KATA PENGANTAR

Buaya muara (Crocodylus porosus) merupakan salah satu jenis dari tujuh
jenis buaya yang hidup di Indonesia, populasinya di KPH-TBS masih melimpah.
Anggota Familia Crocodilidae ini mempunyai arti penting di dalam konservasi
sumberdaya alam hayati Indonesia dan mempunyai nilai penting di sektor budidaya
perikanan. Macam-macam produk buaya seperti kulit, tangkur, daging, empedu, dan
gigi diperdagangan secara eksklusif di dalam dan luar negeri. Di pasaran ekspor,
Indonesia merupakan pemasok ke beberapa negara terutama negara Singapura,
Jepang, Korea Selatan, dan Italia. Buaya muara merupakan jenis komoditas yang
akan dikembangkan di KPH-TBS sebagai komoditas khas. Dalam usaha
merealisasikan tujuan tersebut maka diperlukan penyusunan Business Plans yang
lengkap. Tujuan dari Business Plans ini adalah untuk memberikan informasi yang
akurat tentang proyek bisnis buaya kepada para pihak, terutama kepada investor.
Tim KPH-TBS mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu
tersusunnya Business Plans buaya ini yaitu:
1. Rektor Instiper yang telah memberikan fasilitas.
2. Dekan Fakultas Kehutanan Instiper yang telah memberikan fasilitas.
3. Dr. Ir. Agus Setyarso yang telah memberikan pengarahan, dorongan,
dan bimbingan.
4. Kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan.
Penulis berharap dokumen Business Plans ini dapat memberikan manfaat
kepada KPH-TBS dan seluruh pihak yang ingin investasi pada usaha ini.

Yogyakarta, 19 Desember 2014
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EXECUTIVE SUMMARY

Buaya muara (Crocodylus porosus) merupakan salah satu komoditas perikanan asli
Indonesia yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi. Macam-macam produk
buaya muara seperti kulit, daging, tangkur, empedu, kulit dan gigi, serta mempunyai
nilai eksotik sebagai obyek ekowisata. Di Indonesia satwa ini buaya muara dilindungi
oleh UU No 32 Tahun 2009, PP No 7 dan 8 Tahun 2009. Menurut CITES Crocodylus
porosus masuk di dalam daftar Appendix 1 yang artinya perdagangan satwa jenis ini
pada prinsipnya dilarang oleh undang undang, namun regulasi perdagangan
komoditas macam-macam produk buaya diatur oleh negara sesuai Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 44/M-DAG/PEK/7/2012.
Macam-macam produk buaya yang dapat dijual-belikan adalah produk dari usaha
penangkaran setelah anakan pada tingkat keturunan F2. Spesifikasi produk yang
banyak dibutuhkan industri adalah dari buaya yang dipotong pada umur antara 2,53 tahun. Sehingga dihasilkan kulit yang mempunyai kualifikasi baik dan ukuran kulit
lebar bukaan dada antara 16-20 cm. Kulit, tangkur dan gigi dijual dalam keadaan
kering, sedangkan daging dan empedu dalam keadaan beku.
Kelas Perusahaan Buaya merupakan usaha yang berbasiskan pada pelestarian
plasma nutfah, perlindungan hutan lahan gambut, dan pemberdayaan masyarakat di
sekitar hutan.
Keuntungan usaha budidaya buaya muara ini didukung oleh potensi biofisik (habitat)
buaya muara, lokasi usaha yang strategis, serta didukung oleh jaringan pemasaran
yang memadai.
Kelas Perusahaan Buaya membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 200.972.000,selama periode usaha 20 tahun dengan biaya penyusutan Rp 21.648.360,- setiap
tahun. Upah tenaga kerja untuk membayar tenaga kerja tetap dan tenaga harian,
saat panen sebesar Rp 109.000.000,- Biaya input bahan dan alat sebesar Rp
469.000.000,- dan biaya lain-lain sebesar Rp 5.000.000,-. Biaya Total Rp
12.076.944.000,- dan Penerimaan kotor sebesar Rp 20.996.352.934,-. Karena Kelas
Perusahaan Buaya baru ada penerimaan pada tahun ke IV maka peneriman bersih
per tahun pada tahun ke 3 tidak dapat disampaikan. Payback Periode baru dicapai
setelah 10 tahun, keuntungan dicapai pada satu putaran usaha selama 20 tahun
(NPV) tingkat bunga 10% sebanyak Rp 1.735.764.059,- dan (NPV) tingkat bunga
14% sebanyak Rp 802.931.812,- Tingkat pengembalian bunga Kelas Perusahaan
Buaya 21%. Net B/C Ratio sebesar 1,74. Simulasi jika terjadi kenaikan biaya
sebesar 10 % maka Payback Periode 10 tahun, (NPV) tingkat bunga 10% sebanyak
Rp 1.296.858.766,- dan (NPV) tingkat bunga 14% sebanyak Rp 478.604.451,Tingkat pengembalian bunga Kelas Perusahaan Buaya 18%, Net B/C Ratio sebesar
1,58. Namun jika pendapatan naik sebesar 10 % maka Payback Periode 9 tahun,
(NPV) tingkat bunga 10% sebanyak Rp 2.348.245.758,- dan (NPV) tingkat bunga
14% sebanyak Rp 1.207.552.355,- dan (NPV) tingkat bunga 14% sebanyak Rp
478.604.451, Tingkat pengembalian bunga Kelas Perusahaan Buaya 24 %, Net B/C
Ratio naik hingga sebesar 1,91
.

ii

I SISTEM ORGANISASI

1.1. Pernyatan Misi Bisnis
Misi bisnis Kelas Perusahaan Buaya yang dalam hal ini melakukan
budidaya buaya muara (Crocodylus porosus) adalah mendapatkan manfaat
ekonomi dari plasma nutfah buaya muara untuk mendorong pelestarian jenis
buaya muara, perlindungan hutan, dan kesejahteraan masyarakat.
Buaya muara (Crocodylus porosus) merupakan salah satu komoditas
perikanan asli Indonesia yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi dari
macam-macam produk buaya muara seperti kulit, tangkur, daging, empedu,
dan gigi serta nilai eksotiknya sebagai obyek ekowisata. Di Indonesia satwa
ini dilindungi oleh UU No 32 Tahun 2009, PP No 7 dan 8 Tahun 2009.
Menurut CITES, Crocodylus porosus masuk di dalam daftar Appendix 1 yang
artinya perdagangan buaya muara atau macam-macam produk buaya muara
pada prinsipnya dilarang oleh undang undang, namun negara masih
memberikan celah untuk diperdagangkan yang regulasinya diatur di dalam
Peraturan

Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia

Nomor:

44/M-

DAG/PEK/7/2012
Kelas Perusahaan Buaya dikembangkan dengan konsep kemitraan
dengan kelompok atau anggota masyarakat sekitar. Dengan memberikan
akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam usaha
budidaya buaya muara ini, diharapkan akan meningkatkan kepedulian
masyarakat terhadap pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati
asli Indonesia, mendorong terhadap perlindungan hutan, dan sekaligus dapat
memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Dalam perpektif lain,
kegiatan ini akan berdampak terhadap pelestarian lahan gambut di sekitar
tapak usaha budidaya muara.

1.2. Status Organisasi Sekarang
Kelas Perusahaan Buaya merupakan usaha baru yang akan dirintis
oleh KPH-TBS Pekanbaru, merupakan bisnis yang bersifat modern, dengan
macam-macam produk buaya, konsumen yang mempunyai relung terbatas.
Biasanya model bisnis semacam ini mempunyai margin keuntungan besar,
sekaligus mempunyai resiko yang besar dan biasanya pemasaran produknya
1

melalui pasar eksklusif. Untuk menjalankan bisnis Kelas Perusahaan Buaya
dilakukan oleh tenaga profesional dengan keahlian dan skill yang khusus.
Kelas Perusahaan Buaya yang akan diusahakan kali ini belum dapat dipenuhi
dari tenaga yang langsung diambil dari KPH-TBS. Pemenuhan tenaga kerja
yang mempunyai kompetensi dan diharapakan dapat bekerja secara baik
maka harus dilakukan rekruitmen dengan cara yang benar. Pada tahap awal
tenaga yang dibutuhkan untuk menjalankan Kelas Perusahaan Buaya adalah
sebagai berikut:
1. Manager Kelas Perusahaan Buaya sebanyak 1 orang.
2. Tenaga Pemasaran sebanyak 1 orang. Untuk tenaga ini dapat direkrut
tenaga yang profesional atau melalui pelatihan.
3. Tenaga teknik Budidaya buaya sebanyak 1 orang. Untuk tenaga ini dapat
direkrut tenaga yang profesional atau melalui pelatihan.
4. Tenaga pemberdayaan masyarakat 1 orang. Dapat diambil dari tenaga
kerja yang ada di KPH-TBS.
5. Tenaga harian (sesuai dengan kebutuhan) dipenuhi dari tenaga lokal.

1.3. Sejarah organisasi
KPH Model Tasik Besar Serkap yang kemudian dikenal sebagai KPHTBS ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia No 509/MenhutVII/2010 pada tanggal 21 September 2010, yang mencakup wilayah
Semenanjung Kampar. Pembentukan KPH-TBS merupakan salah satu
implementasi

kebijakan

yang

dikeluarkan

oleh

pemerintah

dengan

membentuk suatu unit pengelolaan hutan di tingkat tapak. Kebijakan
pembentukan KPH ini tertuang dalam Undang-Undang Kehutanan No 41
Tahun 1999 dalam pasal 17 ayat 1 diuraikan bahwa pembentukan wilayah
pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan
Unit Pengelolaan (Kesatuan Pengelolaan Hutan).
Sebagai

sebuah

institusi

pengelola

di

tingkat

tapak

dalam

menyelenggarakan pengelolaan hutan, maka KPHP Model Tasik Besar
Sirkap harus mempunyai rencana pengelolaan yang merupakan roh
penggerak seluruh kegiatan untuk mengarahkan pada pencapaian tujuan dari
pengelolaan hutan yang telah ditetapkan. Rencana Pengelolaan Hutan (RPH)
tersebut dapat berupa Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan
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Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek yang merupakan sebuah
dokumen rencana pengelolaan hutan dan dibuat berdasarkan hasil kegiatan
tata hutan.
Organisasi business plant akan diisi oleh tenaga yang selama ini
sudah bekerja di dinas kehutanan, yang nota bene kesehariannya bekerja
pada bidang pelayanan kepada masyarakat. Bidang pelayanan tidak dituntut
untuk bisnis dan menghasilkan keuntungan. Sementara bekerja di KPH-TBS
yang dituntut untuk bisa mandiri dalam bidang

finansial keuangan, tentu

harus dituntut berperilaku bisnis. Memang tidak mudah bagi seorang untuk
dengan cepat dapat merubah pola pikir dan perilaku yang selama ini sudah
terbentuk. Berkaitan dengan itu, diperlukan beberapa upaya bagi KPH-TBS
untuk melakukan program khusus untuk staf yang berasal dari dinas
kehutanan. Program harus dilakukan adalah memberikan pengertian dan
pemahaman terhadap staf baru yang berasal dari dinas tersebut untuk segera
dapat beradaptasi dengan lingkungan baru yang sama sekali berbeda. Untuk
mempercepat adaptasi, dapat dilakukan program pelatihan baik mengenai
kewirausahaan, bisnis dan motivasi untuk perubahan. Motivasi pentingnya
perubahan, dan bagaimana cara melakukan perubahan.

