
I.  PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Sumberdaya Kehutanan yang dimiliki Indonesia sangat luas  mencapai 

sekitar 120,35 juta ha, yang meliputi hutan lindung, hutan produksi dan hutan 

konservasi.  Hutan Indonesia kaya dengan berbagai kehidupan liar dan beragam 

ekosistem (mega-biodiversity) yang langka, yang sulit  ditemukan  di belahan 

bumi lainnya serta mempunyai fungsi sebagai paru-paru dunia. Untuk itu,  perlu 

adanya pengelolaan hutan lestari  sebagai dasar pemberdayaan hasil hutan secara 

optimal. 

Sebagai wujud rasa syukur, penghargaan yang tinggi dan pemanfaatan atas 

karunia sang Maha Pencipta, sudah seyogianyalah, manusia sebagai  hambahNya 

untuk memanfaatkan dan melestarikan hutan dengan sebaik-baiknya. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengelola, memanfaatkan dan 

menjaga serta melestarikan alam, khususnya hutan dengan optimal.  

Sampai saat ini sektor kehutanan masih memberikan kontribusi penambahan 

devisa yang cukup tinggi, bahkan pada tahun 1989 pernah mencapai 20 persen 

dari perolehan devisa negara. Pada masa-masa krisis 1997-1998, hutan justru 

menghasilkan devisa yang jumlahnya cukup menarik.  Sektor kehutanan telah 

terbukti  menyerap tenaga kerja yang cukup banyak yaitu sekitar 5 juta orang, 

baik  yang bekerja sebagai karyawan maupun fungsi kegiatan pendukungnya. 

Dilain pihak, nilai investasi sektor kehutanan (industri hulu) mampu mencapai   

USD 28,5 milyar. Dengan demikian sektor kehutanan masih menjadi aset nasional 

yang strategis dalam upaya menunjang pembangunan nasional (Ahmad, 2000). 
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Walaupun pada awalnya perkembangan industri kehutanan di Indonesia 

menunjukkan gambaran positif,  akan tetapi pada saat terjadinya krisis moneter 

dan pergolakan di tanah air perkembangan industri di sektor tersebut justru 

cenderung menurun. Dilain pihak kegitan illegal logging juga semakin marak 

terjadi, walaupun  demikian industri pulp and paper masih memiliki pasar yang 

cukup kuat (Tabel 1).  Namun demikian nilai ekspor non migas utama berupa 

kayu olahan pada tahun 2004 masih cukup besar mencapai 4.461,6 juta USD, 

dengan peningkatan sebesar hanya 1,83% dari tahun sebelumnya dan 

menyumbang 7,98% dari total perolehan devisa negara (Tabel 2). 

 

Tabel 1. Devisa Ekspor Produk Industri Kehutanan Selama Kurun Waktu  5 

Tahun  (1994-1998) 
(nilai dalam US$ 000)

Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai

Kayu lapis (m
3
) 8.915.644   4.036.081   8.748.179   3.886.944   8.566.045   4.034.774   8.306.443   3.887.923   8.043.635   2.202.218   

KGKO (m
3
) 1.614.906   1.079.377   1.554.030   1.087.761   542.913      1.067.341   2.090.478   1.125.734   1.541.251   680.658      

Furniture (ton) 188.636      402.435      213.726      458.720      233.799      547.464      294.454      527.245      171.559      269.122      

Pulp & Papar (ton) 1.069.400   739.955      1.500.720   1.257.950   2.325.610   1.309.769   2.774.916   1.427.780   pm 2.115.440   

Jumlah 6.257.848   6.691.375   6.959.348   6.968.682   5.267.438   

1998
Industri

1994 1995 1996 1997

Keterangan : KGKO  (Kayu Gergajian dan Kayu Olahan) 

sumber : APKINDO (2000) 

 

Tabel 2. Ekspor Nonmigas Utama Di Sektor Perkayuan 

Perub. Peran. Jan-Des Jan-Des Perub. Peran.

