningkat menjadi 5.587.000 

ton per tahun  dan pada tahun 2005 mencapai 6.447.100 ton per tahun.    Produksi 

pulp Indonesia tahun 2001 mencapai 4.665.000 atau utilitas 83,49%, dan tahun 

2005 produksi mencapai 5.467.540 ton atau utilitas 84,80%. Tahun 2005 volume 

ekspor tercatat sebesar 2.562.210 ton (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, 2007).  

Manurung et al. (2007) mencatat rata-rata nilai ekspor industri perkayuan 

Indonesia mempunyai daya saing yang rendah di pasar internasional. 

Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 417/Kpts-II/1989 

tentang Hutan Tanaman Industri (HTI), unit HTI dikembangkan sebagai 

penyeimbang kebutuhan bahan baku industri perkayuan terdiri dari jenis HTI pulp 

dan HTI pertukangan.  HTI pulp digunakan sebagai target pemenuhan kebutuhan 

bahan baku industri pulp dan kertas serta diversifikasi industri kehutanan.  

Kebijakan pemberian hak berupa Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) kepada 

pengusaha yang bermaksud melakukan pembangunan HTI melalui Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan No. 200/Kpts-IV/1994, tidak sesuai dengan 

semangat membangun HTI sesuai PP No. 7 tahun 1990 yang menetapkan bahwa 

HTI dapat dibangun di kawasan hutan tidak produktif yang memiliki potensi 
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tegakan kayu tidak lebih dari 20 m3/ha.  Dalam PP No 7 tahun 1990 tidak 

ditegaskan cara inventarisasi untuk mengkaji potensi tegakan kayu di suatu 

daerah. Iskandar et al. (2003) menduga terjadi penyelewengan inventarisasinya 

yang menyebabkan konversi hutan alam berlangsung secara terus menerus untuk 

dijadikan hutan tanaman. 

Kegiatan konversi hutan alam tersebut, jika tidak dikendalikan secara 

bijaksana memberikan tekanan yang sangat tinggi terhadap hutan alam dan dapat 

menyebabkan deforestration yang berdampak luas pada penurunan kualitas 

lingkungan. Butler dalam  Sri Sustainability Research (2007) melaporkan bahwa 

pada kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2005 telah terjadi laju deforestration 

di Indonesia yang tinggi dengan rata-rata 1,5 juta ha per tahun.   

Berdasarkan catatan Eksekutif Data Strategis Kehutanan (2007), jika 

produksi kayu HTI pada kurun waktu 2001-2005 semuanya diperuntukkan 

memasok industri pulp, serta memperhatikan kapasitas industri dan kebutuhan 

pasokan kayu ke industri pulp pada kurun waktu yang sama; akan tampak gap 

antara pasokan kayu yang tersedia dan kebutuhan pasokan sesuai kapasitas 

industri seperti pada Tabel 1.   

Tabel 1.    Pasokan Kayu HTI Pulp dan Permintaan Industri Pulp Indonesia Tahun 
2001-2005 

                                                                                                                          
Tahun Kapasitas Industri  (ton) Demand Kayu 

(m3) 
Supply kayu HTI 

(m3) 
Gap (Supply Vs 
Demand) (m3) 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

5.587.000 
6.087.000 
6.287.000 
6.287.000 
6.447.100 

25.141.950 
27.391.950 
28.291.950 
28.291.950 
29.011.950 

5.567.282 
4.242.532 
5.325.772 
7.329.028 

12.818.199 
 

-19.574.668 
-23.149.418 
-22.966.178 
-20.962.922 
-16.193.751 

Sumber : APKI (2007) dan Eksekutif Data Strategis Kehutanan (2007), data diolah. 
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Dengan demikian terdapat kebutuhan kayu yang belum dapat dipenuhi 

oleh perusahaan HTI pada kurun waktu tahun 2001-2005 sebesar 138,129.750 m3 

atau rata-rata 27.625.950 m3 per tahun.  Sedangkan jika memperhatikan konsumsi 

kayu oleh industri pulp pada kurun waktu yang sama sebesar 114.774.525 m3; 

dan jika seluruh kayu dari produksi HTI (35.282.813 m3), kayu dari kegiatan 

konversi hutan alam (8.691.026 m3) dan ijin sah lainnya (1.524.672 m3) 

berdasarkan catatan Eksekutif Data Strategis Kehutanan (2007) seluruhnya 

dikonsumsi oleh industri pulp, tampak terdapat kayu dari unrecorded supply yang 

dikonsumsi industri pulp sebesar 69.275.924 m3 atau rata-rata 13.855.185 m3 per 

tahun.  Manurung et al. (2007) mencatat salah satu permasalahan di industri pulp 

dan kertas adalah buruknya citra perusahaan terkait dengan penggunaan bahan 

baku kayu dari hutan alam. 

HTI yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri 

perkayuan belum seluruhnya berhasil. Direktorat Jenderal Bina Produksi 

Kehutanan dalam Eksekutif Data Strategis Kehutanan (2007) melaporkan bahwa 

sampai dengan tahun 2006 dari 130 unit perusahaan HTI yang memiliki SK 

HPHTI definitif dengan luas lahan konsesi 6,19 juta ha; baru merealisasikan 

penanaman seluas 3,17 juta ha terdiri dari 1,87 juta ha HTI pulp (58,99%) dan 

1,30 juta ha HTI pertukangan (41,01%), sedangkan sisa luas lahan yang belum 

dibangun HTI  adalah 3,02 juta ha atau 48,78% dari SK HPHTI definitif. 