Oleh karenanya

KPH-TBS harus mempunyai semacam lembaga “learning development” yang
bertanggung jawab terhadap pembelajaran kualitas SDM di KPH-TBS.

1.4. Tim Manajemen untuk Kelas Perusahaan
Keorganisasian Kelas Perusahaan Buaya dibentuk dengan ramping
dan efisien, sesuai dengan kebutuhan. Organisasi ini akan berkembang
sesuai dengan kemajuan dan perkembangan perusahaan. Berikut ini
disampaikan bagan organisasi Kelas Perusahaan Buaya KPH-TBS.

3

Gambar 1. Struktur organisasi Kelas Perusahaan Buaya KPH-TBS

Unit Kelas Perusahaan Buaya dipimpin oleh seorang Maneger Bisnis yang
langsung di bawah KKPH. Manager bisnis Kelas Perusahaan Buaya dibantu oleh 3
asistem yaitu Asisten Produksi, Asisten Pemasaran dan Asisten Pemberdayaan
Masyarakat. Asisten Pemberdayaan Masyarakat akan menjalin kerjasama dengan
masyarakat atau kelompok masyarakat. Dalam melakukan kegiatan operasional
perusahaan, Manager Bisnis Kelas Perusahaan Buaya harus membuat SOP yang
mampu membuat bersinergi dalam menjalankan tugas yang harus dilakukan oleh
ketiga macam asisten tersebut agar dapat saling membantu dalam melaksanakan
tugas. Tiga tahun pertama Asisten Pemasaran supaya dapat mengoptimalkan diri
dalam membantu pekerjaan Asisten Produksi dan Asisten Pemberdayaan
masyarakat sehingga nantinya setelah memasuki tahun ke tiga sudah terampil dan
mempunyai hubungan luas di dalam menjalankan tugasnya. Struktur organisasi
yang ramping ini diharapkan semua karyawan dapat bekerja secara sistematis dan
bersifat dinamis sehingga dapat memperoleh hasil kinerja sesuai yang diharapkan.
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Kebijakan perusahaan harus selalu dikoordinasikan dengan KKPH dan Seksi
Perencanaan, Pemanfaatan dan Pembangunan Kawasan Hutan. Bagian keamanan
akan ditangani langsung oleh Kepala Resort KPH-TBS.
Tabel 1. Kemitraan Usaha
Peran dan Tanggung
jawab
Mitra usaha
Additional KPH funding
(BUK)
Legalitas bisnis
Penyiapan infrastruktur
Pajak dan pungutan
Pengelolaan hubungan
kemitraan
Operasi sistem produksi
Sertifikasi produk
Pengamanan areal
Manajemen Budidaya
Pemasaran dan promosi
Government relations

KPH

Lembaga
keuangan/
investor

Mitra
Kelompok
masyarakat

Lainnya

√

√

√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√
√

√
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II. RENCANA PEMASARAN

Pemasaran merupakan aktivitas yang krusial bagi perusahaan dalam
usaha untuk berkembang dan mempertahankan hidup. Untuk mendapatkan
laba serta mencari segmentasi pasar produk. Ada beberapa komponen yang
sangat penting dalam aspek pemasaran yaitu produk (product), harga (price),
tempat (place), dan promosi (promotion) dan sumberdaya manusia (people).

2.1. Penentuan Harga
Penentuan harga macam-macam produk buaya ditentukan harga
pasar industri, meski demikian diharapkan bisa mendapatkan nilai tambah
karena produk Kelas Perusahaan Buaya KPH-TBS ramah lingkungan, ikut
melestarikan sumberdaya alam, mengikuti regulasi perdagangan produk
satwa

liar

yang

ditetapkan

pemerintah

dan

berpartipasi

dalam

mensejahterakan masyarakat disekitar hutan.

2.2. Manajemen Permintaan
Berdasarkan permintaan pasar macam-macam produk buaya terdiri
dari kulit, tangkur, daging, empedu, dan gigi. Kulit buaya yang sesuai
kebutuhan pasar berukuran lebar dada 16-20 cm, tangkur dalam keadaan
kering, daging dan empedu dalam bentuk beku. Gigi buaya tidak diperoleh
informasi harga persatuan biji, biasanya informasi harga gigi sudah dalam
bentuk jadi seperti sebagai kalung, penghias tas, ikat pinggang, jepit rambut
dan lain-lain.
Strategi awal pemasaran kulit buaya adalah kemitraan dengan industri
penyamakan kulit dengan ketentuan harga pasar, namun selanjutnya
diharapkan Kelas Perusahaan Buaya dapat melakukan penyamakan Crom
(Wet-blue) sehingga di pasaran ekspor dapat memperoleh value lebih tinggi
hingga empat kali lipat harga kulit mentah. Pemasaran tangkur dan empedu
nantinya dapat sampai langsung dibeli oleh perusahaan besar yang
mempunyai pasar luas. Daging dapat memasuki kosumen seperti hotel,
restoran, pengolah sehingga akan mendapatkan pembayaran lebih mahal
daripada pedagang daging buaya lokal. Pemasaran gigi dan tulang kepala
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nantinya diusahan sehingga bisa menambah pendapatan dari macam-macam
produk buaya.
Dalam usaha melakukan manajemen permintaan diharapkan Kelas
Perusahaan Buaya melakukan kerjasama dengan perusahan penangkar
buaya yang lebih besar sehingga akan mempunyai infact positif untuk
perkembangan Kelas Perusahaan Buaya KPH-TBS.

2.3. Distribusi dan Segmen Pasar
Model pasar macam-macam produk buaya adalah oligopsoni, artinya
pembeli biasanya dalam partai besar, namun hanya dikuasai beberapa
perusahaan saja. Dampak kondisi ini maka harga cenderung ditentukan oleh
pemain besar. Negara tujuan ekspor ke beberapa negara seperti Singapura,
Jepang, Korea dan Italia. Untuk jalur distribusi ekpor dilakukan melalui jalur
laut dan darat. Jalur distribusi ekpor akan dilakukan melalui Batam yaitu dari
Desa Teluk Beringin →Tanjung Batu → Batam. Waktu tempuh dari Kelas
Perusahaan Buaya KPH-TBS (desa Teluk Beringin) ke Batam kurang lebih 3
jam dengan speedboat. Kemasan dalam bentuk kering untuk kulit dan
tangkur, dan dalam bentuk beku untuk daging dan empedu. Penjualan ke
kota-kota besar dilakukan melalui pesawat udara penerbangan melalui
Bandara Hang Nadim Batam.

2.4. Promosi dan Pengelolaan Branding
Promosi merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan
untuk mengenalkan produk kepada konsumen, terutama produk baru.
Perusahaan yang baru saja berdiri dengan produk tertentu harus giat
melakukan promosi agar produknya dapat laku di pasaran. Perusahaan yang
tidak melakukan promosi dengan benar, tidak dapat mengoptimalkan
penjualan produknya. Macam-macam produk buaya yang akan diproduksi
dari Kelas Perusahaan Buaya KPH-TBS, juga merupakan produk baru yang
harus dilakukan promosi. Kegiatan promosi ini dapat dilakukan dengan
berbagai cara melalui berbagai media.
Promosi

dilakukan

dengan

menggunakan

media

cetak

yaitu:

pembuatan leaflet , booklet dan katalog produk, Pemasangan iklan di media
koran, baik lokal maupun nasional, Pemasangan iklan di majalah-majalah
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baik lokal, regional, nasional dan internasional dan Pembuatan poster dan
pamlet. Promosi juga dilakukan melalui media elektronik yaitu: melalui media
TV,

Radio,

Pembuatan

Website

yang

menyajikan

katalog

dan

keunggulan/kekhasan produk.

Gambar 2. Habitat alami buaya muara di ekosistem rawa gambut dalam.

Salah satu strategi pemasaran yang sangat prestisius dan sangat efektif
adalah dengan branded. Keuntungan branded produk selain sebagai pengenalan
identitas produk, brand juga akan menumbuhkan loyalitas konsumen. Biasanya
bila seseorang sudah cocok dan akrab dengan satu brand, dia tidak mudah
berpaling pada produk lain. Selain itu brand juga sering dianggap sebagai
identitas dirinya. Namun, kecocokan tentu tak hanya dari nama, tetapi juga
kualitas produk, pelayanan yang memuaskan, dan harga yang reasonable.
Semakin banyak konsumen yang merasa puas dengan kualitas produk, maka
semakin tinggi nilai jual suatu brand.
8

Branding yang dibangun dalam bisnis ini adalah macam-macam produk
buaya yang bersertifikat, yang ditangkarkan dari ekosistem air hitam pada lahan
gambut, yang dikelola dengan melibatkan masyarakat lokal, dilakukan untuk
mendukung kelestarian ekosistem lahan gambut. Salah satu issue global yang
menjadi perhatian masyarakat dunia adalah pemanasan global, tentu isu

ini

sangat berkaitan dengan hutan gambut, yang disinyalir memberikan kontribusi
yang sangat signifikan. Pembukaan lahan gambut besar-besaran untuk areal
perkebunan maupun peruntukan lain ini disinyalir memberikan sumbangan emisi
karbon yang sangat besar. Macam-macam produk buaya yang dikembangkan
dari lahan gambut ini diharapkan akan mempunyai “value proposition” tinggi di
konsumen, karena dapat mengurangi tekanan terhadap kerusakan lahan
gambut.
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III. RENCANA OPERASIONAL USAHA BUDIDAYA BUAYA

3.1. Riset dan Pengembangan
Jenis-jenis Buaya di Indonesia ada 7 jenis yaitu: (1) buaya muara (Crocodylus
porosus), buaya siam atau buaya air tawar (Crocodylus siamensis), buaya irian
(Crocodylus novaeguineae), buaya kalimantan (Crocodylus raninus), buaya mindoro
(Crocodylus mindorensis), buaya senyulong (Tomistoma schlegelii), dan buaya
sahul (Crocodylus novaeguineae).
Buaya merupakan nama Indonesia untuk menyebut berbagai jenis reptil dari
anggota familia Crocodylidae.
Banyak penelitian tentang buaya yang meliputi habitat, perilaku, pakan, reproduksi,
pertumbuhan, pemanfaatan, pasar dan lain-lain. Habitat buaya muara yaitu meliputi
lingkungan fisik dan biologi, air merupakan kebutuhan pokok bagi buaya muara,
meskipun habitat pokoknya adalah muara sungai namun buaya muara mempunyai
toleransi terhadap salinitas air. Perilaku buaya meliputi bergerak, berjemur/istirahat,
makan, dan sosial. Dicontohkan perilaku bergerak seperti berenang, menyelam,
ambil

napas,

highwalk,

galloping,

belly

crawal,

dan

belly

run.

