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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dirjen Planologi Kehutanan (2013) menyebutkan bahwa terjadi peningkatan 

laju kerusakan hutan dan lahan dari 0,4 juta ha/tahun pada periode 2009-2012 

menjadi 0,7 juta ha/tahun pada periode 2012-2013. Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada pasal 40 undang-undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa RHL 

dimaksudkan untuk memulihkan, memertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan 

dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung 

sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 

RHL merupakan kebijakan yang kompleks, implementasinya menyangkut 

berbagai aspek, memerlukan jangka waktu yang lama, melibatkan berbagai pihak, 

serta menggunakan sumberdaya yang tidak sedikit (Jatmiko et al. 2012). Mengingat 

terbatasnya kemampuan pemerintah serta kompleksnya permasalahan kehutanan 

yang ada di Indonesia, maka perlu adanya inisiatif lain untuk menguatkan RHL di 

Indonesia, salah satunya adalah dengan pembangunan hutan tanaman berbasis 

masyarakat.Tingkat partisipasi masyarakat merupakan salah satu tolak ukur 

keberhasilan RHL (Pudjianto 2009).  

Statistik Kehutanan Indonesia (2012) mencatat bahwa RHL Hutan Rakyat 

(HR) mampu mencakup luasan sebesar 1.119.937 ha sejak tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2012. Angka ini masih di atas luas RHL melalui reboisasi pemerintah 

yang mencakup luasan sebesar 777.695 ha. Pembangunan HR di Indonesia sangat 

berkembang pesat,  hal ini salah satunya dapat dilihat dari produksi kayu bulat yang 

dihasilkan oleh HR di Pulau Jawa yang mencapai 2.436.956 m3,jumlah ini jauh 

lebih besar dari jumlah produksi kayu bulat yang dihasilkan oleh Perhutani yang 

hanya sebesar 141.647 m3 (Statistik Kehutanan Indonesia 2012).Selain manfaat 

langsung, HR juga mempunyai fungsi yang dapat dirasakan secara tidak langsung 

yaitu sebagai penyimpan karbon. Sehingga HR memainkan peran yang sangat 

penting di dalam siklus karbon global (Purwanto et al. 2012) 

Kegiatan RHL HR terkendala oleh ketiadaan modal petani dan terbatasnya 

akses petani terhadap sistem keuangan formal perbankan, terutama ketiadaan 

agunan. Gondo (2009) menyatakan selain dukungan yang terkait dengan 

infrastruktur dan penguatan pasar domestik, diperlukan pula dukungan penyediaan 

akses terhadap pendanaan untuk pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, 

penyediaan mata pencaharian masyarakat dari sektor kehutanan, dan pengentasan 

kemiskinan (poverty alleviation) . Namun demikian, lembaga formal perbankan 

masih enggan untuk mendanai usaha-usaha skala kecil masyarakat, terlebih untuk 

usaha hutan tanaman skala kecil. Hasil kajian Usman et al. (2004) di Nusa Tenggara 

Timur menunjukkan bahwa institusi formal perbankan sulit diakses oleh 

masyarakat miskin karena institusi perbankan sebagian besar berorientasi 

komersial. Lembaga keuangan yang biasanya diakses oleh petani adalah lembaga 

keuangan yang bukan bank dan bukan koperasi yang biasa disebut sebagai lembaga 

keuangan mikro yang tidak berbadan hukum ( Yekti dan Sulastyah 2009) 
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Menurut Ojiako dan Ogbukwa (2012), keterbatasan akses petani kecil 

terhadap sistem keuangan formal perbankan dapat dilihat dari dua sisi dalam skim 

kredit, yaitu sisi supply (kreditur) dan sisi demand (debitur). Dari sisi kreditur, pihak 

perbankan enggan memperluas pinjaman terhadap petani kecil disebabkan 

rendahnya kapital, imperfect information (informasi yang tidak sempurna), biaya 

transaksi tinggi, dan besarnya jumlah petani kecil dan rendahnya pengembalian 

investasi. Usaha hutan tanaman memerlukan jangka waktu investasi dan masa 

tunggu yang relatif lama sejak penanaman hingga usaha tersebut menghasilkan, 

sementara risiko-risiko selama menunggu masa panen juga tinggi. Karakteristik ini 

menyebabkan bank-bank konvensional enggan untuk melakukan pembiayaan 

terlebih pada pengusahaan hutan tanaman berbasis masyarakat (petani) (Nugroho 

2010b). Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan keberadaan lembaga penyedia 

kredit yang dapat diakses oleh golongan petani. 

Pendanaan berupa credit market  merupakan insentive system yang 

dibutuhkan masyarakat karena besarnya manfaat HR yang dapat diperoleh. Manfaat 

itu tidak hanya sebagai penghasil kayu dalam jumlah besar, tetapi juga sebagai 

penghasil manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan (Cossalter dan Pye Smith 

2003). Pemberian pinjaman untuk hutan rakyat telah dimulai sejak tahun 

1988/1989. Pemberian pinjaman tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam 

rangka pengembangan kehutanan, perbaikan lingkungan dan membantu petani 

dalam bidang permodalan. Penjabaran dari program tersebut adalah Kredit Usaha 

Tani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK DAS) pada tahun 1988/1989, dan 

Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) (Departemen Kehutanan 2005). 

