
A. Latar Belakang 

Kegiatan reboisasi dari waktu ke waktu senantiasa 

ditingkatkan, baik dalam rangka pembangunan Hutan Tanaman 

~ndustri (HTI) maupun dalam rangka rehabilitasi lahan 

kritis di dalam kawasan hutan. Pembangunan HTI yang mulai 

dilaksanakan secara besar-besaran pada awal Pelita V, 

bertujuan untuk mendukung sektor industri. Hal ini sekali- 

gus sebagai salah satu wujud dari arah Pembangunan Nasion- 

a1 jangka panjang pertama yaitu menciptakan struktur 

ekonomi yang tangguh melalui industri yang maju yang 

didukung oleh pertanian yang mantap. Sedangkan kegiatan 

reboisasi dalam rangka rehabilitasi lahan hutan ditujukan 

untuk meningkatkan fungsi hutan, terutama berkaitan dengan 

fungsi perlindungan lingkungan hidup. 

Bibit tanaman merupakan salah satu komponen utama 

dalam menentukan keberhasilan kegiatan reboisasi (refores- 

tation). Oleh karena itu kegiatan penyediaan bibit tana- 

man merupakan kegiatan yang kritis dalam rangkaian kegia- 

tan reboisasi secara keseluruhan. Pengadaan.bibit tanaman 

reboisasi dia-rahakan untuk tersedianya bibit berkualitas 

baik, jumlah yang memadai serta tersedia pada waktu dan 

lokasi yang tepat. Tujuan tersebut sering tidak tercapai 

selama ini mengingat kegiatannya masih dilaksanakan 

dengan cara-cara tradisional yang sangat tergantung 

pada musim serta tersebar dalam unit-unit berskala kecil. 



Rencana kegiatan reboisasi selama Repelita VI yang 

didanai dari anggaran Pemerintah yaitu APBN dan Dana 

~eboisasi seluas 1.60 juta ha, terdiri dari pembangunan 

HTI seluas 1,O juta ha dan rehabilitasi hutan seluas 0,6 

juta ha. Rencana ini belum termasuk kegiatan yang didanai 

dari APBD, swasta dan swadaya masyarakat. Untuk mendukung 

kegiatan tersebut diperlukan bibit tanaman reboisasi 

paling sedikit sebanyak 3200 juta batang bibit selama 5 

tahun atau 640 juta batang bibit setiap tahun. Kebutuhan 

bibit tanaman tersebut belum termasuk kebutuhan untuk 

kegiatan rehabilitasi lahan yany dilaksanakan di luar 

kawasan hutan, antara lain untuk hutan rakyat seluas 

sekitar 150.000 ha setiap tahun atau memerlukan bibit 

sebanyak 300 juta batang setiap tahunnya. 

Untuk itu Pemerintah merasakan perlunya mengadakan 

kerjasama dengan pihak luar negeri yang telah dianggap 

mampu dan berpengalaman dalam bidang reboisasi yaitu 

negara Finlandia . Selain berkaitan dengan transfer tek- 
nologi, kerjasama tersebut sekaligus dalam rangka memecah- 

kan masalah keterbatasan pendanaan melalui pinjaman lunak. 

Finlandia merupakan salah satu negara yang dianggap telah 

berhasil dalam upaya reboisasi, terutama dalam pembangunan 

HTI. Saat ini Finlandia menjadi negara penghasil kertas 

berbahan baku kayu yang berkualitas terbaik di Dunia-Selain 

itu negara Finlandia telah lama mengadakan kerjasama 

dengan Indonesia dalam bidang ydng sama, melalui Proyek-ATA 

267 di Kalimantan Selatan yang saat ini telah berakhir 



masa kerjasamanya. 

Melalui Loan Agreement antara Pemerintah Finlandia 

diwakili oleh Nordic Investment Bank (NIB) dan Nordic 

Development Fund (NDF), dengan Pemerintah Indonesia pada 

tanggal 6 November 1990, maka disetujui pemberian bantuan 

lunak sebesar US $ 10.157.660,OO. Bantuan tersebut diguna- 

kan untuk pembangunan Pusat Persemaian Permanen Modern 

dalam jangka waktu pembangunan 3 tahun, tersebar di 8 

lokasi, meliputi 7 propinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumat- 

era Selatan, Lampung, Kalimantan Barat (2 lokasi), Kali- 

mantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. 

Target keseluruhan kapasitas persemaian tersebut adalah 

sekitar 72 juta batang bibit setiap tahunnya. 

