
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan 

perkembangan teknologi serta meningkatnya kesejahteraan 

manusia, maka kebutuhan terhadap hasil hutan akan semakin 

meningkat, baik untuk keperluan industri pengolahan kayu, 

pulp dan kertas maupun kayu energi (fuelwood). Sedangkan 

di lain pihak luas hutan tidak bertambah bahkan cenderung 

berkurang, demikian pula produktivitas hutan alam semakin 

menurun. 

Selain itu, kayu dan hutan tropika telah menjadi 

perhatian masyarakat internasional terutama masyarakat 

dari negara-negara maju (Eropah dan Amerika Serikat), 

karena hutan tropika dianggap berfungsi sebagai paru-paru 

dunia. Negara-negara tersebut baik secara ekonomis maupun 

politis meminta negara-negara pemilik hutan tropika, 

belajar dari pengalaman mereka memelihara dan mempertahan- 

kan hutan berpedoman kepada azas pengelolaan hutan berke- 

lanjutan (sustainable forest management) . Akibatnya , 

muncul berbagai kegiatan untuk menentang penggunaan kayu 

yang berasal dari hutan tropika. 

Berbagai pihak di negara-negara maju menolak penggu- 

naan dan pembelian produk olahan dari kayu tropika, jika 

kayu tersebut berasal dari hutan yang tidak dikelola 

dengan azas berkelanjutan. Banyak tekanan yang dilakukan 



oleh negara-negara tersebut terhadap negara-negara pemilik 

hutan tropika. Mereka nantinya hanya akan bersedia meng- 

gunakan kayu hutan tropika beserta olahannya apabila telah 

mendapat sertifikat ecolabelling yang akan berlaku mulai 

tahun 2000. Oleh karena itu, perlu diusahakan untuk 

meningkatkan produktivitas hutan melalui usaha pembudi- 

dayaan kayu untuk industri (industrial plantation forest). 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan kayu yanq semakin 

meningkat maka pemerintah menggalakkan pembangunan Hutan 

Tanaman Industri (HTI) yang kemudian mengeluarkan PP 7 

tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. 

Pembangunan HTI sudah merupakan kebijaksanaan pemerintah 

yang telah menqantisipasi bakal terjadinya defisit bahan 

baku kayu untuk berbagai keperluan industri maupun peruma- 

han dan energi pada penutup abad ke-20 dan awal abad ke-21 

yang akan datang. Sampai dengan akhir PELITA VI (tahun 

2000), pemerintah melalui Departemen Kehutanan telah 

memproyeksikan pembangunan Hutan Tanaman Industri seluas 

4,4 juta hektar atau lebih kurang 150 unit, baik pada 

areal tanah kosong yang berupa padang alanq-alang, semak 

belukar, hutan rawang maupun pada kawasan hutan yang 

kurang produktif (Balai Produksi dan Pengujian Benih 

Sumatera Selatan, 1989). 

Untuk merealisasikan PP 7 tersebut, Departemen Kehu- 

tanan melalui SK. Menhut No. 1175/Menhut/V/1989, tanggal 



8 Desember 1989 telah memberikan Izin Penanaman Percobaan 

(IPP) HTI kepada PT Musi Hutan Persada (selanjutnya dise- 

but PT MHP) dengan realisasi seluas 27.012 hektar. Atas 

keberhasilan IPP tersebut, Menteri Kehutanan dengan SK No. 

205/Kpts-II/1991, tanqqal 13 April 1991 yang diperbaharui 

dengan SK No. 626/Kpts-1111992 tanggal 18 Juni 1992, telah 

memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada 

PT MHP seluas 300.000 hektar (netto) yang berada dalam 

wilayah Kabupaten Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Lahat, 

Musi Rawas, dan Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. 

Sampai dengan Mei 1994, realisasi penanaman lahan HTI 

telah mencapai 136.679 hektar, seperti disajikan secara 

detail pada Tabel 1-1. 

Tabel I-  1. Rencana dan Realisasi Pembangunan Hutan Tanaman Industri 
PT Musi Hutan Persada 199011991 - 200412005 

r,.-.----..-.---.-- ..,,.* . . , . ., . .. .. >. . . .  
. . , , .,* , , .  . . 

Tahun Rencana (Ha) '~&li .&i:(~a)" ' 11 - 7- - -- - 

for 2nd rotation 
at double capacity of the mill 



Sekitar 70 persen HTI PT MHP ditanami denqan Acacia man- 

gium. Pohon ini memiliki batanq lurus, tinqgi mencapai 25 

- 30 m, dengan tingqi bebas cabang lebih tingqi dari 
setenqah tingqi total. Kulit berwarna coklat, tebal, 

keras, dan kasar (National Academy Press, 1983). Untuk 

kebutuhan industri pulp dan kertas, pemunqutan hasil jenis 

kayu ini dapat dilakukan pada umur delapan tahun. 