Perilaku

berjemur/istirahat seperti membuka mulut, memutup mulut dan tempat beristirahat.
Perilaku makan seperti menerkam, tempat makan dan waktu berburu untuk
mendapatkan pakan. Perilaku sosial seperti berkelahi, vokalisasi, dominasi, menjaga
sarang, dan menjaga anak. Jenis-jenis pakan buaya dapat dibedakan menurut
spesies, jenis kelamin, umur, aktivitas, dan keadaan lingkungan. Reproduksi buaya
muara terjadi setelah buaya mengalami kematangan alat reproduksi. Jenis kelamin
jantan mencapai kematangan reproduksi setelah berumur 15 tahun atau biasanya
setelah mencapai ukuran panjang 3 m. Berbeda dari yang berjenis kelamin betina
mencapai kematangan reproduksi setelah berumur 10 tahun atau biasanya setelah
mencapai panjang 2,5 m. Sex ratio reproduksi buaya muara antara jantan: betina = 1
: 3, produktivitas induk 50,35 % di dalam populasi dan masa potensial produksi
hingga berumur 25-30 tahun. Musim bertelur biasanya pada bulan Nopember
sampai bulan Maret, jumlah telur seekor induk rata-rata 60 butir. Masa pengeraman
telur berkisar antara 78-114 hari, rata-rata pengeraman selama 98 hari. Ukuran telur
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yakni berat bekisar antara 69-119 gram, dengan rata-rata berat 93 gram. Suhu
inkubasi telur buaya muara

rata-rata adalah 31,60C.

Tipe sarang telur buaya

adalah tipe mound, dengan diameter 1,2-2,3 m. Tinggi 0,4-0,76 m. Jika inkubasi
telur buaya pada suhu lebih tinggi dari 31,60C akan menghasilkan anak-anak
berjenis kebanyakan berkelamin jantan dan di bawah 31,60C akan menghasilkan
anak-anak kebanyakan berjenis kelamin betina. Di habitat alami rata-rata prosentase
jumlah telur menetas (hatching rate) hannya sekitar 25 %, namun di penangkaran
Taman Buaya Indonesia Jaya di Bekasi yakni 42,32%, rata-rata panjang anakan D-0
yakni 20 cm. Pertumbuhan buaya muara akan terlihat cepat pada umur 7 tahun
pertama yakni rata-rata pertumbuhan panjang sekitar 26,5 cm pertahun, dan akan
melambat setelah itu. Pada umur 22 tahun pertumbuhannya rata-rata hanya 3,6 cm.
Anak-anak buaya pada tahun ketiga mencapai panjang antara 81-123 cm, mortalitas
27,35 %. Jika dipotong diperoleh ukuran panjang rentang kulit dada 16-20 cm.
Pertumbuhan buaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari
luar tubuh. Faktor dari dalam berupa genetik, umur, jenis kelamin, dan penyakit.
Sedangkan faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan ialah ruang tempat
hidupnya, pakan dan kualitas lingkungan. Kebutuhan luas tanah untuk induk yakni
108 m2/ekor, sedang untuk pembesaran anak yakni 4,5 m 2/ekor. Pakan untuk buaya
muara harus terdapat unsur protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral cukup
tinggi. Pemanfaatan buaya meliputi pemanfaatan dari bagian tubuh buaya yaitu
antara lain: kulit, tangkur, daging, empedu, dan gigi. Pasar produk dari tubuh buaya
cukup potensial sebagai produk jadi dari kulit buaya seperti tas, sepatu, ikat
pinggang dan lain-lain. Produk jadi dari daging meliputi abon, kerupuk dan minyak
untuk dikonsumsi dan obat, dan produk lainnya seperti tangkur dan empedu untuk
dikonsumsi yang bermanfaat kebugaran. Selain itu buaya muara di dalam proyek
penangkaran difungsikan sebagai sarana rekreasi yaitu obyek ekowisata dan
atraksi.
Penelitian-penelitian tersebut terus dikembangkan dan pada ujungnya ditemukan
teknologi terapan dalam mengoptimalkan pemanfaatan untuk kesejahteraan
masyarakat.
Usaha budidaya buaya ini dapat dilakukan oleh masyarakat, kelompok manyarakat
dan badan usaha milik negara.
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3.2. Produksi dan alokasi
3.2.1. Persiapan
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan mencakup legalitas, kelembagaan,
riset (penelitian), sumber daya manusia, dan teknis kemitraan.

Legalitas
Melakukan kegiatan usaha penangkaran buaya muara harus mengacu kepada
beberapa aturan yaitu antara lain:
– Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.19/Menhut-II/2005

tentang

Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, maka perlu ditetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang
Pedoman Audit Penangkaran Buaya, Pasal 65 dan 66
– Keputusan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan
Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild
Fauna and Flora
– Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai Otorita
Pengelola (Management Authority) CITES di Indonesia
– Surat Edaran Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam
Nomor:SE.2/IV-SET/2009, tanggal, 23 Juli 2009 tentang Penerbitan Izin
Penangkaran Sarwa Liar Dilindungi Generasi Kedua (F2) dan berikutnya.
– Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Nomor: P.04/IV-SET/2014 Tentang Audit Penangkaran Buaya.
– Peraturan

Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia

Nomor:

44/M-

DAG/PEK/7/2012 Tentang Perdagangan satwa liar.

Adapun tahapan proses perijinan adalah sebagai berikut:
1. Proposal panangkaran untuk permohonan baru atau rencana kerja lima
tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh
Kepala Seksi Wilayah/Kepala Bidang KSDA Wilayah.
2. Akte Notaris perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan
bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar.
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3. Fotocopy surat izin tempat usaha (SITU) dan Surat Ijin Gangguan (HO) atau
surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya Camat
setempat yang menerangkan bahwa kegitan penangkaran tidak menimbulkan
dampak negatif bagi lingkungan, dan lokasi sedang tidak dalam sengketa.
4. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan atau membuktikan legalitas asal
usul induk buaya muara untuk penangkaran.
5. Berita acara pemeriksaan teknis penangkaran buaya muara dari bidang
KSDA Wilayah/SKW.
6. Surat rekomendasi dari Kepala KSDA Wilayah.
Badan hukum untuk business plans penangkaran buaya muara digunakan dalam
bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan
Salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam tahap persiapan ini adalah
mempersiapkan kelembagaan. Kelembagaan di tingkat tapak harus disiapkan
dengan baik efisien dan efektif. Kelembagaan ini akan berkembang sesuai dengan
perkembangan perusahaan.

KKPH

Kepala Seksi
Perencanaan,
Pengembangan dan
Penggunaan Kawasan
Hutan

Manager Bisnis

Produksi

Pemasaran

Pemberdayaan
Masyarakat

Gambar 3. Kelembagaan penangkaran buaya.
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Manager mempunyai tugas untuk:


Bertanggung jawab jalannya perusahaan penangkaran buaya



Melakukan monitoring dan evaluasi seluruh perusahaan mencakup produksi,
keamanan,dan pemasaran.



Melakukan negoisasi dengan pihak lain untuk mendapatkan permodalan



Melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Perencanaan, Pengembangan
dan Penggunaan Kawasan Hutan KPH-TBS dalam hal pengambilan
kebijakan tertentu.



Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan legalitas baik dalam
negeri maupun luar negeri.

Kepala bagian produksi mempunyai tugas untuk:


Membuat kandang/kolam untuk penangkaran



Bertugas untuk memelihara buaya muara, memberi pakan, mengawasi
kesehatan, mengawasi reproduksi, menetaskan, dan merawat anak-anak,
melakukan

pencatatan

pertumbuhan,

penyakit

dan

pengobatan,

dan

kematian.


Menangani proses produksi secara keseluruhan.



Menyiapkan kandang/kolam untuk pembesaran anak-anak buaya.



Melakukan pemeliharaan selama pertumbuhan.



Menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan dalam proses produksi.



Melakukan pemotongan buaya hasil produksi dan memisahkan bagian dari
macam produk buaya.



Mengamankan buaya muara, orang, sarana produksi dan prasarana .



Melaporkan proses produksi kepada manager bisnis.

Bagian Pemasaran bertugas untuk:


Mencari pembeli produk-produk dari macam-macam dari bagian tubuh buaya
muara baik ditingkat konsumen domestik maupun konsumen ekspor.



Menentukan grading kualitas produk untuk menentukan harga.



Menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam packging untuk tujuan
baik domestik maupun ke manca negara.



Melakukan packging sehingga aman, tidak rusak selama dalam waktu
pengangkutan, hingga sampai tujuan.



Melaporkan hasil-hasil kerja yang dilakukan kepada manager bisnis.
14



Mengurusi ijin dan jatah kuota ekspor.



Mengurus perijinan pengangkutan.



Melakukan pengiriman dan menerima pembayaran dari hasil-hasil penjualan.

Bagian Pemberdayaan Masyarakat bertugas untuk:


Melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan pakan buaya
yang dapat disediakan oleh masyarakat.



Melakukan pelatihan kepada masyarakat tempatan yang akan dijadikan
tenaga kerja kelas perusahaan buaya khususnya dalam proses produksi.



Menyediakan tenaga kerja masyarakat tempatan dalam proses produksi.



Melakukan koordinasi dengan aparat wilayah setempat dan tokoh masyarakat
untuk bekerjasama dalam penyediaan tenaga kerja dan pengamanan lokasi
penangkaran.



Mencatat semua tamu yang datang ke perusahaan.



Melaporkan pelaksanaan tugas kepada manager selama periode tertentu.



Membantu tugas-tugas lainnya apabila diminta.

Sumber Daya Manusia (SDM)
Kualifikasi SDM yang dibutuhkan untuk penangkaran buaya muara adalah sebagai
berikut:
Manager bisnis, persyaratan SDM yang dibutuhkan adalah:


Minimal S-1 dibidang perikanan



Siap mendapatkan pelatihan



Berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan.



Dapat menggunakan multimedia terutama internet.



Sehat jasmani dan rohani



Jujur, profesional dan bertanggung jawab



Bersedia ditempatkan di lokasi penangkaran buaya muara.

Kepala bagian produksi, persyaratan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :


Lulusan D-III budidaya perairan atau SMK berpengalaman bekerja pada
bidangnya minimal 2 tahun



Sehat jasmani dan rohani



Jujur, profesional dan mau bekerja keras



Bersedia ditempatkan di lokasi penangkaran buaya muara.
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Kepala bagian pemasaran, persyaratan SDM yang dibutuhkan adalah sebagai
berikut:


Minimal lulusan SMA jurusan ekonomi, atau SMK jurusan ekonomi.



Bisa berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan.



Dapat menggunakan multimedia terutama internet.



Sehat jasmani dan rohani



Jujur, profesional dan mau bekerja keras.



Mau ditempatkan di lapangan.



Diutamakan yang dapat mengendarai mobil dan atau motor, serta minimal
mempunyai Sim C.



Dapat berkerja sama dengan kolega.

Kepala bagian Pemberdayaan Masyarakat, SDM yang dibutuhkan adalah sebagai
berikut:


Minimal lulusan SMA atau SMK untuk semua jurusan.



Bisa berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan.



Dapat menggunakan multimedia terutama internet.



Sehat jasmani dan rohani



Jujur, profesional dan mau bekerja keras.



Mau ditempatkan di lapangan.



Diutamakan yang dapat mengendarai mobil dan atau motor, serta minimal
mempunyai Sim C.