Pembangunan HTI seringkali mendapat hambatan, terutama masalah 

lahan. Iskandar et al. (2003) melaporkan konflik lahan dalam pembangunan HTI 

diakibatkan oleh pemanfaatan lahan-lahan hutan tidak produktif yang tumpang 

tindih dengan kepentingan masyarakat; dan dalam banyak kasus, konflik sosial 
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antara masyarakat dengan perusahaan HTI berlatar belakang kepemilikan lahan.  

Masalah lain yang menjadi kendala pembangunan HTI adalah kondisi riil 

kawasan hutan.  Lahan-lahan yang diberikan untuk pembangunan HTI tidak 

sepenuhnya dalam kondisi steril dan aman.  Di dalamnya terdapat pemukiman, 

perkebunan dan penggunaan lain yang secara ekonomis merubah struktur 

pengelolaan lahan dan kontinuitas produksi. 

 Diperlukan suatu perubahan pola pikir dan pola kerja dari pemerintah 

untuk mendukung pembangunan HTI pulp, dengan cara menetapkan lahan yang 

aman dari konflik jangka panjang dan ditawarkan kepada pengusaha untuk 

dibangun HTI pulp.  Widyantoro (2006) memberikan alternatif bahwa terhadap 

lahan untuk HTI sebaiknya diberikan kepastian hukum dengan Hak Guna Usaha 

(HGU) agar perusahaan dapat berinvestasi dengan jaminan jangka panjang. 

 Kendala lainnya pembangunan HTI yang terjadi dewasa ini adalah 

dihentikannya penyaluran pendanaan dari pemerintah, baik dalam bentuk 

penyertaan modal pemerintah (PMP), pinjaman tanpa bunga atau pinjaman bunga 

komersial. Pendanaan HTI dari dana reboisasi (DR) meliputi 79% dari seluruh 

komposisi pendanaan; jadi sangat wajar ketika dana tersebut mendadak 

dihentikan, telah menyebabkan beberapa perusahaan HTI collapsed.  Perubahan 

kebijakan pendanaan HTI yang tidak menggunakan lagi DR, ditetapkan melalui 

PP No. 35 tahun 2002 (Iskandar et al., 2003).  

Ancaman lain terhadap keberhasilan penanaman HTI adalah kebakaran 

hutan yang hampir terjadi setiap tahun.  Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan 

dan Konservasi Alam dalam Statistika Kehutanan (2007) mencatat telah terjadi 
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kebakaran hutan pada areal HTI pada kurun waktu tahun 2001 sampai dengan 

tahun 2006 yang memusnahkan tanaman HTI seluas 15.763,88 ha.   

 Perusahaan HTI pulp saat ini juga sangat mendapat tekanan dari industri 

dalam penetapan harga kayu, karena industri pulp mempunyai struktur pasar yang 

monopsonistik dan/atau monopolistik (Rahardja dalam Widyantoro, 2006).    

Astana (2000) dalam Rukmantara (2006) berpendapat bahwa kebijakan 

pelarangan ekspor kayu bulat telah menyebabkan harga kayu HTI dalam negeri 

tidak dapat mencapai harga kompetitifnya, karena harga dalam negeri berkisar 

USD 25 -30 per m3 di mill gate dibanding harga internasional yang dapat 

mencapai USD 50 per m3. 

Sebagai upaya meningkatkan luas penanaman HTI,  pemerintah telah 

menggulirkan kebijakan berupa SK Menhut No. 101/Menhut-II/2004 tanggal 24 

Maret 2004 tentang Percepatan Pembangunan HTI Pulp. Percepatan 

pembangunan diberlakukan bagi HTI pulp yang memiliki hubungan kemitraan 

dengan industri pulp yang sudah ada dan masih kekurangan bahan baku kayu.  

Pembangunan proyek ini ditargetkan harus diselesaikan selambat-lambatnya 

tahun 2009. 

 
1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan fenomena dan masalah pada latar belakang tersebut di atas, 

maka penelitian dirumuskan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana daya saing komoditi pulp Indonesia di pasar internasional pada 

saat ini ? 

2. Bagaimana pola supply demand antara HTI dengan industri pulp  dan 

sumber tambahan pasokan kayu pada masa transisi ? 
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3. Bagaimana kelayakan investasi HTI sebagai sumber pasokan kayu industri 

pulp ? 

4. Faktor-faktor eksternal dan internal apa saja yang mempengaruhi 

keberhasilan percepatan pembangunan HTI pulp di Indonesia ? 

5. Strategi apa yang dapat diterapkan dalam implementasi percepatan 

pembangunan HTI pulp di Indonesia ? 

 
 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui daya saing komoditi pulp Indonesia di pasar internasional. 

2. Mengetahui pola supply demand antara perusahaan HTI dengan industri 

pulp dan sumber tambahan pasokan kayu pada masa transisi. 

3. Mengkaji kelayakan investasi HTI sebagai sumber pasokan kayu industri 

pulp. 

4. Menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi 

keberhasilan percepatan pembangunan HTI pulp. 

5. Merumuskan strategi implementasi percepatan pembangunan HTI pulp di 

Indonesia. 

 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

semua stakeholder untuk percepatan pembangunan HTI pulp dan peranannya 
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sebagai pemasok kayu industri, guna mendukung penguatan daya saing komoditi 

pulp Indonesia; selain juga sebagai sarana pembelajaran bagi diri penulis. 

 

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian 

 Obyek penelitian ini adalah stakeholder di industi HTI  pulp, serta fokus 

pada implementasi percepatan pembangunan HTI dan peningkatan peranannya 

sebagai sumber pasokan kayu industri pulp. 
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