Dalam pelaksanaan pembangunan sarana fisik persemaian 

ditangani oleh Proyek Pusat yang berkedudukan di bawah 

Departemen Kehutanan - Jakarta dengan 8 Bagian Proyeknya 

yang berkedudukan di Daerah untuk melaksanakan kegiatan 

lapangan di masing-masing Propinsi. Saat ini beberapa 

lokasi sudah siap dioperasikan dengan kapasitas penuh dan 

sebagian masih dalam penyelesaian. Mengingat beberapa 

keterbatasan, terutama waktu yang tersedia, maka studi ini 

akan diarahkan hanya untuk lokasi Batu Raja - Sumatera 
Selatan. 

B. Perumusan Masalah. 

Selain proyek tersebut sebagai proyek percontohan 

bagi pengembangan persemaian modern di Indonesia, produksi 



bibit tersebut direncanakan dapat memasok para pemegang 

Hak Pengusahaan HTI serta proyek-proyek reboisasi lainnya 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah di propinsi yang ber- 

sangkutan. Melihat keterbatasan personel, kemampuan ma- 

najemen, serta prosedur administrasi, maka kurang memung- 

kinkan apabila Pusat Persemaian tersebut dioperasikan 

seterusnya oleh Pemerintah, dalam ha1 ini oleh organisasi 

proyek. 

Hasil proyek berupa sarana dan prasarana persemaian 

perlu dikelola sebagai suatu unit usaha yang ekonomis dan 

mandiri yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi 

penggunaan dana Pemerintah. Untuk itu alternatif yang 

dirasakan paling baik adalah diserahkan pengelolaannya 

kepada Badan Usaha Milik Negara, antara lain PT Inhutani 

yang sebagian besar bergerak di luar Pulau Jawa. PT Inhu- 

tani tersebut diharapkan dapat memproduksi dan menjual 

produksi bibitnya kepada para pelaksana pembangunan HTI 

dan rehabilitasi hutan, baik berupa proyek swasta maupun 

proyek Pemerintah.. 

Permasalahan potensial muncul antara lain diakibatkan 

karena pada waktu awal investasi tidak sepenuhnya memper- 

timbangkan aspek finansial, sehingga tanpa pengaturan- 

pengaturan akan sulit unit usaha persemaian tersebut dapat 

dioperasikan secara menguntungkan ditinjau dari segi finan- 

sial. Selama pelaksanaan pembangunan fisik banyak terda- 

pat investasi yang tidak direncanakan semula, antara lain 

pembuatan sumur dalam (deep well) yang tidak cukup satu 



~ ~ l i  dikarenakan sulitnya menemukan mata air, perpanjangan 

mass kerja expert luar negeri, pengadaan sarana transpor- 

tasi, sarana akomodasi dan sebagainya. Hal ini terjadi 

mengingat tujuan dari pembangunan persemaian ini bukan 

saja sebagai unit usaha, melainkan juga sebagai media 

transfer teknologi bagi pengembangan persemaian secara 

moderen di Indonesia. 

Di lain pihak PT Inhutani sebagai suatu perusahaan 

dituntut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan 

konsep bisnis yang menguntungkan. Pada tinqkat produksi 

berapa persemaian tersebut mencapai titik impas, apa dan 

berapa komponen investasi yanq perlu dikeluarkan untuk 

menquranqi beban investasi yanq mempersulit penjualan 

produknya, berapa tinqkat keuntunqan yanq wajar diperoleh 

penqelola sesuai denqan harya yanq berlaku.Pertanyaan- 

pertanyaan tersebut memerlukan jawaban segera sebelum 

hasil proyek diserahkan kepada pihak PT Inhutani. 

Dalam menghadapi persiapan penyerahan kepada PT 

Inhutani serta untuk memberikan masukan kepada para pen- 

gambil keputusan di Departemen Kehutanan, maka perlu 

dianalisis struktur biaya pembangunan persemaian tersebut. 

C .  Tujuan. 

Tujuan dari studi analisis struktur biaya dalam 

rangka strategi pengelolaan Pusat Persemaian Permanen 

Modern (P3M) oleh PT Inhutani, adalah untuk memberikan 

masukan bagi para pengambil keputusan di Departemen 



Kehutanan berkaitan dengan aspek finansial dalam rangka 

penyerahan P3M kepada pihak PT Inhutani untuk dapat 

dikelola sebagai unit bisnis yang mandiri dan ekonomis. 

~ujuan studi tersebut mencakup : 

- Inventarisasi seluruh investasi selama jangka waktu 
pemba ngunan yaitu 3 tahun, baik dana yang bersumber 

dari soft loan maupun dari counter budget GOI. 

- Identifikasi biaya tetap dan biaya variable. 
- Analisis tingkat keuntungan, volume produksi dan biaya 
pada berbagai perubahan kondisi. 




