
I. PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Perum Perhutani yang merupakan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) berbentuk perusahaan umum bertugas menye-

lenggarakan kegiatan pengusahaan hutan di Pulau Jawa,

meliputi Unit I di Jawa Tengah, Unit II di Jawa Timur dan

Unit III di Jawa Barat. Luas hutan produksi seluruhnya ada

1,956,774.65 Ha atau 64.7 % dari total kawasan hutan yang

dike lola oleh Perum Perhutani. Hutan produksi terbagi

menjadi Kelas perusahaan hutan jati seluas 1,066,532.07 Ha

(54.5%) dan kelas perusahaan hutan rimba seluas 890,242.58

Ha (45.5 %) Kelas perusahaan hutan pinus yang merupakan

salah satu kelas perusahaan hutan rimba ada 583,974.28 Ha

atau 65.6 % dari luas kawasan hutan rimba, atau 29.8 ..•
dari total luas kawasan hutan produksi (Perum

Perhutani, 1994).

Perum Perhutani dalam mengemban tugasnya melaksanakan

misi ekonomi dan sosial, artinya selain sebagai perusahaan

yang harus mengupayakan keuntungan agar mampu mempertahan-

kan dan mengembangkan usahanya, juga mempunyai ke-

wajiban membina dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat

dalam bentuk penyediaan kebutuhan hasil hutan, penyediaan

lapangan kerja dan fungsi pelestarian lingkungan. Prinsip

yang dianut dalam pengelolaan hutan adalah "optimum and

sustained yield", atau dikenal juga dengan "sustainable
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forest management". Yaitu Perum Perhutani selalu mengu

payakan kelestarian hasil produksi yang berkelanjutan dari

kawasan hutan yang dikelolanya serta berwawasan lingkungan

dalam arti fungsi-fungsi hutan tetap terjaga, baik fungsi

ekologis maupun sosial.

Berkenaan dengan itu, maka Perum Perhutani berupaya

mengembangkan perusahaan dengan menggali dan memanfaatkan

potensi yang ada. Kelas perusahaan hutan pinus diusahakan

tidak hanya sebagai penghasil kayu untuk bahan baku indus

tri, tetapi juga dilakukan pemanfaatan potensi getah yang

dapat dihasilkan dari tegakan Pinus merkusi. Pengusahaan

gondorukem dan terpentin sebagai produk olahan dari getah

pinus adalah upaya memanfaatkan secara optimal tegakan

pinus dan memenuhi kebutuhan masyarakat, peningkatan

pendapatan perusahaan dan penyediaan lapangan kerja bagi

masyarakat sekitar hutan.

Volume penjualan gondorukem dan terpentin sebagai

cerminan kebutuhan dan upaya yang dilakukan oleh Perum

Perhutani menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan

volume ekspor rata-rata dari tahun 1986 sampai tahun 1993

naik 50.53 % per tahun. Volume ekspor gondorukem meningkat

dari 10,124 ton pada tahun 1986 menjadi 45,933 ton pada

tahun 1993. Sementara itu nilai ekspor meningkat rata-rata

328.28 % per tahun, yaitu dari US $920,421.00 pada

tahun 1986 menjadi US $22,071,442 pada tahun 1993.
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Demikian pula ekspor terpentin meningkat dari 558 ton pada

tahun 1986 menjadi 7,435 ton pada tahun 1993 atau kenaikan

sebesar 176.1 % per tahun. Nilai ekspor meningkat dari US

$177,079.00 pada tahun 1986 menjadi US $2,333,240. Pada

tahun 1993 atau kenaikan sebesar 173.9 % per tahun.

Perkembangan penjualan di dalam negeri juga menunjuk

kan peningkatan. Penjualan gondorukem meningkat dari 6,747

ton pada tahun 1986 menjadi 20,028 ton pada tahun 1993

atau kenaikan sebesar 28.1 % per tahun. Nilai pendapatan

nya naik dari Rp 3.080,77 milyar pada tahun 1986 menjadi

Rp 17.27072 milyar pada tahun 1993, atau kenaikan rata

rat:a sebesar 65.8 % per tahun (Perum Perhutani, 1991 dan

1994)

Nilai penjualan dalam negeri dari produk gondorukem

dan terpentin pada tahun 1993 mencapai Rp 18.237043 milyar

atau 75.9 % dari total nilai produk industri hasil

hut:an non kayu, atau 5.47 % dari total nilai semua produk

Perum Perhutani. Sedangkan penjualan ekspor dari produk

gO:1dorukem dan terpentin pada tahun 1993 mencapai

U$24,404,682 atau 99.45 % dari total ekspor produk indus

tri hasil hutan non kayu, atau 57.58 % dari total nilai

ekspor semua produk Perum Perhutani (Perum Perhutani,

1994)

Dengan menggunakan dasar satu orang pekerj a penyadap

menyadap pinus seluas 3 Ha, maka seluruh kawasan hutan
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produksi pinus akan mampu menyerap 194.658 orang. Tenaga

kerja yang terserap akan bertambah lagi bila diperhitung

kan jumlah orang kerja yang terlibat pada kegiatan distri

busi dan pengolahan getah.

