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1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Hutan merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar berupa 

produk phytomass sebesar 60% dari seluruh kebutuhan manusia, 42.5% produksi 

oksigen dan dapat menyerap 44.7% karbon di udara, sehingga hutan sangat 

berharga bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat tangible yang dirasakan secara 

langsung, maupun intangible yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat 

langsung seperti penyediaan kayu, satwa dan hasil tambang sedangkan manfaat 

tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air, 

pencegahan erosi (Ariphova 2011). Besarnya manfaat hutan tidak diimbangi 

dengan upaya untuk menjaga kelestarian hutan secara maksimal. Kerusakan hutan 

memberikan pengaruh pada peningkatan suhu bumi dengan sumbangan sebesar 

0.07 oC per tahun, yang berdampak pada peningkatan permukaan air laut dan 

perubahan iklim (Randolph 2016). 

Luas kawasan hutan di Indonesia sampai dengan Pebruari 2017 adalah 

sebesar 120 773 441.71 Ha, sedangkan kawasan hutan yang masih berwujud hutan 

sebesar 98 664 842.72 Ha dan terdapat 22 108 598.99 Ha kawasan hutan yang 

berubah fungsi. Adapun rincian luas hutan yang terdiri dari hutan konservasi, hutan 

lindung dan hutan produksi dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Luas kawasan hutan Indonesia tahun 2017 

Kawasan Hutan Luas kawasan Hutan (ha) 

Hutan lindung 29 673 382.37 

Hutan produksi terbatas 26 798 382.01 

Hutan produksi tetap 29 250 783.10 

Hutan produksi yang dapat dikonversi 12 942 295.24 

Total luas kawasan hutan 98 664 842.72 
Sumber: Badan Pusat Statistik 2017 

Kerusakan hutan dunia baik dalam bentuk deforestasi maupun degradasi terus 

berjalan. Salah satu indikasinya adalah hutan alam dunia dalam dekade berjalan 

terus berkurang. Pada periode tahun 1990-2000, hutan dunia secara total hilang 

sebesar 13.1 juta Ha per tahun. Dengan adanya pembangunan hutan tanaman 

sebesar 4.8 juta Ha, maka laju kehilangan bersih hutan pada periode 1990-2000 

adalah sebesar 8.9 juta Ha/ tahun (FAO 2006). Data Kementerian Kehutanan (2016) 

menunjukkan bahwa laju deforestasi di Indonesia mencapai 1.02 juta Ha per tahun. 

Deforestasi merupakan perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan 

menjadi bukan hutan (termasuk perubahan untuk perkebunan, pemukiman, 

kawasan industri, dan lain-lain). Perubahan kawasan hutan adalah berubahnya luas 

kawasan hutan sebagai akibat dari adanya pelepasan kawasan hutan (untuk 

keperluan nonkehutanan), adanya tukar menukar kawasan atau adanya perubahan 

fungsi hutan. Berdasarkan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya 

Hutan pada tahun 2015, jumlah hutan yang mengalami deforestasi di Indonesia 

sebesar 610 375.9 Ha. 
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Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, 

mempertahankan, dan  meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya 

dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga 

kehidupan tetap terjaga. Kegiatan rehabilitasi hutan yang telah dilakukan 

diantaranya reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, dan 

penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis 

dan tidak produktif.   

PT. Harfam Jaya Makmur memiliki misi besar untuk melaksanakan aforestry 

yaitu menanami kembali kawasan hutan yang tidak produktif menjadi hutan yang 

produktif. PT. Harfam Jaya Makmur sudah mulai menanam jati di lebih dari 1 600 

Ha lahan hampir di seluruh Indonesia sejak tahun 2004. Konsep yang dilakukan 

adalah melestarikan hutan Indonesia sekaligus mendapatkan nilai investasi yang 

tinggi. Pada tahun 2010 PT. Harfam Jaya Makmur memperkenalkan sistem 

kerjasama bagi hasil dengan menyediakan aforestasi jati kepada masyarakat yang 

ingin berinvestasi untuk menanam jati. Tanah-tanah yang kurang produktif 

ditanami bibit jati PT. Harfam Jaya Makmur yang dikembangkan dengan cara 

pemulihan tanaman sehingga lebih berkualitas (PT. Harfam Jaya Makmur 2013). 