Dapat berkerja sama dan berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Teknik kemitraan
Usaha penangkaran buaya muara ini dilakukan secara kemitraan dengan
masyarakat sekitar. Model kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat lokal
bersifat dinamis. Pada tahap awal kemitraan desain kemitraan yang ditawarkan
kepada masyarakat lokal masih terbatas pada beberapa aspek yaitu antara lain:
1. Penyediaan pakan buaya berupa ikan rucah, atau daging afkir yang masih
berkualitas baik dari usaha ternak ayam potong dan ternak babi.
2. Tenaga kerja operasional usaha budidaya buaya muara diprioritaskan SDM lokal
selama memenuhi kualifikasi.
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3. Tenaga kerja harian pada waktu panen mengoptimalkan SDM lokal untuk bekerja
pada pekerjaan pemotongan, pemisahan macam-macam produksi buaya,
pengeringan atau pengawetan, pengemasan, packging, dan proses persiapan
pengangkutan.
4. Selanjutnya, masyarakat dilibatkan dalam membuat konsep pengembangan dan
pelaksanaan kegiatan ekowisata.
5. Kedepan, masyarakat diberi peluang untuk menanam saham di perusahaan
tersebut.
Kemitraan dengan instansi pemerintah dalam bentuk antara lain:


Dinas kehewanan Kabupaten Pelalawan berupa bantuan pengobatan buaya jika
ada buaya yang sakit.

3.2.2. infrastruktur produksi
Infrastruktur yang dibutuhkan usaha budidaya buaya muara adalah:


Pembuatan kandang/kolam buaya induk berjumlah 5 buah, ukuran a=850 m2



Pembuatan kandang/kolam anak buaya berjumlah 6 buah, ukuran a= 650m2



Pembuatan ruang anak buaya 150 m2, kapasitas 350-400 anak buaya



Pembuatan inkubator/kotak pemanas 10 kotak/set, kapasitas 35-40 ekor anak
buaya.



Pembuatan ruang produksi 100 m2



(Pos jaga 5 m2 dan kantor 16 m2 digunakan bersama dengan kelas bisnis
lainnya.)

Sedangkan peralatan yang digunakan adalah:


Freezer 10 unit, a kapasitas 2 kwintal.



Peralatan kerja 2 set (a set terdiri dari: tandu papan, tali goni, diameter 1-2,5
cm panjang 4 m, tongkat bambu diameter 4 cm, panjang 4 m, pisau, gunting,
tang dll).



Mesin tetas untuk telur buaya 10 unit, kapasaitas 150 butir/unit.



Jenset, dibeli resort. (Keterangan di desa Kuala Tanjung adanya listrik desa)



Peralatan medik untuk buaya.



Buku Induk (studbook) untuk buaya.



Logbook.
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3.2.3. Lay Out dan simpul-simpul penting

Pelabuhan
Kantor

Kolam Induk dan anak buaya

Mesin Tetas

Ruang Anakan

Tempat
Pemotongan

Tempat Pengolahan Produksi
dari buaya

Gambar 4. Lay Out dan simpul-simpul Kelas Perusahaan Buaya
Keterangan simpul-simpul penting:
1. Pelabuhan, tempat parkir alat angkut berupa speedboat. Speedboat untuk
mengangkut sarana produksi berupa peralatan, pakan, obat-obatan juga
produk-produk dari bagian buaya seperti kulit, tangkur, daging, empedu, dan
gigi. Selain itu speedboat juga sebagai sarana transportasi karyawan dan
tamu masuk dan keluar lokasi usaha budidaya buaya muara.
2. Kolam induk dan kolam pembesaran anak-anak buaya, merupakan tempat
untuk memelihara buaya induk dan buaya anak. Kolam induk dimaksudkan
sebagai tempat pemeliharaan buaya, reproduksi sehingga buaya dapat
bertelur dan melakukan inkubasi secara normal. Meski demikian masih
dimungkinkan telur-telur diinkubasi dengan bantuan mesin tetas sehingga
dihasilkan jumlah anak dan jenis kelamin jantan lebih banyak. Kandang/kolam
anak buaya dimaksudkan untuk melakukan pembesasan buaya dari umur
satu bulan hingga memasuki umur panen yakni memasuki tahun ke empat.
3. Mesin tetas, merupakan alat yang digunakan untuk menetaskan telur secara
rekayasa. Karena dengan inkubator yang diatur suhunya 31,6-32,00C dapat
diharapkan lebih dari 90 % anak-anak buaya akan berkelamin jantan
sehingga

akan

dihasilkan

jumlah

tangkur

lebih

banyak,

selain

itu

pertumbuhan anak buaya yang berjenis kelamin jantan lebih cepat jika
dibandingkan dengan yang berjenis kelamin betina.
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4. Ruang anak buaya, merupakan tempat pemeliharaan awal sebelum anakanak buaya dipelihara di dalam kolam. Perlakuan ini dilakukan dengan
maksud untuk menekan jumlah kematian pada masa awal pemeliharaan.
5. Tempat pemotongan, diharapkan ditempat ini dapat dilakukan pemotongan
buaya produksi secara baik dan dihasilkan macam-macam produk buaya
yang mempunyai kualitas. Selain itu diharapkan dapat menghindari
kecelakaan dan dapat mengurangi aroma busuk dari tempat pemotongan
yang dapat mengganggu lingkungan.
6. Tempat pengolahan produksi dari buaya, di tempat ini dapat dilakukan
pengeringan kulit, gigi dan tangkur, dan mengemas daging, empedu dalam
bentuk beku.
7. Selain itu dapat menyisihkan tulang kepala dan kuku buaya yang dapat
menambah pemasukan (hasil dari penjualan produk ini tidak diperhitungkan
karena belum ditemukan informasi harga satuannya meskipun telah diketahui
harga produk turunan seperti penjepit rambut, kancing baju dll)
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3.2.4. Proses detail dalam simpul
Pembelian Induk
F1/F2 dari
Penangkar

induk dipelihara
dalam kandang
penangkaran

breeding

penetasan telur

Seleksi II

Pembesaran

Perawatan anak

Seleksi I

Panen/Pemotongan

Pemasaran

Gambar 5. Alur produksi buaya muara
Keterangan detail dalam simpul:
– Pembelian induk F1 atau F2 dari penangkar, hal ini dimaksudkan sebagai
strategi memperpendek waktu pertama kali produksi. Sesuai ketentuan Surat
Edaran Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam
Nomor:SE.2/IV-SET/2009, tanggal, 23 Juli 2009 tentang Penerbitan Izin
Penangkaran Sarwa Liar Dilindungi Generasi Kedua (F2) dan berikutnya.
Maka pembelian induk F1 atau F2 dapat memperpendek waktu produksi
pertama kali lebih dari 12-17 tahun.
– Induk dipelihara dalam kandang/kolam penangkaran, induk-induk F1 atau F2
yang telah dipilih dan dibeli dari penangkar, umur buaya muara betina 10
tahun, panjang minimal 2,2 m dalam kondisi normal, sehat dan buaya muara
jantan 15 tahun, panjang minimal 3,0 m dalam kondisi normal, sehat. Setiap
kandang/kolam yang mempunyai luas 850 m2 diisi induk 8 ekor: 2:6. Setelah
induk dimasukkan di dalam kandang harus diadakan mengamatan,
pencatatan yang meliputi perilaku, kesehatan sehingga dapat dihindari
kematian pada awal pemeliharaan. Biasanya terjadi perkelaian yang dapat
menyebabkan luka dan biasanya berakhir pada kematian. Pakan yang
diberikan berupa ikan rucah, daging ayam atau babi yang diperoleh dari
peternak.
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– Breeding, pada bulan November sampai bulan Maret adalah musim bertelur
buaya oleh karena itu sebelum memasuki bulan November perlu disiapkan
media untuk kawin dan media untuk bertelur bagi buaya. Media untuk kawin
yakni diperlukan genangan air dengan kedalaman antara 2-2,5 m. Media
bersarang harus mempertimbangkan aspek bahan sarang misal seresah,
tanah yang berpori dan volume bahan sarang. Karena telur buaya mudah
rusak oleh jamur dan bakteri maka sarang harus dijaga dari nilai pH rendah
yakni di bawah 5,5 dan suhu dijaga dalam kondisi cukup panas yakni antara
31-320C, dihindari suhu dalam kondisi tidak stabil. Sarang harus dilindungi
dari serangan hama semisal biawak yang menyukai memangsa telur dan
anak buaya. Di lokasi penangkaran, di desa Teluk Beringin populasi biawak
(Varanus salvatorius) cukup tinggi.
– Penetasan telur, karena secara alami induk betina menjaga sarang maka
diharapkan telur akan terjaga secara baik oleh induknya. Cara mendapatkan
jumlah anak buaya lebih banyak yang jantan, bahan sarang diperlukan
seresah dari bahan daun yang belum kering, dan dalam kondisi layu kering
dengan jumlah yang cukup. Penguasaan rekayasa teknologi penetasan
menggunakan mesin tetas yang suhunya diatur 31,6-32,00C terbukti dapat
mengharapkan sejumlah anakan yang lebih 90% berkelamin jantan, maka
teknologi ini dapat dianjurkan untuk memperoleh hasil hatching rate tinggi dan
anakan berjenis kelamin jantan sampai 90 %.
– Seleksi I, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembiayaan yang tidak
diperlukan, misal membesarkan anak buaya yang cacat, punggung bengkok,
organ tubuh tidak komplit jadi anak-anak buaya yang mempunyai kriteria
tersebut harus diapkir. Tentu saja anak-anak buaya yang mempunyai kualitas
baik saja yang dirawat dan dibesarkan.
– Perawatan anak, anak-anak buaya yang mempunyai kualitas baik dirawat di
dalam inkubator di dalam ruangan perawatan anak yang dilengkapai
pemanas suhu ruangan. Waktu yang diperlukan 1-2 bulan, sampai dapat
keyakinan bahwa anak-anak buaya mampu dibesarkan di dalam kandang
pembesaran. Pakan yang diberikan berupa organisme anggota dari
Crustacea, Fisces, Serangga yang berukuran sesuai dengan bukaan mulut
sehingga

anak anak buaya

mempunyai

kemampuan

menelan

atau

memangsa.
21

– Pembesaran anak, anak-anak buaya yang telah siap dibesarkan di dalam
kandang/kolam pembesaran. Masing-masing kandang/kolam yang berukuran
650m2 diisi 150-160 ekor. Pakan yang diberikan berupa potongan-potongan
ikan rucah atau jenis Crustacea dan daging dari peternakan ayam yang
mempunyai nilai ekonomi rendah dipasaran.
– Seleksi II, setelah pemeliharaan selama satu tahun di dalam kandang/kolam
pembesaran anak-anak buaya diseleksi kembali, untuk yang kedua kalinya.
Seleksi

ini

untuk

memisahkan

anak-anak

buaya

yang

mempunyai

pertambahan panjang lebih dari 26,5 cm dipisahkan dari anak-anak buaya
yang lambat pertumbuhannya.
– Panen/pemotongan, seluruh anakan buaya hasil pembesaran dalam satu
periode produksi dipotong secara bersamaan, karena saat volume pekerjaan
cukup banyak dan berat maka diperlukan tenaga harian yang diperoleh dari
penduduk lokal. Pekerjaan meliputi pemotongan, pemisahan macam produk,
pengeringan kulit dan tangkur, pengemasan daging, empedu dalam freezer,
pencucian/pembersihan tuluang kepala dan gigi.
– Packging/Pemasaran, hasil-hasil produk dari buaya dikemas dan dikirim ke
konsumen. Pekerjaan ini harus dikerjakan oleh tenaga profesional sehingga
barang dapat sampai kepada konsumen selamat dan tidak mengalami
kerusakan.
– Manajemen Produksi:
Tabel 2. Komponen Kebutuhan Tenaga
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kegiatan/tahapan/
komponen
Pembelian Induk
Pemeliharaan induk di
kolam
Pemijahan (breeding)
Penetasan Telur
Seleksi I
Perawatan anak
Pembesaran anak
Seleksi II
Panen/Pemotongan
Packging/Angkut
Distribusi/Transaksi
Tenaga Harian Lepas

