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RINGKASAN

Nanang Zulkarnaen (E 31.1215). Mempelajari Tngas Kepala Pengadaan Log di
HPH PT. SARI BUMI KUSUMA Kalimantan Barat di bawah bimbingan Ir.
Tjetjep Ukman Karnasastra, MM.

Salah satu elemen sumber daya manusia di HPH PT. SARI B UMI KUSUMA Kalbar adalah
jabatan Kepala Bagian Pengadaan Log. Bagian Pengadaan Log di lapangan, secara struktural, berada
di bawah asisten manajer dan mcmbawahi peiaksana penebangan, pelaksana penyaradan, dan
pelaksana pengukur dan penguji kayu.

Suatu jabatan yang membawahi beberapa komponen dad

kegiatan pcmanenan kayu.

Menurut Abidin (1995), pemanenan kayu adalah serangkaian tindakan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian mengeluarkan kayu dari pohon berdiri di hutan sampai menjadi batang
yang dapat dimanfaatkan di tempat penimbunan di luar hutan.

Kegiatan pemanenan di HPH

cendcnU1g memperoleh perhatian lcbih, karena dianggap sebagai kegiatan yang mendatangkan

pendapatan. Mengingat alasan di atas, jabatan Kepala Pengadaan Log di HPH memiliki peran yang
sangat strategis bagi perllsahaan dan kelestarian hutan.
Tluuan dari kegiatan praktek kelja magang ini adalah mcngetahui dan I11cmahami tugas jabatan

Kepala Pengadaan Log dari sudut pandang teknis dan manajemen, untuk selanjutnya menganalisis dan

memberikan altcmatif penyelesaian masalah daiam bentuk saran.
Praktek kelja magang dilaksanakan dari 15 April sampai dengan 15 September 1998 di HPH PT.
SAPJ BUMI KUSUMA yang terIetak pad a kelompok hutan Sungai Ambalau dan Sungai Jengunui,
Kalimantan Barat.

Prosedur yang ditempuh berdasarkan pada kebijakan praktek magang yang

berorientasi pada jabatan, dcngan menghimpun data-data kualitatif dan klJantitatif sclama rentnng
waktu terse but.

Kopala Bagian Pengadaan Log lebih populer disebut sebagai mandor blok dan sebagai pemimpin
tertinggi di blok. Berdasal'kan kebijakan manajer camp, Kepala I)agian Pengadaan Log memiliki dua
fungsi manajemen dalam hal mengorganisasi (organizing) dan memimpin (acilialing).

Berdasarkan hasH pengamatan dan wawancara, jabatan KepaJa Pengadaan Log mcmbawahi
penebang, penyarad, dan pengukur dan penguji kayu.

Dengan demikian Kepala Pengadaan Log

bertanggung jawab tcrhadap kegiatan-kegiatan di blok tebangan, sampai kayu siap diangkut. Kayu
yang siap angkut ini hams sudah memiliki identitas dan tclah diuji kualitanya.

Penebangan di HPH PT. SARI BUMI KUSUMA Kalbar tahun 199811 999 berdasarkan pada
Rencana Kalya Tahunan (RKT) Carry Over 199711998 dan RKT Murni tahun 199811999. Petugas
cheking dari bagian perencanaan melakukan pembagian wilayah kerja pada regu tebang dan

mengevaluasi perkembangnnya.

Tahap pelaksanaan penebangan diawali dengan pencarian pohrm

seeara acak dan secar'a umum berakhir dengan pemotongan ujung pangkal batang, terkadang pada
kayu diameter lebih dad 100 em untuk memudahkan penyaradan, dilakukan pemotongan di blok.

Penebang kw-ang memperhatikan aturan pemotongan dalam melakukan pemotongan di blok sehingga
untuk menghindari kerugian berupa kehilangan volume kayu, perusahaan perlu membekali
pengetahuan dan alat penunjang. Contoh hasil pemotongan 9 batang kayu di petak NN 58 yang kurang
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l1lel1lperhatikan aturan pengukuran mel1lungkinkan l1lenghilangkan rata-rata perpohon sebesar 0,11 m
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Produktivitas rata-rata penebangan rata-rata Bulan April sampai Agustus 1998 sebesar 66.03 m /hari
dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4 regu tebang pada Bulan April dan luli, 6 regu tebang pada
bulan Mei dan luni, dan 3 orang pada bulan Agustus. Berdasarkan perhitungan perencanaan alat
tebang, maka dengan produktivitas sedemikian diperlukan chainsaw sebanyak 6 unit.

Penyaradan berdasar pada hasil tebangan baik dengan mengikuti trase jalan sarad dan koordinasi
dengan penebang. Alat penyaradan adalah trakor merk Caterpillar tipe D7G yang menarik batang
kayu dari blok tebang ke TPn, pada umumnya, dengan metode Tree length. Produktivitas penyaradan
pada bulan April sampai dengan Agustus sebesar 94,96 m3/hari dengan jumlah regu sarad sebanyak
dua regu keeuali pada bulan luni sebanyak 4 regu. Berdasarkan perhitungan pereneanaan alat sarad
maka dengan produktivitas sedemikian diperlukan alat sarad sebanyak 4 unit.
Pengupasan di TPn berdasarkan pada hasil saradan. Alat pengupasan adalah Iinggis yang masih
mungkin dimodifikasi, gUIla mempercepat kelja. Pengupasan di TPn memiliki arti penting guna
mencegah serangan ulat kayu dan pembusukan.

Pengukuran dan pengujian Kayu di TPn dilakukan untuk mempersiapkan kayu sedemikian rupa
sehingga siap diangkut, dengan menyesuaikan ukuran sesuai aturan dan dilakukan pengujian. Alat-alat
kerja yang pokok meliputi meteran gulung 30 meter, meteran tangan 3 meter, buku ekspedisi, dan
pemberi landa identitas pada kayu. ldentifikasi kualita di TPn terkategori pada tiga jenis, yakni kualila
B, C, dan D.

Hasi! identifikasi kualita di TPn KK 58, dad 60 eontol! batang kayu, terdiri 58,33%

bcrkualita B, 30% berkualita C, dan

J J ,67%

berkualitfl D. Sementara Ji petak KK 60 Kualitas B,C,D

masing berturut·tuIUt sebesar 30%,65%, dan 5%.
Pemotongan di TPn berdasar pada petunjuk pengukur dengan mengikuti tanda pemotongan berupa
gads putih.

Pemotongan dilakukan oIeh chainsawman pemilik kayu (penebang), dengan tujuan

lllenghasilkan kayu sesuai ukuran.
Pelllasangan paku 8 di TPn dilakukan pada bontos pangkal/ujung pada ulllumnya dilakukan pada
kayu-kayu terapung (jIoiter) dan jarang pada kayu tenggelam (singker). Pemakuan dengan paku 8
sangat penting guna mencegah pecah kayu Iebih besar akibat manuver loader pada saat bongkar muat.

Pennasalahan yang dihadapi dan menjadi kendala kepala pengadaan log perusahaan HPH PT.
SARI BUMl KUSUMA Kalbar, misalnya:
ao

Pembagian kelja yang ktuoang mencerminkan Kepala Pengadaan Log sebagai pimpinan tertinggi

di blok, memerlukan tahap pereneanaan yang matang.
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