Prospek budidaya jati di Indonesia juga mengalami siklus yang baik karena 

industri mebel, khususnya di Jawa Tengah. Produksi mebel Jawa Tengah sudah 

dikenal dari segi kualitas, seni dan harga yang kompetitif, sentra produksi 

prospektif adalah Semarang, Jepara, Klaten, Sukoharjo, Kudus, Rembang, Blora, 

dan Sragen (Effendi dan Parlinah 2010). Konsumsi kayu di Jepara sekitar 1.5-2.2 

juta m3 yang melebihi angka produksi dari Kementerian Kehutanan untuk seluruh 

pulau Jawa: 923 632 m3 (Roda et al. 2007). Permasalahan yang timbul terkait 

perkembangan industri mebel, khususnya di Jawa Tengah adalah tingginya 

permintaan tersebut tidak berimbang dengan ketersediaan bahan baku; persaingan 

tidak sehat di antara industri mebel kayu, kelangkaan bahan baku dan fluktuasi 

harga bahan baku di pemasok; tidak meratanya nilai tambah; kurangnya akses 

informasi dan permintaan legalitas keaslian bahan baku (Effendi dan Parlinah 

2010). 

PT. Harfam Jaya Makmur, sebagai sebuah perusahaan agroforestri memiliki 

komitmen untuk mendukung penyediaan kayu jati legal. Upaya yang dilakukan 

oleh PT. Harfam Jaya Makmur adalah dengan menyediakan bibit jati yang 

berkualitas, mengembangkan hutan tanaman produksi dan mengajak mitra yang 

bersedia bersama-sama PT. Harfam Jaya Makmur mengembangkan aforestasi. 

Kondisi ini mendorong PT. Harfam Jaya Makmur untuk dapat mengembangkan 

tanaman jati yang memiliki nilai keekonomian tinggi, yaitu memiliki usia panen 

yang pendek, kualitas kayu yang baik serta memiliki biaya perawatan yang rendah. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka perlu dikembangkan proses 

pembibitan tanaman jati yang dapat memenuhi nilai keekonomian tanaman jati 

tersebut. Upaya pembibitan yang dilakukan oleh PT. Harfam Jaya Makmur 

dilaksanakan dengan menggandeng BPPT sebagai mitra untuk mengupayakan 

tanaman jati unggul. Permasalahan yang dihadapi untuk menciptakan bibit jati 

unggul adalah tingginya biaya produksi bibit, hal ini menyebabkan bibit jati produk 

PT. Harfam Jaya Makmur memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

produk bibit jati dari perusahaan lainnya. Kondisi ini menyebabkan produk bibit 

jati PT. Harfam Jaya Makmur lebih banyak digunakan untuk keperluan penanaman 

jati perusahaan dan mitra sendiri sedangkan penjualan ke pihak lainnya jumlahnya 
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belum besar sehingga membutuhkan upaya untuk meningkatkan efisiensi proses 

produksi tanpa mengurangi kualitas bibit yang dihasilkan.  

Sistem produksi bibit di PT. Harfam Jaya Makmur saat ini masih tidak efisien 

yang disebabkan oleh banyaknya explant yang tidak tumbuh setelah dilakukan 

pemotongan (62%), bibit mati pada saat pemindahan (23.7%) dan banyaknya bahan 

yang rusak pada saat penyimpanan, sebesar 17.6%, jauh lebih tinggi dari 

penyusutan yang ditetapkan dalam standar akuntansi perusahaan yaitu 2.5%. 

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa PT. Harfam jaya Makmur 

membutuhkan upaya perbaikan proses produksi bibit agar dapat mencapai proses 

produksi bibit yang efisien. Dampak dari kondisi tersebut adalah tingginya harga 

pokok penjualan bibit di PT. Harfam Jaya Makmur. 

