
11. KERANGKA TEORITIS 

A. BISNIS DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

Ams globalisasi lingkungan hidup mulai muncul sejak Konferensi Lingkungan 

Hidup se Dunia yang diselenggarakan untuk pertama kalinya tahun 1972 di Stockholm, 

Swedia. Tujuan dasarnya adalah untuk memasukkan isu-isu lingkungan dalam agenda 

internasional. Pada saat itu negara-negara di d u ~ a  sudah mulai meyadari bahwa 

rnasalah lingkungan hidup tidak mengenal batas waktu dan wilayah. Dampak 

pembangunan saat iN akan mempengaruhi kualitas lingkungan di masa yang akan 

datang, demikian juga timbulnya masalah lingkungan di suatu negara dapat berdampak 

ke negara lain (Sumardja, 1996). 

Persaingan perdagangan d u ~ a  sudah mulai memperhitungkan produk per- 

dagangan dari negara berkembang. Munculnya blok-blok perdagangan seperti 

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Asean Free Trade Area (AFTA), Asia Pacific 

Economic Comunity (APEC) serta peraturan-peraturan yang mengikat dalam penentuan 

tarif dan persyaratan baru (Infernational Organization for Sfmdardizaiion-ISO) 

menjadi bahan yang harus dipertimbangkan untuk kelancaran memasuki kancah p- 

erdagangan internasional bagi negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Dalam 

menghambat arus masuknya produk-produk dari Asia Timur dan Tenggara, blok-blok 

tersebut menggunakan strategi melalui isu ekolabel, dan berbagai bentuk I S 0  (IS0 

9000, I S 0  14000 dan lain-lain) sebagai persyaratan khusus. Termasuk di dalamnya 

pertimbangan manajemen lingkungan (Sumardja, 1996). 
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Terdorong oleh kebutuhan untuk menyelarnatkan kehidupan di bumi di masa yang 

akan datang, disepakati adanya konsep Sustainable Development atau pembangunan 

yang berkelanjutan yang diadopsi oleh semua negara. Bagi Indonesia, persoalan 

lingkungan tidak dapat dianggap remeh. Karena itu Garis-Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) mengamanatkan, Pembangunan Indonesia harus berwawasan lingkungan 

Dalam Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan dijabarkan secara jelas, pembangunan berwawasan lingkungan 

adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumberdaya dam secara 

bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu 

kehidupan. Munculnya gerakan konsumen hijau (green consumer) yaitu gerakan yang 

mempengamhi masyarakat untuk mengkonsumsi produksi yang peduli terhadap 

lingkungan, juga mendorong diperketatnya persyaratan-persyaratan dalam perdagangan 

intemasional, seperti ekolabel, produksi bersih dan ekoefisiensi. 

Indonesia yang sejak semula aktiiberpartisipasi dalam gerakan lingkungan hidup 

di tingkat internasional, telah menyadari arti strategis masalah lingkungan hidup bagi 

pembangunan bangsa Indonesia. Salah satu upaya yang penting dari pernerintah adalah 

meningkatkan kemampuan untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam implikasi 

pengembangan dunia u&idustri berwawasan lingkungan, strategi lingkungan hidup 

ditentukan melalui berbagai kebijaksanaan yang didukung oleh serangkaian program. 

Dalam pengembangan dunia usaha berwawasan lingkungan, pemerintah mulai 

mengarahkan agar kalangan dunia usaha melakukannya secara sukarela dan proaktif 

Kesadaran dan keterlibatan dunia usaha secara penuh dalam mencapai tujuan nasional 
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di bidang lingkungan akan mendukung pertumbuhan sektor itu sendiri untuk mampu 

bersaing di pasar global (Sumardja, 1996). 

Majelis Usahawan Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan (MUTPB), 

melakukan berbagai kegiatan yang langsung maupun tidak langsung akan membantu 

kelancaran tercapainya tujuan organisasi, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundangan yang berlaku dan ketentuan anggm dasar organisasi. Dalam pelaksanaan 

usaha-usahanya, MUIPB dapat menjalin kerjasama dengan semua pihak, baik 

peme~tah, universitas, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perorangan 

maupun badan-badan organisasi internasional sesuai dengan bidang dan kewenangan 

tanpa tujuan untuk mendapatkan laba 

Produksi dan konsumsi yang berkelanjutan melibatkan kalangan bisnis, 

pemerintah, masyarakat yang mempunyai kontribusi terhadap kualitas lingkungan 

melalui efisiensi produksi, dan penggunaan sumber daya dam, minimisasi limbah dan 

optimasi produk dan jasa. Kalangan bisnis mengambil keputusan tentang desain, 

manufaktur dan distribusi barang dan jasa. Bisnis itu sendiri merupakan konsumen 

utama barang dan jasa yang berupa sumber daya barang mentah dan energi. Setiap 

perusahaan memiliki tanggung jawab untuk kelangsungan : 

- Keseluruhan siklus hidup barang dan jasa, desain dan pembuatan, pembelian serta 

pengelolaan bahan baku, produksi, pemasaran, distribusi dan manajemen limbah. 

- Penerapan prinsip eko efisiensi untuk meningkatkin nilai bagi pelanggan melalui 

penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. 

- Pengadaan barang dan jasa dengan mengurangi gangguan terhadap lingkungan 
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B. MANAJEMEN STRATEGI 

Manajemen strategi dide6nisikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasikan, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan hngsional yang 

memungkinkan suatu pemsahaan untuk mencapai tujuan. Manajemen strategi 

difokuskan kepada manajemen integrasi, pemasaran, keuangan, produksi/operasi, 

penelitian dan pengembangan dan sistem informasi komputer untuk mencapai 

kesuksesan bagi suatu pemsahaan (David, 1995). 

Menumt Hax dan Majluf (1991), manajemen strategi adalah studi yang menun- 

jukkan hubungan antara sistem administrasi, ?.tmkt~r organisasi, budaya, serta 

perubahan-pembahan lingkungan yang tejadi. Manajemen strategi juga membahas 

tentang organisasi secara keselumhan, persaingan, lingkungan industri, strategi serta 

pembahan itu sendiri. 

Manajemen strategis mempunyai tiga proses pbkok seperti yang dijelaskan 

berikut ini. 

1. Penyusunan strategi (Strategy fornulation). Penyusunan strategi meliputi 

pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, pengidentifikasian peluang dan 

ancaman lingkungan serta pemsahaan serta analisa kekuatan dan kelemahan 

pemsahaan hingga sampai pada pengembangan alternatif-alternatif strategi dan 

penentuan strategi yang sesuai. 

2. Penerapan strategi (Strategy implementation). Penerapan strategi meliputi 

penentuan sasaran operasional tahunan, kebijakan pemsahaan dan pelaksanaan 

pengalokasian sumber daya sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. 
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3 .  Evaluasilpengendalian strategi (Strategy evaluation). Evaluasi/pengendalian strategi 

mencakup usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan 

penerapan strategi serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan 

(David, 1995). 

Manajemen strategi membuat perusahaan lebih proaktif kemudian reaktif dalam 

mempersiapkan masa depannya, membuat perusahaan mengantisipasi dan mempengaruhi 

setiap aktivitas, dan merupakan kontrol terhadap tujuannya sendiri. Keuntungan- 

keuntungan yang didapatkan apabiia sebuah perusahaan mperapkan manajemen strategi 

adalah : 

1. Membantu organisasi membuat strategi yang lebih baik melalui penggunaan 

pendekatan strategi yang lebih sistematis, logis dan rasional. 

2. Memberikan keuntungan finansial. Organisasi yang menggunakan manajemen 

strategi lebih menguntungkan dan berhasil dari pada yang lain. Perusahaan dengan 

kinerja yang baik membuat antisipasi yang baik untuk jangka pendek dan jangka 

panjang. 

3 .  Memberikan keuntungan nontinansial. Manajemen strategi juga menawarkan 

keuntungan-keuntungan nonfinansial, seperti membantu perusahaan agar sigap 

terhadap ancaman, perubahan strategi kompetitor, peningkatan produktifitas pekerja, 

mengurangi resistansi untuk berubah. Manajemen strategi membantu perusahaan 

untuk melakukan pencegahan terhadap masalah-masalah kemampuan perusahaan, 

karena meningkatnya interaksi antar manajer seluruh divisi dan level kngsional 

(David, 1995). 

http://www.mb.ipb.ac.id



14 

Menurut Purnomo dan Zulkieflimansyah (1996), manajemen strategi bermanfaat 

dan memegang peranan penting dalam menghasilkan banyak hal, antara lain 

menentukan batasan usahat bisnis yang diiakukan, membantu proses identifikasi, 

pemilihan prioritas, dan eksploitasi kesempatan, memberikan kerangka keja untuk 

meningkatkan koordinasi dan pengendalian, dan sebagainya. 

Manajemen strategi telah digunakan secara efektif oleh lembaga-lembaga 

pemerintah ataupun organisasi nonlaba. Apabila dibandingkan dengan organisasi yang 

bertujuan mencari laba, organisasi nonlaba atau pemerintah kadang-kadang befingsi 

sebagai monopoli, memproduksi suatu produk atau jasa yang ditawarkan dalam jumlah 

yang sangat kecil, atau tidak dapat diukur kinerjanya dan sangat tergantung pada 

pembiayaan dari luar. Khusus untuk organisasi-organisasi semacam ini, manajemen 

strategi menyediakan alat-alat yang baik untuk pengembangan dan penyesuaian 

permintaan. Penerapan strategi pada lembaga pemerintah biasanya memiliki otonorni 

yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan swasta, lembaga pemerintah tidak 

dapat mendiversifikasikan produknya ke produk lain atau melakukan merger maupun 

akusisi terhadap perusahaan atau lembaga lain. Para karyawan di lembaga pemerintah 

atau organisasi lainnya, yang menerapkan manajemen strategi sangat berpartisipasi 

terhadap organisasi dan mempunyai pengmh terhadap misi, tujuan strategi dan 

kebijakan perusahaan (David, 1995). 
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C. PROSES MANAJEMEN STRATEGI 

Banyak cara dilakukan dalam manajemen strategi, akan tetapi langkah-langkah 

yang diberikan banyak memiliki kesamaan. Pada intinya proses manajemen strategi 

mencakup tahap-tahap sebagai berikut. 

1. Misi perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Misi perusahaan pada 

hakekatnya menjelaskan kegunaan dan alasan mengapa suatu perusahaan ada. Misi 

perusahaan yang jelas merupakan bagian yang penting dalam manajemen 

perusahaan, karena keberadaan misi yang dinyatakan secara formal biasanya 

membuat perusahaan berhasil. 

2. Analisis sumberdaya internal (kekuatan dan kelemahan perusahaan). Lingkungan 

internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan 

secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. 

3. Analisis lingkungan perusahaan (peluang dan ancaman lingkungan). Secara umum 

tujuan perusahaan untuk melakukan analisis lingkungan adalah untuk menilai 

lingkungan organisasi secara keseluruhan. Dalam ha1 ini faktor-faktor yang berada 

dalam organisasi maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kemajuan 

organisasi tersebut. Tujuan analisis lingkungan antara lain adalah untuk 

menyediakan kemampuan dalam menangani masalah-masalah kritis dalam 

lingkungan bagi manajemen perusahaan, untuk menyelidiki kondisi masa depan ling- 

kungan organisasi dan kemudian mencoba memasukkannya ke dalam pengambilan 

keputusan organisasi serta untuk mengenali masalah-masalah mendesak pada saat 

ini yang nyata bagi perusahaan. 

4. Menetapkan tujuan jangka panjang. 

http://www.mb.ipb.ac.id



5. Membuat strategi terpilih. 

6. Membangun kebijakan dan tujuan tahunan. 

7. Melakukan pengalokasian sumberdaya. 

8. Melakukan evaluasi kineja. Proses manajemen strategi dapat dilihat pada Gambar 

1 .  

D. PERENCANAAN STRATEGI TINGKAT ORGANISASI 

Menurut Hunger dan Wheelen (1993), dalam perusahaan yang besar secara umum 

terdapat tiga tingkatan strategi, yaitu strategi perusahaan (Co~orate strategy), strategi 

bisnis (Business strategy), dan strategi fungsional (Functional strategy). Strategi 

perusahaan manggambarkan arah yang menyeluruh bagi suatu perusahaan dalam 

pertumbuhan dan pengelolaan berbagai bidang usaha untuk mencapai keseimbangan 

produk dan jasa yang dihasilkan. Strategi perusahaan dapat berbentuk strategi 

pertumbuhan yang mengutamakan pengembangan unit bisnis, aset dan keuntungan, 

strategi stabilitas mengutamakan mempertahankan kondisi yang telah dicapai, dan 

strategi penghematan yang mengutamakan pada penghematan dan pengendalian biaya 

secara keseluruhan. Strategi bisnis menekankan kepada usaha-usaha peningkatan daya 

saing perusahaan dalam suatu industri atau segrnen pasar tertentu. Strategi bisnis 

tersebut antara lain berupa harga, atau diferensiasi. Strategi fungsional dapat di- 

identifikasikan dalam bidang pemasaran, finansial, produksiloperasi, sumberdaya 

manusia, serta penelitian dan pengembangan. 
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Gambar 1. Proses manajemen strategi (David, 1995) 
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Menurut Hax dan Majluf (1984), strategi tingkat pemsahaan adalah pola-pola 

keputusan pada suatu p e ~ ~ ~ h a a n  yang menentukan misi dan tujuan, menghasilkan 

kebijakan dasar dan perencanaan untuk mencapai tujuannya serta menentukan cakupan 

kegiatan p e ~ ~ ~ h a a n ,  kontribusi ekonomi dan non ekonomi terhadap para shareholders, 

karyawan, pelanggan dan masyarakat. Perencanaan strategi untuk tingkat pemsahaan 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

E. ANALISIS LINGKUNGAN 

Analisis lingkungan adalah proses monitoring lingkungan pemsahaan, baik 

eksternal maupun internal untuk mengidentifikmii faktor-faktor kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman. Dengan demikian, pemsahaan mampu untuk mencapai 

tujuannya (David, 1995). 

Dasar pemikiran mengapa analisis lingkungan harus dilakukan adalah General 

System Theoy. Menurut teori tersebut, organisasi dewasa ini lebih merupakan suatu 

sistem yang terbuka, sehingga organisasi sangat dipengaruhi dan berinteraksi secara 

konstan dengan lingkungan yang melingkupinya ~ o m o  dan Zulkieflimansyah, 1996). 

Secara umum, tujuan pemsahaan melakukan analisis lingkungan adalah untuk 

menilai lingkungan organisasi secara keseluruhan, dalam hal ini faktor-faktor yang 

berada di luar maupun di dalam organisasi tersebut yang dapat mempengaruhi kemajuan 

organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian diharapkan 

manajemen dapat memberikan reaksi yang sesuai dan proporsional untuk 

mencapai keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Beberapa tujuan analisis 

lingkungan bagi pemsahaan dipaparkan sebagai berikut. 
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- Untuk menyediakan kemampuan dalam menanggapi masalah-masalah kritis dalam 

lingkungan bagi manajemen perusahaan. 

- Untuk menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi dan kemudian 

mencoba memasukkannya ke dalam pengambilan keputusan organisasi. 

- Untuk mengenali masalah-masalah mendesak pada saat ini yang nyata bagi 

perusahaan, dan memberikan prioritas terhadap masalah tersebut, serta 

mengembangkan suatu rencana untuk menanganinya. 

Menurut Purnomo dan Zulkieflimansyah (1996), secara umum lingkungan pe- 

rusahaan terbagi ke dalam tiga tingkatan yaitu : 

1 .  General Emironment (Lingkungan Umum), yaitu suatu tingkatan dalam lingkungan 

eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup iuas 

dan faktor-faktor tersebut pada dasamya di luar dan terlepas dari operasi organisasi. 

Komponen lingkungan umum ini terdiri dari komponen politik, ekonomi, sosial, 

hukum, teknologi dan demografi. 

2. Lingkungan operasional yang terdii dari komponen-komponen yang langsung 

berhubungan dengan operasi perusahaan. Perusahaan sedikit 

banyak mampu mempengaruhi komponen tersebut tergantung dari kekuatan 

perusahaan. 

3. Lingkungan internal, yaitu lingkungan di dalam perusahaan itu sendiri yang 

merupakan komponen-komponen operasional penunjang perusahaan dan 

berhubungan langsung dengan kinerja perusahaan. 

Komponen-komponen lingkungan umum dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai 

berikut (Pumomo dan Zulkieflimansyah, 1996). , 
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1. Faktor Ekonomi. Keadaan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi kineja 

organisasi. Faktor ekonomi mengacu pada sifat, cara dan arah perekonomian 

d'iana suatu organisasi akan atau sedang menjalankan kegiatannya. Indiator dari 

kesehatan perekonomian suatu negara antara lain tingkat intlasi, tingkat suku bunga, 

defisit atau surplus perdagangan, tingkat tabungan pribadi dan bisnis, serta nilai 

produk domestik bruto. 

2. Faktor Sosial. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi suatu organisasi mencakup 

keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang. Faktor-faktor ini biasanya 

dikembangkan dari kondisi budaya, ekologi, pendidiian dan kondisi etnis. 

Seandainya faktor sosial berubah, maka permintaan untuk berbagai produk dan 

aktivitas juga mengalami pembahan. 

3. Faktor Politik dan Hukum. Arah dan stabiitas dari faktor politik dan hukum 

merupakan pertimbangan utama bagi para manajer dalam memformulasikan strategi 

organisasi. Faktor politik dan hukum mendefinisikan parameter-parameter hukum 

dan bagaiman pengaturan organisasi harus beroperasi. 

4. Faktor teknologi. Kemajuan teknologi secara dramatis telah mengubah produk, 

jasa, pasar, proses, dan posisi persaingan. Perubahan teknologi dapat mengurangi 

atau menghilangkan perbedaan biaya antar perusahaan, menciptakan proses produksi 

yang lebih singkat, serta mengubah nilai-nilai dan harapan pada stakeholder. 

5. Faktor Demografi. Faktor demografi yang harus diperhatikan antara lain ukuran 

populasi, stmktur umur, distribusi geografis, pencampuran etnis serta distribusi 

pendapatan. Melihat dinamisnya pembahan, pemsahaan harus menganalisa 

pembahan faktor tersebut dalam konteks yang global, bukan hanya secara domestik 

http://www.mb.ipb.ac.id



22 

Dewasa ini akibat dinamisnya perubahan perhatian terhadap lingkungan internal 

semakin hari semakin dominan. Reaksi terhadap perqbahan lingkungan eksternal dapat 

menjadikan suatu perusahaan tidak melakukan apa-apa dan menjadi penonton dalam 

persaingan. Dengan demikian yang perlu mendapat perhatian serius bagi manajemen 

pemsahaan adalah memahami atau memfokuskan diri pada lingkungan internal, sehingga 

mampu menciptakan kapabiitas demi tercapainya keunggulan bersaing yang diinginkan 

(Purnomo dan Zulkieflimansyah, 1996). Komponen-komponen lingkungan internal 

meliputi hal-hal sebagai berikut. 

1. Sumberdaya. Secara sederhana sumberdaya suatu organisasi dapat dikelompokkan 

menjadi tangible, intangible dan human resources. Tangible resources mempakan 

sumberdaya yang nilainya terlihat dalam data akuntansi dan mudah sekali 

diidenifikasikan dan dievaluasi. Contohnya adalah sumberdaya keuangan, 

sumberdaya fisik dan organisasi, sedangkan intangible resources mempakan 

sumberdaya yang tidak terlihat dalam neraca keuangan perusahaan misalnya 

teknologi, inovasi dan reputasi. 

2. Kapabilitas. Kapabilitas adalah suatu kumpulan sumberdaya yang menampilkan 

suatu tugas atau aktifitas tertentu secara integratif. Kapabilitas hanya dapat 

dibentuk jika ada kerjasama yang terjalin diantara berbagai sumberdaya di dalam 

pemsahaan. 

3 .  Kompetensi inti. Kompetensi inti inilah yang membuat perusahaan dapat memiliki 

daya saing yang tems berkelanjutan. Kompetensi ini bersumber dari kapabilitas dan 

sumberdaya perusahaan. 
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Analisa situasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan gambaran lingkungan 

strategis perusahaan dan kegiatannya ditinjau dari aspek internal dan eksternal yang 

dimiliki pemsahaaan. Analisis situasi tersebut akan menghasilkan identilikasi bagi 

kemampuan khusus yang dimiliki perusahaan dan cara yang lebii dalam penggunaannya. 

Salah satu metoda yang banyak digunakan untuk menganalisa situasi adalah analisis 

SWOT (Strengfh, Weakness, Opprttunity, nreat)~atau lebih dikenal sebagai analisis 

kekuatan dan kelemahan dari segi internal dan analisis peluang dan ancaman dari segi 

eksternal. Faktor internal dan eksternal &an berpehgaruh kepada implementasi 

keputusan-keputusan strategik pemsahaan (Wheelen dan Hunger, 1992). 
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IL KERANGKA PEMIKIRAN 

Persaingan perdagangan dunia sudah mulai memperhitungkan produk perdagangan 

dari negara berkernbang. Munculnya blok-blok perdagangan seperti MEE, AFT4 APEC, 

serta peraturan-peraturan yang mengikat dalam penentuan tarif dan persyaratan baru 

(I~liernational Standmd Organization-ISO) menjadi bahan yang harus dipertimbangkan 

untuk kelancaran dalam memasuki kancah perdagangan internasional. Indonesia yang sejak 

semula aktif berpartisipasi dalam gerakan lingkungan hidup di tingkat internasional telah 

menyadari arti strategis masalah lingkungan hidup bagi pembangunan masa depan bangsa. 

Setelah Konferensi Stockholm 1972, Indonesia telah mengambil banyak keputusan politis 

dalam mengikuti dan menindaklanjuti berbagai konvensi dan kesepakatan internasional, guna 

melengkapi dan menyempurnakan kebijaksanaan lingkungan hidup. 

MUIPB menyadari perlunya pembangunan berkelanjutan dan berkeinginan untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dengan mendorong para usahawan agar 

berperan serta secara aktif dalam usaha dan kegiatan untuk tercapainya pembangunan 

berkelanjutan. Para angggota MUIPB diharapkan dapat bekerjasama sebagai katalisator 

terlaksananya pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan bersama. Pembangunan 

berkelanjutan adalah pembangunan yang mengusahakan dipenuhinya kebutuhan sekarang 

tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan 

mereka. 

Pernyataan bersama anggota MUIPB dalam kaitannia dengan pembangunan yang 

berkelanjutan adalah : 

1. Menggunakan eko-efisiensi sebagai strategi pembangunan dunia usaha Indonesia 

sehingga pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. 
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2. Membantu dan bekerjasarna dengan pemerintah dan semua pihak untuk tercapainya 

pembangunan yang berkelanjutan. 

Agar MUIPB mampu mewujudkan keinginannya untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta agar MUTPB dapat mengatasi perubahan 

lingkungan, maka MUIPB dituntut agar dapat melakukan self usessment serta membuat 

suatu perencanaan strategi jangka pendek dan jangka menengah. Melalui perencanaan 

strategi, diharapkan organisasi dapat mencapai tujuannya, mengatasi persaingan secara lebih 

efisien, mengadaptasi perubahan-pembahan kondisi lingkungan organisasi yang dinamis 

sehingga turut mengurangi resiko ketidakpastian yang di'hadapi dan mampu menggunakan 

sumberdaya yang dimiliki secara lebih efisien. 

Perencanaan strategi diawali dengan memperhatikan indiGdu atau kelompok individu 

yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi mengingat suatu organisasi adalah suatu 

sistem terbuka. Dalam sistem terbuka, apa yang terjadi dalam lingkungan perusahaan 

(termasuk stakeholders) akan mempengaruhi jalannya pemsahaan. 

Analisis pihak-pihak yang berkepentingan dimaksudkan untuk mengidentifikasikan 

pihak-pihak yang ada, baik internal maupun ekstemal organisasi serta kepentingannya 

terhadap pemsahaan, dan bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan tersebut 

menginginkan perusahaan di masa depan tercermin dari misi yang ditetapkan. Misi 

organisasi pada hakekatnya menjelaskan kegunaan dan alasan mengapa suatu organisasi ada. 

Salah satu misi MUIPB adalah menjadikan pemuka usahawh sebagai katalisator untuk 

terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Dengan misi tersebut diharapkan para 

anggota MUIPB dapat bekerja sebagai katalisator terlaksananya pembangunan yang 

http://www.mb.ipb.ac.id



berkelanjutan untuk kepentingan bersama. Misi organisasi yang telah ditetapkan dapat 

membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain. Selain itu misi organisasi dapat 

membantu memfokuskan sumberdaya secara umum dan dapat juga digunakan sebagai arahan 

kegiatan manajemen perusahaan. 

Analisis posisi organisasi dapat dilakukan dengan analisis lingkungan eksternal dan 

internal organisasi. Analisis lingkungan bertujuan untuk memantau lingkungan organisasi. 

Dengan menggunakan SWOT akan didapatkan posisi kekuatan, kelemahan, serta peluang 

dan ancaman yang dihadapi organisasi pada saat ini. Setelah melakukan analisis lingkungan, 

diharapkan gambaran tentang posisi organisasi ddam persaingan. Berdasarkan informasi ini, 

selanjutnya ditentukan dan ditetapkan ke arah mana organisasi akan diarahkan. 