Kompetensi yg
diperlukan
Jual-Beli Induk
Buaya
Tenaga Teknis

Ketersediaan

Interface

Harus direkrut

Manajer KP Buaya

Harus direkrut

Produksi

Tenaga Teknis
Tenaga Teknis
Tenaga Teknis
Tenaga Teknis
Tenaga Teknis
Tenaga Teknis
Tenaga Teknis
Tenaga Teknis
Pemasaran
Tenaga Umum

Harus direkrut
Harus direkrut
Harus direkrut
Harus direkrut
Harus direkrut
Harus direkrut
Harus direkrut
Harus direkrut
Harus direkrut
Harus direkrut

Produksi
Produksi
Produksi
Produksi
Produksi
Produksi
Produksi
Pemasaran
Manajer KP Buaya
Pemberdayaan
Masyarakat
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3.3. Teknologi informasi dan komunikasi
Pengembangan akses pasar macam-macam produk buaya sangat membutuhkan
dukungan internet, terutama untuk pemasangan website yang berisi tentang katalog
produk, harga dan penjualan macam-macam produk buaya. Kantor yang dilapangan
harus dilengkapi dengan sarana komunikasi yang lancar, dan pemasangan jaringan
internet.
Tenaga pemasaran ditugaskan tiap hari untuk membuka internet, dalam rangka
untuk memperluas jaringan pemasaran serta untuk memantau trend model macammacam produk buaya yang paling disukai serta trend harga. Juga diharapkan dapat
memperoleh harga tinggi untuk setiap kali panen.

3.4. Rencana SDM
3.4.1. Analisis Pengembangan SDM
Pengembangan SDM didasarkan pada 3 komponen yaitu skill, scientific dan
karakter.

Termasuk penguasaan bahasa asing (dalam hal ini bahasa Inggris).

Prosentase tenaga kerja sebagian juga diharapkan berasal dari tenaga lokal, yang
tentu mempunyai

kompetensi yang telah diperlukan. Paling tenaga kerja untuk

keamanan berasal dari tenaga kerja lokal. Tenaga kerja teknik dan pemasaran
direkrut dari sumberdaya manusia yang mempunyai kualifikasi. Agar dapat
melakukan pekerjaan secara benar dan baik calon tenaga kerja perlu mendapatkan
pelatihan.
3.4.2. Isu ketenagakerjaan
Upah tenaga kerja disesuaikan dengan upah minimum rata-rata (UMR) yang berlaku
di daerah setempat. Perusahaan akan memenuhi peraturan yang berlaku dalam
ketenagakerjaan. Selanjutnya upah yang diterimakan kepada tenaga kerja di
lapangan ditambah nilai kelayakan pendapatan setempat.

3.4.3. Kebutuhan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Untuk meningkatkan kualitas SDM perusahaan diperlukan pelatihan-pelatihan yang
disusun sebagai berikut:
1. Pelatihan manajemen usaha budidaya buaya muara
2. Pelatihan teknik budidaya buaya muara
3. Pelatihan pemotongan dan packging macam-macam budidaya muara
4. Pelatihan pemasaran produk macam-macam budidaya buaya mura
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5. Pelatihan penunjung kegiatan seperti bahasa Inggris, K3, perijinan ekspor,
kemitraan dan ISO
3.4.4. Rekrutmen dan seleksi
Rekrutmen karyawan dilakukan melalui pemasangan pengumunan di media koran
lokal maupun nasional, serta di website KPH-TBS. Kemudian dilakukan seleksi
sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan diisi. Seleksi dilakukan melalui beberapa
tahap yaitu:
1. Tahap

pertama,

seleksi

desk

evaluation,

menyangkut

persyaratan

administrasi.
2. Tahap kedua tes wawancara
3. Tahap ketiga psikotest
Material tes terdiri tes tulis dan lesan. Untuk tes psikotest akan dilakukan oleh
psikolog.
Didalam tes wawancara juga ditanyakan tentang gaji yang diminta, apakah seseuai
dengan standart perusahaan atau tidak. Fasilitas yang diberikan juga diinformasikan,
termasuk lokasi tempat kerjanya.

3.4.5. Penganggaran untuk SDM
Dalam peningkatkan SDM, perusahaan mengalokasikan anggaran untuk:
1. Gaji bulanan
2. Jaminan askes
3. Memberikan jasa produksi sesuai dengan tingkatan, apabila melebihi target
produksi yang diberikan oleh perusahaan per tahun.
4. Meningkatkan skill melalui keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan.
5. Memberikan reward bagi karyawan yang berprestasi.
6. Memberikan tunjangan hari raya, dan tunjangan keluarga.

3.4.6. Rencana Kemitraan bisnis
Usaha budidaya buaya muara merupakan bisnis kemitraan antara KPH-TBS dengan
masyarakat lokal. Model kemitraan bisnis ini dilakukan secara dinamis. Untuk tahap
awal, model kemitraan yang akan ditawarkan kepada masyarakat masih terbatas
beberapa item, di antaranya adalah:
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1. Penyediaan pakan, berupa pakan untuk induk buaya dan pakan untuk
pembesaran anak-anak buaya muara. Jenis pakan yang bisa diusahan
nmasyarakat dapat berupa ikan rucah, ayam dan babi dari usaha peternakan.
2. Penyediaan tenaga kerja, terutama untuk tenaga keamanan dan tenaga untuk
pemanenan, pengelolaan pasca panen seperti pengeringan kulit dan tangkur
buaya muara.

3.4.7.Rencana Pengembangan Aset
1. Hak

Kekayaan

keuntungan
meningkatkan

Intelektual

kepada

(HAKI),

pihak

produksi

yang

perusahaan
mempunyai

perusahaan.

memberikan
HAKI,

Disamping

itu

sharing

apabila
perusaan

dapat
juga

memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk melakukan penelitian di
lokasi perusahaan,

dimana hasil penelitian itu dapat diajukan untuk

mendapatkan sertifikat HAKI.
2. Akuisisi. Dalam pengembangannya perusahaan dapat melakukan akuisisi
perusahaan lain yang sejenis.
3. Pengembangan pertumbuhan sumberdaya hutan. Keberadaan perusahaan
usaha

budidaya

meningkatkan

buaya

muara

pertumbuhan

di

wilayah

sumberdaya

tapak

hutan.

diharapkan

dapat

Perusahaan

dapat

memberikan pedapatan melalui pengembangan hasil hutan non kayu (dalam
hal ini macam-macam produk buaya dan ekowisata), sehingga mengurangi
ketergantungan pendapatan yang berasal dari kayu. Dengan demikian
pertumbuhan tegakan hutan di wilayah tapak akan menjadi lebih baik, karena
tidak dieksploitasi, disamping gangguan masyarakat lokal juga mulai
berkurang, karena masyarakat lokal sudah mendapatkan pendapatan dari
kemitraan.

3.4.8. Model Alokasi Pembiayaan
Alokasi pembiayaan untuk modal perusahaan ini berasal dari APBN dan APBD.
Apabila dirasa kurang, tidak fleksibel dalam pengalokasiannya , KPH TBS dapat
mengalokasikan pembiayaan ke pihak perbankan, atau dikerjasamakan dengan
investor. Untuk skim kerjasama dengan investor, diperlukan pembahasan tersendiri
antara kedua belah pihak. Dalam kerjasama ini kedua belah pihak harus
mendapatka benefit /prosentase sharing sesuai dengan potensinya masing-masing.
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Tabel 3. Rencana Kegiatan Produksi
Kegiatan

Proposal
Ijin
Kandang
Induk Buaya

Spesifikasi

Layak
SITU, HO (1 paket)

A= kolam sistem
parit, luas 850 m2.

Volume kerja pada Tahun ke

3

4 5

6

7

8

9

Kegiatan
dan
Penduku
ng

1
√
√
2

2

10 11 12

3

Menggali,
buat pagar
papan kayu.
Escavator

4

6

Listrik

-

Parit volume 217,2 m3,
pagar papan kayu
116,6 m2. (5 unit)

Mesin tetas
Ruang
perawatan
anak buaya

Kapasitas 150
butir. 10 unit
I unit ruang
dengan lantai
kayu (10 x 15) m2

Listrik

1

dengan kotak
inkubator (2x3) m2,
kapasitas 35-40 ekor
anak, 10 buah.

Kandang
Anak Buaya

A=kolam sistem
parit, A=kolam

3

Menggali,
buat pagar
papan kayu.
Escavator

3

sistem parit, luas 650
m2. Parit volume 92,2
m3, pagar papan kayu
51,6 m2 (6 unit)

Ruang
Produksi

Lantai semen,
2
luas 100 m

Freezer
Peralatan
handling
buaya
Peralatan
produksi
Pakan dan
obat

2 kwintal. 10 unit.
Papan, tali,
bambu. 2 unit.