Sebagai gambaran produk bibit jati yang dijual untuk proyek reboisasi 

pemerintah di Wilayah Propinsi Jawa Timur memiliki standar harga Rp 5 275 

(LPSE Propinsi Jatim 2017). Biaya produksi (HPP) bibit jati Harfam per buah 

adalah Rp 18 673, hal ini menunjukkan bahwa bibit Jati Harfam tidak bisa bersaing 

untuk pemenuhan kebutuhan proyek reboisasi pemerintah. Harga pasaran produk 

bibit jati solomon yang dijual BPPT kepada pedagang adalah Rp 12 500 dengan 

harga jual kepada pengguna sebesar Rp 15 000. Kondisi ini memperlihatkan bahwa 

produk bibit Jati Harfam tidak dapat bersaing dengan produk sejenis. 

Kondisi ini menunjukkan perlunya perubahan proses produksi untuk 

meningkatkan kapasitas dan efektifitas proses produksi. Leist (2011) 

mendefinisikan proses bisnis sebagai sebuah proses yang dapat dilihat sebagai 

sebuah rangkaian kesatuan aktivitas yang menambah nilai untuk input dan 

merubahnya ke output. Salah satu bagian dari proses bisnis dalam sebuah industri 

manufaktur adalah proses produksi. Magal dan Word (2009) menyatakan bahwa 

suatu organisasi memiliki 3 proses bisnis utama, yaitu proses pengadaan 

(procurement process), proses produksi (production process), dan proses 

pemenuhan/ penyelesaian (fulfillment process). Menurut Gaspersz (2008), proses 

produksi adalah bidang yang terus berkembang selaras dengan perkembangan 

teknologi, dimana produksi memiliki suatu jalinan hubungan timbal-balik (dua 

arah) yang sangat erat dengan teknologi, dimana produksi dan teknologi saling 

membutuhkan. 

Berdasarkan kondisi tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan 

menganalisis serta melakukan rekayasa ulang terhadap proses produksi bibit 

tanaman jati di PT. Harfam Jaya Makmur. 

 

 

Perumusan Masalah 

Laju kebutuhan bibit jati PT. Harfam Jaya Makmur setiap tahun meningkat 

dengan cepat, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat 

seiring dengan semakin dikenalnya kualitas bibit jati PT. Harfam Jaya Makmur. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa total penjualan lahan adalah 462 ha dengan kebutuhan 

bibit sebesar 508 200 untuk kebutuhan sendiri dan 139 300 untuk pesanan di luar 

kebutuhan sendiri, dengan total kebutuhan produksi bibit sebesar 647 500 dan 

cadangan sebesar 10% dari kebutuhan. 
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Tabel 2 Kebutuhan produksi bibit jati Harfam di PT. Harfam Jaya Makmur 

Tahun 
Kebutuhan sendiri 

Pesanan Jumlah  
Luas tanam Kebutuhan bibit 

2010 28 30 800 12 000 42 800 

2011 35 38 500 18 000 56 500 

2012 94 103 400 21 000 124 400 

2013 198 217 800 65 300 283 100 

2014 107 117 700 23 000 140 700 

2015 32 35 200 43 000 78 200 

2016 17 18 700 45 000 63 700 

Total 511 562 100 227 300 789 400 
Sumber: Data internal PT. Harfam Jaya Makmur (2015) 

Permasalahan lain yang terkait dengan produksi bibit adalah tingginya jumlah 

pembatalan kerjasama pembuatan hutan yang didasarkan pada bisnis kemitraan PT. 

Harfam Jaya Makmur,  menyebabkan terjadi kelebihan produksi bibit tanaman jati. 

Terjadinya kelebihan produksi bibit tanaman jati mendorong PT. Harfam Jaya 

Makmur untuk memasarkan bibit jati sebagai salah satu produk, akan tetapi harga 

jual yang tinggi menyebabkan bibit tanaman jati sulit untuk bersaing dengan produk 

sejenis. Tingginya biaya produksi bibit tanaman jati sebagai upaya untuk 

mendapatkan bibit tanaman yang berkualitas merupakan kendala bagi PT. Harfam 

Jaya Makmur, untuk itu perlu dilakukan upaya efisiensi produksi dengan menilai 

seluruh proses produksi bibit tanaman jati. 