Setelah melakukan analisis Iingkungan dan menentukan ke arah mana organisasi akan 

diarahkan berdasarkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan langkah selanjutnya adalah 

memastikan bahwa organisasi akan mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk 

itu maka diperlukan rumusan berbagai strategi atau cara untuk mencapai arah yhg 

diinginkan tersebut. Formulasi strategi dalam hal ini adalah proses merancang dan 

menyeleksi berbagai strategi yang menuntun pada pencapaian misi dan tujuan organisasi 

dimana fokus utama dari strategi organisasi adalah bagairnana menyesuaikan din lebih baik 

lagi dengan persaingan yang ada. Kerangka pemikjran geladikarya di MLTIPB tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 3. 
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Misi perusahaan Pihak-pihak 
berkepentingan 

Keuntungan dan 
peluang 

I I 

Masalah dan 
Tantangan 

Analisis internal -- 
- Kekuatan 
- Kelemahan 

Sasaran organisasi '-4 
Formulasi strategi Tf7 

I 

Analisis posisi kini 

Matrik SWOT 

Perencanaan strategi 
Jangka Pendek dan 

Menengah 

Analisis eksternal 

- Peluang 
- Ancaman 

Gambar 3. Kerangka pemikiran geladikarya 
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IV. METODOLOGI 

Geladikarya dilakukan selama dua bulan (delapan minggu) yaitu pada 

pertengahan bulan Januari sampai pertengahan bulan Maret 1997. Jadwalkegiatan 

Geladikarya pada prinsipnya dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan. Persiapan ditujukan untuk pembuatan rencana Geladiarya, yang dilakukan 

dengan cara melakukan orientasi dan penjajakan pada organisasi untuk memperoleh 

rnasukan dalam aspek yang akan dikaji, serta perumusan masalahnya. 

B. Sumber dan Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yang 

bertujuan untuk memperoleh gambaran yang luas dan lengkap mengenai subyek 

penelitian, serta untuk rnengetahui keadaan yang tejadi di perusahaan. Data yang 

dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari 

pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang 

terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur serta laporan-laporan 

organisasi. 

C.  Metode Analisa 

Jenis data yang dikumpulkan meliputi variabel makro (kondisi ekonomi, politik, 

hukum, teknologi, demografi, ekologi serta variabel-variabel internasional) serta variabel 

rnikro seperti laporan tahunan kegiatan organisasi, karyawan, aset perusahaan 
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dan laporan-laporan lain yang mendukung. Data lain juga didapatkan dari hasil kuisioner 

terhadap anggota organisasi, lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat umum. 

1. Penentuan Prioritas Faktor-Faktor Internal dan Eksternal 

Penentuan prioritas masing-masing faktor baik faktor internal maupun faktor 

eksternal dilakukan dengan menggunakan metode penetapan prioritas dari Proses 

Hirarki Analitik (PHA). PHA merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan 

untuk pengambilan suatu keputusan. Prinsip PHA ada tiga, yaitu : (1) Prinsip 

penyusunan hirarki, (2) Prinsip penetapan prioritas, dan (3) Prinsip konsistensi logis 

(Saaty, 1991). Penetapan prioritas berprinsip pada penetapan hubungan antar 

elemen dari setiap tingkatan hirarki dengan membandingkan elemen tersebut dalam 

pasangan. Hubungannya menggambarkan pengaruh relatif elemen pada tingkat 

hirarki tertentu terhadap setiap elemen pada tingkat yang lebih tinggi. 

Penentuan prioritas disajikan dalam bentuk matiks guna memudahkan proses 

pembandingan antara elemen-elemen yang bersangkutan. Proses pembandingan 

ditinjau dari elemen puncak terhadap elemen-elemen di bawahnya. Elemen puncak 

sebagai pusat peninjauan dalam membandingkan elemen-elemen di dalam matriks, 

sedangkan elemen-elemen di bawahnya sebagai faktor-faktor yang saling 

dibandingkan. Contoh matrik dalam proses pengisian kuisioner seperti yang 

dipaparkan pada Tabel 1. 
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Matriks di atas mempkan pengambilan keputusan dengan titik puncak C, dan 

dipengaruhi oleh faktor A, B, .., X. Misal diinginkan mengisi penilaian untuk 

komponen Ekonomi dengan empat faktor yang mempengaruhi ekonomi yaitu 

pertumbuhan ekonomi (A), inflasi (B), suku bunga (C), dan PDB (D). Empat faktor 

tersebut saling dibandingkan, yaitu faktor yang berada pada baris ke-i dengan faktor- 

faktor yang berada di kolom matriks. Contohnya misalnya dibandingkan A (baris ke- 

1)  dengan B (kolom ke-2), A (baris ke-I) dengan C (kolom ke-3), A (baris ke-I) 

dengan D (kolom ke-4), kemudian dibandingkan B (baris ke-2) dengan C (kolom ke- 

3), B (baris ke-2) dengan D (kolom ke-4) dan seterusnya sampai kotak-kotak yang 

tidak berbayang terisi semua. Besarnya nilai penilaian hasil pembandingan A dengan 

B, misalnya 3, mempunyai arti bahwa elemen A sedikit lebih penting dibanding 

elemen B. Bila proses pembandingannya dibalik, yaitu B dengan 4 maka nilai 113 

Besarnya Bobot penilaian ditentukan dengan aturan sebagai berikut (Tabel 2). 
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Tabel 2. Besarnya bobot penilaian tiap-tiap faktor 

A sedikit lebih penting 

5 A sangat penting dari B 

A jelas lebih penting dari 

A mutlak lebih penting 

Nilai-nilai diantara dua 112, 114, 116, 118 

Responden untuk data eksternal oganisasi terdiri dari lima respoden, masing- 

1. Profesor Soeratno Partoatmodjo, Direktur Badan Kerjasarna Pusat Studi 

Lingkungan (PSL), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Dr. Zahrial Coto, Konsultan Masyarakat perhutanan Indonesia (MPI), Dekan 

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, serta seorang pemerhati masalah 

lingkungan, 

3. Drs. R.H.M. Wiradiputra, Cotoltry Direcfor World Environmenf Center (WEC) 

untuk Indonesia. 

4. Eka Budianta, Direktur Eksekutif Dana Mitra Lingkungan, sebuah Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pengumpulan dana 

untuk kegiatan lingkungan. 
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5. Ir. Ratu Wina Widyawawti, asisten pelaksana di MUIPB. 

Penentuan prioritas, menggunakan matriks pendapat gabungan dari semua 

responden. Menurut Yunianto (1991), matriks pendapat gabungan merupakan 

matriks baru yang elemen-elemen matriksnya (gij) berasal dari rata-rata geometrik 

elemen matriks pendapat individu yang rasio konsistensinya (CR) memenuhi syarat. 
-3 

Penggunaan judgement dafam memecahkan problema dilakukan dengan 

membandingkan masukan-masukan secara berpasangan. Untuk itu diperlukan skala 

yang dapat membeda-bedakan setiap pendapat, serta mempunyai keteiaturan, 

sehingga memudahkan mngkaitkan antara judgement dengan skala. 

Identifikasi terhadap intensitas dari semua faktor atau elemen (prioritas), yang 

berarti juga melihat faktor dominan. Hal ini dilakukan dengan menggunakna teknik 

komparasi berpasangan dengan memberikan nilai komparasi sesuai dengan 

judgement, sehingga membentuk matriks persegi (nun). Kemudian dilihat prioritas 

yang dicari (eigenvector) dan ukuran kon~istensi'jud~emet~t (eigenvalue). Jika C1, 

C2, .... Cn, adalah set aktivitas, maka kuantifikasi judgement pada pasangan aktifitas 

itu dibentuk matrik n x n : 

A = (aij) (Ij) = 1,2,3, ..A), dimana aij memenuhi aturan sebagai berikut. 

Aturan 1. Jika aij = -, maka aji = I/= 

Aturan 2. Jika Ci dinilai relatif sama dengan Cj, maka aij = 1 ; aji = 1 dan aii =I, 

untuk semua I 

A = 1 a12 ................. ............. a ln  
]/a12 1 .................. .. ........ a2n 

l la ln lla2n ....................... 1 
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Jika matriks tersebut dikalikan dengan vektor W, maka hasil perkalian menjadi 

nW, yaitu AW = nW. 

Dalam praktek elemen matrik aij tidak berdasarkan pada suatu pengukuran 

yang pasti, tetapi berdasarkanjudgentent yang bersifat subjektif, maka disini aij akan 

menyimpang dari rasio ideal W i j .  Kemudian ditentukan bobot W1, W2, .... Wn 

yang merupakan judgement terkuantifikasi. Apabila estimasi aij baik, cenderung 

untuk dekat dengan W i j .  Perubahan terhadap aij mempengaruhi solusi. 

Pengolahan data untuk mendapatkan prioritas masing-masing faktor dilakukan 

dengan menggunakan program Expert Choice Versi 8.0. 

2. Matrik Evaluasi ~ a k t o r  Internal 

Data internal organisasi diolah dengan menggunakan Matrik Internal Factor 

Ei~aluation (IFE). Dalam matriks tersebut dikumpulkan dan dievalusi kekuatan dan 

kelemahan utama organisasi . Intuitive judgment diperlukan dalam membuat matrik 

IFE . Langkah-langkah dalam membuat matrik IFE adalah (David, 1995) : 

1. Didaftarkan semua kelemahan dan kekuatan organisasi. Didaftarkan kekuatan 

terlebih dahulu, baru kemudian kelemahan organisasi. Daftar hams spesifik 

dengan menggunakan persentase, rasio atau angka perbandingan. 

2. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan kisaran 0.0 (tidak penting) sampai 

1.0 (penting). Pembobotan tiap-tiap faktor menunjukkan kepentingan relatif dari 

setiap faktor untuk menjamin kesuksesan di dalam industri. 

3 .  Ditentukan inting tiap faktor yang menunjukkan : kelemahan utama (I), 

kelemahan minor (2). kekuatan minor (3) atau kekuatan utama (4). 
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4. Tiap ratii~g digandakan dengan masing-masing bobotnya untuk tiap variabel. 

5. Jumlah skor ditotalkan untuk menentukan total skor organisasi 

6 .  Total skor dapat berkisar antara 1.0 sampai 4.0, dengan rata-rata 2.5. Total skor 

dibawah 2.5 menunjukkan bahwa organisasi tersebut memiliki posisi internal yang 

lemah, sedangkan total skor di atas 2.5 menunjukkan bahwa organisasi tersebut 

rnemiliki posisi internal yang kuat. 

3. Matrik Evaluasi Faktor Eksternal 

Data ekstemal organisasi diolah dengan menggunakan Matrik External Factor 

Ei~ahmtion (EFE). Dlam rnatrik tersebut dikurnpulkan dan dievalusi faktor-faktor 

sosial, ekonomi, budaya, demografi, lingkungan, politik, teknologi, pemerintah, legal, 

dan ekologi. Langkah-langkah dalam membuat matrik EFE adalah : 

1. Didaftarkan semua peluang dan ancaman organisasi .daftarkan peluang terlebih 

dahulu, baru kemudian ancaman organisasi. Daftar hams sespesifik mungkin 

dengan menggunakan persentase, rasio atau angka perbandingan. 

2. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan kisaran 0.0 (tidak penting) sampai 

1.0 (penting). Pernbobotan tiap-tiap faktor menunjukkan kepentingan relatif dari 

setiap faktor untuk menjamin kesuksesan di dalam industri. 

3. Ditentukan rating tiap faktor yang menunjukkan kefektifan strategi organisasi 

yang ada sekatang dalam merespon faktor-faktor tersebut. Dapat berupa lemah 

(I), rata-rata (2), di atas rata-rata, (3) atau superior (4). 

4. Tiap rating digandakan dengan masing-masing bobotnya untuk tiap variabel 

5. Jumlah skor ditotalkan untuk menentukan total skor organisasi 
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6 .  Total skor dapat berkisar antara 1.0 sampai 4.0, dengan rata-rata 2.5. Total skor 

4.0 menunjukkan bahwa organisasi tersebut merespon peluang dan ancaman pada 

industrinya, sedangkan total skor 1.0 menunjukkan bahwa organisasi tersebut 

tidak dapat memanfaatkan peluang atau menghindari ancaman. 

4. Statistika Uji Kai-Kuadrat 

Uji kai-kuadrat digunakan untuk memeriksa ketidaktergantungan dan 

homogenitas, yang pada hakikatnya merupakan keselarasan. Prosedur uji meliputi 

pembandingan frekuensi-frekuensi yang teramati dengan frekuensi-frekuensi yang 

diharapkan bila hipotesis no1 yang ditetapkan benar. Apabila hasil pengukuran 

menunjukkan bahwa keselarasan tersebut cukup buruk, maka hipotesis no1 di tolak. 

Asumsi-asumsi yang digunakan pada uji ini adalah : 

a. Sampel-sampel yang diamati bebas, 

b. Sampel-sampel yang diamati acak, 

c. Masing-masing subyek dalam populasi boleh diklasifikasikan ke dalam salah satu 

dari dua kategori yang saling ekslusif, berdasarkan apakah subjek tersebut 

merniliki atau tidak memiliki karakteristik yang diminati. 

D. PENGOLAHAN DATA 

Data yang telah diolah, kemudian dianalisa untuk mendapatkan strategi jangka 

pendek dan jangka menengah untuk kegiatan organisasi, sesuai dengan alat ukur yang 

dijelaskan dimuka. 
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V. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

A. Misi dan Tujuan Organisasi 

Majelis Usahawan Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan (MUPB) 

didirikan pada tanggal 9 Maret 1992 oleh para usahawan Indonesia yang peduli terhadap 

lingkungan dengan M. Hasan sebagai ketua. M. Hasan juga termasuk anggota World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yang berpusat di Geneva, 

Swiss. MUPB berasosiasi dengan WBCSD dengan hubungan yang longgar dan lentur. 

Dalam konteks internasional MUPB mengandang nama Indonesia BCSD. Berdasarkan 

konsep Anggaran DasarJAnggaran Rumah Tangga (ADIART), MUJPB berkedudukan 

di Jakarta dan jika dipandang perlu MUIF'B dapat membuka kantor cabang di tempat 

lain. 

MUIPB menyadari perlunya pembangunan berkelanjutan dan berkeinginan untuk 

berpartsipasi dalam pembangunan Indonesia dengan mendorong para usahawan agar 

berperan serta dengan aktif dalam usaha dan kegiatan untuk tercapainya pembangunan 

berkelanjutan. Para anggota MUIF'B diharapkan dapat bekeja sebagai katalisator 

terlaksananya pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan bersama. Pembangunan 

berkelanjutan adalah pembangunan yang mengusahakan dipenuhinya kebutuhan 

sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi 

kebutuhan mereka. 
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Tujuan Majelis Usahawan Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan 

adalah : 

1. Mengusahakan dengan konsisten standar yang tinggi untuk implementasi 

pembangunan berkelanjutan yang tangguh, baik nasional maupun internasional. 

2. Membantu pemerintah dalam program pembangunan berkelanjutan, khususnya bagi 

kalangan bisnis. MUIPB bersifat sebuah badan nirlaba. 

MUIPB menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan keharusan bagi 

keselamatan jangka panjang negara pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. 

Oleh karena itu MUIPB berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

Indonesia dengan mendorong para usahawan agar berperan serta dengan aktif dalam 

usaha dan kegiatan untuk tercapainya pembangun& berkelanjutan. 

Dalam menjalankan kegiatannya, MUIPB menyandang misi sebagai berikut : 

1. Menjadikan pemuka usahawan sebagai katalisator untuk terlaksananya 

pembangunan berkelanjutan. 

2. Bekerjasama dengan para pembuat kebijakan untuk terbentuknya kerangka kondisi 

yang diperlukan dunia usaha untuk dapat memberi sumbangan yang efektiidalam 

pembangunan berkelanjutan. 

3. Menjadikan para usahawan sebagai mitra pemerintah yang handal dalam 

pengembangan kebijakan tentang pembangunan berkelanjutan dan implementasinya. 

4. Mengembangkan pengertian yang jelas tentang pembangunan berkelanjutan di dunia 

usaha dan mendorong para usahawan untuk menggunakan pengertian yang jelas itu 

sebagai kriteria evaluasi dirinya tentang Fnejanya dalam pembangunan 

berkelanjutan. 
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5. Mendorong dunia usaha untuk menggunakan tujuan dan kegiatan pembangunan 

berkelanjutan sebagai bagian kxiteria dalam perhitungan untung-rugi dan juga dalam 

konteks persetujuan internasional, kebijakan pemerintah dan tindakan fiskal, baik 

yang sekarang berlaku maupun yang akan datang. 

Dalam menjalankan kegiatannya, MUIPB mempunyai peran sebagai berikut. 

1. Para nggota MUIPB bukan semata-mata mewakili kelompok atau asosiasi yang 

dipimpinnya, melainkan melalui musyawarah berusaha untuk mencapai tujuan 

bersama tenvujudnya pembangunan berkelanjutan. 

2. Menyusun strategi jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan dalam dunia 

usaha dan melakukan persuasi pada dunia usaha untuk mengadopsinya. 

3. Memberi saran kepada pemerintah tentang kebijakan dalam pembangunan 

berkelanjutan, khususnya dalam dunia usaha. 

4. Membantu para usahawan untuk dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan. 

5. Membuka diri untuk dialog konstruktif dan bekeqasama dengan pemerintah, 

lembaga swadaya masyarakat dan perorangan, baik nasional maupun internasional, 

untuk terlaksananya pembangunan berkelanjutan. 

Ruang liigkup kegiatan MUIF'B dipaparkan berikut ini : 

- MUIPB melakukan berbagai kegiatan yang langsung maupun tidak langsung akan 

membantu kelancaran tercapainya tujuan organisasi sepanjang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar 

organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi antara lain . 

a. Menyusun strategi jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan dalam 

d u ~ a  usaha dan melakukan persuasi pada d u ~ a  usaha untuk mengadopsinya. 
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b. Mengembangkan pengertian yang jelas tentang pembangunan berkelanjutan di 

dunia usaha dan mendorong para usahawan untuk menggunakan pengertian 

yang jelas itu sebagai kriteria evaluasi d i i y a  tentang kinerjanya dalam 

pembangunan berkelanjutan. 

c. Mendorong d u ~ a  usaha untuk menggunakan tujuan dan kegiatan pembangunan 

berkelanjutan sebagai bagian kriteria dalam perhitungan untung-rugi dan juga 

dalam konteks persetujuan intemasional, dan kebijakan pemerintah. 

d. Menjadikan para usahawan senagai mitra pemerintah yang handal dalam 

pengembangan kebijakan tentang pembangunan berkelanjutan dan 

implementasinya. 

e. Menjadikan pemuka usahawan sebagai katalisator untuk terlaksananya 

pembangunan berkelanjutan. 

f Memberi saran kepada pemerintah tentang kebijakan dalam pembangunan 

berkelanjutan, khususnya dalam dunia usaha. 

g. Bekejasama dengan para pembuat kebijakan untuk terbentuknya kerangka 

kondisi yang diperlukan d u ~ a  usaha untuk dapat memberi sumbangan yang 

efektif dalam pembangunan berkelanjutan 

h. Membuka diri untuk dialog konstruktif dan bekerjasama dengan pemerintah, 

lembaga swadaya masyarakat dan perorangan, baik nasional maupun 

intemasional, untuk terlaksananya pembangunan berkelanjutan. 

- Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan usaha-usahanya, MUIPB dapat menjalin 

kerjasama dengan semua pihak, baik pemerintah, universitas, swasta, lembaga 

swadaya masyarakat, dan perorangan maupun badan-badan organisasi 
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internasional sesuai dengan bidang dan kewenangannya tanpa tujuan untuk 

mendapatkan laba. 

Kine j a  MUIPB, tidak terlepas dari keterlibatan Asosiasi Panel Kayu Indonesia 

(APKINDO). Selain sebagai sebagai salah satu anggota MUIPB, ketua APKINDO juga 

sekaligus menjadi ketua MUIPB. StafMUIPB sampai saat ini masih menjadi karyawan 

APIUNJlO, sedangkan sumber dana MUIPB, selain dari iuran anggota sebagian besar 

juga mempakan bantuan dana dari APXUNDO. Apabila terdapat suatu pennasalahan 

yang memerlukan pembahasan suatu kelompok kerja, Tim pakar APKINDO yang terdiri 

dari para ahli menjadi aset utama kelompok keja tersebut. 

B. KEANGGOTAAN ORGANISASI 

Anggota MUIF'B adalah usahawan terkemuka di Indonesia yang menyetujui azas 

dan tujuan MUIPB. Tiap anggota MUIPB menunjuk seorang wakil tetap yang bertugas 

melaksanakan program organisasi bersama-sama dengan Badan Eksekutif. 

Anggota MUIPB terdiri dari 36 perusahaan dari berbagai sektor yaitu industri 

kehutanan, perbankan dan finansial, teknik, penerbitan, transportasi dan asosiasi serta 

lembaga swadaya masyarakat. Secara lengkap anggota MUIPB dapat dilihat pada Tabel 

3. 
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Industri kehutanan 

I - Konsensi hutan 11 n 
11 - Industri kaw lapis 11 
11 - Industri pulp dan kertas 11 11 
11 ~ a n k  dan finansial 11 5 I 

- Konstuksi dan besi MH 
I( - Pertambangan 11 11 

11 Penerbitan 1 H 
II 11 Transoortasi 2 11 

( Asosiasi dan LSM I 3 

Sumber : MUIPB (1994) 

C. SUSUNAN ORGANISASI MUIPB 

Susunan organisasi MUIPB berdasarkan Anggaran'Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga dipaparkan dibawah ini. 

1. Kekuasaan tertinggi organisasi adalah Rapat Majelis 

2. Kepengumsan organisasi adalah kepengurusan tingkat nasional. 

3. Kepengumsan di tingkat nasional terdiri dari : 
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a. Dewan Pengurus 

b. Badan eksekutif 

4. Penyelenggaran dan pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Badan Eksekutif 

Keuangan MLTIPB berdasarkan ADIART adalah sebagai berikut : 

1. Keuangan MUIPB diperoleh dari : 

a. Uang Pangkal, 

b. Uang Iuran, 

c. Uang Sumbangan, 

d. Pendapatan-pendapatan lain yang sah. 

2. Besar uang pangkal dan uang iuran ditentukan oleh Rapat Majelis. 

3. Penggunaan keuangan diatur dalamAnggaran Rumah Tangga. 

D. KEGIATAN-KEGIATAN MUIPB 

Majelis Usahawan Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan melakukan 

berbagai kegiatan di berbagai bidang yang langsung maupun tidak langsung dapat 

membantu kelancaran tercapainya tujuan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan 

peraturan yang berlaku dan azas organisasi. Kegiatan-kegiatan yang telah diadakan oleh 

MUIPB selama kumn waktu tahun 1994 adalah sebagai berikut. 

1. Pertemuan Wakil Tetap Anggota MUIPB (30 Apri11994). 

Pada pertemuan ini telah dibicarakan isu "Ekoefisiensi Dalam Bisnis". Hal-hal 

yang tercakup adalah sebagai berikut : 

- Persiapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADIART), 

- Bagaimana suatu pemsahaan memperoleh ekoefisiensi, 
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I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAIUNG 

Bangsa Indonesia telah memasuki era Pembangunan Jangka Panjang Kedua 

(PJP 11), yang diawali dengan pelaksanaan Repelita VI sejak tahun 1994. Strategi 

Pembangunan Nasional dalam PJP I1 dan ~ e ~ d i t a  VI ditentukan dengan konsep 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut didasarkan pada 

pengertian bahwa cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia tidak dapat 

diraih dalam kurun waktu yang pendek, sehingga dalam prosesnya diperlukan usaha 

pembangunan yang terus menerus secara berkesinambungan, dari satu masa ke masa lain 

dan dari satu generasi ke generasi lain. 

Pada hakekatnya "Pola Pembangunan Berkelanjutan" merupakan konsep dasar 

pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang telah diakomodasikan dalam UUD 

1945, seperti yang terdapat pada pasal33 ayat (3) bahwa bzrmi, air dun kekqvaan alam 

yang terkandung di dalanznya dikuasai oleh Negara &n dipergunakan ztntuk sebesar- 

besarnya kemnknluran rakyat. 

Masalah lingkungan tidak lagi merupakan masalah yang hanya diperhatikan oleh 

pakar lingkungan, melainkan telah menjadi masalah ekonomi. Dunia perdagangan pun, 

terutama perdagangan internasional, tidak lagi bebas dari pennasalahan lingkungan. 

Kecenderungannya adalah bahwa perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi 

oleh pertimbangan lingkungan. The World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) adalah koalisi dari 120 pemsahaan internasional yang 

mempunyai komitmen bersama terhadap lingkungan dan prinsip-prinsip pertumbuhan 
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- Internalisasi biaya-biaya lingkungan untuk mendorong ekoefisiensi, 

- Rapat anggota majelis. 

2. Ceramah dan diskusi mengenai Global Environment Facility (GEF) oleh Dr. Ir. 

Surna T. Djajadiningrat (15 Agustus 1994). 

3 Seminar AMDAL untuk perencanaan bisnis yang ekoefisien (25 Agustus 1994) 

4. Diskusi teknis mengani AMDAL oleh P.L. Coutrier , Deputi Ketua Bapedal (1 

September 1994). 

5. Ceramah dan diskusi mengenai Joint Implementation (JI) oleh Ir. Aca Sugandhy, 

MSc , Asisten Menteri Lingkungan Hidup (26 Oktober 1994). 

6. Ceramah Global Environment Facility (GEF) oleh Dr. Jim Leslie , TransAlta Corp, 

Canada (18 November 1994). 

7. Seminar Teknologi Air Bersih bekejasama dengan ICMI (24 November 1994). 

Kegiatan tahun 1995-1996 mengacu pada suatu rencana kerja yang bertujuan 

untuk lebih meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai dengan cara : 

1. Mengusahakan terbangunnya bisnis lingkungan dengan bekerjasama dengan dan 

memanfaatkan dana yang tersedia pada, antara lain, Global Environment Facility 

(GEF), Sustainable Project Management dan perusahaan-perusahaan swasta di 

negara maju. 

2. Memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyusunan lanjutan kebijakan 

pengelolaan lingkungan 

3. Memperluas dan memperdalam pengertian tentang konsep dan pemahaman 

ekoefisiensi untuk meningkatkan profitabilitas dan daya saing bisnis dengan diskusi, 

ceramah, seminar, lokakarya dan kursus 
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4. Memperluas dan mengintensitkan kerjasama denban badan-badan pemerintah, swasta, 

universitas, badan-badan PBB, LSM dan lain-lain yang bergerak dalam bidang 

pembangunan berkelanjutan, khususnya bisnis. 

