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1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan Indonesia merupakan bagian dari hutan tropis terbesar di dunia, jika
dikelola dengan baik berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan
kehidupan bangsa. Hasil hutan yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah kayu
yang pemanfaatannya dilakukan melalui proses perijinan, diantaranya Ijin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) pada hutan produksi.
Kegiatan pemanfaatan hutan dimulai dari perencanaan hutan, penebangan,
peyaradan, pengukuran, pengujian kayu, dan pengangkutan. Tekanan pemerhati
lingkungan lokal dan internasional terhadap praktek pengusahaan hutan di
Indonesia, menyangkut degradasi hutan dan deforestation melalui praktek illegal
logging mengakibatkan rendahnya daya saing industri berbasis bahan baku kayu
Indonesia di dunia Internasional. Untuk itu pemerintah mengatur pemanfaatan
hutan dilakukan dengan pinsip Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) atau
Sustainable Forest Management (SFM) yang didukung dengan Sistem Informasi
Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online.

SI-PUHH Online merupakan media transaksi data PUHH berbasis
teknologi dan media informasi penyelenggaraan PUHH secara realtime yang
dapat diakses pada Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan oleh perusahaan
IUPHHK sesuai dengan Permenhut No. P.8/Menhut-II/2009, Permenhut
No.P.45/Menhut-II/2009 tentang perubahan atas Permenhut No. P.55/Menhut-
II/2006, yang menjelaskan bahwa PUHH yang berasal dari Hutan Negara akan
mengimplementasikan SIPUHH Online dimulai  1 September 2009.  Dengan
SIPUHH Online  peredaran hasil hutan kayu menjadi sederhana, lancar, tertib dan
aman dengan prinsip  lacak balak (timber tracking)/Chain of Custody (CoC),
tersedianya data statistik produksi dan peredaran  hasil hutan secara real time,
optimalisasi penerimaan negara yakni Dana Reboisasi (DR) dan Provisi
Sumberdaya Hutan (PSDH), peningkatan profesionalisme birokrasi , kepastian
hukum, penegasan sanksi.

Melalui Permenhut No. P.41/Menhut-II/2014 yang menggantikan
Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006, Kementerian Kehutanan mewajibkan
perusahaan IUPHHK- HA mengimplementasikan SIPUHH Online. Perdirjen Bina
Usaha Kehutanan No. P.3/VI-BIKPHH/2014 tanggal 10 Juni 2014 Pasal 26 (2)
pemegang IUPHHK-HA harus melaksanakan SIPUHH online selambat-
lambatnya satu tahun sejak diberlakukannya peraturan tersebut. Sampai akhir
tahun 2014, perusahaan IUPHHK-HA yang telah menerapkan SIPUHH Online
sebanyak 125 dari 274 perusahaan (45 persen).

SIPUHH Online mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yaitu sistem untuk memastikan
keabsahan legalitas kayu sebagai bahan baku industri.  SVLK menjadi kewajiban
bagi industri yang berorientasi pasar ekspor sesuai dengan Permenhut Nomor
P.38/Menhut-II/2009. SVLK merupakan tanggapan terhadap sikap sejumlah
negara yang tergabung dalam Uni Eropa (UE), yang meminta jaminan bahwa
produk yang diekspor ke Eropa dihasilkan dari bahan baku kayu legal. Untuk
meningkatkan daya saing produk berbasis bahan baku kayu di pasar internasional,
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Indonesia merupakan negara pertama di Asia membuat kesepakatan kemitraan
sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) dengan UE, yaitu
mencantumkan V-legal terhadap hasil industri. SVLK adalah sistem untuk
memastikan keabsahan legalitas kayu pada industry berbasis kayu. Wibowo et al.
(2015),  menyatakan  saat ini ada tiga skema sertifikasi hutan sukarela yang
beroperasi di Indonesia yaitu Forest Stewardship Council (FSC), Programme for
the Endorsement of Forest Certification (PEFC), dan Lembaga Ekolabel
Indonesia (LEI).  Selain itu ada pula skema SVLK yang diterapkan secara wajib
oleh pemerintah kepada seluruh produsen kayu bulat dan industri pengolahannya.