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka muncul ide penelitian tentang  

rekayasa ulang proses produksi bibit tanaman jati guna meningkatkan nilai tambah 

bisnis hutan jati PT. Harfam Jaya Makmur secara berkelanjutan. Rekayasa ulang 

proses produksi tanaman jati ini nantinya diharapkan akan berdampak pada 

keuntungan finansial. Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada efisiensi dalam 

produksi bibit jati di PT. Harfam Jaya Makmur? 

2. Bagaimana mengukur efektifitas produksi bibit jati sebagai parameter 

rekayasa ulang proses produksi bibit jati? 

3. Bagaimana menentukan rekayasa ulang proses produksi bibit tanaman jati 

untuk meningkatkan secara dramatik value PT. Harfam Jaya Makmur? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang maka tujuan utama penelitian ini adalah 

membuat model rekayasa ulang proses produksi bibit tanaman jati berkelanjutan. 

Adapun tujuan antaranya adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses produksi bibit tanaman jati. 

2. Untuk mengukur efektifitas proses produksi bibit tanaman jati sebagai 

parameter rekayasa ulang proses bisnis hutan jati berkelanjutan. 

3. Untuk melakukan rekayasa ulang proses produksi bibit jati di PT. Harfam 

Jaya Makmur. 
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Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah manfaat akademik, 

keilmuan dan manfaat manajerial. Manfaat akademik yang akan diperoleh dari 

penelitian ini antara lain memunculkan gambaran rekayasa ulang proses produksi 

bibit tanaman jati di PT. Harfam Jaya Makmur. Manfaat keilmuan yang dapat 

disumbangkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai tambahan kepusataan terkait 

rekayasa ulang proses produksi suatu agroindustri. Sedangkan manfaat manajerial 

dari penelitian ini antara lain:  

1. Membantu perusahaan meningkatkan kinerja perusahaan. 

2. Memberikan gambaran rekayasa ulang proses bisnis, yang disesuaikan 

dengan lingkungan eksternal dan internal perusahaan. 

 

 

Kebaruan (Novelty) Penelitian 

Penelitian ini memiliki perbedaan yang nyata dengan penelitian sebelumnya, 

khususnya terkait dengan obyek penelitian, yaitu terkait dengan rekayasa ulang 

produksi bibit jati. Penelitian sebelumnya terkait dengan pembibitan jati pernah 

dilaksanakan oleh Tamin (2007) dengan judul Teknik Perkecambahan Benih Jati 

(Tectona grandis Linn. F.), memiliki perbedaan dengan proses produksi di PT. 

Harfam Jaya Makmur yang menggunakan teknik vegetatif, berbeda dengan 

penelitian ini yang menggunakan teknik generatif. Penelitian tentang 

pengembangan bibit jati dengan teknik vegetatif dilaksanakan oleh Adinugraha 

(2014), dengan judul penelitian Pengembangan Teknik Perbanyakan Vegetatif 

Tanaman Jati Pada Hutan Rakyat, tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian ini 

yaitu pada penelitian sebelumnya tidak terkait dengan rekayasa ulang proses bisnis 

khususnya terkait dengan proses produksi. 

Penerapan metode analisis dengan menggunakan value stream analysis dan 

analisis waste pada umumnya diterapkan pada sebuah sistem produksi manufaktur 

yang memiliki siklus produksi cepat dan belum pernah diterapkan pada sistem 

produksi tanaman keras seperti halnya jati yang memiliki siklus produksi lambat. 

  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan kajian terhadap permasalahan yang terjadi pada 

pengelolaan hutan di Indonesia. Penelitian dilakukan di PT. Harfam Jaya Makmur 

sebagai pelaku bisnis budidaya hutan jati. Ada beberapa cara yang digunakan untuk 

mengatasi permasalahan mengenai pengelolaan hutan antara lain dengan rekayasa 

ulang proses bisnis hutan jati yang dapat diterapkan secara terus menerus dan dapat 

dilakukan pembaruan sistem tanpa dengan meninggalkan sistem produksi yang 

lama.  

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan gambaran rekayasa ulang proses 

produksi bibit tanaman jati berkelanjutan di PT. Harfam Jaya Makmur. 

Harapannya, akan diperoleh suatu rumusan untuk pengembangan proses bisnis 

hutan jati secara berkelanjutan yang dapat diterapkan pada bisnis hutan jati maupun 

bisnis sejenisnya. 
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