5. Memperkenalkan kepada masyarakat nasional dm internasional tentang usaha konkrit 

MUPB untuk membangun bisnis yang berwawasan lingkungan 

6. Ikut serta aktif dalam pengembangan IS0 14 000. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 1995-1996 adalah : 

1 .  The Regional South-East Asian Conference and Workshop on Eco-eficiency and 

Cleaner Production for Enhancing Profitability and Competitiveness beke jasarna 

dengan Bapedal dan UNEP (2-6 Juli 1995). 

2. Ceramah dan diskusi mengenai IS0 seri 14000 dan TC 207 oleh P.L. Coutrier 

(Deputi Ketua Bapedal) . 

3. Diskusi Agenda 21 Indonesia (21 Juni 1996). 

4. Diskusi Hutan Kota di Kawasan Industri (24 Oktober 1996). 

5. Lokakarya IS0 14000 (Environmental Management System) (19-20 November 

1996). . . 

Dilain pihak, kegiatan-kegiatan yang telah diikuti oleh MUIPB dipaparkan 

berikut ini. 

1 .  Liaison Meeting WBCSD Geneva. 

2. Seminar Cleaner Prodtiction. 

3. Pertemuan Advisory on pulp andpaper. 

4. Private forest industry meeting. 

5. Sidang ke-12 Committe on Forestry dan pertemuan Menteri Bidang Kehutanan. 

http://www.mb.ipb.ac.id



45 

6 .  Simposium nasional penerapan ekolabel di hutan produksi. 

7. Seminar Sustainable Tropical Forest Management in Southeast Asia. 

8 .  Seminar ITCI Wajah Hutan Tropis Indonesia Abad 21. 

9. International Simposium on Sustainable Forest Management. 

10. Konferensi I S 0  14000. 

1 1. Simposium nasional Perlindungan Ozon dan stabilitas konsentrasi gas-gas mmah 

kaca dalam ekosistem atmosfer untuk keberlanjutan kehidupan. 

E. EVALUASI KEGIATAN MUIPB 

1. Diskusi Hutan Kota di  Kawasan Industri 

Pembangunan hutan kota tidak hanya menjadi tanggung jawab dari 

pemerintah. Sektor industri dalam ha1 ini dapat berpartisipasi dengan memanfaatkan 

pekarangan di kawasan industri, antara lain dengan menanam pepohonan yang selain 

befingsi ekologis juga berfungsi sebagai estetika atau keindahan. 

Tujuannya diskusi ini adalah untuk memperoleh garnbaran peran serta dan 

partisipasi, khususnya bidang industri, di dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, 

dalam ha1 ini penghijauan kota. Diskusi hutan kota ini mencakup pembahasan 

tentang : 

1. Kebijakan mengenai Hutan Kota di Kawasan Industri 

2. Fungsi dan Peranan Hutan Kota di Kawasan Industri 
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2. Konferensi dan Lokakarya Ekoefisiensi 

Konferensi dan lokakarya ekoefisiensi dan produksi bersih diiaksanakan untuk 

meningkatkan profitabilitas dan daya saing industri. Hal-hal yang dicakup dalam 

konferensi adalah : 

- Pengertian ekoefisensi dan produksi bersih. 

- Kebijakan pemerintah untuk mendorong industri melaksanakan ekoefisiensi dan 

produksi bersih. 

- Peranan lernbaga finansial dalam pelaksanaan ekoefisiensi dan produksi bersih. 

- Keuntungan usahawan dari pelaksanaan ekoefisiensi dan produksi bersih. 

- Pengalaman usahawan dalam pelaksanaan ekoefisiensi dan produksi bersih: 

Lokakarya ditujukan bagi pemberian infonnasi praktis dan latihan-latihan untuk 

mengusahakan perbaikan manajemen industxi dengan memasukkan unsur-unsur 

ekoefisiensi dan produksi bersih. Studi kasus dilakukan di industri pulp dan kertas, 

industri tekstil, industri kulit dan penyamakan kulit, dan industri elektroplating. 

Hasil yang telah dicapai dalam konferensi dan lokakarya adalah peserta telah 

dapat mengidentifikasikan tindakan-tmdakan yang dapat dilakukan untuk 

meningkatklan ekoefisiensi dan produksi bersih. 

3. WBCSD Liaison Delegates Meeting. 

Pertemuan tersebut membicarakan hal-hal sebagai berikut : 

- Kegiatan WBCSD tahun 1995 

- Perdagangan dan lingkungan 

http://www.mb.ipb.ac.id



48 

- Pilot project helikopter logging untuk mengurangi kerusakan tanah dan 

vegetasijkeragaman hayati (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia-APHI) 

- FUN eficiency in the road transportation (Astra) 

- Treatment plant untuk industri pengolahan kulit 

- Peningkatan pengadaan dan pemanfaatan kapok sebagai pengganti foam, yang 

berbahan dasar CFC (PT. Intidaya Agrolestasri) 

- Pengembangan fluida kejalrefrigen pada mesin pendingin (Institut Teknologi 

Bandung). 

5. Rapat Anggota. 

Rapat anggota berisi penjelasan tentang MUIPB, ekoefisiensi, ekolabel dan 

aksesibiitas pada pasar modal. Mekanisme kerja yang diiasilkan dari rapat anggota 

tersebut adalah : 

- Rapat anggota MUIPB dilaksanakan minimal satu kali setahun yang merupakan 

badan tertinggi dan menentukan pokok-pokok kebijakan, program keja dan 

anggaran belanja. 

- Rapat wakil tetap, yang dilakukan secara periodik untuk mendiskusikan laporan 

perkembangan gugus kerja dan mengidentitlkasikan isu-isu baru yang penting. 

- Gugus ke j a  dapat berupa : 

- Telaah kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan anggota wakil tetap 

anggota MUIPB, perorangan bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

serta pejabat pemerintah. 
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- Studi pra kelayakan dan kelayakan proyek dalam bidang pembangunan 

berkelanjutan contohnya : implementasi bersama dan keanekaragaman hayati 

- Masalah-masalah lain yang diusulkan untuk ditelaah adalah : 

Meningkatkan efisiensi industri kehutanan (kebutuhan bahan mentah kayu 

dapat dikurangi sehingga laju menurunnya kemarnpuan rosot dapat 

dikurangi) 

Penyusunan prosedur standar operasi dalam pembangunan kehutanan 

Peningkatan daya guna AMDAL 

6. Joint Implementation (Ceramah Ir. Aca Sugandhy, MS) 

Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada para anggota MUIPB 

tentang : 

1. Perkembangan Implementasi Bersama (IB) di dunia intemasional dari sudut 

pandang pemerintah. 

2. Kebijakan pemerintah terhadap kaitan implementasi bersama dengan konversi 

perubahan iklim dan pembangunam nasional serta impliiasinya pada sektor 

swasta. 

3. Hubungan mitra IB antara Utara-Utara dan Utara- Selatan 

4. Potensi pendanaan IB melalui pinjaman dari negara maju ke negara berkembang 

yang melibatkan sektor swasta/usahawan 

5. Keuntungan dan kerugian serta kriteria pendanaan dan kerjasama IB yang 

melibatkan kontribusi usahawan 
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Manfaat implementasi bersama adalah : 

1. Swasta dapat memperoleh sumber dana b m  atau dana tambahan yang murah 

pada proyek-proyek yang dilakukan atas dasar IB 

2. Terbukanya kemungkinan untuk alih teknologi pelatihan dan pemanfaatan 

teknologi mutakhir, serta perolehan keuntungan dari proyek IB tersebut. 

3. Terbukanya jaringan keja dengan mitra di luar negeri 

4. Meningkatkan citra usahawan di mata nasional dan internasional. 

7. Ceramah dan Diskusi GEF (Global Environment Faciliw) 

Tujuannya adalah memberikan informasi kepada para anggota MLTIPB 

tentang : 

1. Poterisi GEF sebagai sumber dana untuk bisnis linglcungan yang dapat membantu 

berkembangnya bisnis yang berwawasan lingkungan dan membantu tercapainya 

pembangunan berkelanjutan pada tingkat global. 

2. Potensi penggunaan dana GEF untuk menciptakan citra hijau pada bisnis 

Indonesia. 

Dana GEF dapat diianfaatkan oleh pemerintah, LSM, swasta dan organisasi 

ilimiah. Untuk kalangan swasta dan bisnis, proposal dapat diajukan melalui MUIPB 

dengan tindak lanjut berupa : 

1. Menghimpun infonnasi yang lebii lengkap tentang GEF, termasuk contoh-contoh 

proyeknya. 

2. Menghimpun informasi tentang minat anggota MUlPB untuk mendapatkan dana 

GEF 
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3. Memperkuat keqasama MUIPB dengan Kementrian Lingkungan Hidup. 

8. Seminar Teknologi Air Bersih 

Tujuannya adalah : 

1. Untuk memberikan wahana bagi para cendekiawan-ulama, ilmuwan, teknolog, 

dan masyarakat dalam mememahami pentingnya mengatasi masalah air. 

2. Memberikan wadah dalam mengkaji air bersih, yang diperoleh dari hasil proses 

segala jenis air. 

3. Menghimpun informasi mengenai teknik-teknik pembersihan air. 

9. Seminar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

Tujuannya adalah : 

- Untuk mendapatkan masukan bagi penyempumaan pelaksanaan AMDAL di 

perusahaan-pemsahaan 

- Masukan bagi rencana keja MUIPB. 

AMDAL. mempakan alat perencanaan dan merupakan bagian dari studi 

kelayakan, khususnya studi kelayakan aspek lingkungan sehingga hams 

diitegrasikan dengan studi kelayakan rekayasa dan ekonomi. Tujuan seminar adalah 

untuk meningkatkan dayaguna AMDAL bagi pemsahaan, lingkungan. dan 

masyarakat. 

Hasil diskusi akan digunakan sebagai masukan untuk penyempumaan : 

1. Pelaksanaan AMDAL sehingga dapat efektif membantu perencanaan proyek 

2. Rencana keja W B ,  berupa adanya konsultansi AMDAL di MUIPB 
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10. Ceramah dan Diskusi IS0 14000 

Ceramah dan diskusi tersebut bertujuan untuk mengantisipasi penerapan 

Standar Internasional (IS0 14000) dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu untuk 

rnemasyarakatkan IS0 14000, sedangkan sasarannya adalah pembentukan Gugus 

Keja sesuai dengan Gugus Kerja IS0  14000, yaitu : Gugus Ke j a  Environmental 

Management System (EMS), Environmental Auditing (EA), Environmental 

Labelling (EL), Environmental Performance Evaluation (EPE), Life Cycle 

Assestment (LCA), Tenns and Definitions. Keanggotaan gugus keja ini tidak 

mengikavsukarela. 

Program-program WBCSD yang berkaitan dengan MUIPB adalah : 

Pengiriman publikasi kepada anggota yang berupa buku, brosur, majalah : 

1. Internalizing Environment Cost to Promote Eco-eflciency 

2 .  Changing Course. A Global Business Perspective on Development and.the 

Environment 

3. Regional Program Bulletin. Issue No. 1 Jan-Mar 1994 

4. Regional Program Bulletin. Issue No. 2 April-June 1994 

5. Regional Program Bulletin. Issue No. 3 July-Sept 1994 

6. Regional Program Bulletin. Issue No. 4 Oct-Dec 1994 

7. Regional Program Bulletin. Issue No. 5 Jun 1995 

8. WBCSD Newsletter Vol 1, No. 2, July 1995 

9. Changing Course on Trade Environmental Issues 

10. How Can Business Contribute to Sustainable Development ? Getting Eco- 

eflciency 
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Ceramah-cerarnah : 

1. Global Environment Faciliiy (GEF). Oleh Dr. suma T. Djajadiningrat (Asmen 

LH) 

2. Joint Implementation. Oleh Ir. Aca Sugandhy, Msc (Asmen LH) 

3. Joint Implementation oleh TranAlta Corp., Kanada. 

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh MUIPB, pada dasarnya harus relevan 

dengan misi dan tujuan M[IIPB itu sendii. Apabiia dikaitkan dengan misi MUIPB, kegiatan- 

kegiatan tersebut telah memiliki keterkaitan yang erat dengan misi MUIPB. Keterkaitan 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Keterkaitan kegiatan dan misi MUIPB 
I, I--( 

Kegiatan-kegiatan 11 Msi 1 1 ~ 1 ~  Msi 3 Msi 5 1 
I C L - I  Diskusi hutan kota n 

IIII 
Ceramah ekoefisiensi 

Ceramah GEF 

Rapat anggota x 

Seminar Implementasi Bersama x x 

Seminar teknologi air bersih x - - 
Seminar AMDAL x pi-- x 

I( Seminar IS0 14000 

(1 Publikasi informasi 11 x I I u 1  1L-lI 

Keterangan : 

Misi 1 : Menjadikan pemuka usahawan sebagai katalisator untuk terlaksananya 

pembangunan berkelanjutan. 
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Misi 2 : Bekeqasarna dengan pembuat kebijakan untuk terbentuknya kerangka kondisi 

yang diperlukan duniausaha untuk dapat memberi sumbangan yang efektif dalam 

pembangunan berkelanjutan. 

Misi 3 : Menjadikan pemuka usahawan sebagai mitra pemerintah yang handal dalam 

pengembangan kebijakan tentang pembangunan berkelanjutan dan benvawasan 

lingkungan. 

Misi 4 : Mengembangkan pengertian yang jelas tentang pembangunan berkelanjutan di 

dunia usaha dan mendorong para usahawan untuk menggunakan pengertian yang 

jelas itu sebagai kriteria evaluasi dirinya tentang kineqanya dalarn pembangunan 

berkelanjutan. 

Misi 5 : Mendorong dunia usaha untuk menggunakan tujuan dan kegiatan pembangunan 

berkelanjutan sebagai bagian kriteria dalam perhitungan untung rugi dan juga 

dalam konteks persetujuan internasional, kebijakan pemerintah dan tindakan fiskal, 

baik y q g  sekarang berlaku maupun yang akan datang. 
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M. PROSES PERENCANAAN STRATEGIK 

A. ANALISIS MIS1 ORGAMSASI 

1. Pembangunan Berkelanjutan dari Perspektif Perusahaan 

Pernbangunan berkelanjutan adalah suatu proses yang berkesinambungan, 

dimana masyarakat membangun pada saat ini dan secara bertahap me~ngkat ke 

posisi dimana tiga pilar pembangunan berkelanjutan berinteraksi dengan cara yang 

berkesinambungan. Tiga pilar tersebut adalah : 

- pertumbuhan ekonorni, 

- keseimbangan ekologi, 

- kemajuan sosial. 

~ekbimgunan berkelanjutan mencakup isu-isu lokal dan global, yang berbeda 

untuk masing-masing negara, tergantung kepada kondisi lokal yang menitikberatkan 

kepada pembangunan, penciptaan pekerjaan, perbaikan kondisi sosial dan 

liigkungan yang masing-masing berbeda. Aspek pembangunan dari pembangunan 

berkelanjutan memerlukan penekanandan pembangunan berkelanjutan tersebut 

tidak dapat di redistribusi. 

Pernbangunan berkelanjutan dari perspektii perusahaan meliputi beberapa 

konsep penting yaitu : 

1. Ekoefisiensi. Ekoefisiensi adalah dasar utama kontribusi industri terhadap 

pembangunan berkelanjutan. Konsep ini memadukan pertumbuhan ekonorni 

dengan penggunaan sumberdaya yang lebii efisien serta pencegahan 
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pencemaran. Untuk mencapai tujuan hi, dibutuhkan kreativitas kalangan bisnis 

dalam rangka membawa produk baru ke pasar. 

2. Kondisi lingkungan kerja Banyak hal yang dapat dilakukan oleh kalangan bisnis 

untuk mendorong penggunaan konsep ekodsiensi pada operasinya. Akan tetapi 

ha1 ini kadang-kadang dihambat oleh kebijakan dan politik pemerintah. 

Kebijakan tersebut seharusnya dikonsultasikan dengan kalangan bisnis untuk 

menciptakan kondisi yang kondusif bagi bisnis dalam kontribusinya terhadap 

pembangunan berkelanjutan. 

3. Ketidakpastian. Pembangunan berkelanjutan harus dilihat dari hubungannya 

terhadap ketidakpastian. Ketidakpastian dari segi ilmu pengetahuan sangat besar 

dan menimbulkan pertanyaan apa yang dapat diiakukan oleh bisnis dan apa yang 

harus dilakukan untuk menghadapinya. 

Majelis menyadari bahwa untuk tujuan ilmiah dan penelitian, dampak 

sesungguhnya dari aktifitas industri pada faktor ekologi seperti biodiversitas dan 

pola iklim global masih hams dipelajari. Diskusi yang mendalam mengenai 

tanggapan politis yang tepat harus dilakukan. 

Kegiatan industri mempengmhi lingkungan dalam beberapa ha1 diantaranya 

pemasaran hasil, pengalihan teknologi lingkungan pada iAdustri .dm usaha konservasi 

energi, daur ulang, pengolahan dan pengurangan limbah. 
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2. Analisis Misi Organisasi 

Pengembangan dan analisis misi W B  dalam menjalankan operasinya dapat 

dijelaskan sebagai berikut . 
1. Menjadikan pemuka usahawan sebagai katalisator untuk terlaksananya 

pembangunan berkelanjutan. 

Berbagai kegiatan yang telah diakukan oleh MUIPB, apabila dihubungkan 

dengan misi pertama ini telah menunjukkan keberhasilan MUIPB dalam 

menjadikan para pemuka usahawan sebagai katalisator untuk terlaksananya 

pembangunan berkelarjutan, hal ini dapat dilihat dari pilihan tema kegiatan yang 

sangat mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan. 

Sehubungan dengan misi yang pertama tersebut, organisasi memfokuskan 

usahanya pada isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan internasional dan 

lintas sektoral yang mempunyai pengaruh atau dampak terhadap anggota. 

Organisasi melibatkan program kerja anggota yang menandai posisi kebijakan 

dan kemudian dikomunikasikan kepada anggota dan seluruh pihak yang terkait 

rnelalui program komunikasi serta didukung oleh pelatihan dan pendidikan. 
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Tabel 5. Berbagai kegiatan yang dilakuk 

. K o n f m s i  dan Lokahrya 
Ekoefisiensi dan Produlisi 
Bersih 

Kegiatan 

. Diskud Hutan Kota di Kawasan 
Industri 

- Konferensi diikuti 126 pe&rta 
yaitu 34 orang dari kalangan 
industri, 37 orang dari Institusi 
Pemerintah dan 45 orang d a i  
Univmitas. LSM. risct dan lain- 

Peserta dan 
Penyelenggara 

- Anggota MUIPB 40 anggota 
- I0 non anggota dari kalangan 

bisnis dan universitas 
- Penyelenggara : MUIPB 

lain. 
- Ldnakarya diiliuti oleh 59 perserta 

yaitu 23 orang dari industri, 23 
orang dari Institusi Pemerintah; 
dan 13 orang dari Univenitas, 
LSM, risct dan lain-lain. 

I - Penyelenggara : MUIF'B, 
BAPEDAL dan UNEP 

I oleh MUIPB yang berhubungan d 

Tujuan 

- Mengkaji bagaimana hutan kota dibangun di 
hwassn industri 

- Mengliaji peranan seklor industri dalam 
membangun hutan kota 

- Peningkatan kcsadam pemerintah, industri 
dan publik p d a  konsep ekoefisiensi dan 
produlisi krsih. 

- Mendorong, mempmmosikan, membantu 
menyadari teknologi pmduksi bersih dan 
ekoefisiensi. 

- Membantu mcnyimpulkan, menyebarkan dan 
mentransfer informasi tentang pilihan 
produlisi k n i h .  

;an misi pertama organisasi 

Materi 

Kebijakan mengenai Hutan Kota di Kawasan 
lndustri 
Fungsi dan peranan Hutan Kota di Kawasan 
lndustri 

Konfemsi membiavakan segi-segi : pmgertian 
ckoefisiensi dan pmduksi bersih, kebijakan 
pemerintah untuk mendomng industri 
melalisnakan ekocfisiensi dan pmduksi bcrsih, 
peranan lcmbaga finansial dalam pelaksanaan 
ekocfisiensi d m  pmduksi bmih, keuntungan 
usahawan dari pelaksanaan ekoefisiensi dan 
~rodulisi bersih, oenaalamm usahawan dalam 
 lah ha an ekoefisicnsi dan produksi tersih. 
Lokaliarya b e m p  pcmkrian informasi praktis 
dan latihan untuk mennusahakan memperbaiki 
manajemen induNi -dengun memasukkan 
unsur-unsur ekoefisiensi dun pmduksi bns'th. 
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Kegiatan 

3. Ceramah dan diskxsi GEF 
(GlobalE,,viro,~rnet~~ FociIiy) 

4. Scminm AMDAL untuk 
pcrencanaan bimis yang 
ckocfisicnsi 

Psserta dan Penyelenggara 

4 anggota, I I wakil tetap,. 2 
warlawan kompas, 

18 orang anggota, wakil anggota 
8 m g  wakil tdap l l orang, non 
anggotaz! orang dan wlutawan 5 
orang 

Tujuan 

Ceramah dan diskusi beltujuan memberikan 
informasi kepada para ahggota W B  
tentang : potensi GEF sebagai sumber dana 
untuk bisnis lingkungan yaig dapat 
membantu berkembangnya bisnis yang 
benvawasnn lingkungan, dan membantu 
tercapainya panbangunan berkclanjutan pada 
tingkat global, serta potensi penggunann dana 
GEF untuk menciptakan citra "hijau" pada 
bisnis di Indonesia. 

M + h n  masukan bagi pcnyempurnaan 
pclaksanaan AMDAL di pcnrsahaan- 
pcrusahaan - 
Mendapatkan masukan bagi m c a n a  ksja 
W B  

- Pendanaan GEF dipriontaskan pada topik yang 
memberi manfaal dobal 

- ~ a n a  G E F ~ ~ @  d&aatkan oleh pemerintah, 
LSM. swasta dan o m i s a s i  ilmiah - - Tindak lanjut yang pedu dilakukan : 
menghimpun informasi yang lebih lengkap 
tentang GEF. menghimpun informasi tentang 
minatpara anggotaMUIPB untuk mcndapath 
dana GEF, mcmpcrerat kq~ejasama W B  
dengan kantor Mcntcri KLH. 

- Pcranan AMDAL dalam kcbijakan Pcmerintsh 
tentang Pembangunan Berkchjutm. 

- Paanan Pemcrintah dalam Bimis Bcrwawasan 
Lingkungan 

: AMDAL sbagai Sarana Pmcanaan  
Ekocfisicnsi dalam Bimis. 
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Tabel 5. Lanjutan 

I Kegiatan 

5. Cenunah dan diskusi 
lmplementasi Bersama (IB) 

Peserta dan Penyelenggara 

11  orang wakil anggota 

Tujuan I Materi I 
Membcrikan informasi kepada para anggota 
MUIPB tentang materi-materi yang dibahas 
Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah : 
menghimpun informasi yang lebih lengkap 
tentang IB, mcngusulkan kepada hntor  LH 
agar MUIPB yang berminat dapat 
d i i L m k a n  dalam Komite Negosiasi Antar 
Pamintah gunamuyarahn  kontribusi dan 
kepentingan sektor swasta, mempererat 
kejasama MUIPB dengan hntor  Mentcri 
LH. 

Perkembangan IB di dunia intemasional dari 
sudut pandang pemerintah 
K e b i w  +tab terhadap kaitan IB dengan 
konvensi perubahan iklim dan pembangunan 
nasional serta i m p l i i n y a  pada sektor swasta 
Potend pcndanaan IB melalui pengucuran kredit 
dari ngara maju kc ncgara berkembang yang 
melibatkan sektor swasta /para usahawan 
Keuntungan dan kerugian serta kritcria 
pmdanaan dan kerjasama IB yang melibathn 
kontribusi para usahawan. 

6. Seminar Teknologi Air Bcnih - Peserta sekitar 500 orang dari 
berbagai blangan : instansi 
pemerintah. perguruan tinggi, 
ormas Islam. LSM. perusahaan 
swasta, BUMN. mahasiswa. 

- Diselenggarakan oleh MUIF'B 
dengan ICMl 

Membcrikan wahana untuk para 
cmdhwan, ulama, ilmuwan. teknolog dan 
masyarakat untuk dapat memahami 
pentingnya penyelsaian permasalahan air. 
Memberikan wadah untuk mengkaji air 
h h .  yang tclah diperoleh dan yang akan 
diprom 
Menghimpun informasi mengenai teknik- 
teknik pembmihan air 
Membcri wahana diskusi diantara 
ilmuwanlteknolog dalam aplikasi teknolcgi 
pengolahan air bmih 
Membcri suatu pakct informasi tcknolcgi air 

- Berbagai makalah dari bcrbagai instansi yang 
berkecimpung dalam masalah air antara lain, 
KLH, Perguruan Tin& Industri, MUI, LSM I 

I I I benih. I I 
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Berdasarkan Tabel 5 diatas, misi organisasi yang pertama 

yaitu menjadikan pemuka usahawan sebagai katalisator untuk 
I 

terlaksananya pembangunan berkelanjutan secara umum sudah 

terpenuhi akan tetapi belum sampai pada terlaksananya 

pembangunan berkelanjutan, hal dapat dilihat dari topik-topik 

kegiatan yang dilaksanakan berhubungan erat dengan konsep 

pembangunan berkelanjutan, selain itu dari berbagai kegiatan yang 

dilakukan tersebut telah mencakup kalangan pemuka-pemuka 

usahawan baik dari anggota MUPB maupun usahawan non 

anggota MUIF'B yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, hal ini 

menunjukkan para pemuka usahawan anggota dan non-anggota 

MUIPB mempunyai antusiasme kalangan usahawan terhadap 

konsep pembangunan berkelanjutan. Berbagai kegiatan yang 

dilakukan pada Tabel 5 yang disertai dengan keterlibatan pemuka 

usahawanb anggota dan non-anggota M U P B  dapat mempercepat 

proses pemahaman dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. 