(%) (%) 2003 2004 (%) (%)

1 Kayu Bulat 10,1 0,9 -91,27 0,00 0,9 0,7 -16,75 0,00

2 Pengolahan Kayu 4.432,6 4.381,4 -1,15 9,24 4.381,4 4.461,6 1,83 7,98

(Juta US$)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Departemen Perindustrian, 2005

NO SEKTOR 2002 2003

 

Berawal hal tersebut kesadaran untuk melestarikan hutan dan pembangunan hutan 

tanaman  menjadi semakin tinggi, baik dari pihak Pemerintah maupun  

Masyarakat.  Hal ini terbukti dari semakin besarnya rencana produksi kayu hutan 

tanaman industri (HTI) yang dipelopori oleh perusahaan-perusahaan swasta dan 

BUMN (Tabel 3). 
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Tabel 3. Rencana Produksi Kayu HTI (Tahun 2000 – 2005) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

1. PT. Tusam Hutan Lestari*) NAD (D.I. Aceh) - - - - - -

2. PT. Aceh Nusa Indrapuri NAD (D.I. Aceh) - - - 380           380           380           

3. PT. Inti Indorayon Utama Sumut PM PM PM PM PM PM

4. PT. Wirakarya Sakti Jambi 977           1.037        1.260        1.317        1.412        1.412        

5. PT. Arara Abadi/Indah Kiat Riau 3.500        4.650        4.466        4.409        4.432        4.432        

6. PT. Riau Andalan Pulp & paper Riau 90             420           1.968        3.073        3.609        3.243        

7. PT. Musi Hutan Persada Sumsel 2.000        2.000        2.500        2.500        2.500        2.500        

8. PT. Menara Hutan Buana Kalse - - - 2.000        2.000        2.000        

9. PT. ITCI Hutani Manunggal Kaltim 255           450           450           450           450           650           

10. PT. Surya Hutani Jaya Kaltim 500           500           500           500           500           500           

11. PT. Sumalindo Hutani jaya Kaltim 75             75             75             75             75             75             

12. PT. Tanjung Redep Hutani Kaltim - 1.500        2.000        2.000        2.000        2.000        

13. PT. Adindo Hutani Lestari Kaltim - - - - 700           800           

14. PT. Finnantara Intiga Kalbar - - - 1.000        1.300        2.000        

7.397        10.632      13.219      17.704      19.358      19.992      Total

Nama Perusahaan
Produksi x 1000 m

3
/tahun

No. Lokasi

keterangan: *) mulai produksi 2010 
Sumber: Ahmad (2000) 

 

Untuk itu,  PT. Musi Hutan Persada sebagai  badan usaha yang bergerak di sektor 

kehutanan, khususnya hutan tanaman industri dengan tanaman utamanya Acacia 

mangium  telah melakukan manajemen hutan secara berkelanjutan guna menjaga 

kelestarian alam.   

Seiring dengan kemajuan Ilmu dan Teknologi, pemanfaatan sumberdaya 

yang optimal perlu dilakukan dalam memenangkan persaingan industri dan pasar 

global.  Demikian  juga dengan  PT. Musi Hutan Persada (MHP), yang selalu 

melakukan  berbagai inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam  

mencapai kunggulan kompetitif (competitive advantage)  dan meningkatkan 

devisa.  Selain itu PT. MHP berupaya  meningkatkan produktifitas lahan, kualitas 

lingkungan hidup dan memperluas lapangan usaha secara terus menerus sesuai 

dengan tujuan pengusahaan hutan tanaman industri. 

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan 

(sustainable forest management) salah satu upaya yang akan dilakukan oleh PT. 
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MHP adalah meningkatkan nilai tambah (value-added) Acacia mangium, yaitu 

dengan cara melakukan diversifikasi produk berbasis Acacia mangium. Produk 

kayu Acacia mangium dari MHP selama ini hanya diperuntukkan untuk industri 

pulp dan kertas, yaitu memasok kebutuhan kayu bulat PT. Tanjung Enim Lestari 

(TEL); pasar monopsonis. Kini MHP berencana untuk mengembangkan  menjadi 

beberapa produk, yaitu bahan bangunan, kayu gergajian kayu olahan (KGKO), 

produk furniture, plywood, moulding, MDF, papan partikel, arang industri 

(charcoal) atau arang aktif, bahan perekat dari ekstrak tanin kulit kayu dan 

produk-produk turunan lainnya.   