Pabrik gondorukem dan terpentin (PGT) Winduaji di

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Barat, Perum

Perhutani Unit I Jawa Tengah dibangun tahun 1989 dan mulai

beroperasi tahun 1990 dengan kapasitas terpasang 9,000 ton

adalah salah satu PGT milik Perum Perhutani. Tujuan pendi

rian PGT Winduaji adalah (1) memanfaatkan hutan pinus KPH

Pekalongan Barat seluas 27,684,3 Ha, (2) memenuhi permin

taan akan produk gondorukem dan terpentin, (3) menyediakan

lapangan kerja, terutama bagi penduduk sekitar hutan dan

(4) ikut menunj ang program pemerintah dalam pembangunan

Daerah (KPH Pekalongan Barat, 1993).

Sebagai unit produksi, maka tugas PGT Winduaji adalah

melaksanakan kegiatan pengolahan getah pinus sesuai dengan

kebijakan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Kebijakannya

antara lain menetapkan target produksi PGT Winduaji, baik

jumlah maupun mutu yang dihasilkan. Tahun 1991 dan 1992

target yang diberikan adalah 6,000 ton dengan mutu Water

White (WW) dan Window Glass (WG). Realisasi produksi yang

dicapai pada tahun 1991 adalah 88 % dan tahun 1992 sebesar

98.75 % dari target. Hasil gondorukem yang diperoleh

adalah 19.23 % mutu WW, 77.24 % mutu WG dan 3.53 % mutu
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Nancy (N). Proporsi mutu gondorukem yang demikian tersebut

disebabkan mutu getah belum memenuhi standar mutu yang

diharapkan PGT Winduaj i. Getah yang diterima dan diolah

tergolong mutu kurang baik, yaitu mutu B dan A3 yang tidak

dapat menghasilkan gondorukem mutu WW.

Administratur/KKPH Pekalongan Barat yang menjadi

penanggungjawab PGT Winduaji ingin mengetahui penyebab

belum optimalnya produksi PGT Winduaji, baik jumlah maupun

mutu produk, dan pembentukan harga pokok produk (HPP).

Optimalisasi pengusahaan PGT Winduaji diharapkan mampu

memanfaatkan secara optimal produksi getah KPH Pekalongan

Barat, meningkatkan kemampuan bersaing dan meningkatkan

keuntungan perusahaan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Merujuk kepada uraian di muka dan hasil wawancara

dengan Administratur/KKPH Pekalongan Barat sebagai penang

gungjawab PGT Winduaji dan dengan Kepala PGT Winduaji

sebagai pimpinan pelaksana di lapangan (pabrik), maka

permasalahan yang dihadapi adalah

1. Pengadaan mutu getah belum mampu untuk memenuhi

target mutu produk sesuai dengan yang ditetapkan

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah.

2. Produksi PGT Winduaji masih di bawah kapasitas

terpasang, yaitu kurang dari 70 %.
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3. Penentuan produksi ekonomis untuk memperoleh laba

yang optimal dan menekan harga pokok produk (HPP).

C. TUJUAN GELADIKARYA

Tujuan geladikarya yang dilakukan selama bulan Maret

dan April 1994 adalah melakukan kaj ian tentang produksi

dan harga pokok produk (HPP) gondorukem dan terpentin

di PGT Winduaj i, KPH Pekalongan Barat. Secara spesifik

tujuan geladikarya yang dilakukan di PGT Winduaji adalah :

1. Menganalisis produksi dan mutu produk PGT Winduaji

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Menganalisis struktur biaya serta HPP produk

gondorukem dan terpentin.

3. Mencari dan merumuskan alternatif pemecahan masalah

dan implementasinya untuk memenuhi target mutu dan

meminimalkan HPP gondorukem dan terpentin dari PGT

Winduaji.

D. KEGUNAAN GELADIKARYA

Hasil geladikarya yang dilaksanakan di PGT Winduaj i,

KPH Pekalongan Barat diharapkan dapat digunakan sebagai

bahan pembuatan kebijakan dalam pengelolaan PGT Winduaji,

yaitu:

1. Kebijakan pengadaan bahan baku (getah pinus) .

2. Pemanfaatan PGT secara optimal untuk pencapaian

mutu produk sesuai dengan target yang ditetapkan.
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3. Meminimalkan HPP untuk

ataupun perolehan laba

tinggi.

meningkatkan

perusahaan
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