Apabila dilihat kegiatan yang hanya ditujukan khusus untuk anggota 

MUIPB, tidak semua anggota dapat hadir dalam kegiatan tersebut, 

hal ini menunjukkan keterlibatan anggota masih perlu ditingkatkan 

untuk mencapai misi sebagai katalisator pembangunan 

berkelanjutan. 
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2. Bekejasama dengan para pembuat kebijakan untuk terbentuknya 

kerangka kondisi yang diperlukan dunia usaha untuk dapat memberi 

sumbangan yang efektif dalam pemb&ngunan berkelanjutan. 

Tujuan organisasi dengan menjalankan misi ini adalah untuk 

mengamankan kerangka kebijakan dan peraturan yang dapat 

mendorong bisnis beroperasi dengan tingkat keuntungan yang 

diinginkan, disamping mengamankan lingkungan dan berkontribusi 

terhadap keberlanjutan masa depan. 

Dalam menjalankan misi organisasi untuk bekejasama 

dengan pembuat kebijakan untuk terbentuknya kerangka kondisi 

yang diperlukan dunia usaha untuk dapat memberi sumbangan yang 

efektif dalam pembangunan berkelanjutan, M U P B  

menyelenggarakan rapat tetap anggota yang antara lain berisi telaah 

kebijakan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan anggota 

MUIPB, perorangan bisnis, LSM, dan tentu saja pejabat 

pemerintah. 

Tabel 6 .  Kegiatan yang dilakukan oleh M U P B  yang berhubungan dengan misi kedua 

D i s k u s i  wakil nnggols 
Ekoef is iens i  D i i b r  Eksekutif&n 
dalnnl Bisnis Deouli Direktur 

Tujuan I Materi 

- Meniberi penjclasan tentang 
WBCSD dnn MUIPB, 
ekoefisiensi, ekolnbel, dan 
cksesabilitas pa& p m  madnl - MaPolnh yang diusulkan ndalnh : 
tneningkatkm eRsimi industri 
pnlliltanah penyusunan Smdars 
Operorlon Proced~ire (SOP) 
&lam p e m b ~ g v n ~  kch~lanan - Palingkatan dnyn gunn AMDAL 

- Mckanisme keja MUIPB - Talaah kebijskan pembangunnn 
kkelanjutan - Smdi pra-kelnyakan dan kclayakan 
proyck &lam bidang pembnngunm 
berkclanjutln 
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Dalam pelaksanaannya berbagai kegiatannya, M U P B  terus berusaha 

untuk mendekati para pembuat kebijakan dalam mempengaruhi kerangka 

kebijakan yang kondusif bagi dunia usaha, akan tetapi berbagai kegiatan 

tersebut belum dapat mewujudkan misi tersebut, ha1 ini disebabkan karena 

berbagai kegiatan yang dilakukan hanya terbatas pada kalangan bisnis saja 

dengan keterlibatan para pembuat kebijakan hanya sampai pada pelaksanaan 

kegiatan tanpa diikuti oleh tindakan yang nyata dalam mempengaruhi 

kerangka kebijakan bagi dunia usaha. Jadi dalam ha1 ini misi kedua 

organisasi belum terlaksana. Dalam beberapa kegiatan, MUIPB telah 

bekerjasama dengan kantor Menteri Lingkungan Hidup, Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), ICMI, UNEP, akan tetapi 

bentuk kejasama tersebut hanya pada penyelenggaraan kegiatan saja, belum 

sampai pada bekejasama untuk terbentuknya kerangka kondisi yang 

kondusif bagi dunia usaha untuk dapat memberi sumbangan yang efektif 

dalam pembangunan berkelanjutan. 

3 .  Menjadikan para usahawan sebagai mitra pemerintah yang handal dalam 

pengembangan kebijakan tentang pembangunan berkelanjutan dan 

implementasinya. 

Organisasi mencari posisi untuk mempengaruhi kondisi kerangka 

kerja untuk pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan posisi 

kebijakan pada isu-isu penting melalui program komunikasi dan konsultansi 

bisnis. 
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I .  Konferensi dan Lokakarya 
Ekoefisiensi dan Produksi 
Bersiii 

Tabel 7. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh M 

- Konferensi diiukuti 126 
peserla yaitu 34 orang dari 
kalangan industri, 37 orang 
dari Instimi Pemerintah dan 
45 orang dari Universitas, 
LSM, riser dan lain-lain. 

- Lokakarya diikuti oleh 59 
perserta yaitu 23 orang dari 
indud, 23 orang dari lnslitusi 
P&tah, dan 13 orang dari 
Universitas, LSM, riset dan 
lain-lain. 

- Penyelenggara : MUIPB, 
BAPEDAL dan UNEP 

Kegiatan Peserta dan 
Penyeienggara 

IIPB yang berhubungan dengan mis 

Tujnan 

2. Seminar AMDAL untuk 
perencanam bisnis yang 
ekoefisiensi - 

- Peningkatan kesadaran pemerintah, 
industri dan publik pada konsep 
ekoefisiensi dan produksi bersib. 

- Mendorong, mempromosikan, 
m a n b a t  mqadar i  telmologi produksi 
bersib dan ekoefisiensi. 

- Membanhl menyimpulkan, menyebarkan 
dan mentransfer info~masi tentang 
pilihan produksi bersih. 

- 18 orang anggola, wakil 
anggota 8 orang, wakil tetap 
11 orang, non anggola 22 
orang dan wartawan 5 orang 

- Mendapatkan . masukan bagi 
penyempumaan pelaksanaan AMDAL di 
perusahaan-perusahaan 

- Mendapakan masukan bagi rencana 
ke rja MUIPB 

cetiga organisasi 

Materi 

- Konferensi membiwakan segi-segi : 
pengertian ekoefisiensi dm produksi 
bersih, kebijakan pemerintah untuk 
mendorong industri melaksnakan 
ekoefisiensi dan produksi bersih, peranan 
lembaga linansial dalam pelaksanaan 
ekoetisiensi dan produksi bersih, 
keunhmgan usahawan dari pelaksanaan 
ekoefisiensi dan produksi bersih, 
pengalaman usahawan dalam pelaksanaan 
ekoelisiensi dan produksi bersih. 

- Lokakarya berupa pemberian informasi 
praktis dan lathan untuk mengusahakan 
memperbaiki manajemen indusbi dengan 
mmmkkan m - u n s w  ekoefisiensi dan 
produksi bersih. 

- 

- Peranan AMDAL dalam kebijakan 
Pemerintah tentang Pembangunan 
Berkelanjutan. 

- Peranan Pemerintah dalam Bisnis 
Berwawasan Ligkungan 

- AMDAL sebagai Sarana Pe renman  
Ekoefisiensi dalam Bisnis. 
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Tabel 7. Lanjutan 

Kegiatan 

3. Ceramah dan diskusi 
Implementasi Bersama (IB) 

4. M e n g h a d i r i  
Konferensi IS0 
14000 

Peserta dan Penyelenggara 

- I l orang wakil anggota 

- Konf& dihadiri 80 persetta 
dari instansi pemerintah, 70 
BUMN, 22 lembaga 
pendidikan, 6 LSM, Y 
konsultan dan pers 

- Konferensi dilaksanakan atas 
kerjasama Bapedal, PC1 
Project dan Dewan 
Standarisasi Nasional 

Tujuan 

Memberikan iniomasi kepada para 
anggota MUIPB tentang materi-materi 
yang dibahas 
Tindak laujutyang akan dilakukan adalah 
: menghirnpun infomasi yang lebih 
lengkap tentang IB, mengusulkan kepada 
kantor LH agar MUIPB yang berminat 
dapat diiifsmlakan dalam Komite 
Negosiasi Antar Pemerintah guna 
menywrakan kmtribusi dan kepentingan 
sektor swasta, mempererat kejasama 
MUIPB dengan kantor Menteri LH. 

Memasyarakackan IS0 14000 
Sasarannya adalah pembentukan Gugus 
Kerja 

Materi 

Perkembangan IB di dunia intemasional 
dari sudut pandang pemerintah 
Kebijakan pemerintah terhadap kaitan IE 
dengan konvensi, pembahan i k l h  dm 
pembangunan nasional serta implikasinya 
pada sektor swasta 
Potensi pendanaan IB melalui pengucwili 
kredit dari negara maju lie negara 
Manbang yang melibatkan sehtor &as& 
/para usahawan 
Keuntungan dan kcmgian srrta krilerii 
pendanaan dan kejasama 1B yane 
melibatkan kontribusi para usahawan. 

Relevansi IS0 seri 14000 untuk Indonesia 
Hubungan antam Draft IS0 14000. 
P e r a m  Masyarakat Eropa tentang EMAI 
dm Program-program Lmgkungar 
Nasional Indonesia 
Sistan Akreditasi dan Satifikasi IS0 900( 
d m  prospek penerapannya unluk ISC 
14000 
Pendekatan dun pengalaman A d a  
dalam mengantisipasi penerapan ISC 
14000 
Strategi untuk mengantisipasi paerapan 
IS0 14000 di Indonesia 
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Dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mempunyai 

keterkaitan yang erat dengan pembangunan berkelanjutan, MUIPB telah 

berusaha menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan kebijakan tentang 

pembangunan berkelanjutan dan implementasinya di kalangan bisnis. 

Berbagai kegiatan yang terlihat pada Tabel 7 tersebut telah berusaha untuk 

melibatkan kalangan usahawan dalam pengembangan kebijakan pemerintah 

untuk mendorong industri melaksanakan ekoefisiensi dan produksi bersih, 

melibatkan kalangan usahawan dalam peranan AMDAL dalam kebijakan 

pemerintah tentang pembangunan berkelanjutan, kebijakan pemerintah 

dalam kaitan IB dengan konvensi perubahan iklim dan pembangunan 

nasional serta implikasinya pada sektor swasta. 

Dengan kata lain, apabila dilihat dari tema tiap-tiap kegiatan, tujuan 

dan peserta yang terlibat dalam setiap kegiatannyam, misi MUIPB untuk 

menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan kebijakan tentang 

pembangunan berkelanjutan dan implementasinya dalam beberapa hal telah 

dapat dilaksanakan. 

4. Mengembangkan pengertian yang jelas tentang pembangunan berkelanjutan 

di dunia usaha dan mendorong para usahawan untuk menggunakan 

pengertian yang jelas itu sebagai kriteria evaluasi dirinya tentang kinejanya 

dalam pembangunan berkelanjutan. 

MUIPB melakukan berbagai kegiatan yang secara langsung maupun 

tidak langsung untuk mengembangkan pengertian yang jelas tentang 

pembangunan berkelanjutan di dunia usaha. 
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1. Diskusi Hutan Kota di Kawasan - Anggota MUIF'B 40 anggota - Mengkaji bagaimana hutan kola dibangun di 
Industri - 10 non anggota dam kalangan kawasan industri 

bisnis dan universitas - Mcngkaji peranan sektor industri dalam 
- Penyelenggara : MUIPB membangun hutan kola 

Tabel 8. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh MUIPB yang herhubungan dengan misi keempat organisasi 

- Kebijakan mengenai Hutan Kola di Kawasan 
Indusiti 

- Fungsi dan peranan Hulan Kota di Kawasan 
Indusiti I 

Kegiatan 

2 .  KonTerensi dan Lobkarya 
l l i i i  a Prodllksi 
Bersih 

Konferensi diiukuti 126 pcserla 
ya ih  34 orang dari kalangan 
i~idr~stri. 37 orang dari Instihlsi 
I'c~nerintah dan 45 oral19 dari 
Uniuursilas. LSM. ri&l dan Inin- 
lain. 
Lobkana diikuti oleh 59 pmerta 
yaitu 23 orang dari industri. 23 
orang dari lnstitosi Pemcrintali. 
dan 13 orang dari Utiiversilas. 
LSM. rial  dan lain-lain. 
Penyeleoggara : MUIPB. 
BAPEDAL dan UNEP 

Penyeienggara I 

- Peningltatan kesadaran pemerintah, industri 
dan publik pada konsep ekwfisiensi dan 
produksi bersih. 

- Mendorong. ncmpromosikao. niembanta 
mcnyadari teknolo~i produksi hersih dan 
ekoefisiensi. 

- Mniihi tu  nicn>impolkan. menyebarkan dan 
mentransfer infomiasi tentang pilihan 
produksi hcrsih. 

Materi Peserta dan 

K o n f m d  m e m h k a n  segi-segi : pengertian 
ekoefisiensi dan produksi bersih, kebijakan 
pemcrintah untuk mendomng industri 
melaksnakan ekwfisicnsi dan produksi bersili. 
pcranan lcnibaga fioansial dalam pelaksanaan 
ekcefisieisi dan produksi bersih, keuntungan 
i~sahawan dari pelaltsanaan ekwfisiensi dan 
produksi bersih. pengalaman usahawan dalani 
pelaksnnaan ekoefisicnsi dan produksi bersili. 
Imkakarya bempa pcniberian informasi praktis 
dan latihan untuk mengusahakan mempcrbaiki 
~nanajemen industri dengan memasulilian 
unsur-unsur ekoefisiensi dan produkd benih. 

Tujuan 
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Tabel 8. Lanjutan 

I Kepiatan Pnerta  d m  Penyelenegsra 1 Tuium I Materi 1 
5. Ceramah dan diskusi 

Implemmtasi h m a  (IB) 

6 .  Scliii~iar 'l'eknolopi Air licrsili 

- I l orang wakil anggota 

- Pesena sekitar 500 orang dari 
berbagai kala~ipan : instansi 
pemcrintah. perguruan tinggi, 
ormas Islam. LSM pe~sahaan  
swasta, BUMN. mahariswa. 

- Disclenggarakan oleh MUIPB 
dcngan ICMI 

- Memberikan informasi kepada para ang~ota . . 
MUIPB tcntang matcri-matcri yang dibahas 

- Tindali laniut vane a!an dilakukan adahh : - . -  
menghimpun informasi yang lebih lengkap 
tcntang JB, mengusulkan kepada kantor LH 
agar MUIPB yanp berminat dapat 
diikufsntakan dalam Komite Negosiasi Antar 

- Perkembangan IB di dunia intemasional dan 
sudul pcmcrintah 

- K c b i i i  canwinrah tahada~  bitan IB dcnnar - .  - 
konvensi pcrubahan iklim dan pembangunan 
nasional &rta implikasinya pada & h r  &@ 

- Potend oendanaan IB melalui ocnaucuran kredil . - 
dari negara maju ke negara berkmbang yane 

Penmintah guna menyuarakan kontribusi dan sekfor nvaste lpara usahawan 
kewntinean sektor swasta. memwnrat dan kernxian serta kritcria 

. I 
- . - 

wdiI;ia\\.an. ulama. ilmuwan. teknolog dan berkecimpung dalam ~iiasnlah air antara laill 
masyarakat untuk dapat memahami KLH. Perguruan Tinggi. hdustri, MUI, LSM 

- 
kejasama MUIPB dengan iantor ~ e n t e r i  
LH. 

- . Membcrikan wahana untuk mra 

pentingnya penyelesaian pennasalahan air. 
Memberikan wadah untuk mengkaji air 
benih, yang telah dipemleh dan yang akan 
d i p m  
Menghimpun informasi mcngenai telmik- 
teknik pcmbersihan air 
Membcri wahana diskusi diantant 
ilmuwan/tcknolog dalam aplikasi teknologi 
pengolahan air benih 
Membni aratu &el infomasi teknologi air 
%h 

pendanaan dan kerjarama-IB yang melibatkan 
konlribusi para usahawan. 

- Berbaeai makalah dari bcrbaeai instansi vane 
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Berdasarkan Tabel 8 diatas, MUIPB telah mengembangkan 

pengertian yang jelas tentang pembangunan berkelanjutan di dunia 

usaha, ha1 ini terlihat pada setiap topik kegiatan selalu diusahakan 

pengertian yang jelas tersebut. Akan tetapi pengertian yang jelas 

tersebut belum sampai kepada memberikan dorongan para 

usahawan untuk menggunakan pengertian yang jelas itli sebagai 

kriteria evaluasi dirinya. 

Anggota organisasi dalam jaringan ke ja  global memiliki 

aspirasi sebagai pemimpin dalam praktek lingkungan yang terbaik. 

Melalui MUIPB mereka dapat membagi pengalaman dan keahlian 

mereka kepada anggota lainnya. Organisasi dapat membuat suatu 

seri studi kasus, dan mengkomunikasikannya secara luas kepada 

pihak yang terkait. Organisasi juga dapat mendorong anggota 

untuk mengekspresikan perhatian mereka pada laporan tahunan. 

Selain itu juga mendorong anggota untuk mengacu kepada 

keanggotaan mereka di MUIPB. 

5. Mendorong dunia usaha untuk menggunakan tujuan dan kegiatan 

pembangunan berkelanjutan sebagai bagian kriteria dalam 

perhitungan untung-rugi dan juga dalam konteks persetujuan 

internasional, kebijakan pemerintah dan tindakan fiskal, baik yang 

sekarang berlaku maupun yang akan datang. Sampai sejauh ini 

belum ada kegiatan MUIPB yang ditujukan untuk mewujudkan 

misinya yang kelima tersebut. 
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Keterkaitan masing-masing misi organisasi dengan kegiatan yang 

telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 9. 

~ ~ 

Bckcrjssn~nn de~lgaa para pe~libuat kebijakan 
untok terbcnluknya kerangka ko~idisi yaog 
diperl11ka11 dllllia usalla Ullluk dapat lllemberi 
snmbs~~gsrt ynng efcktif dalam pc~nbangunan 
berkclatdutnn. 

Mcnjsdikn~~ pibra ~~salinkali scbagai mitra 
pmcrintah ya11g handal d n l a ~ ~ ~ p c ~ ~ g c ~ n b a ~ i g a n  
keb~akan l c ~ ~ t q ~ i g  pe~ilba~igu~lan bcrkclanjutan 
dnn i ~ ~ ~ p l c ~ i ~ c i i l ~ ~ s i ~ ~ y ~ .  

Tabel 9. Keterkaitan misi dengan kegiatan 

- Pertemuan Diskusi Ekocfisiensi Dalam 
Bisnis 

Misi 

Menjndiknn pcmuka usahawnn sebagai 
katalisntor pcrnbsngu~ia~~ berkcln~ijutan 

- Konferensi dun Lokakarya Ekocfisicnsi 
dan Prcduksi Bersih 

- Seminar AMDAL untuk Perencanaan 
Bisnis yang Ekocfisien 

- Ceramah dan Diskusi Implcmentasi 
Bersama (IB) 

- Konfcrensi I S 0  14000 
- Penemuan Diskusi Ekocfisiensi dalam 

Bisnis 

- Diskusi Hutan Kota di Kawasan hdustri 
- Konferensi dan Lokakrya Ekocfisiensi 

dan Prcduksi Bersih 
- Cermah dan Diskusi Global 

Environnrenf F o c i  (GEF) 
- Seminar AMDAL Untuk Pcrencanasn 

Bisnis Yang Ekoclisicn 
- Ceramah dan Diskusi Implcme~itasi 

Bcrsama 
- Seminar Teknologi Air Bcrsih 
- Konfcrensi I S 0  14000 
- Pertemuan Diskusi Ekocfisiensi dalam 

Bisnis 

Kegiatan 

- Diskusi Hutan Kota di K a w w n  hdustri 
- Konfcrcnsi dan Lokakrya Ekocfisiensi 

dun Prcduksi Bcrsih 
- Ccrmah dan Diskusi Global 

Environment Facilily (GEF) - Seminar AMDAL Untuk Perencanaan 
Bisnis Yang Ekocfisicn 

- Ceramah dan Diskusi Implcmentasi 
Bcrsama 

- Seminar Tcknologi Air Bersih - Konfcrensi I S 0  14000 
- Pertcmuan Diskusi Ekocfisiensi dalam 

Bisnis 
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Selain pengembangan dan analisis misi di atas, dalam menjalankan operasinya 

MUIPB juga menganggap perlu hal-ha1 sebagai berikut. 

- Organisasi ingin memperkenalkan topik pembangunan berkelanjutan kepada 

usahawan dan industriwan yang secara langsung terlibat serta pada pimpinan 

perusahaan yang mempunyai pengalaman dalam berbagai bidang 

diantaranya : 

- Minyak, gas, tambang dan energi, 

- Transportasi, komunikasi, dan turisme, 

- Industri maritim, 

- Pertanian, agribisnis dan kehutanan, 

- Industri berskala kecil dan menengah, 

19. Lanjutan 

Misi 

Mendorong dutiia usaha ulituk menggunakan 
tujuan dn~i kegistali pembangunan 
bcrkela~ijutan scbagai bligiali kritcria dalaln 
perliitu~ignli u~itung-rugi dan juga dalani 

8 ko~iteks persetujuali intertiasional, kcbijaka~i 
penicri~itali dali tiodakan fiskal, baik yang 
sckaratig bcrlnku maupun yalig aka11 dataiig. 

Kegiatan 

- Belum nda kegiatan yang bcrkaitan 
dengan misi tersebut. 
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- Industri perminyakan dan petrokimia. 

- Organisasi ingin memberikan masukan secara aktii pada kesadaran bangsa 

terhadap konsep pembangunan dan lingkungan. Organisasi menarik manfaat 

dari pengalaman dan pengetahuan yang ada di bidang ini dan dunia usaha 

Indonesia maupun dari sumber lain. Organisasi meyadari problema Indonesia 

sebagai negara berkembang dan meletakkan pembangunan ekonomi pada 

tingkatan yang sama dengan perlindungan lingkungan. 

- Organisasi menyadari bahwa dampak negatif dari pembangunan ekonomi pada 

sumberdaya dam dan lingkungan dapat dikurangi bila sumberdaya dam 

dimanfaatkan secara bijaksana dan tindakan pengamanan dilakukan pada 

lingkungan. h4UIF'B mengusulkan sistem insentif dan denda, pengawasan 

polusi, rencana tindakan darurat dan program konservasi. 

B. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INTERNAL 

Lingkungan internal adalah lingkungan di dalam perusahaan itu sendiri yang 

merupakan komponen-komponen operasional penunjang perusahaan dan berhubungan 

langsung dengan kinerja perusahaan. Dewasa ini akibat diamisnya perubahan perhatian 

terhadap lingkungan internal semakin hai sernakin dominan. Reaksi terhadap perubahan 

lingkungan eksternal dapat menjadikan suatu perusahaan tidak melakukan apa-apa. 

Dengan demikian yang perlu perhatian serius bagi manajemen perusahaan adalah 

memahami atau memfokuskan diri pada lingkungan internal, sehingga mampu 

menciptakah kapabilitas demi tercapainya keunggulan bersaing yang diinginkan 

http://www.mb.ipb.ac.id



77 

(Purnomo dan Zulkieflimansyah, 1996). Komponen-komponen lingkungan internal 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Sumberdaya Organisasi 

Secara sederhana sumberdaya suatu organisasi dapat dikelompokkan menjadi 

tangible, intangible dan human resources. Tangible resources me~pdcan 

sumberdaya yang nilainya terlihat dalam data akuntansi dan mudah sekali 

diidentifikasikan dan dievaluasi. Contohnya adalah sumberdaya keuangan, 

sumberdaya fisik dan organisasi, sedangkan intm?gible resources merupakan 

sumberdaya yang tidak terlihat dalam neraca keuangan perusahaan misalnya 

teknologi, inovasi dan reputasi. 

a. Sumberdaya tangible MUIPB adalah : 

Sumberdaya tangible yang sarnpai saat ini dimiliki oleh h4ULPB 

adalah : 

- Sebuah kantor di Jakarta yang dipimpin oleh seorang Diektur eksekutif yang 

melakukan tugas-tugas : 

Admi~strasi kegiatan, 

Admi~strasi keuangan, 

Pelayanan dunia usaha serta pihak lain yang memerlukan bahan informasi 

tentang pembangunan berkelanjutan, 

Hubungan dengan pejabat pemerintah yang berkepentingan, 
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Korespondensi dalam dan luar negeri, 

Pelaksanaan kegiatan seminar, lokakarya, dan diskusi, penyusunan, 

pencetakan dan distribusi bahan infonnasi. 

- Anggota MUIF'B adalah 36 perusahaan yang terdii dari perusahaan- 

perusahaan kehutanan, asuransi, perbankan, penerbitan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), perminyakan dan pertambangan, konstruksi, otomotif, 

petrokimia, transportasi dan asosiasi. Ke-36 anggota MUIF'B dapat dilihat 

pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Nama anggota dan nama perusahaan anggota MUPB 

No Nama Anggota Nama Perusahran 

1r. Abbas Adhar PT. ITCI 

Ir. Abdulmadjid Kiani Metra 72 

Ir. Aburizal Bakrie PT. Bakri & Brother 

11 4 1) Agus Sutanto 11 PT. Kaw lapis Indonesia 11 
11 5 11 Basuki S. Hardjosoekatmo 11 PT. MC. Dermot Indonesia 11 
11 6 11 Ir. Budiono Kartohadiprodjo 11 PT. Parama Matra Engineering 11 
1 Budiono Tan 

Burhan Uray 

PT. Asuransi Ramayana 

Tanjung Raya Group 

PT. Caltex Pacific Indonesia 

Hasan Sudjono 

1 Henri Pribadi PT. Candra Asri 

11. 15 11 ~oediatmo Hoed 11 PT. Freeport Indonesia 11 1 16 M o b  Oetama i-1 
17 Drs. Leonard Tanubrata Bank Umum Nasional 

18 M. Hasan 

19 M. Salim Pumomo. S 
I 

Surya Dumai Group 

PT. Tanjung Johor Wood Industry 
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Tabel 10. Laniutan 

Nama Anegota 11 . Nama Perusahaan 11 
11 22 l(P.0. Suwandi 11 Alas Kusuma Group 11 
11 23 (1 Pintarso Adiyanto 11 Bumi Raya Utama Group 11 

24 Prayogo Pangestu 

25 R. Moeloek H----- 
Soedarpo Sastrosastomo 

Subagyo Karsono 

Hans Tuanakotta & Mustofa 

PT. Argo Pantes lwl Theodore P. Rahmat 1) PT. Astra Internasional Y 
1(1 Usman Admadjaja (1 Bank Danamon J 

Sumber : MUIPB (1994) 

- Adanya dukungan dana dari Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO), 

yang berupa ativa tetap dan bantuan dana dalam menyelenggarakan berbagai 

kegiatan. 