Dalam melakukan pengembangan produk dan usahanya PT. MHP masih 

memiliki peluang yang sangat besar. Hal tersebut tampak dari rencana produksi 

kayu yang  stabil dan terus meningkat yaitu sekitar 2.500.000 m
3
/tahun pada tahun 

2004 dan 2005 (Tabel 3).  Dengan demikian, dari sisi sumber bahan baku 

utamanya, yaitu kayu A. Mangium, PT. MHP tidak kekurangan, bahkan masih 

berlebih dan belum termanfaatkan secara optimal, karena sudah melebihi target 

kapasitas  yang dipasok ke PT. Tanjung Enim Lestari (TEL), yaitu rata-rata 

sebesar 2.250.000 m
3
/tahun atau setara dengan 500.000 ton/tahun pulp dan kertas 

sedangkan kemampuan produksi PT MHP sebesar 4.500.000 m
3
/tahun dengan 

luas hutan tanaman 193.500 ha. Dengan demikian ada kelebihan produk sebesar 

2.250.000. m
3
/tahun yang dihasilkan PT. MHP  (PT. MHP, 2004). 

Diversifikasi produk bebasis kayu  sudah seyogianya dilakukan oleh PT. 

MHP apabila melihat kelebihan produk seperti disebutkan di atas, belum lagi 

ditunjang dari hasil penelitian dan penerapan teknologi silvikultur telah 

menghasilkan pohon kayu Acacia mangium yang  berdiameter besar dan bermutu 
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tinggi.  Kayu Acacia mangium pada awalnya dianggap sebagai pohon gulma atau 

dikenal dengan kayu mangi-mangian yang tumbuh di semak belukar, yang 

kemudian dibudidayakan untuk menjadi  bahan baku pulp dan kertas, karena 

masih berdiameter belum terlalu besar.  Saat ini melalui  hasil inovasi telah 

dihasilkan kayu yang berdiameter besar dan bermutu tinggi sehingga sangat 

memungkinkan untuk  melakukan diversifikasi produk. 

Kayu-kayu yang berdiameter kecil hasil tebangan akhir atau penjarangan 

dapat  diproses menjadi  papan partikel, selanjutnya produk tersebut dijadikan 

bahan baku untuk furniture yang berkualitas tinggi.  Meskipun demikian  kayu-

kayu hasil penjarangan yang berdiameter besar dan memenuhi syarat pabrik pulp 

tetap dikirimkan  ke PT. Tanjung Enim Lestari (TEL) pabrik pulp dan kertas.  

Kayu-kayu yang dibiarkan tumbuh menjadi kayu yang berdiameter besar  

biasanya diproses menjadi kayu konstruksi atau bahan kayu lapis (plywood) dan 

moulding, yang selanjutnya  diolah menjadi produk-produk meubel (furniture).  

Limbahnya  diproses menjadi kayu serpih (chips).  Meskipun daur hidup Acacia 

mangium dapat diperpanjang untuk dikembangkan menjadi kayu besar bahan 

baku konstruksi, namun integrated factories tetap mampu menyediakan bahan 

baku untuk pabrik kertas (Iskandar, 2004) 

Berdasarkan informasi dari Direktur Utama PT. MHP Bapak Joedarso 

Djojosoebroto (Agustus, 2004), dengan memasok bahan baku pulp dari kayu-kayu 

yang berdiameter kecil ke PT. TEL, PT. MHP hanya memperoleh US $30-35/m
3
, 

sedangkan apabila dilakukan diversifikasi produk maka diduga dapat diperoleh 

pendapatan bernilai lebih dari  US $200/m
3
 atau setara Rp 1.800.000/m

3
, bahkan 

bisa mencapai lebih dari US $ 300/m
3
, misalnya untuk kayu perkakas atau produk 
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furniture lainnya. Oleh sebab itu, sangat disayangkan  apabila kayu berdiameter 

besar ( > 30 cm) dicacah  kecil-kecil hanya untuk dijadikan pulp, karena selain 

tidak efisien, hal tersebut merupakan pemborosan dan tidak mensyukuri nikmat 

Tuhan. 