Jagal,
Pengolahan
/Llistrik
Listrik

1
2
1

Produksi Pabrik

√

Produksi Pabrik

√

2
1

6

-

√
√

√

√ √

-

√
√

√

√

√

√

√

√

Budidaya/Di
nas
Kehewanan
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IV RENCANA FINANSIAL

Kelas Perusahaan Buaya membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 200.972.000,selama periode usaha 20 tahun dengan biaya penyusutan Rp 21.648.360,- setiap
tahun. Upah tenaga kerja untuk membayar tenaga kerja tetap dan tenaga harian,
saat panen sebesar Rp 109.000.000,- Biaya input bahan dan alat sebesar Rp
469.000.000,- dan biaya lain-lain sebesar Rp 5.000.000 ,-Biaya Total Rp
12.076.944.000,- dan Penerimaan kotor sebesar Rp 20.996.352.934,-. Karena Kelas
Perusahaan Buaya baru ada penerimaan pada tahun ke IV maka peneriman bersih
per tahun pada tahun ke 3 tidak dapat disampaikan. Payback Periode baru dicapai
setelah 10 tahun, keuntungan dicapai pada satu putaran usaha selama 20 tahun
(NPV) tingkat bunga 10% sebanyak Rp 1.735.764.059,- dan (NPV) tingkat bunga
14% sebanyak Rp 802.931.812,- Tingkat pengembalian bunga Kelas Perusahaan
Buaya 21%. Net B/C Ratio sebesar 1,74. Simulasi jika terjadi kenaikan biaya
sebesar 10 % maka Payback Periode 10 tahun, (NPV) tingkat bunga 10% sebanyak
Rp 1.296.858.766,- dan (NPV) tingkat bunga 14% sebanyak Rp 478.604.451,Tingkat pengembalian bunga Kelas Perusahaan Buaya 18%, Net B/C Ratio sebesar
1,58. Namun jika pendapatan naik sebesar 10 % maka Payback Periode 9 tahun,
(NPV) tingkat bunga 10% sebanyak Rp 2.348.245.758,- dan (NPV) tingkat bunga
14% sebanyak Rp 1.207.552.355,- dan (NPV) tingkat bunga 14% sebanyak Rp
478.604.451, Tingkat pengembalian bunga Kelas Perusahaan Buaya 24 %, Net B/C
Ratio naik hingga sebesar 1,91
Tabel 4. Analisis Rencana Finansial
No.
1

Biaya investasi

Analisis Investasi

Rupiah
200.972.000

2

Biaya susut investasi

3

Tenaga kerja

109.000.000

4

Biaya input bahan dan alat

469.000.000

5

Biaya lain-lain

6

Biaya total

12.076.944.000

7

Penerimaan kotor

20.996.352.934

8
9
10

NPV (20 th)
IRR
NET B/C RASIO

1.735.764.059
21 %
1,74

21.648.360

5.000.000
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V ANALISA RESIKO

5.1 Evaluasi Terhadap Sumber Resiko
Sumber resiko yang ada di lokasi tapak Kelas Perusahaan Buaya ada berbagai
macam yaitu antara lain:
1. Hutan mangrove yang berada pada garis terdepan pulau Mendol mengalami
kerusakan akan bisa mempercepat terjadinya abrasi.
2. Luas Pulau Mendol 31.500 ha, areal KPH di Pulau Mendol 2.659 ha dengan
maksimum ketinggian tanah 0-5 m dpl hal ini dapat membahayakan rusaknya
kandang buaya muara jika terjadi air laut pasang tertingi hingga menggenangi
kandang buaya yang dapat menyebabkan buaya muara keluar dari kandang
dan hidup berkeliaran di perairan umum sehingga membahayakan anggota
masyarakat.
3. Ketersediaan pakan, sumber pakan ikan rucah, ayam, dan babi diperoleh dari
kemitraan dengan masyarakat hal ini menyebabkan tidak terjaminnya
ketersediaan pakan secara terus menerus, kecuali Kelas Perusahaan Buaya
mampu menjalin kemitraan dengan peternak di Pulau Meranti.
4. Pemasaran hasil macam-macam produksi buaya, lokasi tapak Kelas
Perusahaan Buaya yang jauh dari ibukota propinsi yang banyak beroperasi
industri sebagai dimaksud industri. Oleh karena itu pemasaran macammacam hasil produk buaya dibawa ke Pulau Batam. Di bawah ini dicontohkan
rute dan jalan tempuh ke Pulau Batam yang dapat ditempuh kurang dari 3
jam jika menggunakan spedboat milik sendiri.

JALUR DISTRIBUSI PEMASARAN

Gambar 4. Jalur Distribusi Pemasaran Produk Buaya
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5. Sumberdaya manusia, tenaga teknis pengelola usaha budidaya buaya muara
adalah keahlian khusus dan sangat langka maka akan menjadi sumber resiko
budidaya jika ditinggalkan.
5.2 Rencana Pengelolaan Resiko Lingkungan
Rencana pengelolaan ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko yang mungkin
timbul bahkan diharapkan dapat memperbaiki atau mungkin mendegradasi
sumber-sumber resiko yaitu sebagai berikut:
1. Kerusakan hutan mangrove dapat diperbaiki kembali dengan reboisasi,
penanaman kembali tanaman mangrove, membangun kemitraan dengan
masyarakat dalam memperoleh sumber Kepiting Bakau sebagai bakalan
Kepiting Soka sehingga masyarakat akan ikut mengelola hutan mangrove
yang akan menyebabkan meningkatnya hasil tangkapan kepiting.
2. Luas pulau yang relatif kecil dan posisi tapak Kelas Perusahaan Buaya
berada berdekatan dengan bibir pantai maka tanggul kandang buaya dibuat
tinggi sehingga dapat mengurangi resiko akibat rob air laut.
3. Ketersediaan pakan agar tetap tersedia dalam jumlah yang cukup dan
memunyai kualitas yang baik maka Kelas Perusahaan Buaya harus mampu
melakukan pembinaan dengan mitra usaha.
4. Kemudahan dan waktu tempuh dapat dipercepat di dalam pengangkutan
perlu dibangun infrastruktur yang baik berdekatan dengan pelabuhan,
membeli speedboat dengan kapasitas 5 ton.
5. Sumberdaya manusia harus dipilih yang mempunyai keahlian khusus dalam
teknis budidaya buaya dan mempunyai dedikasi tinggi. Usaha menghindari
resiko yang mungkin timbul maka fasilitas di tapak Kelas Perusahaan
Budidaya harus cukup dan gaji dengan tambahan pendapatan.
5.3 Rencana Penanganan Resiko Sosial
Resiko sosial yang mungkin timbul akibat adanya Kelas Perusahaan Buaya
adalah keresahan masyarakat di sekitar tapak. Perlu dilaksanakan FGD yang
melibatkan masyarakat setempat, sehingga kepentingan masyarakat dapat
diserap dan diakomodir di dalam Kelas Perusahaan Buaya selain itu perlu ada
pemahaman bagi masyarakat bahwa Kelas Perusahaan Buaya tidak berbahaya
aman masyarakat bahkan dapat menguntuntungkan bagi masyarakat karena
keikutsertaan dalam kegiatan tersebut. Lebih dari itu dapat dikembangkan
ekowisata yang mana masyarakat dapat ikut mengelolaannya.
29

5.4 Rencana Penanganan Resiko Perubahan Politik/ kepemerintahan
Perubahan Politik/Pemerintahan terhadap UU dan Peraturan Pemerintah yang
mengatur regulasi bisnis macam-macam produk buaya muara yang dimisalnya
diberlakukan penjualan macam-macam produk buaya maka hal ini tentu akan
membunuh Kelas Perusahaan Buaya. Rencana penanganan resiko tentu saja
selain perlu disiapkan Kelas Perusahaan Buaya juga difungsikan wahana
rekreasi yang berupa ekowisata dan atraksi. Antipasi terhadap resiko kerugian
yakni mengansuransiakan usaha Kelas Perusahaan Buaya.
5.5 Pengelolaan safeguards sosial, lingkungan dan politik
Pengelolaan bisnis untuk kelas perusahaan buaya diharapkan melindungi dan
memperkuat, bila perlu memberdayakan hak masyarakat sekaligus memperkuat
fungsi-fungsi lingkungan dari hutan di mana masyarakat hidup. Karena itu, salah
satu pilar penting desain pengelolaan bisnis buaya adalah menempatkan
masyarakat di sekitar kawasan hutan tidak sebagai tetangga, tetapi sebagai
bagian dari pemilik maupun pelaku kegiatan.
Pengelolaan safeguards bertujuan untuk mencegah pelaksanaan bisnis buaya
dari resiko-resiko sosial, lingkungan, dan dampak perubahan politik lokal dan
teknis budidaya dan produksi sagu yang bisa menggagalkan usaha bisnis, serta
menanggulangi kerusakan dan penurunan fungsi sosial dan lingkungan jika
resiko terjadi. Selain itu pengelolaan safeguards pada kelas perusahaan buaya
diharapkan dapat mendukung upaya perlindungan lahan gambut dan kepunahan
buaya dari kerusakan yang lebih besar akibat tata kelola hutan yang kurang
efektif di tingkat tapak.
Pengelolaan safeguards dilakukan secara terukur dan sistematik sehingga
dampak terhaap kelancaran bisnis dapat dikendalikan. Untuk itu safeguards
bisnis memuat juga pelaporan manajemen safeguards yang menjadi bagian
integral dari system pengelolaan informasi KPH-TBS
Pengelolaan safeguards tersusun atas komponen berikut:
1. Standard kinerja bisnis
2. Penilaian terhadap keterkaitan sosial, lingkungan, dan politik lokal dan
menyediakan perkiraan risiko dan potensi dampak yang berkaitan dengan
satu atau lebih proyek/kegiatan yang akan berlangsung
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3. Tindakan pengelolaan yang berupa tata cara pada KPH-TBS dan manajemen
bisnis untuk menjaga agar dampak negative terhadap perikehidupan
masyarakat, terhadap penurunan fungsi lingkungan , kepunahan buaya dan
kelancaran bisnis dapat dihindari dan ditanggulangi
Untuk

Kelas

Perusahaan

buaya,

KPH-TBS

beserta

mitra

bisnisnya

melakukan pengelolaan:
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5.5.1 Safeguards social dengan pedoman sebagai berikut:
Kompon
en bisnis

Standard
pengurangan
resiko

Asesmen
terhadap
terjadinya
resiko
Terjadinya
klaim

Potensi
dampak

Tindakan
pencegahan

Anggaran

Penetap
an lokasi

Transparan
side lineasi
calon lokasi

Penyiapa
n
organisa
si
pelaksan
a
Penyiapa
n
budiday
a dan
produksi

Tindakan
penanggulanga
n jika resiko
terjadi
Mediasi konflik
olehTim KPH
multipihak

Anggara
n

Pelapora
n

Keresahan
warga
/Proyek
tertunda

Sosialisasi kepada
Warga Desa Teluk
Beringin oleh KPH

10 juta

20 juta

10 juta

Mediasi konflik
olehTim KPH
multipihak

10 juta

Mengisi
format
laporan
di awal
proyek
Mengisi
format
laporan
di awal
proyek

Kejelasan
struktur dan
personel
organisasi
pelaksana

Terjadinya
kebingung
an di
masyaraka
t

Kurangnya
dukungan
masyarakat

Kejelasan
tahapan dan
rencana

Terjadinya
ketidak
puasan
dan
keresahan

Kurangnyad
ukunganma
syarakat

Pembuk
aan
lokasi
usaha

Adanya site
plant wilayah

Terjadinya
komplin

Konflik
masyarakat/
proyek
tertunda.