1.2. Perurnusan Masalah 

PT MHP dalam tahun 1994/1995 ini akan melaksanakan 

penjaranqan HTI dalam ranqka pemeliharaan tanaman yanq 

dimaksudkan untuk memberikan ruanq pertumbuhan yanq baik 

bagi teqakan selanjutnya. Penjaranqan HTI pada tahun 

1994/1995 ini terutama ditujukan untuk HTI tahun 1990/1991 

dan ini merupakan penjaranqan untuk pertama kalinya. 

Penjaranqan yanq akan dilakukan ini bersifat sistematis, 

artinya tanaman yanq berada dalam satu jalur yanq dija- 

ranqkan akan ditebanq semua tanpa memperhatikan apakah 

tanaman tersebut cacat atau tidak. Tanaman yanq semula 

berjarak tanam awal 2 x 3 meter akan dijaranqkan menjadi 

3 x 4 meter atau selang dua strip, sehinqqa akan beraki- 

bat berkuranqnya lajur tanaman kira-kira 30 % sampai 

denqan 50% dari lajur yanq ada. 

~elihat'kondisi yanq demikian, tentunya volume kayu 

hasil penjaranqan tersebut besar sekali. Apabila diasum- 

sikan perkiraan riap 25 m3/ha/tahun untuk jarak tanam 



2 x 3 meter dengan derajad penjarangan 50 persen, maka 

denqan usia HTI empat tahun diperkirakan hasil penjaranq- 

an tersebut sekitar 50 m3 per hektar. Volume kayu hasil 

penjaranqan HTI yang demikian besar tersebut harus diman- 

faatkan dan dapat dijual kepada pihak lain, sehingqa 

memberikan pemasukan kas baqi perusahaan. 

Kayu hasil penjaranqan tersebut dapat dimanfaatkan, 

misalnya dibuat log dan chipwood (kayu serpihan) untuk 

penqhara (bahan baku) industri pulp. Adanya pemanfaatan 

kayu hasil penjarangan tersebut akan memberi nilai tambah 

baqi perusahaan atau akan menquranqi biaya perusahaan 

(cost reduction), karena berdasarkan pertimbanqan silvi- 

kultur penjaranqan tetap akan dilakukan oleh perusahaan 

dan perlakuan tersebut merupakan biaya bagi perusahaan. 

PT MHP merencanakan untuk memanfaatkan kayu hasil 

penjaranqan tersebut dan dibuat dalam bentuk produk log 

dan chipwood. Produk tersebut nantinya akan dipasarkan 

untuk memenuhi kebutuhan industri pulp domestik atau 

bahkan untuk chipwood-nya kemunqkinan dapat dieskpor, 

misalnya ke Jepanq dan Taiwan. Oleh karena itu, perlu 

dianalisis berapa biaya untuk memproduksi log dan chip- 

wood? dan yanq manakah diantara kedua produk itu memberi- 

kan nilai ekonomis tertinqqi dan dapat dijual denqan harqa 

bersainq? Baqaimana peluanq dan hambatan dalam memasarkan 

kedua jenis produk tersebut, baik untuk industri domestik 



maupun industri luar negeri? Bagaimana sebaiknya meka- 

nisme sistem penjualan yang efektif? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Geladikarya 

Dengan mengkaji permasalahan perusahaan yang timbul 

saat ini, maka tujuan dari studi ini adalah: 

1. Menentukan besarnya biaya produksi log dan chipwood 

dari kayu hasil penjarangan HTI tahun 1990/1991 dan 

1991/1992. 

2. Menentukan harga pokok produksi dan harga jual log dan 

chipwood pada tingkat franco hutan atau FOB. 

3. Mengkaji aspek pemasaran log dan chipwood baik untuk 

pasar domestik maupun pasar luar negeri. 

4. Mengkaji mekanisme sistem penjualan yang harus dilaku- 

kan dengan pihak pembeli baik domestik maupun ekspor. 

Adapun manfaat yang didapatkan dari studi ini: 

1. Bagi peserta geladikarya merupakan peluang dan kesem- 

patan untuk menangani permasalahan bisnis di dunia 

nyata. 

2. Bagi perusahaan dapat memanfaatkan keterampilan peser- 

ta geladikarya dan secara bersama-sama mendiagnosis 

permasalahan yang dihadapi perusahaan dan mencari 

alternatif pemecahannya. Hasil studi ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengembangan 

perusahaan. 