- Sumberdaya i n f o m i  yang berupa publikasi dalam dan luar negeri, maupun 

yang diieluarkan oleh World Business Councilfor Sustainable Development 
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(WBCSD) sendii. Publikasi dari WBCSD yang terdapat di MUIPB antara 

lain : 

1. Internalizing Environment Cost to Promote Eco-eflciency. 

2. Changing Course. A Global Business Perspective on Development and 

the Environment. 

3. Regional Program Bulletin. Issue No. 1 Jan-Mar 1994. 

4. Regional Program Bulletin. Issue No. 2 April-June 1994. 

5. Regional Program Bulletin. Issue No. 3 July-Sept 1994. 

6. Regional Program Bulletin. Issue No. 4 Oct-Dec 1994. 

7. Regional Program Bulletin. Issue No. 5 Jun 1995. 

8. WBCSD Newsletter Vol 1, No. 2, July 1995. 

9. Changing Course on Trade Environmental Issues. 

lo. How Can Business Contribute to Sustainable Development ? Getting 

Eco-eflciency. 

Kelemahan organisasi yang berhubungan dengan sumberdaya tangible 

adalah 

- Belum adanya sistem informasi manajemen yang menghubungkan sekretariat 

MSJIPB dengan para anggotanya, sehingga apabiia organisasi membutuhkan 

data dari anggotanya belum dapat langsung berhubungan dengan anggota, 

tetapi masih hams melalui surat menyurat atau telapon dan faksimile. Untuk 

sementara data mengenai anggota hanya berupa profit atau brosur perusahaan. 

- Tidak terdapat kantor cabang di tempat atau kota lain sehingga tidak dapat 

mengakomodasi anggota di luar Jakarta. Masih terdapat kesulitan bagi 
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anggota yang berada di luar Jakarta, dan tidak memiliki perwakilan di Jakarta 

untuk mendapatkan informasi dan mengikuti berbagai kegiatan yang 

diselenggarakan. 

- Iuran anggota pada saat ini bersifat tidak mengikat sehingga terdapat beberapa 

anggota yang tidak memberikan kontribusi terhadap keuangan organisasi. 

b. Sumberdaya intangible organisasi yaitu : 

- Ketua MUIPB adalah M. Hasan seorang pengusaha yang mempunyai 

hubungan baik dengan kalangan bisnis maupun pemerintah. 

- MUIPB merupakan lembaga satu-satunya di Indonesia yang peduli terhadap 

lingkungan yang beranggotakan para pelaku bisnis. 

- Adanya keterkaitan dengan WBCSD mempermudah memperoleh informasi- 

informasi mutakhir. 

Program-program WBCSD yang berkaitan dengan MUIPB adalah : 

Pengiriman publikasi kepada anggota yang berupa buku, brosur, dan 

majalah. 

Ceramah-ceramah : 

1 .  Global Environment Facility (GEF). Oleh Dr. suma T. Djajadiningrat 

(Asmen LH) 

2. Joint Implementation. Oleh Ir. Aca Sugandhy, Msc (Asmen LH) 

3. ~oint'lm~lementation oleh TranAlta Corp., Kanada. 
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- Adanya hubungan baik dengan lembaga pemerintah, swasta, dan LSM, serta 

asosiasi-asosiasi yang terkait. Contohnya adalah kejasama dengan Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada saat menyelenggarakan Seminar 

Teknologi Air Bersih, kejasama dengan Badan Pengelola Dampak 

Lingkungan (Bapedal) serta Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (LH). 

- Keunggulan dari anggota-anggota MUIPB merupakan perusahaan-perusahaan 

yang peduli terhadap lingkungan. 

- Anggota merupakan para pelah bisnis profesional. 

- Anggota berasal dari beberapa sektor industri. 

- Berorientasi kepada aksi bukan hanya analisis 

- Organisasi bisnis dengan kredibilitas ekstemal. Anggota MSJIPB yang juga 

merupakan anggota WBCSD antara lain PT. Inti Karya Persada Teknik 

(IKPT), PT.Bank Umum Nasional (BUNAS), dan Asosiasi Panel Kayu 

Indonesia (APKINDO). 

Kelemahan organisasi yang berhubungan dengan sumberdaya intangible 

adalah : 

- Dokumen ADIART masih belum memiliki kepastian hukum. Sampai saat ini 

ADIART sedang dibahas dengan para ahli hukum. 

- Belum dikenal secara luas oleh masyarakat di Indonesia. Hasil penyebaran 

kuisioner kepada masyarakat, khususnya mahasiswa menunjukkan bahwa 

sampai saat ini mahasiswa (masyarakat) belum paham mengenai isu-isu 

lingkungan dan belum mengenal MSJIPB. Kuisioner dan hasil pengolahan 

kuisioner secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2. 
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- Loyalitas dan keterlibatan anggota masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari 

kurangnya antusiasme anggota terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh MUIPB. 

- Belum ada status hukum yang pasti. Hal ini merupakan kelemahan organisasi 

dalam menerapkan sanksi terhadap anggota yang tidak mematuhi aturan 

organisasi. 

- Belum jelas kontribusinya yang nyata terhadap pembangunan yang 

berkelanjutan dan bemawasan lingkungan di Indonesia. Sampai saat ini 

kegiatan b m  pada tahap penyelenggaraan seminar, lokakarya dan pendidikan 

serta kampanye dan lobi di luar negeri. 

- Kiat dan praktek keberhasiian para anggotanya dalam menerapkan ekoefisiensi 

belum terdokumentasi dengan baik. 

c. Sumberdaya human resources adalah : 

- Seorang direktur eksekutif dan stahya yang mempunyai kompetensi dalam 

bidang pembangunan berkelanjutan, dengan berbagai kegiatan yang diikuti 

baik di dalam maupun di luar negeri. 

- Wakil tetap perusahaan anggota yang mempunyai perhatian terhadap 

pembangunan berkelanjutan. 

- Ketua MlJIE'B , memiliki perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan di 

Indonesia. 
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- Tim pakar yang digunakan pada saat MUIPB memerlukan suatu pembahasan 

mengenai isu lingkungan tertentu. Tim pakar tersebut terdiri dari : 

1. Profesor Soemitro. 

2. Profesor Rudy Tarumingkeng. 

3. Profesor Otto Soemarwoto. 

4. Dr. Zahrial Coto. 

5. Dr. Herujono. 

6. Dr. Suyitno Sudirman. 

7. Dr. Amri Mardjali. 

Faktor sumberdaya manusia yang masih menjadi kelemahan MUIPB adalah : 

- Belum ada struktur organisasi yang jelas, sehingga pembagian pekeqaan belum 

jelas. Sampai saat ini karyawan masih berstatus karyawan APKINDO. 

- Belum ada sistem pengembangan SDM (pelatihan, penjenjangan karir) 

- Belum ada sistem dan prosedur perekrutan karyawan. 

2. Kapabilitas Organisasi 

Kapabiitas adalah suatu kumpulan sumberdaya yang menampilkan suatu tugas 

atau aktifitas tertentu secara integratif. Kapabilitas hanya dapat dibentuk jika ada 

kejasama yang teqalin diantara berbagai sumberdaya di dalam perusahaan. 

Kapabilitas MUIF'B yang merupakan kekuatan organisasi adalnh : 

- Administrasi yang baik untuk kegiatan maupun keanggotaan, 

- Pelayanan informasi ke anggota, 
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- Hubungan dengan pejabat pemerintah yang berkepentingan, 

- Korespondensi dalam dan luar negeri dengan berbagai organisasi seperti 

WBCSD, WEC, GEF, UNEP, Tomorrow Maguzine dan lain-lain, 

- Pelaksanaan berbagai kegiatan untuk para anggota. 

Faktor kapabilitas MLTIPB yang merupakan kelemahan organisasi adalah : 

- Tidak adanyatketerbatasan manajemen strategi, 

- Antisipasi terhadap isu-isu lingkungan global masih lambat. 

Kapabiitas organisasi apabila dilihat secara fungsional dijabarkan berikut ini. 

1. Pemasaran 

MUIPB melakukan aktivitas pemasaran terhadap program-programnya 

dimulai dari anggotanya sendiri. Dalam setiap kegiatannya, MUIPB 

bekejasama dengan pihak lain, misalnya dengan Ikatan Cendekiawan Muslim 

Indonesia 0, Bapedal, Kantor Menteri Negara Ligkungan Hidup, serta 

dengan konsultan penyelenggara seminar atau lokakarya. 

2. Distribusi 

Kegiatan distribusi terhadap informasi yang diperoleh oleh organisasi 

dari korespondensi dalam dan luar negeri, disebarluaskan kepada anggota 

khususnya. Selain itu distribusi juga dilakukan kepada rnasyarakat yang 

memerlukan informasi mengenai pembangunan berkelanjutan. Setiap 

informasi yang didapatkan dari luar maupun dalam negeri segera 
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disebarluaskan kepada anggotanya. Selain itu juga dilakukan pelayanan 

terhadap dunia usaha serta pihak lain yang memerlukan bahan informasi 

tentang pembangunan berkelanjutan. 

3. Keuangan dan Akuntansi 

Berdasarkan laporan Auditor Independen yakni Akuntan Publik Hans 

Tuanakotta & Mustofa, Akuntan Register No. D-9757 pada tanggal 29 

Pebruari 1996, keadaan keuangan MUIPB telah disajikan secara wajar 

(unqualijed opinion), dalam semua hal yang material, aktiva dan utang yang 

timbul dari transaksi kas MUlPB tanggal 3 1 Desember 1995 dan 1994 serta 

penerimaan dan pengeluaran kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 

tanggal tersebut sesuai dengan dasar akuntansi yang digunakan. 

Total aktiva pada tahun 1995 adalah Rp 256.344.365, yakni terjadi 

kenaikan dibandihgkan tahun 1994 yaitu Rp 247.546.45 1 .  Apabila dilihat dari 

Laporan penerimaan dan Pengeluaran Kas, penerimaan pada tahun 1995 

sebesar Rp 415.793.416 mengalami penurunan dari tahun 1994 yaitu sebsar 

Rp 467.106.442, penurunan ini terutama disebabkan oleh penerimaan iuran 

dari anggota pada tahun 1995 menurun drastis dari tahun 1994. Pengeluaran 

tahun 1995 sebesarRp407.271.494 terjadi kenaikan dari tahun 1994 (Rp 

338.326.621). Kenaikan ini temtama disebabkan beban biaya penyelenggaraan 

seminar (Rp 88.141.263), sedangkan pada tahun 1994 hanya sebesar Rp 

3 1.609.947, dan biaya sewa kantor serta biaya pegawai yang meningkat. 
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Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh MUPB adalah : 

a. Laporan. Majelis mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan 

dengan dasar kas (cash basis). Kas meliputi uang kas dan uang pada 

rekening bank. Laporan keuangan meliputi laporan aktiva dan utang yang 

timbul dari transaksi k a  dan laporan penerimaan dan pengeluaran kas. 

b. Kas. Majelis menetapkan dana kas kecil dengan jumlah tetap sebesar Rp 

300.000 perhari. 

c. Bank. Majelis memiliki rekening giro din BDN-Cabang Departemen 

Kehutanan. 

d. Aktiva tetap. Majelis mencatat aktiva tetap dengan harga perolehan. 

M v a  ini tidak disusutkan. M v a  tetap yang tidak dapat digunakan lagi 

hams dihapuskan. 

4. Sumberdaya Manusia 

Sumberdaya manusia yang dii l iki  oleh MUIPB merupakan sumberdaya 

yang memiliki kapabilitas dan keterlibatan yang tinggi terhadap pembangunan 

berkelanjutan Indonesia. Sumberdaya manusia yang dimilki oleh MUPB antara 

lain : 

- Seorang duektur eksekutif dan stafhya yang mempunyai kompetensi dalam 

bidang pembangunan berkelanjutan, keperluan sumberdaya manusia yang 

lebih banyak dapat diperoleh dari APKINI30 atas dasar kebutuhan 

program. 
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- Anggota dan wakil tetap pemsahaan anggota yang mempunyai perhatian 
I 

terhadap pembangunan berkelanjutan. 

- Ketua W B ,  memiliki perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan di 

Indonesia yang dibantu oleh Direktur Eksekutif. 

5. Organisasi 

Kapabilitas organisasi tercermin dalam melakukan administrasi kegiatan, 

administrasi keuangan, pelaksanaan kegiatan seminar, lokakarya, dan diskusi, 

penyusunan, pencetakan dan distribusi bahan informasi. 

3. Kompetensi inti. 

Kompetensi inti mexupakan pilar utama yang membuat organisasi dapat 

memiliki daya saing yang tems berkelanjutan. Kompetensi inti MUIPB adalah 

kemampuan mengumpulkan, menganalisis, mensintesis, serta mempublikasikan 

informasi tentang lingkungan. Kompetensi inti tersebut bersumber dari kapabilitas 

dan sumberdaya pemsahaan. 
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4. Driving Forces 

a. Faktor internal organisasi : 

- Ekoefisiensi membuat bisnis lebih baik. Terdapat kesadaran diantara 

perusahaan yang memungkinkan mengkombinasikan perbaikan kineja dan 

citra lingkungan, dengan peningkatan keuntungan perusahaan. 

- Teknologi. Perkembangan teknologi dan kejasama adalah faktor penentu 

aktivitas industri, efisiensi penggunaan sumberdaya dan pencegahan 

pencemaran. 

- Reputasi perusahaan. Kineja lingkungan yang meningkat merupakan nilai 

bagi perusahaan, dan penting bagi moral dan reputasi perusahaan. 

b. Interaksi stakeholder 

- Pemantauan terhadap laporan mengenai lingkmgan perusahaan. Akhir-akhir 

ini te jadi peningkatan permintaan terhadap laporan lingkungan perusahaan, 

serta banyaknya pembahasan mengenai liigkungan perusahaan baik dari 

konsumen, pekeja, maupun pasar uang. 

- Faktor pendorong dari konsumen atau pasar yang menginginkan produk 

yang ramah lingkungan. Tuntutan pasar yang terus meningkat adalah daya 

dorong utama kineja lingkungan. Konsumen akan terus meningkatkan 

permintaan akan pencanturnan kandungan bahan dan pembuktian bahwa 

http://www.mb.ipb.ac.id



91 

sistem manajemen lingkungan telah dilakukan secara efektif dari perusahaan 

yang menghasilkan produk yang dibelinya 

- Tanggung jawab lingkungan. Peningkatan tuntutan terhadap tanggung 

jawab lingkungan dimulai dari tuntutan sosial, misalnya prodz~ct 

stewardship, 

c. Faktor eksternal organisasi 

- Pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang tetap menjadi daya 

dorong yang paling penting. Kompleksitas isu lingkungan membutuhkan 

gabungan instrumen kebijakan untuk menggabungkan perilaku bisnis dan 

individu ke arah yang diinginkan. 

- Perhatian masyarakat yang lebih tinggi terhadap isu lingkungan global. 

Lembaga swadaya rnasyarakat telah berhasil menimbulkan kepedulian di 

kalangan masyarakat. Peningkatkan pendidikan dan latihan tentang 

lingkungan akan terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan 

meletakkan penekanan yang lebih terhadap konsep produksi dan konsumsi 

yang berkelanjutan. 

- Pemahaman baru terhadap isu lingkungan global. Peningkatan pemahaman 

ilmu pengetahuan membawa isu baru dan mengubah isu penting ke arah 

perbaikan manajemen lingkungan. 

- Era globalisasi. Fokus perdagangan dan isu lingkuigan menunjukkan 

peningkatan globalisasi isu lingkungan. Isu daya kompetisi antar negara 
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akan membawa peningkatan harmonisasi internasional akan tetapi pada saat 

yang sama tejadi peningkatan perdebatan tentang proteksi ekosistem dan 

perkembangan ekonomi di negara berkembang. 

C. PRIORITAS FAKTOR-FAKTOR INTERNAL 

Faktor-faktor internal yang telah dibahas di atas kemudian diprioritaskan dengan 

menggunakan metoda Proses Hirarki Analitik. Masing-masing kekuatan dan kelemahan 

organisasi dengan prioritas lokal dan prioritas globalnya dapat dilihat pada Gambar 4 
I 

dan 5. 

Proses menentukan prioritas dilakukan dengan menggunakan Proses Hirarki 

Analitik (PHA) dengan lima orang responden yang meinpunyai kapabilitas dalam bidang 

lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan Expel./ Cho~ce Versi 8.0. Secara lengkap kuisioner PHA dan hasil 

perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 3 .  

D. MATRIK EVALUASI FAKTOR INTERNAL 

Faktor-faktor internal dengan prioritas seperti yang diperlihatkan pada Gambar 

4 dan Gambar 5, dimasukkan ke dalam matrik Evaluasi Faktor Internal seperti yang 

terlihat pada Tabel 1 1. 
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Nilai total faktor internal organisasi sebesar 2.703 menunjukkan bahwa MUPB 

memiliki posisi internal yang kuat, yakni diatas rata-rata organisasi sejenis lainnya yaitu 

2.5 (David, 1995). Dengan demikian posisi internal yang h a t  tersebut dapat 

mengantisipasi perubahan-perubahan yang tejadi pada lingkungan eksternal. 

Kekuatan posisi internal organisasi antara lain berupa pelaksnaan program dan 

kegiatan yang mengacu pada konseppembangunan berkelanjutan, reputasi ketua MUIPB 

yang dikenal di kalangan bisnis serta mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah 

yang sangat membantu pelaksanaan program-progeram MUIPB, beberapa fektor 

pendorong internal, berupa kesadaran para pengusaha bahwa ekoefisiensi membuat 

bisnis menjadi lebih baik, serta reputasi perusahaan yang ramah lingkungan sangat 

menguntungkan bagi perusahaan, selain itu juga adanya daya dorong dari para 

stakeholder terutama dari konsumen di pasar yang menginginkan produk yang ramah 

lingkungan, serta daya dorong eksternal antara lain para pembuat undang-undang, selain 

itu juga era globalisasi ikut mendorong pencapaian terlaksananya pembangunan 

berkelanjutan. 

Kelemahan organisasi yang perlu dihindarkan atau dikurangi adalah : belum 

adanya strategi organisasi untuk masa-masa yang akan datang, menimbulkan 

keterlambatan dalam antisipasi masalah lingkungan, belum diienal luas di Indonesia yang 

dapat menyulitkan pemasaran program-program dan hasil-hasilnya, serta loyalitas 

anggota yang masih rendah menyulitkan organisasi dalam menyebarluaskan informasi 

yang didapatnya. 
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E. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL 

Faktor eksternal organisasi adalah faktor-faktor di luar organisasi dan 

terlepas dari operasi organisasi, akan tetapi secara tidak langsung 

mempengaruhi operasi suatu organisasi. Faktor-faktor eksternal organisasi 

dijabarkan dibawah ini. 

1. Faktor Ekonomi 

Keadaan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi kineja 

organisasi. Faktor ekonomi mengacu pada sifat, cara dan arah 

perekonomian, dimana suatu organisasi akan atau sedang menjalankan 

kegiatannya. Indikator dari kesehatan perekonomian suatu negara antara 

lain tingkat idasi, tingkat suku bunga, defisit atau surplus perdagangan, 

tingkat tabungan. pribadi dan bisnis serta nilai Produks Domestik Bruto. 

Lingkungan ekonomi Majelis Usahawan Indonesia untuk Pembangunan 

berkelanjutan (MUIPB) yang merupakan peluang bagi perkembangan 

MUIPB dipaparkan berikut ini. 

a. Pertumbuhan ekonomi tahun 1995 sebesar 8.07 persen dari Rp 

354.443,O milyar menjadi Rp 383.051,2 milyar (1995). Pertumbuhan 

ekonomi nasional pada tahun 1996 mencapai 7.8 persen dan tahun 1997 

mencapai 7.4 persen. Meskipun mengalami sediit penurunan, tetapi 

angka pertumbuhan tersebut tetap dianggap cukup baik, setidaknya 

untuk terus melanjutkan kine j a  ekonomi yang telah dicapai pada tahun- 
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tahun sebelumnya dan sebagai mata rantai untuk terus melakukan 

pendalaman ekonomi. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi dihitung 

berdasarkan pendekatan Produk Domestik Bmto (PDB) yang 

didasarkan atas harga konstan. PDB merupakan jumlah nilai produk 

barang dan jasa akhir yang d i h a s i i  selumh unit produksi dalam suatu 

negara dalam jangka waktu tertentu. 

b. Adanya dana dari GEF (Global Environmental Facility) untuk 

masalah-masalah lingkungan dalam rangka Pembangunan yang 

Berkelanjutan dan Benvawasan Lingkungan. 

c. Selain itu juga tersedia kredit murah dari Bank Indonesia untuk 

pembangunan unit pengolahan limbah. 

d. Dalam hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan peraturan hukum 

lingkungan, pemerintah cenderung menggunakan pendekatan ekonomi 

sebagai salah-satu alat untuk memaksa pengusaha agar taat ketentuan 

hukum lingkungan. 

Dilain pihak faktor-faktor ekonomi yang mempakan ancaman bagi 

perkembangan MUIPB adalah : 

a. Adanya tarik menarik antara sentralisasi dalam keputusan politik dan 

desentralisasi keputusan di bidang ekonomi. 

2. Faktor Sosial 

Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi suatu organisasi mencakup 

keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang. Faktor-faktor tersebut 
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biasanya dikembangkan dari kondisi budaya, ekologi, pendidikan, dan 

kondisi etnis. Seandainya f&or sosial berubah, maka permintaan akan 

berbagai produk dan aktivitas juga mengalami perubahan. Faktor sosial 

yang merupakan peluang bagi MUPB adalah : 

a. Adanya paradigma baru pembangunan yaitu pembangunan yang 

berkelanjutan (Sustainable Development). Paradigma baru tentang 

keberlanjutan pembangunan itu dipercaya telah mampu menggeser 

paradigma lama seperti paradigma petumbuhan ekonomi (growth 

paradigm) dan paradigma yang menekankan pemerataan hasil-hasil 

pembangunan itu (growth with equilyparadigm). Konsep pembangunan 

berkelanjutan sebenarnya sederhana, tidak kompleks dan sangat mudah 

dicerna. Bermula dari kenyataan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi 

itu ada batasnya dan bahwa perekonomian yang terlalu mengandalkan 

pada hasil ekstraksi sumberdaya dam tidak akan bertahan lama. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti apa-apa jika 

degradasi lingkungan yang ditimbulkannnya ikut diperhitungkan dalam 

perhitungan pendapatan nasional. Dengan demikian para ahli mulai 

memadukan antara aspek ekologis dan aspek ekonomis dalam 

perumusan kebijakan nasional. Pada tingkat aplikasi dan pelaksanaan, 

pemerintah bersama-sama rakyat banyak juga ikut bertanggung jawab, 

tidak saja terhadap degradasi lingkungan tetapi juga terhadap kebijakan 

publik yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup itu. 
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b. Adanya kecenderungan d u ~ a  usaha untuk mengintegrasikan faktor- 

faktor lingkungan hidup dengan bisnis. Persaingan perdagangan d u ~ a  

sudah mulai memperhitungkan produk perdagangan dari negara 

berkembang. Munculnya blok-blok perdagangan seperti GATT, MEE, 

NAFTq APEC, AFTA serta peraturan-peraturq yang mengikat dalam 

penentuan tarif dan persyaratan baru (ISO) menjadi bahan yan& harus 

dipertimbangkan untuk kelancaran dalam memasuki kancah perdagangan 

internasional bagi negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Dalarn 

menghambat arus masuknya produk-produk dari Asia Timur dan 

Tenggara, blok-blok tersebut menggunakan strategi melalui isu ekolabel, 

yaitu label yang harus dicantumkan pada produk-produk yang ramah 

lingkungan dan IS0 9000, serta IS0 14000 sebagai persyaratan khusus, 

termasuk di dalamnya pertimbangan manajemen ligkungan. Dengan 

munculnya Badan Perdagangan Dunia (WTO) mulai 1 Januari 1995, 

melalui kesepakatan GATT, yang akan mengatur semua aspek 

perdagangan termasuk komoditi pertanian, jasa, teknologi, investasi, dan 

perbankan, diharapkan keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan 

semakin jelas. 

c. Munculnya gerakan green consumer yaitu gerakan yang mempengaruhi 

masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang peduli lingkungan, juga 

mendorong kuatnya persyaratan-persyaratan dalam perdagangan 

internasional, seperti ekolabel, produksi bersih dan ekoefisiensi. 

Konsumen hijau memilih barang-barang yang cara pengadaan bahan 
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bakunya, proses produksinya, serta pembuangan produk sisa pakainya 

bersifat akrab lingkungan. 

d. Berkembangnya isu-isu lingkungan di pasar global. Masalah lingkungan 

tidak lagi merupakan masalah yang hanya diperhatikan oleh pakar 

lingkungan, melainkan telah menjadi masalah ekonomi. Dunia 

perdaganganpun, terutama perdagangan internasional, tidak lagi bebas 

dari permasalahan lingkungan. Kecenderungannya ialah bahwa 

perdagangan internasional akan semakin dipenganthi oleh pertimbangan 

lingkungan. 

e. Masalah lingkungan dibahas dalam konteks demografi, sumberdaya 

alam, ekonomi, politik, sosial, budaya, usaha dan perdagangan global. 

Oleh karena itu masalah lingkungan menjadi sesuatu yang lintas 

sektoral, multi disiplin dan melibatkan kepentingan semua lapisan 

masyarakat. Masalah lingkungan bahkan bukan lagi suatu masalah lokal 

atau nasional saja, tetapi juga masalah global yang mempengaruhi dunia 

perdagangan. Masalah lingkungan dewasa ini tidak lagi hanya masalah 

pencemaran dan kerusakan lingkungan saja jtetapi sudah merupakan 

bagian integral dari masalah pembangunan. 