Oleh karena itu, tujuan dari diversifikasi produk tersebut adalah untuk 

meningkatkan nilai tambah, baik secara ekonomi maupun produksi, melakukan 

pengembangan komoditas dan untuk memperkuat kompetensi pemasaran, serta 

menciptakan produk yang ramah lingkungan, yang mempunyai tanggung jawab 

sosial (social responsibility) yang tinggi. Dengan demikian diversifikasi produk 

tersebut diharapkan dapat menunjang Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan 

(sustainable forest management)  yang dicita-citakan perusahaan. 

Implementasi Sustainable Forest Management  meliputi kelestarian fungsi 

produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial serta  ekonomi 

dan budaya.  Kelestarian fungsi produksi  meliputi kelestarian sumberdaya, 

kelestarian hasil hutan dan kelestarian usaha. Dilain pihak kelestarian fungsi 

ekologi/lingkungan meliputi kelestarian kualitas lahan dan air serta kelestarian 

keanekaragaman hayati, sedangkan kelestarian fungsi sosial ekonomi dan budaya 

meliputi kelestarian akses dan kontrol komunitas, kelestarian integrasi sosial dan 

budaya serta kelestarian hubungan tenaga kerja.  Ketiga hal di atas, menjadi area 

kompetensi dari PT. MHP dalam menjalankan usahanya.  Hal tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 1.   
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Gambar 1.  Kompetensi PT. Musi Hutan Persada (Djojosoebroto,2004) 

 

Dalam menjalankan manajemen perusahaan, PT. MHP berorientasi pada 

community profit oriented dimana lingkungan dan pemberdayaan masyarakat 

tidak dipandang sebagai biaya bagi  perusahaan, namun menjadi unsur penting  

dalam menjalankan usahanya.  Untuk itu, perusahaan  menerapkan sustainable 

forest management bagi hutan industrinya.  Penerapan prinsip tersebut juga 

dilakukan dalam upaya memenuhi permintaan pasar terhadap produk ecolabelling.  

Ditinjau dari prospek investasi dan analisis finansial ekonomi hutan 

tanaman serta aspek  modal dan teknologi yang dimiliki PT. MHP  masih sangat 

memungkinkan untuk mengembangkan produk dan unit usahanya, salah satunya 

melalui diversifikasi produk. Hal tersebut tampak dari pendapatan tegakan Acacia 

mangium sejak umur komersial (4–8 tahun) untuk bahan baku pulp pada Tabel 4. 

Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam prospek pengembangan usaha melalui 

diversifikasi produk tersebut.  
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Tabel  4.  Pendapatan Tegakan  Acacia mangium Sejak Umur Komersial  

(4 – 8 th) untuk Bahan Baku Pulp. 
 

Umur  

(th) 

Volume kayu 

komersial (m
3
/ha) 

Harga kayu berdiri (SV) 

per m3 (Rp x 1000) 

Pendapatan 

(Rp x 1000)/ha 

4 107 119,5 12.786 

5 141 129.5 18.259 

6 168 139.5 23.436 

7 192 139.5 26.784 

8 212 139.5 29.574 

 Ket: SV=stumpage value 

 Sumber : Soemitro , 2004. 

 

Namun tidak sama seperti tanaman-tanaman yang menghasilkan pendapatan 

dalam jumlah besar perkebunan (kelapa sawit, karet dan lain-lain) pendapatan 

hutan tanaman tidak dapat diperoleh setiap tahun, melainkan menunggu sampai  

ditebang, yaitu memungut akumulasi riap (pertumbuhan). Dengan  demikian pada 

periode penantian tersebut tidak ada pendapatan (cash flow) bila tidak ada hasil 

antara yang dihasilkan (tumpang sari, penjarangan dan lain-lain). 