Kementerian Kehutanan RI melalui BLU Pusat P2H, sejak pertengahan tahun 

2012 telah meluncurkan program yang dinamakan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) 

untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang secara formal tata caranya diatur 

dalam Permenhut 36/2012 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana 

Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Salah satu tujuan dari 

implementasi kebijakan tersebut adalah hutan rakyat. Untuk mengoperasionalkan 

kebijakan tersebut, Kepala Pusat P2H telah pula mengeluarkan Perkapus P2H No. 

01/2012 tentang Pedoman Permohonan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan 

Rakyat tanpa Lembaga Perantara. Di dalam Perkapus tersebut terdapat 4 (empat) 

jenis pinjaman yang dapat diakses oleh petani hutan rakyat yaitu a) pinjaman 

pembuatan/pengayaan HR; b) pinjaman pemeliharaan HR; c) pinjaman wanatani 

HR dan d) pinjaman tunda tebang HR. Pembiayaan tidak hanya menggunakan satu 

pilihan karena kebutuhan petani sangat beragam (Ejigu 2009). 

Karakteristik pengelolaan usaha HR dalam hal pengelolaannya cenderung 

membuat keputusan pemanfaatan hasil atau pemanen kayunya didasarkan pada 

kebutuhan keluarga atau secara umum disebut tebang butuh (Sadono&Umroni 

2012;Indrajaya 2011). Hal ini banyak dijumpai dalam pengelolaan HR di Indonesia. 

Fenomena tebang butuh menyebabkan pohon ditebang sebelum mencapai usia 

masak tebang sehingga nilai ekonomisnya tidak maksimal. Selain itu pasar juga 

akan mengalami kesuitan untuk dapat memastikan kepastian supply dari HR. 

Pinjaman Tunda Tebang HR adalah jenis layanan pinjaman dari Pusat P2H 

kepada penerima pinjaman untuk mendukung upaya menunda penebangan pohon 

agar dicapai umur masak tebang, sehingga diperoleh nilai ekonomi pohon yang 

optimal dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga dan 

kewajiban lainnya setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman Tunda Tebang HR ini 
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terbagi atas dua kelas berdasarkan daur masa panennya, yaitu kelas umur di bawah 

delapan tahun dan di atas delapan tahun.  

 

Rumusan Masalah 

BLU Pusat P2H mencatat bahwa hingga tahun 2014 total sudah ada 276 

proposal yang diverivikasi dan sebanyak 187 proposal atau sebesar 67.8% yang 

disetujui dan sisanya sebanyak 89 proposal atau 32,2% ditolak. Total dana yang 

disalurkan hingga tahun 2014 adalah sebesar RP 94.912.592.500. Hal ini masih jauh 

dari target yang diberikan kepada BLU yaitu sebesar dua Trilyun Rupiah untuk lima 

tahun atau sebesar Rp 400 Milyar/tahun (Tabel 1).  

Berdasarkan dana penyerapan dan FDB-HR, pinjaman yang dikeluarakan 

hanya pinjaman pembuatan dan pengayaan HR serta pinjaman tunda tebang HR. 

Pinjaman tunda tebang memiliki nilai pinjaman yang meningkat setiap tahunnya, 

bahkan di tahun 2014 meningkat hingga sepuluh kali lipat dari tahun sebelumnya 

(Tabel 2). Peningkatan signifikan tersebut terjadi karena dari jumlah proposal yang 

masuk, memang sebagian besar adalah untuk pinjaman tunda tebang. 

Meningkatnya jumlah proposal yang masuk disebabkan sudah makin banyak 

daerah yang disosialisasikam akan program ini sehingga jumlah Kelompok Tani 

yang tertarikpun menjadi semakin meningkat. Pinjaman tunda tebang mempunyai 

potensi untuk semakin berkembang ke depannya serta perlu diberikan perhatian 

lebih mendalam. 

Tabel 1 Hasil verifikasi dan klarifikasi lapangan pinjaman HR tahun 2012-2014 

 Tahun Diverifikasi Ditolak Disetujui Ditolak (%) Disetujui (%) 

2012 45 8 37 17.8 82.2 

2013 95 41 54 43.2 56.8 

2014 136 40 96 29.4 70.6 

TOTAL 276 89 187 32.2 67.8 

Sumber: BLU Pusat P2H (diolah 2015) 

Tabel 2 Penyerapan dana FDB-HR 

Jenis Pinjaman 
Tahun (x 1,000.000) 

2012 2013 2014 TOTAL 

Pembuatan dan Pengayaan 16.814 18.417. 5.428 40.660 

Pinjaman Tunda Tebang 1.231 4.943 48.077 54.252 

TOTAL 18.046 23.360 53.506 94.912 

Sumber : BLU Pusat P2H (diolah 2015) 