Sosialisasi kepada
Warga Desa Teluk
Beringin Oleh KPH
bersamaan dengan
sosialisasi
penetapan lokasi
Sosialisasi kepada
Desa Teluk Beringin
Oleh KPH dan mitra
bisnis, dilakukan
bersamaan dengan
sosialisasi
penetapan lokasi
Sosialisasi kepada
warga Desa Teluk
Beringin Oleh KPH

10 juta

Sosialisasi ulang
oleh Tim KPH
multi pihak

10 juta

Catatans
osialisasi

10 juta

Mediasi konflik
oleh Tim KPH
mult pihak

10 juta

Mengisi
format
laporan

Pelaksan
aan

Proses dan
pelaporan
pelaksanaan
sesuai SOP

Terjadinya
protes
masyaraka
t

Ketidaklanc
aran proyek

-

-

Mediasi protes
oleh mitra KPH

Mengisi
format
laporan

Ketidak
lancaran
proyek

Melibatkan
masyarakat ke
dalam pengamanan
proyek

Masuk
kedalam
biaya
proyek

Proses kasus
keamanan
hutan oleh KPH
dan mitra bisnis

Masuk
ke
dalam
biaya
proyek
5 juta
per
kasus

Pengam
anan KP
Buaya

SOP
pengamanan

Terjadinya
protes
masyaraka
t

Proses
budiday
a

SOP Budidaya

Kegagalan
Produksi

Ketidak
lancaran
proyek

Melibatakan
karyawan dalam
pemilikan saham

Terjadinya
protes
masyaraka
t
Terjadinya
protes
masyaraka
t

Ketidak
lancaran
proyek

Sosialisasi kepada
warga Desa Teluk
Beringin oleh Mitra
Bisnis KPH
Sosialisasi kepada
warga Desa Teluk
Beringin oleh Mitra
Bisnis KPH

Masuk
kedalam
biaya
proyek
Masuk
kedalam
biaya
proyek
Masuk
kedalam
biaya
sosialisasi

Melakukan
pelatihan dan
penerapan
teknologi baru
Mediasi
protes/pengadu
an oleh mitra
bisnis KPH
Mediasi
protes/pengadu
an oleh mitra
bisnis KPH

Pemane
nan

SOP
pemanenan

Transpor
tasi hasil
panen

SOP
transportasi

Pemasar
an

SOP transaksi
pemasaran dan
pembagian
hasil untuk
masyarakat

Terjadinya
protes
masyaraka
t

Ketidak
lancaran
proyek

Masuk
kedalam
biaya
sosialisasi

Mediasi
protes/pengadu
an oleh mitra
bisnis KPH

Ketidak
lancaran
proyek

Sosialisasi
pembagian hasil
untuk masyarakat

-

-

Masuk
ke
dalam
biaya
proyek
Masuk
ke
dalam
biaya
proyek

Mengisi
format
laporan
pengama
nan KP
Buaya
Mengisi
format
budidaya
Mengisi
format
pemane
nan
Mengisi
format
laporan

Mengisi
format
laporan
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5.5.2 Safeguards lingkungan dengan pedoman sebagai berikut:
Kompone
n bisnis

Penetapan
lokasi

Standard
pengurang
an resiko
lingkungan
Transparan
si delineasi
calon
lokasi

Penyiapan
budidaya
dan
produksi

Kejelasan
tahapan
dan
rencana

Pemanena
n

SOP
pemanena
n

Asesmen
terhadap
terjadinya
resiko
Penetapan
lokasi pada
hutan
mangrove
yang dalam
proses
terdegradasi
Terjadinya
kerusakan
hutan
mangrove
yang akan
memicu
terjadinya
abrasi
Terjadinya
pencemaran

Potensi
dampak

Tindakan
pencegahan

Anggaran

Tindakan
penanggulanga
n jika resiko
terjadi
Penegakan
aturan

Anggaran

Pelapora
n

Memicu
kerusakan
hutan
mangrove
lebih parah

Penilaian ulang
terhadap
struktur hutan
mangrove calon
lokasi KP Buaya

Masuk
kedalam
anggaran
penyiapan
proyek

Masuk ke
dalam
angaran
pengamana
n kawasan

Mengisi
format
laporan
di awal
proyek

Kerusakan
Lingkungan
hutan
mangrove

Penanaman
tanaman
mangrove

Masuk di
dalam biaya
proyek

Perbaikan
kinerja

70 Juta

Laporan
terforma
t

Memicu
kematian
biota
perairan

Residu panen
dimasukkan
dikelola secara
khusus.

Masuk di
dalam biaya
proyek

Perbaikan
kinerja

5 juta

Laporan
terforma
t

5.5.3 Safeguards potitik dengan pedoman sebagai berikut:
:
Kompone
n bisnis

Standard
pengurangan
resiko

Penetapa
n lokasi

Transparan
sidelineasi calon
lokasi

Penyiapa
n
organisas
i
pelaksan
a

Kejelasan
struktur dan
personel
organisasi
pelaksana

Pelaksana
an Proyek

Kejelasan
tahapan
Pelaksanaan
proyek

Pemasara
n hasil
produksi

SOP Pemasaran
mengacu pada
regulasi

Asesmen
terhadap
terjadinya
resiko
Terjadi
conflict of
interests di
kalangan elit
politik

Potensi
dampak

Tindakan
pencegahan

Anggaran

Tindakan
penanggulang
an jika resiko
terjadi
Re-advokasi
kebirokrasi

Anggara
n

Pelapo
ran

Kegagalan
proyek

Pendekatan pada
Pemerintah
Kabupaten untuk
pengelolaan lokasi.

10 juta

15 juta

Masuk di
dalam
biaya
pengemb
angan
SDM

Mengirim
tenaga kerja
kepelatihan
kompetensi
dan uji
kompetensi

10 juta
per orang

Mengi
si
format
lapora
n di
awalpr
oyek
Mengi
si
format
lapora
n

Terjadi
conflict of
interests di
kalangan elit
politik untuk
penempatan
tenaga
Terjadi
conflict of
interests di
kalangan elit
politik dalam
pembagian
jatah proyek
Kebijakan
baru oleh
negara
tentang
perdagangan
produk buaya

Turunnya
efektivitas
produksi dan
kinerja bisnis

Pengetatan syarat
kompetensi

Terhambatnya
kinerja proyek
dan
pembekaan
biaya

Pendekatan
birokrasi

10 juta

Re-advokasi
kebirokrasi

10 juta

Mengi
si
format
lapora
n

Produk buaya
tidak laku
dijual

Aktif dalam
pertemuanpertemuan
pengambilan
kebijakan regulasi
produk buaya

10 juta

Re-advokasi
kebirokrasi

10 juta

Mengi
si
format
lapora
n
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VI MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN MANAJEMEN MUTU

6.1. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Secara organisatoris, bahwa saat ini KPH Tasik Besar Serkap (TBS), masih
merupakan bagian dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Dari struktur organisasi
yang ada di dalam pemerintah daerah provisi Riau, kepala KPH TBS adalah
setingkat Kepala Bidang atau Eselon III. Dengan demikian dalam menyusun
rencana bisnis, kepala KPH-TBS masih berkoordinasi dengan organisasi induk
Dinas Kehutanan Provinsi, sebagai wakil dari Pemerintah Provinsi Riau.
Kegiatan ini dilakukan dalam penyusunan kegiatan dan bisnis tahunan atau
yang masih bersifat makro, termasuk bagaimana sumber pendanaanya. Untuk
kegiatan-kegiatan harian pengambilan keputusan dilakukan oleh manager yang
menangani bisnis secara langsung.

Hasil keputusan harian disampaikan

kepada kepala KPH secara rutin pada saat rapat bulanan, yang diselenggarakan
oleh pimpinan KPH dengan mengundang seluruh manager yang mengangani
bisnis yang di usahakan.

6.2. Managemen Mutu
Upaya untuk selalu meningkatkan kinerja, dilakukan dengan menerapkan
prinsip-prinsip managemen modern, yaitu transparan dan akuntable . Sebagai
lembaga

yang

membawahi

bisnis

di

Kehutanan

Daerah,

maka

KPH

melaksanakan setiap kegiatan berbasis pada standar pelayanan minimum
(SPM). Standar pelayanan minimum ini disusun oleh Kepala KPH dengan n
mendasarkan pada dokumen misi bisnis pada kegiatan yang dilakukan.
Penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimum ini dilakukan pada setiap
akhir tahun, dan secara periodic akan dilakukan audit. Audit kinerja keuangan
akan dilakukan oleh lembaga/ auditor internal, dalam waktu dua kali dalam
setahun dan oleh lembaga auditor
Keuangan (BPK), tiap akhir tahun.

pemerintah seperti

Badan Pemeriksa

Dalam menjaga akuntabilitas laporan

keuangan maka laporan kinerja keuangan dilakukan dengan mengacu pada
standar audit keuangan dan dilakukan audit oleh akuntan public.
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Dalam hal mutu produk,

usaha ini menggunakan acuan Standar Nasional

Indonesia (SNI) pada produk yang dihasilkan. Untuk itu sampel produk secara
periodic selalu uji mutu di Balai POM agar memenuhi criteria yang ditetapkan.
Selain itu dalam meningkatkan kinerja pengusahaan, dan menciptakan brand
terhadap produk yang dihasilkan

yang ramah lingkungan, dalam setiap tiga

tahun diupayakan untuk melakukan audit

pengelolaan lingkungan dan kinerja

oleh lembaga sertifikasi.
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ANALISIS INVESTASI BUAYA
I BIAYA INVESTASI
No Keterangan
1
2
3
3
4
5
6
7

Pembuatan kolam induk ukuran 850 m2,
pemindahan tanah 217m3 dengan escavator,
finishing 16 HOK
Biaya pagar papan kayu keliling kolam induk
tinggi pagar 1 m,@ volume 116,6 m2
Pembuatan kolam pembesaran anak, 650 m2
galian sistem parit, kedalaman 0,5 m, @
volumenya 92,2 m3. Finishing 8 HOK.
Biaya pagar keliling kolam anak dari papan kayu
tinggi 0,5 m, @ volume 51,6 m2 .
Ruang anak buaya 1 unit luas 150 m2
Inkubator anak buaya ukuran 2 x 3 m2 kapasitas
35-40 ekor.
Freezer kapaasitas 2 ku
Mesin tetas
Leaflet, booklet, ATK

8 Perijinan
JUMLAH I

Satuan

Jumlah

Harga Rp/unit

Nilai (Rp)

Umurekonomi
(tahun)

TH II

TH !

Susut/th

buah

5

3,612,000

18,060,000

7,224,000

10,836,000

20

541,800

buah

5

4,680,000

23,400,000

9,360,000

14,040,000

5

2,808,000

buah

6

1,672,000

10,032,000

4,012,800

6,019,200

20

300,960

buah

6

2,080,000

12,480,000

4,992,000

7,488,000

5

1,497,600

1

50,000,000

50,000,000

50,000,000

10

-

set

buah

10

200,000

2,000,000

800,000

1,200,000

4

300,000

set
set
set

10
3
1

4,000,000
15,000,000
5,000,000

40,000,000
45,000,000
5,000,000

16,000,000
15,000,000
5,000,000

24,000,000
30,000,000

20
2

1,200,000
15,000,000

10,000,000

10,000,000
200,972,000

10,000,000
122,388,800

5

21,648,360

Paket

1

93,583,200

BIAYA TENAGA KERJA

II
No
1
2
3
4
5
6

Keterangan
Manager
Kepala bagian produksi
Kepala bagian pemasaran
Kepala bagian pemberdayaan masyarakat
Tenaga pengeringan
Tenaga penyembelih biaya
JUMLAH II

Satuan
bulan
bulan
bulan
bulan
HKO/tahun
HKO/tahun

Jumlah
12
12
12
12
20
80

Harga Rp/unit
1,333,333
3,000,000
2,000,000
2,000,000
90,000
90,000

Nilai (Rp)
16,000,000
36,000,000
24,000,000
24,000,000
1,800,000
7,200,000
109,000,000

5,000,000
2,000,000
3,000,000
333,333

200,000,000
4,000,000
138,000,000
127,000,000

BIAYA INPUT, BAHAN, DAN ALAT

III
1 8 ekor buaya/kolam, ada 5 kolam, 2:6
4 Peralatan handling buaya
5 Pakan induk buaya 5 kg/8 hr, 40 ekor induk