Strategi Diversifikasi Produk Kayu Acacia mangium di masa depan  dengan 

bertitik tolak  pada RUPS PT. Musi Hutan Persada tentang Pengesahan Rencana 

Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diadakan pada hari Senin, 10 Februari 2003 

dan Jumat, 2 Mei 2003 mengenai Divesifikasi Usaha atau Produk (PT. MHP, 

2003 dan Djojosoebroto, 2004).  Dengan demikian masih banyak produk  yang 

berbasis kayu  dapat  dihasilkan dari kayu Acacia mangium.  

 

2. Rumusan Masalah 

Dalam upaya meningkatkan daya saing industri dan  pasar kompetitif  

dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki, maka perlu adanya 

pengembangan produk perusahaan yang bernilai tambah tinggi dengan cara 

diversifikasi produk dengan tetap berorientasi pada community profit oriented 
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guna menunjang penerapan SFM. Namun demikian untuk melakukan  

diversifikasi produk dalam upaya meningkatkan produk yang bernilai tambah 

tinggi  dan menciptakan produk baru, secara umum kendala-kendala yang masih 

dihadapi perusahaan adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana kesiapan perusahaan dalam membangun usaha masa depan ? 

b. Potensi dan kompetensi inti apa  yang dimiliki PT. MHP  dalam 

mengembangkan industri berbasis kayu? 

c. Produk hilir (downstream) apa saja  dari  kayu Acacia mangium selain pulp 

and kertas yang memiliki prospek yang baik? 

d. Strategi bisnis apakah yang sebaiknya diterapkan oleh PT. MHP dengan 

kondisi lingkungan saat ini sesuai dengan kompetensi dan potensi yang 

dimiliki, sehingga menghasilkan produk yang menghasilkan laba optimal? 

e. Alternatif  strategi manakah yang paling tepat untuk diterapkan di PT. 

MHP? 

 

3. Tujuan 

Penelitian ini  dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

a. Melihat kompetisi masa depan perusahaan 

b. Menganalisa potensi dan kompetensi inti yang dimiliki perusahaan guna 

memberikan alternatif  produk pilihan yang bernilai tambah tinggi, layak  

dan mempunyai daya saing tinggi (competitive advantage). 

c. Mengkaji prospek pengembangan produk kayu olahan berbasis kayu 

Acacia mangium yang bernilai tambah tinggi dan menguntungkan dengan 

tetap berpedoman pada konsep pembangunan hutan lestari. 
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d. Memformulasikan alternatif strategi  bisnis yang dapat diterapkan oleh PT. 

MHP dengan kondisi saat ini dan akan datang. 

e. Merekomendasikan  strategi yang paling tepat untuk diterapkan oleh PT. 

MHP 

 

4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif strategi 

bagi korporasi dan merekomendasikan alternatif diversifikasi produk yang  

bernilai tambah tinggi dan  layak secara bisnis serta  memiliki competitive 

advantage bagi perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan pada umumnya. 

Sedangkan bagi penulis merupakan implementasi teori yang telah diterima selama 

masa perkuliahan kedalam permasalahan  bisnis riil (perusahaan). Bagi 

masyarakat luas/akademik mudah-mudahan karya kecil ini dapat memberikan 

informasi lebih jauh tentang diversifikasi produk  dan produk-produk yang dapat 

dihasilkan dari kayu Acacia mangium. 

 

5. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan dan dibatasi pada produk hilir kayu 

Acacia mangium (off farm),  sebagai pengembangan usaha baru yang digarap 

sesuai dengan hasil kajian  dan penelitian Divisi Litbang serta produk yang 

memiliki prospek masa depan yang baik berdasarkan berbagai aspek. Dilain 

pihak, implementasinya disesuaikan dengan kebijakan dan kewenangan  

manajemen PT. Musi Hutan Persada.  

 