Dilain pihak faktor-faktor sosial yang merupakan ancaman bagi 

perkembangan MLTIPB adalah : 

a. Kurangnya pemahaman terhadap lingkungan di kalangan bisnis dan 

masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, para pengusaha mempunyai 

peranan penting dalam pembangunan nasional. Melalui perusahaannya, 
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mereka mengkomb'iikan berbagai sumber daya untuk menambah nilai 

produksi. Selain itu ~engusaha juga tumt menciptakan lapangan keja  

bagi masyarakat. Namun dewasa ini, para pengusaha dianggap terlalu 

mengejar keuntungan ekonomi semata, dengan melalaikan berbagai 

dampak sampingan dari proses produksi yang memsak lingkungan. 

Padahal melalui manajemen ekoefisiensi, prinsip ekonomi dan 

keseimbangan lingkungan dapat sama-sanla ditegakkan. Tarik menarik 

kepentingan antara pelaku bisnis dengan pencinta lingkungan telah 

berlangsung lama. Hal ini disebabkan adanya konflik kepentingan 

diantara kedua belah pihak. Di satu sisi pengusaha menghendaki 

keuntungan sebesar-besarnya dalam jangka waktu yang cepat, sehingga 

tidak tertutup kemungkinan aktivitasnya mengabaikan aspek lingkungan 

hidup. Di sisi lain para pencinta lingkungan berupaya sekeras mungkin 

mengurangi bahkan menghilangkan segala bentuk kegiatan yang 

berpotensi memsak lingkungan. 

b. Belum meratanya sikap keperdulian lingkungan di kalangan masyarakat. 

Beberapa contoh nyata yang menunjukkan belum meratanya sikap dan 

kepedulian lingkungan dikalangan masyarakaf adalah sebagai berikut : 

pertama, pengeluaran izin usaha dari instansi daerah maupun pusat 

seringkali tanpa melalui studi AMDAL terlebih dahulu; kedua, adanya 

sikap toleran instansi penegak hukum dan Pemda terhadap beberapa 

kasus yang sudah nyata-nyata memiliki bukti awal untuk diajukan ke 
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persidangm, ketiga, tiadak adanya sikap tanggap pemerintah daerah 

terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat yang diajukan kepadanya. 

3. Faktor Politik dan Hukum 

Arah dan stabilitas dari faktor politik dan hukum merupakan 

pertimbangan utama bagi para manajer dalam memformulasikan strategi 

organisasi. Faktor politk dan hukum mendefinisikan parameter-parameter 

hukum dan bagairnana pengaturan organisasi harus beroperasi. 

a. Undang-Undang Lingkungan Hidup, yaitu UU No. 4 Tahun 1982, 

tentang ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan 

dalam pasal ini memberikan wewenang kepada negara untuk : 

- Mengatur peruntukan, pengembangan, penggunaan kembali, daur 

ulang, penyediaan, pengelolaan dan pengawasan liigkungan. 

- ~ e n ~ a t u r  p&uatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan 

atau subyek hukum lainnya terhadap sumberdaya, dan 

- Mengatur pajak dan retribusi lingkungan. 

b. Kebijaksanaan pemerintah tentang pembangunan berkelanjutan. Pada 

hakekatnya pola pembangunan berkelanjutan merupakan konsep 

pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang telah diakomodasikan 

dalam UUD 1945, seperti yang tertuang dalam pasal33 ayat (3). 

c. Sudah ada Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan di Indonesia 

(Indonesian Centre for Environment Lmu- ICEL). 
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d. Adanya perangkat insentif untuk meningkatkan daya saing dan 

pemasaran produk-produk yang diproduksi tanpa merusak lingkungan. 

Faktor politik dan hukum yang merupakan ancaman bagi perkembangan 

MUIPB adalah : 

a. Pelaksanaan UU Lingkungan Hidup belum banyak dipatuhi oleh 

kalangan bisnis. 

b. Penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup belum bejalan 

sebagaimana mestinya. 

c. Pemerintah sering tidak konsisten dalam menangani masalah 

lingkungan. 

d. Lemahnya kelembagaan dan koordinasi , lemahnya penegakan hukum 

lingkungan, keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia, keterbatasan 

pengguna teknologi dalam upaya konservasi dan pengendalian dampak 

lingkungan, serta belum jelasnya persodan tanggung jawab dunia usaha 

dan masyarakat dalam menanggung biaya pengelolaan lingkungan, &an 

semakin mendorong meningkatnya pennasalahan lingkungan. 

e. Kemauan politik dari pemerintah untuk memperhatikan lingkungan 

masih dipertanyakan. 

E Perkembangan hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup di 

Indonesia bejalan lambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal . 

1. Lambatnya kehadiran peraturan perundang-undangan sebagai 

pelaksanaan dari prinsip-prinsip yang termuat dalam UU No. 4 tahun 

1982. 
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2. Langkanya sikap para penegak hukum, khususnya hakim pengadilan 

yang inovatif dan yang mampu menggdi nilai-nilai dan prinsip- 

prinsip hukum baru yang lebii mampu menjawab tantangan 

perkembangan masalah-masalah lingkungan secara cepat. Inovasi 

dan kreatifitas dapat ditumbuhkan apabila penegak hukum yang 

bersangkutan benvawasan serta berpengetahuan luas. 

3. Belum meratanya sikap keperdulian lingkungan diantara sesama 

pejabat pemerintah. Bahkan masih banyak pejabat pemerintah yang 

memiliki anggapan bahwa sikap konsisten dalam penegakan hukum 

lingkungan akan berakibat pada gangguan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

4. Faktor Teknologi 

Kemajuan teknologi secara dramatis telah mengubah produk, jasa, 

pasar, proses dan posisi persaingan. Pembahan teknologi dapat 

mengurangi atau menghilangkan perbedaan biaya antar pemsahaan, 

menciptakan proses produksi yang lebii singkat, serta mengubah nilai-nilai 

dan harapan pada stakeholder. 

a. Perkembangan baru teknologi yang bersahabat dengan lingkungan. 

Ddam rangka mengantisipasi gelombang gerakan pro-lingkungan, telah 

berkembang suatu teknologi baru yang berpredikat teknologi bersih. 

b. Perkembangan teknologi pengolahan limbah. 
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Faktor teknologi yang merupakan 'ancaman bagi perkembangan 

MUIPB adalah : 

a. Keengganan negara-negara maju untuk melakukan alih teknologi untuk 

teknologi baru yang berwawasan lingkungan. 

b. Adanya kecenderungan negara maju untuk memindahkan dirty indusfly 

ke negara berkembang. 

5. Faktor ekologi 

a. Daya saing produk industri sangat tergantung pada seberapa jauh 

industri mengikuti peraturan-peraturan lingkungan (IS0 14000 dan 

ekolabel). 

b. 50 persen ekspor produk Indonesia adalah ke negara-negara yang 

sudah dan sedang memberlakukan ekolabeling untuk semua produk. 

c. Adanya gerakan konsumen global yang memperhatikan aspek 

lingkungan. 

d. Adanya agenda 21 yang merupakan rencana Indonesia untuk 

menerapkan pernbangunan berkelanjutan yang benvawasan lingkungan. 

e. Strategi pembangunan nasiond dalam PJP II dan pelita VI ditentukan 

dengan konsep Pembangunan ~erkel&jutan dan Benvawasan 

Lingkungan. 

E Dunia usaha di Indonesia dikhawatirkan akan kehilangan daya saing 

apabila tidak memperdulikan lingkungan hidup. 
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Faktor ekologi yang merupakan ancaman bagi perkembangan MUIPB 

adalah : 

a. Negara maju menggunakan isu-isu lingkungan untuk menekan negara 

miskin, dan negara berkembang agar meningkatkan demokrasi ekonomi 

yang lebih terbuka. 

b. Eksploitasi sumberdaya dam yang berlebihan. 

c. Meningkatnya penduduk dan produksi disertai pola konsumsi yang 

tidak berkelanjutan serta jumlah industri, kendaraan bermotor dan 

konsumsi eneji yang semakin meningkat, sehingga menimbulkan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan 

d. Berubahnya struktur pembangunan di Indonesia ke arah pertumbuhan 

industri. Dengan meningkatnya pembangunan sektor industri, timbul 

masalah sebagai akibat dari tejadinya proses pembangunan itu sendiri, 

yang berupa resiko dan ancaman gangguan dan kerusakan lingkungan 

hidup, misalnya pencemaran air, polusi udara, menipisnya bahan baku, 

tejadinya lahan kritis dan sebagainya. Apabila masalah-masalah 

tersebut tidak dikendalikan, akan menyebabkan pula berbagai fungsi 

ekologi yang bermanfaat bagi manusia mengalami kerusakan pula. 

F. PRIORITAS FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL 

Faktor-faktor eksternal yang telah dibahas di atas kemudian dipnoritaskan 

dengan menggunakan metoda Proses I-iirarki Analitik. Masing-masing kekuatan 

http://www.mb.ipb.ac.id



dan kelemahan organisasi dengan prioritas lokal dan prioritas globalnya dapat 

dilihat pada Gambar 6 dan 7. 

Proses menentukan prioritas diiakukan dengan menggunakan Proses Hirarki 

Analitik @'HA) dengan r i a  orang responden yang mempunyai kapabilitas dalam 

bidang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Pengolahan data 

dilakukan dengan menggunakan Expert Choice Versi 8.0. Secara lengkap 

kuisioner PHA dan hasil perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 4 

G. MATRIK EVALUASI FAKTOR EKSTERNAL 

Faktor-faktor eksternal dengan prioritas seperti yang diperlihatkan pada 

Gambar 6 dan Gambar 7, dimasukkan ke dalam matrik Evaluasi Faktor 

Eksternal, seperti yang terlihat pada Tabel 12. 
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PELUANG 
L 0.500 
G 0.500 -r 

EKONOMI 
L 0.416 
G 0.208 

t DEREGULASI 
L 0.164 
G 0.034 

POLITIK 
L 0.189 
G 0.095 

L 0.329 
G 0.03 1 

I KEBIJAKAN 
L0.194 
G0.018 

I AUDIT 

SOSIAL 
L 0.171 

PARADIGMA 
- L 0.371 

G 0.032 

INTEGRASI 
L 0.316 

- G 0.027 

GREEN CON. 

TEKNOLOGI 
L 0.137 
G 0.068 

L 0.500 
G 0.034 

L 0.134 L 0.080 
G 0.007 

ISU LING 
L 0.132 

KREDIT BI G 0.012 G 0.01 1 

L 0.153 INSENTIF PEDULI 
G 0.032 L 0.213 L 0.101 

APEC G 0.020 G 0.009 

L 0.097 
G 0.020 Gambar 6. Bobot faktor peluang eksternal 

EKOLOGI 
L 0.088 

DAYA SAING 
L 0.302 
G0.013 

t EKSPOR 
L 0.205 
G 0.009 

t AGENDA 21 
L 0.0111 
G 0.005 

t STRATEGI 
L 0.095 
G 0.004 
HILANG 
L 0.063 
G 0.003 
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ANCAMAN 
L 0.500 
G 0.500 

I EKONOMI LING. I G0.013 

EKONOMI 
L 0.560 
G 0.280 

L L 0.333 
G 0.093 C KEMAUAN 

L0.151 

L KEMBANG 
L 0.089 
G o 08 Gambar 7. Bobot faktor ancaman ekstemal 

POLITIK 
L 0.175 
G 0.087 

t PRODUKSI 
L 0.265 
G 0.008 

WLASI 
- L 0.462 

G0.129 

DESENTRALISASI 
- L 0.205 

G 0 058 

TIDAK PATUH 
- ~ 0 3 2 7  

G 0 029 

TlDAK MENJALANKAN 
- L 0.282 

025 

EKOLOGI 
L 0.060 
G 0.030 

SOSIAL 
L 0.071 
G 0.035 

TEKNOLOGI 
L 0.134 
G 0.067 

ISU LINGKUNGAN 
- L 0.155 

G 0.005 

EKSPLOITASI 

L 0.500 L 0.500 

LEMAH G 0.018 G 0.033 
- LO 152 

- PAHAM 
L 0.500 
G0.018 

- PEDULI 
L 0.462 
G 0.014 

ALM TEKNOLOGI 
- L 0.500 

G 0.033 

DIRTY INDUSTRY 
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Tabel 12. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal 

I Faktor Keberhasilan Utama 

(1 Pertumbuhan ekonomi 11 0.171 2 (1 0.342 11 
11 Teknologi akrab lingkungan 11 0.053 11 2 11 0.106 (1 

Teknologi pengolahan limbah 

Kredit murah dari BI 

11 Paradigma Pembangunan berkelanjutan 11 0.049 11 3 1) 0.147 11 
W LH No. 4 tahun 1982 

- - - - 

Integrasi faktor lingkungan dan bisnis 

Adanya perangkat insentif 

Kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan 

Ancaman 

I Pendekatan ekonomi untuk lingkungan 

11 Desentralisasi ekonomi dan sentralisasi ~olitik 11 0.088 11 2 11 0.176 11 
Tidak ada alih teknologi berwawasan 
lingkungan 

Pemindahan diry industri ke Indonesia 

Ketidak patuhan hukum lingkungan 

Ketidakpedulian terhadap lingkungan 0.039 

Tidak menjalankan hukum lingkungan 0.038 

Ketidakpahaman terhadap lingkungan 0.027 

(Total 11 11 11 2.62 (1 
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112, 

Nilai total evaluasi faktor internal MUPB adalah 2.62 Nilai tersebut sedikit 

diatas rata-rata organisasi sejenis (2.5). Artinya adalah bahwa MUIPB mencoba 

merespon lingkungan eksternal organisasi yaitu memanfaatkan peluang dan 

menghindari ancaman yang datang, hanya dengan level keaktifan yang rendah. 

Faktor-faktor eksternal organisasi yang dapat dianfaatkan untuk kemajuan 

MUIPB antara lain : pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memacu 

pertumbuhan industri, tersedianya perangkat teknologi akrab lingkungan dengan 

meminimalkan jumlah limbah yang dihasilkan, sehingga dapat digunakan oleh 

industri. Tersedianya kredit murah dari Bank ~ndonesia untuk proyek-proyek 

. . lingkungan, adanya paradig~ila pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang 

menimbulkan pengertian di kalangan masyarakat tentang kepentingan 

pembangunan'berkelanjutan. 

Ancaman-ancaman dari lingkungan yang hams dihindari agar tidak 

menghambat kemajuan MUII'B adalah : ketidakpedulian dan ketidakpatuhan 

terhadap hukum-hukum lingkungan di kalangan bisnis dan masyarakat yang 

dapat menghambat tercapainya pernbangunan berkelanjutan, adanya pendekatan 

ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menerapkan hukum lingkungan 

menyebabkan pengusaha merasakan penerapan hukum tersebut sebagai beban 

sehingga timbul hambatan untuk melaksanakannya. 

Dengan meningkatkan pemanfaatan kekuatan organisasi untuk mengatasi 

ancaman serta memanfaatkan peluang diharapkan MUIPB dapat merespon 

lingkungan eksternalnya dengan level keatraktifan yang tinggi, sehingga dapat 

mewujudkan terlaksananya pembangunan berkelanjutan. 
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H. ANALISIS SWOT 

1. Pemasaran 

Kekuatan : 

- Sebuah kantor di Jakarta yang dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang 

melakukan berbagai kegiatan, kegiatan pemasaran dapat dilakukan dari kantor 

tersebut. 

- Anggota MUIPB adalah 36 perusaham yang terdixi dari perusahaan-perusahaan 

kehutanan, asuransi, perbankan, penerbitan, Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM), perminyakan dan pertambangan, konstruksi, otomotif, petrokimia, 

transportasi dan asosiasi. Dengan memanfaatkan berbagai sektor tersebut 

pemasaran dapat diperluas secara sektoral. 

- Ketua MUPB adalah M. Hasan seorang pengusaha yang mempunyai hubungan 

baik dengan kalkgan bisnis maupun pemerintah. 

- MUIPB merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) satu-satunya di 

Indonesia yang peduli terhadap lingkungan yang beranggotakan para pelaku 

bisnis. 

- Adanya hubungan baik dengan lembaga pemerintah, swasta, dan LSM, asosiasi- 

asosiasi yang terkait. 

Kelemahan 

- Belum adanya sistem informasi manajemen yang menghubungkan sekretariat 

MUIPB dengan para anggotanya. 
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- Tidak terdapat kantor cabang di tempat atau kota lain sehingga tidak dapat 

mengakomodasi anggota di luar Jakarta. diselenggarakan. 

- Belum dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia. 

- Loyalitas dan keterlibatan anggota masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari 

kurangnya antusiasme anggota terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

m B .  

Peluang : 

- Pertumbuhan ekonomi 1995 sebesar 8.07 persen dari Rp 354.443,O milyar 

menjadi Rp 383.051,2 milyar (1995). Pertumbuhan ekonomi nasional pada 

tahun 1996 mencapai 7.8 persen dan tahun 1997 mencapai 7.4 persen. 

- Adanya paradigma baru pembangunan yaitu pembangunan yang berkelanjutan 

(Sustainable Developmenl). 

- Munculnya gerakan green consumer yaitu gerakan yang mempengaruhi 

masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang peduli lingkungan, juga 

mendorong kuatnya persyaratan-persyaratan dalam perdagangan internasional, 

seperti ekolabel, produksi bersih dan ekoefisiensi. 

- Berkembangnya isu-isu lingkungan di pasar global. 

- Strategi pembangunan nasional dalam PJP 'I1 dan pelita VI ditentukan dengan 

konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. 

- Dunia usaha di Indonesia dikahwatirkan akan kehilangan daya saing apabila 

tidak memperdulikan lingkungan hidup. 
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Ancaman : 

- Dalam hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan peraturan hukum lingkungan, 

pemerintah cenderung menggunakan pendekatan ekonomi sebagai salah-satu 

alat untuk memaksa pengusaha agar taat ketentuan hukum lmgkungan. 

- Adanya tarik menarik antara sentralisasi dalam keputusan politik dan 

desentralisasi keputusan di bidang ekonomi. 

- Kurangnya pemahaman terhadap lingkungan di kalangan bisnis dan masyarakat 

- Belum meratanya sikap keperdulian lingkungan di kalangan masyarakat. 

2. Produk dan Pelayanan 

Kekuatan : 

- Sumberdaya informasi yang berupa publikasi dalam dan luar negeri, maupun 

yang dikeluarkan oleh World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) sendiri. 

- Adanya keterkaitan dengan WBCSD mempermudah memperoleh informasi- 

informasi mutakhir. 

- Berorientasi kepada aksi bukan hanya sekedar analisis 

- Seorang Direktur Eksekutif dan stahya yang mempunyai kompetensi dalam 

bidang pembangunan berkelanjutan 

- Adanya hubungan baik dengan lembaga pemerintah, swasta, dan LSM serta 

asosiasi-asosiasi yang terkait. 
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Kelemahan : 

- Belum jelas kontribusinya terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan di Indonesia 

- Belum dikenal luas oleh masyarakat Indonesia 

- Loyalitas dan keterlibatan anggota masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari 

kurangnya antusiasme anggota terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

MUIPB. 

Peluang : 

- Adanya kecendemngan dunia usaha untuk mengintegrasikan faktor-faktor 

lingkungan hidup dengan bisnis. 

- Persaingan perdagangan dunia sudah mulai memperhitungkan produk 

perdagangan dari negara berkembang. 

- Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu UU No. 4 Tahun 1982, tentang 

ketentuan Pokok Fengelolaan Lingkungan Hidup. 

- Adanya perangkat insentif untuk meningkatkan daya saing dan pemasaran 

produk-produk yang diproduksi tanpa merusak lingkungan. 

- Daya saing produk industri sangat tergantung pada seberapa jauh industri 

mengikuti peraturan-peraturan lingkungan (IS0 14000 dan ekolabel). 

- 50 persen ekspor produk Indonesia adalah ke negara-negara yang sudah dan 

sedang memberlakukan ekolabeling untuk semua produk. 

- Adanya peringkat kinerja utama untuk perusahaan berdasarkan UU LH No. 

411982. 
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- Adanya agenda 21 yang merupakan rencana Indonesia untuk menerapkan 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 

Ancaman : 

- Pelaksanaan UU Ligkungan Hidup belum banyak dipatuhi oleh kalangan bisnis. 

- Penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup belum beqalan sebagaimana 

mestinya. 

- Pemerintah sering tidak konsisten dalam menangani masalah lingkungan 

- Lemahnya kelembagaan dan koordinasi , lemahnya penegakan hukum 

lingkungan, keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia, keterbatasan pengguna 

teknologi dalam upaya konservasi dan pengendalina dampak lingkungan. 

- Kemauan politik dari pemerintah untuk memperhatikan lingkungan masih 

dipertanyakan. 

- Perkembangan hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia 

berjalan lambat. . 

- Negara maju menggunakan isu-isu liigkungan untuk menekan negara miskin 

dan negara berkembang agar meningkatkan demokrasi ekonorni yang lebih 

terbuka. 

- Eksploitasi sumberdaya darn yang berlebihan 

- Meningkatnya penduduk dan produksi disertai pola konsumsi yang tidak 

berkelanjutan serta jumlah industri, kendaraan bermotor dan konsumsi eneji 

yang semakin meningkat, sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan 

- Berubahnya stmktur pembangunan di Indonesia ke arah pertumbuhan industri 
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3. Sumberdaya Manusia 

Kekuatan : 

- Anggota merupakan para pelaku bisnis profesional. 

- Wakil tetap perusahaan anggota yang mempunyai perhatian terhadap 

pembangunan berkelanjutan 

- Ketua MUIPB, memi l i  perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan di 

Indonesia 

- Seorang duekhlr eksekutif dan staihya yang mempunyai kompetensi dalam 

pembangunan berkelanjutan 

Kelemahan : 

- Belum ada struktur organisasi yang jelas, sehingga pembagian peke rjaan belum 

jelas 

- Belum ada sistem pengembangan SDM (pelatihan, penjenjangan karir) 

- Belum ada sistem dan prosedur perekrutan karyawan 

Peluang : 

- Masalah lingkungan dibahas dalam konteks demografi, sumberdaya alam, 

ekonorni, politik, sosial, budaya, usaha dan perdagangan global, oleh karena itu 

ia menjadi sesuatu yang lintas sektoral, multi disiplin dan melibatkan 

kepentingan semua lapisan masyarakat. 

- Adanya gerakan konsumen global yang melihat aspek lingkunga. 

- Tersedianya paket-paket pelatihan, seminar, workrhop mengenai lingkungan dan 

bisnis 
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Ancaman : 

- Lemahnya kelembagaan dan koordinasi , lemahnya penegakan hukum 

lingkungan, keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia, keterbatasan pengguna 

teknologi dalam upaya konse~asi  dan pengendalian dampak lingkungan. 

4. Keuangan 

Kekuatan : 

- Adanya dukungan dana dari Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKIND0)baik 

berupa aktiva tetap dan bantuan dana penyelenggaraan 

- Berdasarkan laporan Auditor Independen, yaitu Akuntan Publik Hans 

Tuanakotta & Mustofa, Akuntan Register No. D-9757 pada tanggal 29 Pebruari 

1996, keadaan keuangan MUIPB telah disajikan secara wajar (unquaI1J7ed 

opinion). 

- Total aktiva pacia tahun 1995 adalah Rp 256.344.365 tejadi kenaikan 

dibandingkan tahun 1994 yaitu Rp 247.546.451. 

Kelemahan : 

- Iuran anggota bersifat tidak mengikat sehingga terdapat beberapa anggota yang 

tidak memberikan kontribusi terhadap keuangan organisasi. 

- Belum ada ADIART. Sampai saat ini ADlART masih merupakan konsep. 

- Belum ada status hukum. Hal ini merupakan kelemahan organisasi dalam 

menerapkan sanksi terhadap anggota yang tidak mematuhi aturan organisasi. 

- Apabiia dilihat dari Laporan penerimaan dan Pengeluaran Kas, penerimaan pada 

tahun 1995 sebesar Rp 415.793.416 mengalami penurunan dari tahun 1994 
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yaitu sebesar Rp 467.106.442, penurunan ini terutama disebabkan oleh 

penerimaan iuran dari anggota pada tahun 1995 menurun drastis dari tahun 

1994. 

Peluang : 

- Adanya dana dari GEF (General Environmental Faciliry) untuk masalah- 

masalah lingkungan dalam rangka Pembangunan yang Berkelanjutan dan 

Berwawasan Lingkungan. Selain itu juga tersedia kredit murah dari Bank 

Indonesia untuk pembangunan unit pengolahan limbah 

Ancaman : 

- Kurangnya perhatian kalangan perbankan terhadap proyek-proyek lingkungan. 

- Tigkat bunga yang diberikan kepada proyek-proyek lingkungan sama dengan 

proyek-proyek komersial lainnya, sehingga mengakibatkan kesulitan bagi 

proyek-proyek lingkungan untuk mendapatkan dana. 

5. Penelitian dan Pengembangan 

Kekuatan : 

- Hubungan baik dengan pihak-pihak terkait. 

- Sumber infonnasi dari dalam dan luar negeri. 

- Keunggulan dari anggota-anggota MUJPB merupakan perusahaan-perusahaan 

yang peduli terhadap lingkungan. 

- Adanya faktor-faktor pendorong dari faktor internal, interaksi stakeholder dan 

faktor eksternal. 
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Kelemahan : 

- Belum ada alokasi biaya untuk penelitian dan pengembangan 

- Sumberdaya manusia kurang 

- Antisipasi isu lingkungan dari luar negeri lambat 

Peluang : 

- Adanya paradigma baru pembangunan yaitu pembangunan yang berkelanjutan 

(Sustainable Development). 

- Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu UU No. 4 Tahun 1982 tentang 

ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

- Sudah ada Lembaga Pengembangan Ilukum Lingkungan di Indonesia 

(Indonesian Centre for Environment Law- ICEL). 

