
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakrng 

Pembangunan kehutanan dilaksanakan secara menyeluruh dan 

berkesinambungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat masa 

kini dan masa mendatang, dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan 

berbagai kepentingan perikehidupan darat, laut dan udara. Nasendi (1998) 

menyatakan bahwa pembangunan kehutanan ditujukan untuk meningkatkan 

produktivitas kekayaan hutan agar lebih berperan dan mendukung laju 

pertumbuhan ekonomi melalui upaya memperbesar penerimaan negara dan 

masyarakat melalui peningkatan nilai t p b a h ,  peningkatan mutu sumber kekayaan 

hutan dan lingkungan serta industri, komiditi dan jasa, lebih memperlancar upaya 

pemerataan pembangunan dengan memperluas kesempatan kerja serta lebih 

memantapkan stabilitas nasional melalui upaya pelestarian sumber kekayaan dan 

keserasian serta keseimbangan tata lingkungan hidup sehingga menjamin 

keberadaan dan manfaatnya bagi generasi mendatang. 

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang 

Penanaman Modal Dalam Negeri di bidang ekonomi, kegiatan pengusahaan hutan 

di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Penanaman modal di 

subsektor pengusahaan hutan ini semakin meningkat sejak dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 

dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH). Pengusahaan hutan bertujuan untuk 
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memperoleh dan meningkatkan produksi hasil hutan guna pembangunan ekonomi 

nasional dan kemakmuran rakyat. 

Pada akhir tahun 1997 di Indonesia terdapat 450 perusahaan HPH dengan 

konsesi hutan seluas 52,s juta hektar. Dari 450 perusahaan pemegang HPH, 203 

HPH berada di Pulau Kalimantan, 125 HPH berada di Pulau Sumatera, 84 HPH 

berada di Pulau Maluku dan Irian Jaya, 36 HPH berada di Pulau Sulawesi dan 2 

HPH berada di Nusa Tenggara. 

Tabel 1. Jumlah Perusahaan HPH dan Luas Areal Menurut Pulau di Indonesia 
Tahun 1997 

Pulau I Jumlah HPH I Luas Areal (Hal I 

1 luusa I enggara 1 L I 43 .UUY :I7 1 1 
Sumber : Statistik Kehutanan Indonesia, 1997 

Sumatera 
Kalimantan 
Sulawesi 
Maluku dan Irian Java 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri No. 8 tahun 1980, 

para pemegang HPH diwajibkan untuk membangun industri pengolahan kayu 

yang terintegrasi dengan pengusahaan hutan, akibatnya perkembangan industri 

pengolahan hasil hutan khususnya industri pengolahan kayu dewasa ini sangat 

pesat. Salah satu industri pengolahan kayu yang sejak beberapa tahun terakhir ini 

keberadaannya semakin kuat dalam tatanan perekonomian nasional adalah industri 

penggergajian (sawn timber). Hal ini dapat dilihat dengan besarnya jumlah 

produksi kayu gergajian yang siap untuk dipasarkan. Jumlah produksi kayu 

gergajian pada tahun 199411 995 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

199311994, namun kembali meningkat pada tahun 199511996 dan 199611997. 

Jumlah produksi kayu gergajian dapat dilihat pada Tabel 2. 

125 
203 
36 
84 

9.803.270 
24.08 1.528 

I 3.409.632 
15.432.461 
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PT National Timber and Forest Prodzrct merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak di bisnis pengusahaan hutan yang memiliki konsesi Hak 

Pengusahaan Hutan. Perusahaan ini memiliki industri penggergajian sebagai 

industri hilir untuk mengolah kayu bulat menjadi kayu gergajian yang siap untuk 

dipasarkan. Perusahaan juga memiliki Hutan Tanaman Industri dengan tanaman 

jenis Sagu (Metroxylon sagtr) yang kegiatan operasionalnya baru berlangsung 

sejak tahun 1997. Bisnis pengusahaan hutan diharapkan dapat terus dipertahankan 

dengan menciptakan profit yang terus meningkat. 

Tabel 2. Jumlah Produksi Kayu Bulat dan Kayu Gergajian Nasional Tahun 
1993-1997. 

B. Identifikasi Masalah 

Kegiatan pengusahaan hutan dan pengolahan hasil hutan oleh PT. ~Vrrtional 

Timber and Forest Prodtrct merupakan salah satu industri yang menghadapi 

perubahan lingkungan. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan eksternal dan 

internal. Lingkungan eksternal berhubungan dengan tantangan dan peluang yang 

harus dihadapi perusahaan yang diakibatkan oleh perubahan faktor ekonomi, 

faktor politik, faktor sosial budaya dan faktor teknologi serta struktur industri. 

sedangkan lingkungan internal berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki oleh perusahaan. Isu-isu strategis yang dihadapi pengusahaan 

Tahun 
199311994 
199411995 
199511996 
199611997 

Sumber : Statistik Kehutanan Indonesia, 1997 

Kayu Bulat (m3) 
26.848.010 
24.027.277 
24.850.061 
26.026.282 

Kayu Gergajian (mJ) 
2.910.459 
2.005.783 
2.014.193 
3.426.740 
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hutan saat ini dan di masa mendatang adalah kelangkaan bahan baku, konservasi 

hutan, rendahnya sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan dan sertifikasi terhadap 

produk-produk hasil hutan (ecolabelling). 

Untuk menghadapi masa depan perusahaan perlu membuat perumusan 

strategi bisnis yang dapat mengurangi kelemahan dan ancaman, dan dapat 

memanfaatkan kekuatan dan kelemahan yang ada. Dengan adanya penlmusan 

strategi bisnis, perusahaan dapat mempertahankan kegiatan bisnisnya dan 

memenangkan persaingan. 

C.  Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, perma~alahan yang dihadapi PT National Timber and 

Forest Product dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi bisnis yang hams diterapkan oleh PT. National Timber 

and Forest Product ? 

2. Faktor-faktor apa yang menjadi penentu dalam merumuskan strategi bisnis PT. 

National Timber and Forest Product ? 

D. Tujuan Geladikarya 

Tujuan geladikarya adalah 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan strategi bisnis 

PT. National Timber and Forest Product 

2. Memberikan rekomendasi altematif strategi bisnis yang sesuai dengan 

kompetensi perusahaan. 
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E. Manfaat Geladikarya 

Manfaat geladikarya adalah 

1.  Sebagai sarana latihan dalam pengembangan wawasan bisnis bagi penulis 

dengan mengaplikasikan teori yang telah dipelajari, khususnya dalam bidang 

kajian manajemen strategi. 

2. Memberikan masukan kepada pihak manajemen perusahaan PT. National 

Tiitzber and Forest Product dalam menentukan strategi bisnis yang akan 

diterapkan. 

F. Ruang Lingkung Geladikarya 

Kegiatan geladikarya difokuskan untuk mengkaji lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal untuk mengetahui posisi perusahaan saat ini dalam 

merumuskan strategi bisnis perusahaan. Lingkungan internal mencakup semua 

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan saat ini, sedangkan lingkungan eksternal 

mencakup aspek ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya serta analisis industri. 

Analisis industri difokuskan pada struktur industri penggergajian di Indonesia. 
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