Biaya produksi buaya 1 siklus, 3 thn

ekor/tahun
paket/tahun
paket/tahun
paket/tahun

40
2
46
381

JUMLAH III
Biaya penyamakan (jika dilakukan penyamakan)

469,000,000
lembar

277

1,000,000

277,000,000

1

5,000,000

5,000,000
5,000,000
676,583,200

2,000,000
4,000,000
60,000
50,000
300,000
1,000,000

553,418,640
1,108,000,000
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000
774,786,096
1,329,367,456

BIAYA LAIN-LAIN

IV
Leaflet, booklet, ATK
JUMLAH IV
JUMLAH I + II + III + IV PER TAHUN
HASIL PRODUKSI BUAYA
Buaya yang disembelih, 15 induk bertelur @ 60 butir
menghasilkan 750 telur. Hatching rate hanya 42,32%
jadi jumlah anakannya 317 ekor
Hasil :
Kulit (basah)
Kulit disamak
Daging 10kg/ekor
empedu
tangkur
Gigi
Pendapatan jika kulit dijual basah
Pendapatan jika kulit dijual telah disamak

Paket

ekor

lembar
lembar
kg
pcs
pcs
100 bj

381

277
277
2,767
277
138
111

553,418,640
1,108,000,000
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000
774,786,096
1,329,367,456

ANALISIS BIAYA DAN PENDAPATAN
KETERANGAN
BIAYA
Kandang dan perlengkapan (kolam)
Indukan (ekor)
BIAYA INDUK
BIAYA INVESTASI
Biaya Tenaga Kerja
Biaya Input Pakan, dll (indukan)
Biaya Input Pakan dll (anakan)
Biaya penyamakan
Biaya lai-lain
TOTAL BIAYA
TOTAL BIAYA NAIK 10 %
PENDAPATAN
Kulit (lbr)
Daging 10kg/ekor (kg)
Empedu (pcs)
Tangkur (pcs)
Gigi/100 bj
Nilai Induk (afkir)
TOTAL PENDAPATAN
TOTAL PENDAPATAN NAIK 10 %
PENDAPATAN BERSIH tahun ke n
PENDAPATAN BERSIH jika biaya naik 10 %
PENDAPATAN BERSIH jika pendapatan naik 10 %

0
Tahun 0

1
Tahun I

2
Tahun II

3
Tahun III

4
Tahun IV

5
Tahun V

6
Tahun VI

2
16
80,000,000
122,388,800
109,000,000
55,200,000

3
24
120,000,000
93,583,200
109,000,000
82,800,000
50,800,000

109,000,000
138,000,000
76,200,000

109,000,000
138,000,000
127,000,000

109,000,000
138,000,000
127,000,000

109,000,000
138,000,000
127,000,000

109,000,000
138,000,000
127,000,000

5,000,000
371,588,800
408,747,680

5,000,000
461,183,200
507,301,520

5,000,000
328,200,000
361,020,000

5,000,000
379,000,000
416,900,000

5,000,000
379,000,000
416,900,000

5,000,000
379,000,000
416,900,000

221,367,456
66,410,237
5,534,186
16,602,559
111,000,000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

(371,588,800)
(408,747,680)
(371,588,800)

(461,183,200)
(507,301,520)
(461,183,200)

(328,200,000)
(361,020,000)
(328,200,000)

(379,000,000)
(416,900,000)
(379,000,000)

7
Tahun VII

8
Tahun VIII

9
Tahun IX

5,000,000
379,000,000
416,900,000

109,000,000
138,000,000
127,000,000
277,000,000
5,000,000
656,000,000
721,600,000

109,000,000
138,000,000
127,000,000
277,000,000
5,000,000
656,000,000
721,600,000

109,000,000
138,000,000
127,000,000
277,000,000
5,000,000
656,000,000
721,600,000

553,418,640
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000

553,418,640
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000

1,106,837,280
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000

1,106,837,280
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000

1,106,837,280
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000

309,914,438
340,905,882

774,786,096
852,264,706

774,786,096
852,264,706

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

(69,085,562)
(106,985,562)
(38,094,118)

395,786,096
357,886,096
473,264,706

395,786,096
357,886,096
473,264,706

672,204,736
606,604,736
805,025,210

672,204,736
606,604,736
805,025,210

672,204,736
606,604,736
805,025,210

10

11

12
Tahun XII

13
Tahun XIII

14
Tahun XIV

15
Tahun XV

16
Tahun XVI

17
Tahun XVII

18
Tahun XVIII

19
Tahun XIX

20

Tahun X

Tahun XI

Tahun XX

109,000,000
138,000,000
127,000,000
277,000,000
5,000,000
656,000,000
721,600,000

109,000,000
138,000,000
127,000,000
277,000,000
5,000,000
656,000,000
721,600,000

109,000,000
138,000,000
127,000,000
277,000,000
5,000,000
656,000,000
721,600,000

109,000,000
138,000,000
127,000,000
277,000,000
5,000,000
656,000,000
721,600,000

109,000,000
138,000,000
127,000,000
277,000,000
5,000,000
656,000,000
721,600,000

109,000,000
138,000,000
127,000,000
277,000,000
5,000,000
656,000,000
721,600,000

122,388,800
109,000,000
138,000,000
127,000,000
277,000,000
5,000,000
778,388,800
856,227,680

93,583,200
109,000,000
138,000,000
127,000,000
277,000,000
5,000,000
749,583,200
824,541,520

109,000,000
138,000,000
127,000,000
277,000,000
5,000,000
656,000,000
721,600,000

109,000,000
138,000,000
127,000,000
277,000,000
5,000,000
656,000,000
721,600,000

109,000,000
138,000,000
127,000,000
277,000,000
5,000,000
656,000,000
721,600,000

12,076,944,000
13,284,638,400

1,106,837,280
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000

1,106,837,280
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000

1,106,837,280
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000

1,106,837,280
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000

1,106,837,280
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000

1,106,837,280
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000

1,106,837,280
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000

1,106,837,280
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000

1,106,837,280
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,106,837,280
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000
128,000,000
1,567,204,736
1,723,925,210

1,106,837,280
166,025,592
13,835,466
41,506,398
111,000,000
192,000,000
1,631,204,736
1,794,325,210

20,996,352,934
23,095,988,228

672,204,736
606,604,736
805,025,210

672,204,736
606,604,736
805,025,210

672,204,736
606,604,736
805,025,210

672,204,736
606,604,736
805,025,210

672,204,736
606,604,736
805,025,210

672,204,736
606,604,736
805,025,210

549,815,936
471,977,056
682,636,410

578,621,536
503,663,216
711,442,010

672,204,736
606,604,736
805,025,210

911,204,736
845,604,736
1,067,925,210

975,204,736
909,604,736
1,138,325,210

PENGELUARAN DAN PENERIMAAN
KETERANGAN
Pengeluaran investasi
Pengeluaran operasional
Pengeluaran Investasi + operasional
Biaya bunga Investasi dan operasional
Total Pengeluaran berikut bunga
Total Pengeluaran berikut bunga jika biaya naik 10 %

Total Penerimaan
Total Penerimaan jika pendapatan naik 10 %
Penerimaan Bersih Kumulatif (normal)
Penerimaan Bersih Kumulatif (biaya naik 10%)
Penerimaan Bersih Kumulatif (pendapatan 10 %)
HASIL AKHIR ANALISIS KELAYAKAN
ANALISIS KELAYAKAN
NPV (tk bungan 10 %)
NPV (tingkat bunga 14 %)
B/C ratio
IRR
Payback periode (real cash flow)

Tahun 0
371,588,800

Tahun I
461,183,200

408,747,680

507,301,520
40,874,768
548,176,288
602,993,917

408,747,680
449,622,448

0
0

0
0

Tahun II
328,200,000
361,020,000
95,692,397
456,712,397
502,383,636

0
0

(408,747,680)
(449,622,448)
(408,747,680)

(956,923,968)
(1,011,741,597)
(956,923,968)

(1,413,636,365)
(1,459,307,604)
(1,413,636,365)

Normal
1,735,764,059
802,931,812
1.74
#DIV/0!
10

Biaya naik 10 %
1,296,858,766
478,604,451
1.58
#DIV/0!
10

Pendptn naik 10%
2,348,245,758
1,207,552,355
1.91
#DIV/0!
9

Tahun III
379,000,000
416,900,000
141,363,636
558,263,636
614,090,000

0
0
(1,971,900,001)
(2,027,726,365)
(1,971,900,001)

Tahun IV

Tahun V

379,000,000
416,900,000
197,190,000
614,090,000
675,499,000

379,000,000
416,900,000
227,607,556
644,507,556
708,958,312

309,914,438
340,905,882

774,786,096
852,264,706

(2,276,075,563)
(2,337,484,563)
(2,245,084,119)

(2,145,797,023)
(2,210,247,779)
(2,037,326,970)

Tahun VI

Tahun VII

Tahun VIII

Tahun IX

Tahun X

Tahun XI

Tahun XII

Tahun XIII

Tahun XIV

379,000,000
416,900,000
214,579,702
631,479,702
694,627,673

656,000,000
721,600,000
200,249,063
921,849,063
1,014,033,969

656,000,000
721,600,000
159,613,496
881,213,496
969,334,845

656,000,000
721,600,000
114,914,372
836,514,372
920,165,809

656,000,000
721,600,000

656,000,000
721,600,000

656,000,000
721,600,000

656,000,000
721,600,000

656,000,000
721,600,000

721,600,000
793,760,000

721,600,000
793,760,000

721,600,000
793,760,000

721,600,000
793,760,000

721,600,000
793,760,000

774,786,096
852,264,706

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

(1,596,134,957)
(1,688,319,863)
(1,277,365,820)

(1,149,143,716)
(1,237,265,066)
(697,554,106)

555,756,120
483,596,120
1,405,807,151

1,162,360,856
1,090,200,856
2,145,232,361

1,768,965,592
1,696,805,592
2,884,657,570

2,375,570,328
2,303,410,328
3,624,082,780

(2,002,490,630)
(2,065,638,600)
(1,816,541,967)

(657,453,352)
(741,104,789)
(73,043,268)

(50,848,616)
(123,008,616)
666,381,942

Tahun XV

Tahun XVI

Tahun XVII

Tahun XVIII

Tahun XIX

Tahun XX

656,000,000
721,600,000

778,388,800
856,227,680

749,583,200
824,541,520

656,000,000
721,600,000

656,000,000
721,600,000

656,000,000
721,600,000

721,600,000
793,760,000

856,227,680
941,850,448

824,541,520
906,995,672

721,600,000
793,760,000

721,600,000
793,760,000

721,600,000
793,760,000

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,328,204,736
1,461,025,210

1,567,204,736
1,723,925,210

1,631,204,736
1,794,325,210

2,982,175,064
2,910,015,064
4,363,507,990

3,454,152,120
3,368,529,352
4,968,305,519

3,957,815,336
3,875,361,184
5,604,789,209

4,564,420,072
4,492,260,072
6,344,214,418

5,410,024,808
5,337,864,808
7,346,539,628

6,319,629,544
6,247,469,544
8,419,264,838

1.74

Rp0.00