- Perkembangan b m  teknologi yang bersahabat dengan lingkungan 

- Perkembangan teknologi pengolahan limbah. 

Ancaman : 

- Keengganan negara-negara maju untuk melakukan alih teknologi untuk 

teknologi b m  yang berawawasan lingkungan. 

- Adanya kecendemngan negara maju untuk memindahkan dirty indusfry ke 

negara berkembang. 

6. Sistern Informasi Manajemen 

Kekuatan : 

- Adanya keterkaitan dengan WBCSD dalarn pemerolehan informasi mutakhir 

dari luar negeri 
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- Fasilitas komunikasi yang bempa komputer, faximile, telepon yang dapat 

dipergunakan untuk menyelenggarakan sistem informasi manajemen. 

- Korespondensi dalam dan luar negeri 

Kelemahan : 

- Tidak ada sumberdaya manusia yang dapat mengoperasikan sistem informasi 

manajemen 

- Belurn dimanfaatkannya sumberdaya informasi dan sistem informasi manajemen 

dari para anggotanya. 

Peluang : 

- Tersedianya jaringan internet yang dapat diianfaatkan untuk mengumpulkan 

informasi 

J. PENGEMBANGAN STRATEGI 

Berdasarkan analisis misi yang telah dijelaskan di atas, terdapat kesenjangan 

antara misi dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, apabila hal tersebut 

dihubungkan dengan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang ada pada 

organisasi, menghasilkan beberapa strategi yang dapat direkomendasikan kepada MUIPB 

dalam mengatasi kesenjangan tersebut dan memanfaatkan peluang dengan menggunakan 

kekuatan serta mengatasi ancaman dan mengurangi kelemahan. Beberapa strategi yang 

direkomendasikan untuk MlJTPB, apabiia dihubungkan dengan misi organisasi dijelaskan 

sebagai berikut. 
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1. Strategi Untuk Melaksanakan Misi Pertama Organisasi 

a. Memperbanyak Jumlah Anggota 

Untuk dapat melaksanakan misi organisasi menjadi pemuka usahawan 

sebagai katalisator dalam pembangunan berkelanjutan, strategi yang dapat 

disarankan adalah memperbanyak jumlah anggota dengan sasaran semua pemuka 

usahawan yang ada di Indonesia, dengan demikian misi tersebut dapat tercapai 

dengan baik. 

Jumlah anggota MUIPB pada saat ini sebanyak 36 perusahaan yang 

meliputi beberapa sektor seperti perusahaan kehutanan, asuransi, perbankan, 

penerbitan Lembaga Swadaya Masyarakat, perminyakan, pertambangan, 

otomotif konstnrksi, petrokimia, transportasi dan asosiasi. Perluasan pasar atau 

anggota dapat dilakukan baik dari segi sektoral maupun dari segi geografis. 

Dalam melaksanakan strategi tersebut, MUIPB dapat memanfaatkan 

kekuatan yang ada pada organisasi tersebut yaitu dengan memanfaatkan anggota 

yang berasal dari berbagai sektor untuk mengajak serta atau mempromosikan 

kegiatan-kegiatan yang telah mereka ikuti kepada perusahaan lain yang berada 

pada sektor yang sama dengan perusahaan tersebut. Reputasi Ketua MUIPB 

dapat dimanfaatkan untuk menarik perusahaan atau individu menjadi anggota. 

MUIPB adalah suatu Lembaga Swadaya Masyarakat satu-satunya di Indonesia 

yang ingin berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang 

beranggotakan para pelaku bisnis profesional, sehingga diharapkan menjadi daya 

tarik bagi perusahaan untuk menjadi anggota MUIPB. Hubungan baik yang 
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dibina oleh MUIPB sebagai suatu LSM dengan berbagai pihak dapat 

diianfaatkan oleh anggota dalam menjalankan bisnisnya sehingga menjadi daya 

tarik tersendii untuk ikut serta menjadi anggota. Selain ha1 di atas, adanya faktor 

pendorong internal, eksternal dan interaksi sfakeholder juga menjadi kekuatan 

MUIPB yang dapat dimanfaatkan memperluas pasar atau menambah jumlah 

anggota, karena dari sisi internal perusahaan, ekoefisiensi yang merupakan tujuan 

akhir MUIPB dapat membuat bisnis lebii baik. Selain itu kine j a  lingkungan yang 

meningkat dapat meningkatkan reputasi organisasi. Akhir-akhir ini juga te jadi 

dorongan dari konsumen yang menginginkan produk yang ramah lingkungan, 

sehingga hanya perusahaan yang menghasilkan produk yang ramah lingkungan 

dapat bertahan di pasar. 

Peluang yang mendukung organisasi untuk memperluas pasar atau anggota 

adalah pertumbuhan ekonomi nasional yang mendorong perusahaan-perusahaan 

anggota MUIPB untuk lebih produktif. 

Adanya paradigma baru tentang pembangunan berkelanjutan, gerakan 

green consumer, berkembangnya isu lingkungan di pasar global, integrasi faktor 

lingkungan dan bisnis, serta dengan adanya kenyataan bahwa produk negara 

berkembang mulai diperhitungkan di perdagangan intemasional merupakan 

peluang yang dapat dimanfaatkan oleh MU'IPB untuk memperbanyak jumlah 

anggota, karena semua perusahaan menginginkan ikut serta dalam perdagangan 

intemasional dan diterima oleh konsumen dengan tingkat kebutuhan yang lebih 

tinggi. 
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b. Memperluas Distribusi Informasi 

Sumberdaya informasi yang dimiliki oleh MUIPB dari korespondensi 

dalam dan luar negeri, telah didistribusikan kepada anggota. Setiap informasi 

yang diperoleh, disebarluaskan kepada anggota maupun kalangan bisnis dan 

masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi distribusinya selama ini masih pada 

kalangan yang terbatas. Sehubungan dengan misi pertama organisasi, maka 

sumberdaya informasi tersebut hams dapat disebarluaskan kepada semua pihak 

yang membutuhkan sehingga dapat mempercepat tercapai pemahaman tentang 

pembangunan berkelanjutan dan implementasinya 

Perluasan distribusi informasi yang dimiliki oleh MUIPB dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan berbagai kekuatan yang dirniliki oleh organisasi. Lokasi 

kantor MUIPB dipusat kota Jakarta dapat dimanfaatkan sebagai sarana distribusi 

informasi karena kemudahannya menjangkau berbagai tempat di Jakarta dan 

sekitamya. Kenyataan bahwa anggota MUIPB berasal dari berbagai sektor juga 

dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi-informasi yang mereka 

dapatkan dari MUIPB kepada pemsahaan lain yang berada pada sektor yang 

sama. Sumberdaya informasi yang diiliki oleh MUIPB, dan keterkaitannya 

dengan WBCSD, adanya korespondensi dalam dan luar negeri dan tersedianya 

fasilitas komunikasi, memungkinkan memperoleh informasi-informasi mutakhir, 

dan mendistribusikan informasi kepada jaringan yang lebih luas. 

Peluang yang dapat diambil oleh MUIPB untuk memperluas distribusinya 

adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ligkungan dan tuntutan 

masyarakat untuk memperoleh produk yang ramah lingkungan atau gerakan 
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green consumer, serta berkembangnya masalah lingkungan menjadi lintas 

sektoral, sehingga kebutuhan akan informasi mengenai lingkungan akan semakin 

meningkat. 

c. Membangun Citra (Image) 

MUIPB selama ini diienal mempunyai kredibilitas eksternal. Akan tetapi 

di kalangan masyarakat Indonesia masih belum diienal luas. Strategi membangun 

citra organisasi sangat penting bagi suatu organisasi nirlaba seperti MUIPB, 

karena setiap kegiatan atau program yang dilakukan akan berimplikasi kepada 

citra organisasi itu sendii maupun citra pemsahaan anggotanya. Agar program- 

program yang dilaksanakan oleh MUIPB dapat berhasil, maka perlu untuk 

mernperkenalkankan MUIPB di kalangan masyarakat, sehingga program-program 

yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran. 

Kekuatan MUIF'B dengan ketuanya seorang pengusaha yang telah dikenal 

luas di Indonesia, dan merupakan lembaga satu-satunya yang perduli kepada 

lingkungan yang beranggotakan para pelaku bisnis profesional, serta hubungan 

baik dengan berbagai pihak yang terus dijaga oleh MUIPB, kompetensi Direktur 

Eksekutif dan staf, faktor pendorong eksternal, internal, dan interaksi 

stakeholder, memungkinkan MUIPB untuk membangun citra yang baik di 

kalangan masyarakat, bisnis, maupun pemerintah. 

Adanya gerakan green consumer, munculnya isu lingkungan di pasar 

global, adanya integrasi faktor lingkungan dan bisnis, ekspor Indonesia ke negara 

yang memberlakukan IS0 14000 dan ekolabeling, serta pembahasan isu 
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ligkungan dari berbagai konteks merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan 

oleh MUIPB untuk meningkatkan citra para pengusaha Indonesia khususnya dan 

oitra negara pada umumnya dimata nasional maupun intemasional dengan 

memenuhi tuntutan konsumen di dalam negeri maupun di luar negeri akan 

produk-produk yang memperhatikan lingkungan. 

d. Perluasan Produk dan Jasa 

Sehubungan dengan misi pertama MUIPB, berbagai kegiatan yang ada 

sekarang, masih perlu untuk dikembangkan dalam rangka memantapkan posisi 

MUIPB sebagai katalisator pembangunan berkelanjutan. 

Produk dan jasa yang dihasilkan oleh MUPB masih mungkin untuk 

dikembangkan baik dari segi jumlah maupun keragamannya. Selama ini jasa yang 

telah diberikan kepada anggota masih berupa pelayanan informasi, pelaksanaan 

seminar, lokakarya, pendidikan dan pelatihan dengan topik-topik yang 

berhubungan dengan lingkungan dan mempunyai dampak terhadap 

perkembangan bisnis anggotanya. Produk dan jasa lain yang masih dapat 

disediakan oleh MUIPB kepada anggota, masyarakat umum dan pemerintah 

antara lain adalah penyediaan konsultansi lingkungan, pengiriman brosurAeaflet, 

penyebaran informasi kesuksesan salah satu pemsahaan anggota dalam masalah 

lingkungan dan bisnis kepada anggota lain, masyarakat dan pemerintah serta 

bantuan bempa aksi di lapangan. 

Kekuatan organisasi yang bempa : anggota dari berbagai sektor, hubungan 

baik dengan berbagai pihak, sumberdaya informasi tentang lingkungan, adanya 
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keterkaitan dengan WBCSD yang memungkinkan memperoleh informasi 

mutakhir, orientasi kepada aksi, kompetensi Diektur eksekutif dan stafnya, wakil 

tetap anggota yang mempunyai perhatian terhadap lingkungan, adanya dukungan 

dana dari APKIIDO, adanya faktor pendorong internal, eksternal dan interaksi 

stakeholder, korespondensi dalam dan luar negeri dan fasilitas komunikasi serta 

kredibilitas eksternal organisasi dapat dimanfaatkan untuk memperluas produk 

dan jasa yang diberikan kepada anggota, masyarakat, maupun pemerintah dan 

kalangan bisnis. 

Adanya W LH No. 4 tahun 1982, tersedianya perangkat insentif untuk 

peningkatan daya saing, daya saing produk di pasar global mengikuti IS0 14000 

dan ekolabeling, adanya kecenderungan ekspor ke negara yang memberlakukan 

IS0 14000 dan ekolabeling, tersedianya paket pelatihan tentang lingkungan, 

adanya Lembaga Pengembangan Hukum Indonesia, tersedianya teknologi akrab 

lingkungan, dan tersedianya teknologi pengolahan limbah merupakan peluang- 

peluang yang dapat dimanfaatkan oleh MUIPB untuk memperluas produk dan 

jasa yang dihasilkan. 

e. Memperluas Kerjasama Dengan Berbagai Pihak 

Dalam menjalankan kegiatannya untuk mencapai misi dan tujuan 

organisasi, tidak menutup kemungkinan MUPB untuk bekqasama dengan pihak 

lain untuk mencapai misi dan tujuan tersebut. Kerjasama dengan pihak-pihak 

lain yang dapat diterapkan oleh MUIPB dapat berupa pelatihan, lokakarya, 

penyediaan bahan informasi dan sebagainya. 

http://www.mb.ipb.ac.id



129 

Untuk menjalankan strategi tersebut terdapat kekuatan organisasi yang 

dapat dimanfaatkan antara lain reputasi Ketua MUIPB, satu-satunya LSM yang 

berorientasi lingkungan dengan anggota para pelaku bisnis profesional, hubungan 

baik dengan berbagai pihak yang terus dibina, serta keterkaitan dengan WBCSD. 

Faktor-faktor yang membuka peluang untuk melakukan ke jasama dengan 

pihak lain adalah : telah tersedianya teknologi akrab lingkungan, tersedianya 

teknologi pengolahan limbah, serta luasnya jaringan informasi yang dapat 

menembus batas-batas negara memungkinkan MUIPB untuk melakukan 

kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kapabilitas tertentu yang 

diperlukan oleh MUIPB untuk meningkatkan pelayanannya kepada anggota, 

masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. 

f. Peningkatan JenisNariasi Produk 

Produk dan jasa yang dihasilkan oleh MUIPB masih mungkin untuk 

diiembangkan baik dari segi jumlah maupun keragamannya. Selama ini jasa yang 

telah diberikan kepada anggota masih berupa pelayanan informasi, pelaksanaan 

seminar, lokakarya, pendidikan dan pelatihan dengan topik-topik yang 

berhubungan dengan lingkungan dan mempunyai dampak terhadap 

perkembangan bisnis anggotanya. Produk dan jasa lain yang masih dapat 

disediakan oleh MUIPB kepada anggota, masyarakat umum dan pemerintah 

antara lain adalah penyediaan konsultansi lingkungan, pengiriman brosurileaflet, 

penyebaran informasi kesuksesan salah satu perusahaan anggota dalam masalah 
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lingkungan dan bisnis kepada anggota lain, masyarakat dan pemerintah serta 

bantuan berupa aksi di lapangan. 

Kelemahan organisasi yang hams diatasi adalah belum dikenal luas, belum 

ada kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia, antisipasi 

terhadap isu lingkungan lambat, keterbatasan kemampuan strategis organisasi 

serta informasi anggota yang belum maksimal dimanfaatkan oleh MUIF'B. 

Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan jenis dan 

variasi produk dan jasa yang diiasilkan, sehingga diharapkan MUIPB dapat lebih 

di kenal dimasyarakat, berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan 

dengan berbagai program dan kegiatannya. Untuk mengantisipasi kelambatan 

MUIPB dalam menghadapi isu lingkungan juga perlu perluasan jenis dan variasi 

produk dan jasa yang dihasilkan. 

Kelemahan-kelemahan diatas dapat diatasi dengan memanfaatkan peluang 

yang ada yaitu : adanya gerakan green consumer, berkembangnya isu lingkungan 

di pasar global, mulai diperhitungkannya produk negara berkembang di pasar 

global, integrasi faktor lingkungan dan bisnis, serta pembahasan masalah 

lingkungan dari berbagai konteks. Peluang'tersebut dapat memberikan peluang 

peningkatan janis dan variasi produk dan jasa yang dihasilkan oleh MLmJB 

karena tuntutan konsumen semakin berkembang, baik di pasar nasional maupun 

pasar internasional. 
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g. Peningkatan Fasilitas Bagi Anggota 

Anggota merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap kemajuan 

suatu organisasi, suatu organisasi harus dapat mengakomodasi keinginan angota- 

anggotanya untuk dapat menjalankan misi dan mencapai tujuan organisasi. 

Strategi peningkatan fasilitas bagi anggota MUIF'B termasuk komunikasi, 

dilakukan untuk mengatasi kelemahan organisrlsi yang berupa belum adanya 

Sistem Infomasi yang menghubungkan anggota dengan sekretariat organisasi, 

tidak ada kantor cabang di tempat lain, loyalitas dan keterlibatan anggota masih 

rendah, antisipasi terhadap isu lingkungan lambat, serta informasi anggota belum 

dimanfaatkan secara maksimal oleh organisasi. Dengan meningkatnya fasilitas 

yang tersedia bagia anggota, kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi. 

Peluang yang dapat diambil untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah 

tersedianya Lembaga Pengembangan Hukum Indonesia, tersedianya teknologi 

akrab lingkungan, dan tersedianya teknologi pengolahan limbah. 

h. Mengaktifkan Sistem Informasi Manajemen 

Sampai saat ini MUIF'B belum memiliki sistem informasi yang 

menghubungkan sekretariat dengan anggota, ataupun sebaliknya, sehingga 

informasi program dan kegiatan MUIPB masih dilakukan secara manual. Untuk 

mengatasi kelemahan organisasi dengan tidak adanya SIM, kelambatan dalam 

mengatasi isu lingkungan, dan tidak adanya kantor cabang ditempat lain, serta 

belum maksimalnya pemanfaatan yang dimiliki oleh anggota, perlu dibuat suatu 
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sistem informasi yang menghubungkan antara anggbta dengan anggota maupun 

antara anggota dengan sekretariat MUIPB. Untuk dapat mencapai ha1 tersebut, 

peluang yang dapat diambil adalah tersedianya jaringan informasi yang luas. 

i. Membuka Kantor Cabang 

Ketiadaan kantor cabang ditempat lain menyebabkan MUIPB tidak dapat 

merangkul perusahaan yang berada di luar Jakarta dan sekitamya, sehingga 

menyebabkan MUIPB tidak dikenal luas di seluruh Indonesia. Dengan adanya 

kantor cabang ditempat lain diiarapkan MUIPB dapat lebih dikenal di Indonesia, 

dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dapat 

mengantisipasi berbagai isu lingkungan dengan cepat serta pemanfaatan informasi 

anggota dapat dimaksimalkan. 

Dengan memanfaatkan paradigma pembangunan berkelanjutan, yang 

berarti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepentingan isu lingkungan, 

gerakan green consumer, serta adanya integrasi faktor lingkungan dengan bisnis, 

strategi membuka kantor cabang ditempat lain dapat dilaksanakan. 

j. Membuat Strategi KegiatanIFokus Rencana Kerja 

Tidak terdapatnya strategi dalam melaksanakan berbagai kegiatan 

menyebabkan keterbatasan MUIPB dalam mengantisipasi isu-isu lingkungan. 

Selain itu juga menyebabkan MUIPB belum memberikan kontribusi yang nyata 

terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 
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Adanya paradigma pembangunan yang berkelanjutan, adanya integrasi 

faktor lingkungan dan bisnis, dan pembahasan isu lingkungan dari berbagai 

konteks dapat dimanfaatkan untuk membuat strategi dan menetapkan fokus 

rencana kerja sehingga berbagai kelemahan karena ketiadaan strategi dapat 

diatasi. 

k. Meningkatkan Keterlibatan Anggota 

Keterlibatan dan loyalitas anggota MUIPB masih dirasakan kurang, baik 

terhadap program-program yang dilaksanakan maupun kontribusi mereka kepada 

manajemen MUIPB. Untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas anggota 

kepada MUIPB dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan 

merigkomunikasikan secara intensif berbagai program dan kegiatan MUIF'B, serta 

mengajak anggota untuk ikut serta berkontribusi terhadap pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia. 

I. Promosi dan Menonjolkan Citra Organisasi 

Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam menanggulangi ancaman- 

ancaman yang membahayakan perkembangan MUIF'B serta memantapkan hngsi 

MUIPB sebagai katalisator pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan 

kekuatan-kekuatan MUIPB adalah dengan mempromosikan dan menonjolkan 

citra MUIPB. 

Ancaman yang hams ditanggulangi adalah berupa : kurangnya pemahaman 

lingkungan di kalangan bisnis dan masyarakat, kprangnya kepedulian terhadap 
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lingkungan di kalangan bisnis dan masyarakat, pelaksanaan W LH yang belum 

dipatuhi, penanganan kasus pidana LH belum bejalan, ketidak konsistenan 

pemerintah dalam menangani masalah lingkungan, lemahnya kelembagaan dan 

koordinasi di bidang lingkungan serta kemauan politik pemerintah yang kurang. 

Dilain pihak kekuatan organisasi yang dapat digunakan untuk mengatasi 

ancaman dengan menggiatkan promosi dan menonjolkan citra hKJJPB adalah 

keberadaan anggota dari berbagai sektor, reputasi ketua MUIPB, merupakan 

satu-satunya LSM yang perduli lingkungan dan beranggotakan para pelaku bisnis 

serta adanya dorongan internal perusahaan untuk memiliki reputasi perusahaan 

yang.ramah lingkungan. 

m. Meningkatkan Pemahaman Lingkungan 

Untuk mengatasi ancaman kurangnya pemahaman lingkungan di kalangan 

bisnis dan masyarakat, kurangnya kepedulian terhadap lingkungan di kalangan 

bisnis dan masyarakat, pelaksanaan W LH yang belum dipatuhi, penanganan 

kasus pidana LH belum bejalan, ketidakkonsistenan pemerintah dalam 

menangani masalah lingkungan, lemahnya kelembagaan dan koordinasi di bidang 

lingkungan serta kemauan politik pemerintah yang kurang, perkembangan hukum 

lingkungan yang lambat, serta ekspoitasi sumber daya dam yang berlebihan, perlu 

dilakukan peningkatan pemahaman di lingkungan bisnis dan masyarakat. 

Beberapa kekuatan organisasi yang dapat digunakan untuk mengatasi 

ancaman tersebut dengan strategi peningkatan pemahaman lingkungan di 

kalangan bisnis dan masyarakat adalah : tersedianya infomasi tentang 
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lingkungan, adanya keterkaitan dengan WBCSD, kompetensi Direktur Eksekutif 

dan staf'nya, serta adanya faktor pendorong interaksi stakeholder yang mulai 

memiliki pemahaman yang baik terhadap lingkungan. 

2. Strategi untuk Melaksanakan Misi Kedua Organisasi 

a. Perluasan Produk dan Jasa 

Sehubungan dengan misi kedua MUIPB, untuk dapat memberi sumbangan 

yang efektii dalam pembangunan berkelanjutan, berbagai kegiatan yang ada 

sekarang, masih perlu untuk dikembangkan dalam rangka me~ngkatkan 

kerjasama dengan pembuat kebijakan untuk terbentuknya kerangka kondisi yang 

diperlukan d u ~ a  usaha untuk dapat memberi kontribusi dalam pembangunan 

berkelanjutan. 

Produk dan jasa yang diiasilkan oleh MUIPB masih mungkin untuk 

dikembangkan baik dari segi jumlah maupun keragamannya. Selama ini jasa yang 

telah diberikan kepada anggota masih berupa pelayanan informasi, pelaksanaan 

seminar, lokakarya, p e n d i d i i  dan pelatihan dengan topik-topik yang 

berhubungan dengan lingkungan dan mempunyai dampak terhadap 

perkembangan bisnis anggotanya. Produk dan jasa lain yang masih dapat 

disediakan oleh h4UPB kepada anggota, masyarakat umum dan pemerintah 

antara lain adalah penyediaan konsultansi lingkungan, pengiriman brosurAeaflet, 

penyebaran informasi kesuksesan salah satu perusahaan anggota dalam masalah 
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lingkungan dan bisnis kepada anggota lain, masyarakat dan pemerintah serta 

bantuan berupa aksi di lapangan. 

b. Memperluas Kerjasama Dengan Berbagai Pihak 

Dalam menjalankan kegiatannya untuk memantapkan posisi MUIPB dalam 

mempengaruhi kebijakan pemerintah serta dalam rangka mencapai misi dan 

tujuan organisasi, tidak menutup kemungkinan MUIPB untuk bekejasama 

dengan pihak lain untuk mencapai misi dan tujuan tersebut. Kejasama dengan 

pihak-pihak lain yang dapat diterapkan oleh MUIF'B dapat berupa pelatihan, 

lokakarya, penyediaan bahan informasi dan sebagainya. 

c. Peningkatan JenisNariasi Produk 

Produk dan jasa yang diasilkan oleh MUIPB mash mungkin untuk 

dikembangkan baik dari segi jumlah maupun keragamannya. Selama ini jasa yang 

telah diberikan kepada anggota masih berupa pelayanan informasi, pelaksanaan 

seminar, lokakarya, pendidikan d m  pelatihan dengan topik-topik yang 

berhubungan dengan lingkungan dan mempunyai dampak terhadap 

perkembangan bisnis anggotanya. Produk dan jasa lain yang masih dapat 

disediakan oleh MUIPB kepada anggota, masyarakat umum dan pemerintah 

antara lain adalah penyediaan konsultansi lingkungan, pengiriman brosurAeailet, 

penyebaran informasi kesuksesan salah satu perusahaan anggota dalam masalah 

lingkungan dan bisnis kepada anggota lain, masyarakat dan pemerintah serta 

bantuan berupa aksi di lapangan. 
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d. Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah (Pressure ~ r o u ~ )  

Upaya untuk mempengaruhi kebiijakan pemerintah agar menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bisnis perusahaan-perusahaan 

anggota MUIPB merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk 

mengatasi ancaman-ancaman yang berupa : pelaksanaan UU LH yang belum 

dipatuhi, penanganan kasus pidana LH belum bejalan, ketidakkonsistenan 

pemerintah dalam menangani masalah lingkungan, lemahnya kelembagaan dan 

koordi i i  di bidang lingkungan serta kemauan politik pemerintah yang kurang, 

perkembangan hukum lingkungan yang lambat, adanya isu lingkungan untuk 

menekan negara berkembang, serta ekspoitasi sumber daya dam yang berlebihan, 

perlu dilakukan peningkatan pemahaman di lingkungan bisnis dan masyarakat 

serta perubahan struktur pembangunan nasional . 