Tanpa adanya bantuan (kredit) petani akan terus terjebak dalam kemiskinan 

(Carter dan Barret 2006). Adanya pinjaman dari Kementrian Kehutanan untuk 

pembangunan HR perlu didukung walaupun kelembagaan pinjaman tersebut perlu 

dikaji lagi meningat kelembagaan merupakan hal yang sangat vital dalam 

menentukan kinerja program. Menurut Kementrian Kehutanan (2005), pelaksanaan 

KUK DAS dan KUHR, menghasilkan kinerja yang buruk yaitu rendahnya realisasi 

kegiatan fisik di lapangan dan macetnya pengembalian kredit dari petani. Beberapa 

permasalahan pada KUK DAS dan KUHR diantaranya adalah peraturan-
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perundangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan hubungan yang tidak 

harmonis antara petani dan mitra usaha. Permasalahan KUK DAS dan KUHR 

tersebut pada hakekatnya merupakan permasalahan kelembagaan. Hal ini dapat 

dijadikan pembelajaran agar permasalahan yang sama tidak terulang kembali. 

Kinerja merupakan tolak ukur dari keberhasilan suatu program dan 

merupakan cerminan dari bentuk kelembagaan yang mengatur hubungan antara 

pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman di sini yaitu Badan 

Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) yang 

berada di bawah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan penerima 

pinjaman FDB HR yaitu kelompok tani HR. Hubungan antara pemberi dan 

penerima pinjaman (agency relationship) sering diwarnai asymetric information 

atau ketidaksepadanan informasi yang menyebabkan timbulnya resiko seperti salah 

pilih penerima pinjaman dan ingkar jani (moral hazard) (Maskin 2001). Tujuan 

utama dari BLU Pusat P2H yaitu mempercepat terealisasinya pelaksanaan 

pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang tepat lokasi, tepat pelaku, tepat 

kegiatan, tepat penyaluran dan pengembalian pinjaman dana bergulir, namun 

beradasarkan data pada Tabel 2, pelaaksaan pembiayaan masih jauh dari target yang 

diberikan. Pengembalian dana sampai saat tulisan ini dibuat masih belum 

dilakuakan, karena belum adanya pinjaman yang sudah jatuh tempo, namun hal ini 

juga tetap harus menjadi perhatian agar dana yang diberikan dapat kembali. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan masalah-masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja penyaluran pinjaman tunda tebang di APHR 

Kalimendong saat ini? 

2. Bagaimana bentuk pembiayaan optimal yang dapat diaplikasikan oleh BLU 

kedepannya? 

 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan penilaian kinerja pinjaman tunda tebang yang sudah berjalan di 

APHR Kalimendong. 

2. Merumuskan skema pembiayaan optimal yang dapat diaplikasikan oleh 

BLU kedepannya. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana belajar 

praktis dalam mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh, serta dapat 

memperkaya wawasan berpikir dalam menyikapi kondisi dan permasalahan 

sumberdaya manusia.  

2. Manfaat bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

memperkaya implementasi kebijakan pemerintah yang berkait dengan 

pendidikan, sehingga pada akhirnya dapat memberi pemikiran baru untuk 
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penelitian lanjutan dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk 

pengembangan penelitian ilmu manajemen khususnya strategik. 

3. Manfaat bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada BLU Pusat P2H untuk menentukan strategi penyaluran dana 

yang efektif dan tepat sasaran. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan terkait dengan program pinjaman tunda tebang oleh 

BLU Pusat P2H. Pinjaman yang diteliti pada hanya pada pinjaman tunda tebang 

dengan daur pendek (di bawah 8 tahun) dengan jenis tanaman sengon 

(Paraserianthes falcataria). Penelitian ini menganalisis bagaimana membuat 

program pinjaman ini menjadi lebih efektif untuk disalurkan kepada para petani 

hutan rakyat dan dapat dikembalikan untuk digulirkan kembali. Penelitian 

mengenai kinerja pinjaman tunda tebang yang sudah berjalan dilakukan di Asosiasi 

Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Kalimendong. Teknik pengambilan data dan 

informasi melalui wawancara dengan responden yang telah ditentukan dan 

observasi lapangan.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

BLU Pusat P2H 

Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) merupakan Badan 

Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penyaluran dan 

pengembalian dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman. 

Keberadaan Pusat P2H dibutuhkan saat ini dan akan datang untuk mengelola dana 

bergulir bagi pembiayaan pembangunan hutan tanaman dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan. Dengan terbitnya PP No. 23 

Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-

BLU), memberikan peluang bagi Pusat P2H untuk memberikan pelayanan optimal 

dalam pembiayaan pembangunan hutan tanaman. 

Sebagai institusi baru yang keberadaannya berlandaskan kepada Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum, maka Pusat P2H harus melakukan pengelolaan keuangan sesuai Standar 

Akuntansi Pemerintah. Di sisi lain, sebagai satu entitas bisnis, Pusat P2H juga harus 

melakukan pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Oleh 

karena itu, perlu disusun sistem akuntansi untuk mengakomodasi ketentuan -  

ketentuan pelaporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan dan Peraturan Pemerintah. Sistem Akuntansi ini merupakan 

guidance/petunjuk yang digunakan oleh Pusat P2H dalam menyelenggarakan 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