Dalam konteks SI-PUHH Online, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan sebagai penyedia layanan bertindak sebagai administrator dan operator
sedangkan perusahaan IUPHHK-HA sebagai salah satu pengguna “user”.  Sifat
dari implementasi SI-PUHH Online adalah mandatory artinya merupakan suatu
keharusan atau kewajiban bagi IUPHHK-HA, jadi walaupun perusahaan
merasakan tidak penting atau tidak puas dengan layanan yang diberikan, atau
bahkan menganggapnya sebagai beban dengan berbagai peryaratan dan kewajiban
yang harus dipenuhi, perusahaan tidak mungkin beralih kepada yang lain. Namun
demikian Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk melaksanakan
pelayanan publik yang baik (Nawawi 2012). Perangkat sistem SI-PUHH Online
juga berfungsi untuk keperluan penentuan penerimaan negara dalam bentuk Dana
Reboisai (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penyedia layanan harus dapat
meningkatkan kualitas layanan implementasi SI-PUHH Online ditinjau dari
kepentingan dan kepuasan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian
tentang analisis kepuasan perusahaan kehutanan terhadap pelaksanaan Sistem
Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online.

Perumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai dasar penelitian ini adalah :
1. Bagaimana tingkat kepentingan indikator implementasi SIPUHH Online

menurut perusahaan kehutanan?
2. Bagaimana tingkat kepuasan perusahaan kehutanan terhadap implementasi

SIPUHH Online?
3. Bagaimana meningkatkan kualitas layanan implementasi SIPUHH Online?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :
1. Menganalisis tingkat kepentingan indikator implementasi SIPUHH Online

menurut perusahaan kehutanan.
2. Menganalisis tingkat kepuasan perusahaan kehutanan terhadap implementasi

SIPUHH Online.
3. Merumuskan strategi meningkatkan kualitas layanan implementasi SIPUHH

Online.
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Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Sebagai informasi mengenai kepuasan perusahaan kehutanan terhadap

implementasi SIPUHH Online.
2. Menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun tindakan dalam rangka

peningkatkan kualitas implementasi SIPUHH Online.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah perusahaan kehutanan yang telah
mengimplementasikan SI-PUHH Online sampai dengan akhir tahun 2014.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

Jasa merupakan tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu
pihak kepada yang lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak
mengakibatkan kepemilikan apapun (Kotler dan Keller 2008). Sedangkan
menurut Rangkuti 2006 menyatakan jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau
tindakan tak kasat mata dari suatu pihak kepada pihak lain.

Kementerian Kehutanan adalah penyedia jasa dalam Sistem Informasi
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (SIPUHH) Online. Seiring dengan
berkembangannya teknologi informasi maka tuntutan perusahaan dalam PUHH
juga semakin besar, sehingga Kementerian Kehutanan terus meningkatkan dan
memberikan pelayanan PUHH kepada perusahaan dengan kualitas yang
baik.berbasis teknologi internet dengan memanfaatkan teknologi.

Kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan
pelanggan serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi kepentingan
pelanggan. Tjiptono 2008 menyatakan kualitas jasa adalah suatu kondisi dinamis
yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang
memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Rangkuti (2006), kualitas jasa
merupakan penyampaian jasa yang akan melebihi tingkat kepentingan pelanggan.
Jenis kualitas yang digunakan untuk menilai kualitas jasa adalah kualitas teknik
(outcome), yaitu kualitas hasil kerja penyampaian jas itu sendiri dan kualitas
pelayanan (proses), yaitu kualitas cara penyampaian jasa tersebut.

Parasuraman et al. (1985) merumuskan model kualitas jasa yang
diperlukan pada industri jasa dan mengidentifikasi lima kesenjangan yang
mengakibatkan ketidakberhasilan penyerahan jasa :
1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Hal ini

menunjukkan manajemen tidak selalu memahami dengan tepat apa yang di
inginkan pelanggan.
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