Kekuatan yang dapat digunakan untuk mengatasi ancaman-ancaman 

tersebut adalah anggota dari berbagai sektor, reputasi ketua, LSM satu-satunya 

yang perduli lingkungan dan beranggotakan pelaku bisnis, hubungan baik 

dengan berbagai pihak, wakil tetap anggota yang memperhatikan lingkungan, 

serta adanya dorongan internal, interaksi stakeholder dan ekstemal. 

e. Peningkatan Kontribusi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan 

Kurangnya pemahaman lingkungan di kalangan bisnis dan masyarakat,. 

kurangnya kepedulian terhadap lingkmgan di kalangan bisnis dan masyarakat, 

pelaksanaan W LH yang belum dipamhi, penanganan kasus pidana LH belum 
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berjalan, ketidakkonsistenan pemerintah dalam menangani masalah lingkungan, 

lemahnya kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan serta kemauan 

politik pernerintah yang kurang, disertai kelemahan organisasi yang berupa belum 

dikenal luas, loyalitas dan keterlibatan anggota rendah, belum ada kontribusi 

terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia serta kelambatan dalam 

antisipasi isu lingkungan, menyebabkan organisasi hams keluar dari sistuasi 

tersebut dengan meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia, sehingga diharapkan situasi yang merupakan ancaman 

terhadap organisasi dapat dikurangi. 

3. Strategi untuk Melaksanakan Misi Ketiga Organisasi 

a. Perluasan Produk dan Jasa 

Sehubungan dengan misi ketiga MLTIPB, berbagai kegiatan yang ada 

sekarang, masih perlu untuk diiembangkan dalam rangka menjadi mitra 

pemerintah yang handal dalam pengembangan kebijakan tentang pembangunan 

berkelanjutan dan implementasinya. 

b. Memperluas Kerjasama Dengan Berbagai Pihak 

Dalam menjalankan kegiatannya untuk memantapkan posisi MLTIPB dalam 

mempengaruhi kebijakan pemerintah serta dalam rangka mencapai misi dan 

tujuan organisasi, tidak menutup kemungkinan MUIPB untuk bekejasama 

dengan pihak lain untuk mencapai misi dan tujuan tersebut. Kejasama dengan 
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pihak-pihak lain yang dapat diterapkan oleh MUIPB dapat berupa pelatihan, 

lokakarya, penyediaan bahan informasi dan sebagainya. 

c. Peningkatan JenisNariasi Prodtik 

Produk dan jasa yang diiasilkan oleh MUIPB masih mungkin untuk 

dikembangkan baik dari segi jumlah maupun keragamannya. Selama ini jasa yang 

telah diberikan kepada anggota masih berupa pelayanan informasi, pelaksanaan 

seminar, lokakarya, pendidikan dan pelatihan dengan topik-topik yang 

berhubungan dengan lingkungan dan mempunyai dampak terhadap 

perkembangan bisnis anggotanya. Produk dan jasa lain yang masih dapat 

disediakan oleh MUIPB kepada anggota, masyarakat umum dan pemerintah 

antara lain adalah penyediaan konsultansi lingkungan, pengiriman brosurneaflet, 

penyebaran informasi kesuksesan salah satu perusahaan anggota dalam masalah 

lingkungan dan b i s ~ s  kepada anggota lain, masyarakat dan pemerintah serta 

bantuan berupa aksi di lapangan. 

d. Memperjelas Status Hukum 

Status hukum MUIPB yang belum jelas sampai saat ini menimbulkan 

beberapa kelemahan, antara lain loyalitas dan keterlibatan anggota rendah, belum 

ada kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia, belum ada 

struktur organisasi, belum ada sistem pengembangan SDM dan perekrutan SDM, 

iuran anggota tidak mengikat karena dengan ketiadaan status hukum, organisasi 

tidak dapat memberikan sangsi kepada anggota yang melanggar ketentuan, belum 
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ada ADIART, belum ada status hukum, serta penumnan penenmaan iuran 

anggota dari tahun ke tahun. 

Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982 dan adanya 

lembaga Pengembangan Hukum Liigkmgan Indonesia merupakan peluang untuk 

memperjelas status hukum MUJPB. 

e. Peningkatan Kontribusi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan 

Kurangnya pemahaman lingkungan di kalangan bisnis dan masyarakat, 

kurangnya kepedulian terhadap lingkungan di kalangan bisnis dan masyarakat, 

pelaksanaan W LH yang belum dipatuhi, penanganan kasus pidana LH belum 

berjalan, ketidakkonsistenan pemerintah dalam menangani masalah ligkungan, 

lemahnya kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan serta kemauan 

politik pemerintah yang h g ,  disertai kelemahan organisasi yang berupa belum 

dikenal luas, loyalitas dan keterlibatan anggota rendah, belum ada kontribusi 

terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia serta kelambatan dalam 

antisipasi isu lingkungan, menyebabkan organisasi harus keluar dari sistuasi 

tersebut dengan me~ngkatkan kontribusinya terhadap pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia, sehingga M p k a n  situasi yang mempakan ancaman 

terhadap organisasi dapat dikurangi. 

http://www.mb.ipb.ac.id



4, Strategi untuk Melaksanakan Misi Keempat Organisasi 

a. Memperbanyak Jumlah Anggota 

Untuk dapat mengembangkan pengertian yang jelas tentang pembangunan 

berkelanjutan dan mendorong dunia usaha untuk menggunakan pengertian itu 

sebagai kriteria evaluasi diiya, maka organisasi hams mencakup semua 

kalangan usaha yang ada di Indonesia, sehingga misi tersebut dapat tercapai. 

b. Memperluas Distribusi Informasi 

Informasi mengenai pengertian yang jelas tentang pembangunan 

berkelanjutan sangat diperlukan bagi semua kalangan usaha, sehingga agar para 

usahawan dapat memanfaatkan pengertian tersebut, maka distribusi informasi 

harus sampai kepada mereka. 

c. Membangun Citra (Image) 

Agar program MLTIPB dapat diserap oleh kalangan usahawan, maka 

MUIPB harus mempunyai citra yang baik dalam hubungannya dengan 

pembangunan berkelanjutan, dan agar hasid-hasil berupa pengertian pembangunan 

berkelanjutan yang telah dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha. 
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d. Mengaktifkan Sistem Informasi Manajemen 

Dengan mengaktifkan Sistem Informasi Manajemen, informasi mengenai 

pengertian pembangunan berkelanjutan dapat disebarluaskan ke para usahawan, 

sehingga misi organisasi untuk mengembangkan pengertian yang jelas tentang 

pembangunan berkelanjutan dapat diiaksanakan. 

e. Membuka Kantor Cabang 

Dengan adanya kantor cabang di beberapa tempat, pengembangan 

pengertian yang jelas tentang pembangunan berkelwjutan dapat dilaksanakan dan 

upaya mendorong para usahawan untuk menggunakan pengertian yang jelas itu 

sebagai kriteria evaluasi dirinya tentang kinejanya dalam pembangunan 

berkelanjutan dapat dilaksanakan. 

f. Meningkatkan Pemahaman Lingkungan 

Untuk mendorong para usahawan untuk menggunakan pengertian 

pembangunan berkelanjutan sebagai kriteria evaluasi dirinya tentang kine rjanya 

dalam pembangunan berkelanjutan, perlu diusahakan suatu pemahaman tentang 

lingkungan yang dapat mempermudah tercapainya misi tersebut. 

g. Menetapkan Fokus Area 

Fokus area yang dipilih oleh MUPB untuk melaksanakan program- 

programnya haruslah memiliki relevansi dengan strategi pengembangan 
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perusahaan anggotanya, area kebijakan yang penting d i i a  bisnis memiliki 

kepentingan, serta area d i  MUIPB dapat mengikutsertakan kekuatan dan 

keunikannya. 

h. Meningkatkan Keterlibatan Anggota 

Usaha untuk mengembangkan pengertian yang jelas tentang pembangunan 

berkelanjutan serta upaya mendorong para usahawan untuk menggunakan 

pengertian yang jelas tersebut sebagai kriteria evaluasi dirinya membutuhkan 

keterlibatan aktif dari para anggota MUIPB, dengan mengikuti setiap kegiatan 

yang dilaksanakan oleh MUIPB diiarapkan misi tersebut segera tercapai. 

5. Strategi untuk Melaksanakan M i i  Kelima Organisasi 

a. Membuat Strategi Kegiatan/Fokus Rencana Kerja 

Dalam rangka mendorong dunia usaha untuk menggunakan tujuan dan 

kegiatan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian kriteria dalam perhitungan 

untung-rugi, maka MUIPB perlu membuta suatu strategi kegiatan yang lebih 

banyak berhubungan dengan usaha tersebut. 

b. Meningkatkan Keterlibatan Anggota 

Dengan meningkatkan keterlibatan anggota terhadap berbagai program 

yang dilaksanakan oleh MUIPB, diharapkan dapat mendorong anggota untuk 

menggunakan tujuan dan kegiatan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian 
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kriteria perhitungan untung-rugi dan juga dalam konteks persetujuan 

internasional, kebijakan pemerintah dan tindakan fiskal, baik yang sekarang 

berlaku maupun yang akan datang. 

c. Peningkatan Kontribusi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan 

Strategi lain yang dapat digunakan MUIPB dalam menjalankan rnisinya 

yang kelima adalah dengan meningkatkan kontribusi h4UPB terhadap 

pembangunan berkelanjutan, peningkatan kontribusi tersebut diharapkan 

memberikan kepercayaan kepada anggota dan para usahawan untuk memasukkan 

pengertian dan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam perhitungan untung- 

ruginya. 

d. Meningkatkan Pemahaman Lingkungan 

~eningkatan' pemahaman lingkungan di kalangan bisnis maupun 

masyarakat diharapkan dapat mendorong dunia usaha untuk menggunakan 

tujuan dan kegiatan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian kriteria dalam 

perhitungan untung ruginya. 
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Tabel 13. Strategi, misi da 

M i s i  dan Strategi 

Nenjadikan pemuka usahawan sebagai 
catalisator unluk lerlaksananya pembangunan 
~erkeianjutan. 
Strategi : Ekspansi dan Diversifikasi 

Bekerjasama dengan para pembuat kebijakan 
untuk terbenluknya kerangka kondisi yang 
diperlukan dunia usaha untuk dapat me~nberi 
sumbangan yang efektif dalam pembangunan 
berkelanjutan. 
Strategi : Ekspansi dan divenifikasi 

Menjadikan pemuka usahawan sebagai milra 
pemerintah yang handal dalam pengembangan 
kebijakan tentang pembangunan berkelanjutsn 
dan implemenlasinya. 
Slralegi :Ekspanri dan Diversifikasi 

Mengcmbangkan pengeriian yang jelas tentang 
pcnibangunan berkelanjutan di dunia usaha dun 
mendorona o m  usahawan untuk meneeunakan 

V" 

pengertian yang jelas tersebut sebagai kriteria 
evaluasi dirinya lenlang kinerjanya dalam 
pembangunan berkelanjutan. 
Strategi : Ekspansi dan Fokus 

Mendorong dunia usaha unluk menggunakan 
tujuan dan kegiaran pcmbangunan berkelanjutan 
sebagai bagian kriteria dalam perhilungan 
unlung-rugi, dan juga delam konleks 
pcnclujuan intemasional, kebijakan pemerinlah 
dm tindakan fiskal baik yang sckarang berlaku 
maupun yang akan datang. 
Slralogi : Ekspansi dan Fokus 

Irogram aksi MUIPB 

Program Aksi Kegiatan 

- .  . Memperbanyak jumlah anggola 
. Memperluas disuibusi informasi 
. Membangun c i m  (Image) 
. Mempcrluas kerjasnma dengan bcrbagai pihak 
. Mengaklikan sislem informasi manajemcn 
. Membuka kantor cabang 
. Meningkatkan kctcrlibatan anggotn - Promosi dengan menonjolkan cilra 
Stralegi Diversilikasi : - Perluasan produk dan jasa - Peninekatan fasilitac baei aneeora - ~eningkatan jcnis dan &ias;produk - Membual strategi kcgiatan - Meningkatkq pemahaman lingkungan 

Strnteei Eksnansi : - ~ e r l k a n  ierjasama dengan berbagai pihak - Mempennaruhi kcbijakan pemerintah 
- ~eningkayan kontribusi terhadap pembangunar 

berkelanjutan 
Stralegi Diverslnkasi : - Pcrluasan produk dan jasa - Peningkatan jenis dan variasi produk 

Slrategi Ekspansi : - Perluasan kerjasama dengan berbagai pihak - Mempcrjelas status hukum - Peningkalan konlribusi terhadap pembangunar 
krkelanjutan. 

Sirarcei Divcrsifikasi : - ~erLasan produk dan jasa - Peningkalan jcnis dan variasi produk 

Stralegl Ekspansi : - Mem~srbanvak iumlah aneeota - ~cmkrlu&disiribLsi i n f k a s i  - Membangun cilra (Image) - Menaaktikan sistem informasi 
~ e i b u k a  kantor cabang - Meningkatkan keterlibalan anggota 

Strategi Fokur : - Mencrapkan fokus area - Meningkalkan psmahaman lingkungan 

Straicgi Elupansi : - Mmingkalkan keterlibalan anggola - Meningkatkan kontribusi lerhadal 
pembangunan berkelanjutan 

Strategi Fokus : - Menetapkan fokus area kegialan - Meningkatkan pemaham~ lingkungan 
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W. PROGRAM OPERASIONAL KEGIATAN BISNIS 
MUIPB TAHUN 1997-20001 

Berdasarkan analisis posisi organisasi saat ini yang dapat dilihat dari matrik Evaluasi 

Faktor Internal, MUIPB memiliki faktor internal yang kuat untuk mernanfaatkan peluang dan 

rnenghindari ancaman yang ada, &an tetapi berdasarkan matrik Evaluasi Faktor Eksternal, 

MUIPB baru merespod lingkungan eksternal organisasi dengan tingkat keaktifan yang 

rendah. 

Untuk dapat mengatasi persaingan dimasa kini dan masa yang akan datang, MUIPB 

harus dapat memanfaatkm kekuatan yang dimiliki oleh organisasi untuk mengatasi ancaman 

dan mernanfaatkan peluang yang ada. Berdasarkan analisis misi dan analisis SWOT berbagai 

strategi yang dapat digunakan oleh MUIPB dalam mengatasi persaingan disajikan pada Tabel 

14. 

A. PROGRAM OPERAS1 JANGKA PENDEK 

Program operasi jangka pendek dilakukan mulai tahun pertama pengembangan, dan 

diharapkan dapat diselesaikan sampai tahun ketiga pengembangan. 
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Tabel 14. Strategi jangka pendek dan menengah MUIPB 
I, I 

I! anggota II !I 

Strategi 

M e m p e r l u a s  
pasarlanggota 

Membangun citra Semua program yang dilakukan, harus menunjukkan citra organisasi yang bemawasan 

perguruan tinggi 

menyebarluaskan 

* K o n s u l t a n s i  *Tenagalapangan 
lingkungan 

* Memperbanyak 
program untuk 

1997 

Dilaksanakan secara kontinyu dengan sasaran seluruh perusahaan di Indonesia 

1998 1999 U 2000 H 2001 
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Tabel 14. Lanjutan 

* Kantor cabang di 
Sumatra 
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Tabel 14 Lanjutan 

2001 

Promosi dengan 
menonjolkan image 

*Publikasi ke 
anggota dan non- 
anggota 

Semua kegiatan dan informasi yang ada ditujukan untuk meningkatkan pemahrnan 
p e m a h a m a n  lingkungan di kalangan bisnis maupun masyarakat 
lingkungan 

m e m e c a h k a n  
p e r s o a l a n  

pemerintahan 

* P e n i n g k a t a n  
kualitas informasi 
* S i s t e m a t i k a  
p e n y a j i a n  
diperbaiki 
* K o n t i n u i t a s  
publikasi 
*Isu-isu mutakhir 
* K e c e p a t a n  
antisipasi isu 
lingkungan 

Mempengaruhi 
k e b i j a k a n  
pemerintah 

Peningkatan mutu 
dan pelayanan 

SPlir 

' P e n y e b a r a n  
informasi secara 
cuma-cuma 
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1. Program Pemasaran 

Strategi pemasaran yang dapat digunakan oleh MUIPB dalam memperluas 

pasar anggota adalah strategi baurpn pemasaran 4 P yaitu (Product, Place, Price 

dan Promotion). Akan tetapi dalam hal ini, price (harga) tidak diiasukkan dalam 

strategi MUIPB. 

a. Promosi 

Program promosi MUIPB yang dapat diiembangkan sejak tahun 

pertama pengembangan adalah : 

- penyebaran publikasi kepada perusahaan-perusahaan di pulau Jawa dan 

Sumatra. P u b h i  tersebut dapat berupa companyprofle, brosur, leaflet, 

ataupun iklan. 

- penyebaran publikasi kepada berbagai sektor industri, terutama industri- 

industri yang berpotensi besar menyebabkan kerusakan lingkungan. 

- memperbanyak program-program yang melibatkan berbagai kalangan, 

baik kalangan bisnis, masyarakat umum, maupun pemerintah. 

- membuka homepage di jaringan internet untuk menjaring anggota dari 

berbagai kalangan 

b. Produk 

Program-program h4UlPB yang dapat dilakukan dan berhubungan dengan 

produk dan jasa yang dihasilkan adalah : 

- memperluas distribusi informasi secara sektoral maupun regional. 

- membuat sistem informasi manajemen yang dapat menghubungkan antara 

anggota dengan anggota maupun anggota dengan sekretariat MUIPB 
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- memanfaatkan jaringan internet untuk mendapatkan informasi-informasi 

aktual dari luar negeri terutama dari WBCSD 

- menyediakan layanan konsultansi tentang lingkungan 

- menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan anggota baik di dalam 

maupun di luar negeri sebagai perusahaan yang ramah lingkungan 

- memperluas jasa pelayanan informasi, tidak hanya terbatas pada 

penyediaan informasi mutakhir bagi anggota tetapi kepada semua pihak 

yang membutuhkan 

c. Place (Tempat) 

- membuka kantor cabang di luar Jakarta. Dalam ha1 ini dapat 

dipertimbangkan kota di Sumatra dan Jawa sebagai sekretariat untuk 

menyebarkan program keja MLTIPB maupun administrasi anggota dan 

administrasi kegiatan 

- mengaktitkan jaringan sistem informasi manajemen yang menghubungkan 

anggota dengan sekretariat, sehingga setiap kegiatan MUPB dapat 

diantisipasi dengan cepat oleh anggota. 

- membuat hubungan SIM dengan WBCSD sehingga antisipasi isu 

lingkungan tidak terlambat. 

2. Program Penyediaan Produk dan Jasa 

Program pengembangan produk dan jasa MUPB dilakukan seperti yang telah 

dijelaskan pada program pemasaran, yaitu : 

- . memperluas distribusi informasi secara sektoral maupun regional 
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- membuat sistem informasi manajemen yang dapat menghubungkan antara 

anggota dengan anggota maupun anggota dengan sekretariat MUIPB 

- memanfaatkan jaringan internet untuk mendapatkan informasi-informasi aktual 

dari luar negeri terutama dari WBCSD 

- menyediakan layanan konsultansi tentang lingkungan 

- menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan anggota baik di dalam maupun 

di luar negeri sebagai perusahaan yang ramah hgkungan 

- memperluas jasa pelayanan informasi, tidak hanya terbatas pada penyediaan 

informasi mutakhir bagi anggota tetapi kepada semua pihak yang membutuhkan 

- mengadakan kejasama dengan pihak lain untuk menyediakan produk dan jasa 

kepada anggota 

- meningkatkan fasilitas bagi anggota termasuk fasilitas komunikasi 

- mempejelas status hukum organisasi sehingga ADJART organisasi dapat 

disahkan dengan segera. 

- peningkatan kegiatan secara kualitas maupun secara kuantitas 

Fokus area kegiatan MUIPB dibagi menjadi empat fokus area yang mencakup 

pengembangan kebijakan, dua program yang berhubungan dengan manajemen 

lingkungan dan proyek percontohan. 

1. Pengembangan Kebijakan 

a. Perdagangan dan Lingkungan 

Globalisasi bisnis dan perhatian yang kontinyu tentang lingkungan 

membuat interaksi antara perdagangan dan lingkungan dan pengaruhnya 
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terhadap bisnis internasional merupakan prioritas terpenting bagi anggota 

MUIPB. Tujuan fokus area ini adalah : 

- Memantapkan posisi MUIE'B sebagai mitra keja yang memiliki 

kredibilitas dan pengetahuan dalam area perdagangan dan 

lingkungan. 

- Mengkomunikasikan dengan anggota MUlPB bagaimana prioritas 

bisnis di agenda perdagangan dan lingkungan. 

- Berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan perdagangan dan 

lingkungan yang saling menguntungkan melalui penelitian dan 

analisis. 

Output yang diharapkan dari tujuan area tersebut adalah : 

- Ringkasan laporan studi kasus dari fokus tersebut yang 

mengarnbarkan kesimpulan untuk direkomendasikan. 

- Simposium berdasarkan kasus tersebut. 

- Adanya konsultansi dengan berbagai sektor bisnis, pemerintah dan 

organisasi perdagangan baik nasional maupun intemasional. 

b. Konsumsi dan Bisnis yang Berkelanjutan 

Tujuannya adalah : 

- Mendefinisikan dan mengkomunikasikan perspektiibisnis dimana 

terjadi perubahan dalam konsumsi dan pola produksi yang 

berhubungan yang secara praktek layak dan ramah lingkungan. 
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- Memperkuat posisi MUIPB dalam pembangunan berkelanjutan 

yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi yang 

berkelanjutan. 

- Menyediakan peluang bagi bisnis untuk mendemonstrasikan kisah 

sukses mereka dalam melaksanakan produksi dan konsumsi yang 

berkelanjutan. 

- Melihat perubahan yang te jadi pada produksi dan konsumsi yang 

layak bagi lingkungan, serta menentukan keterkaitan antara 

transportasi dan pengemasan, serta antara pengiklanan dan tingkah 

laku konsumen 

c. Isu Energi dan Iklim 

Isu iklim, serta energi adalah lingkup kebijakan pada agenda Rio 

yang menjadi perhatian dari semua perusahaan anggota. 

d. Pasar uang 

- Mengevaluasi clan mempromosikan aturan pasar uang terhadap isu 

pembangunan berkelanjutan serta ekoefisiensi, serta 

mengemukakakan informasi apa yang dapat disediakan oleh 

perusahaan yang memungkinkan pasar untuk menilai kineja 

perusahaan pada pembangunan berkelanjutan. 
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2. Strategi Bisnis dan Manajemen Lingkungan 

Tujuan MUIPB untuk berpartisipasi dalam perubahan arah bisnis, 

ekoefisiensi , tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah, sejdan 

dengan menurunkan penggunaan energi dan bahan baku, polusi dan limbah. 

MUIPB menyelenggarakan dua program untuk mencapai hal tersebut. 

a. Ekoefisiensi, tujuannya adalah untuk mebantu perusahaan mengerti dan 

mengimplementasikan ekoeiisiensi. Output yang dihasilkan adalah seminar 

dan workshop untuk mempromosikan konsep dan praktek ekoefisiensi 

b. Penilaian Ligkungan, tujuannya adalah menerapkan penilaian lingkungan 

sebagai alat manajemen resiko lingkungan yang digunakan secara rutin 

pada pengambilan keputusan investasi bagi perusahaan. Output yang 

diiginkan adalah kerangka acuan yang didasarkan pada keahlian anggota 

serta input dari perbankan, asuransi dan industri 

3. Proyek Demonstrasi 

MUPB mendukung program pendemonstrasian proposal yang 

diajukan oleh anggota yang menunjukkkan bahwa ekoefisiensi dan 

kerjasama teknologi dapat bekerjasama sekaligus mempromosikan kinerja 

manajemen yang dapat memperbaiki lingkungan. 

Kegiatan Majelis Usahawan Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan 

secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 
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1. Program-program Majelis, yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi 

bagi anggota, dan pertemuan Majelis didefinisikan sebagai bidang yang 

terpenting 

2. Program-program anggota yang diselenggarakan paling sedikit dua 

anggota Majelis dan diselenggarakan serta sebagian besar didanai oleh 

anggota dan dudukung oleh sekretariat 

3. Program-program mitra, dilaksanakan beke rjasama dengan organisasi atau 

badan nasional dan internasional. 

Penyebaran informasi kepada anggota tujuannya adalah : 

Mempengaruhi anggota untuk menerima dan mengimplementasikan 

rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh MUIPB 

Mendorong diskusi tentang isu kebijakan pembangunan berkelanjutan 

dengan menyediakan informasi, yang didukung oleh praktek-praktek yang 

terbaik sebagai contohnya, dari sektor perusahaan dan swasta: 

Memposisikan dan mengukuhkan MUIPB sebagai pelopor organisasi bisnis 

yang berkelanjutan. 

Strategi komunikasi, strategi pusat adalah menggunakan output dari 

kebijakan MUIPB dan program-programnya untuk menyediakan materi yang 

dapat mendukung pesan-pesan atau argumentasi kepada target. 

Implementasi penyebaran informasi kepada anggota dapat dilakukan 

dengan cara : 

a. Pengiriman Langsung 

Laporan-laporan kegiatan serta laporan tahunan dan publikasi lainnya 

dapat dipastikan diterima anggota, kalangan bisnis maupun pemerintah, 
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salah satu caranya adalah dengan menjamin pengiriman langsung kepada 

pihak-pihak tersebut. 

b. Menggunakan Media nntuk Berhubungan 

Media khusus yang dapat menghubungkan dengan pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjamin 

infonnasi sampai ke anggota, bisnis dan pemerintah maupun masyarakat 

luas. 

c. Mempublikasikan Kertas Rapat. 

Ringkasan dari laporan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan 

oleh MUIPB dapat digunakan sebagai media infonnasi. 

d. Laporan Ceramah 

Ringkasan ceramah yang dilakukan oleh Ketua MUIPB, Direktur 

Eksekutif, maupun Wakil tetap anggota, dapat disebarkan kepada 

masyarakat luas. 

Komunikasi dikalangan internal MUIPB dapat dilakukan dengan cara 

menerbitkan Buletin secara rut in, dan suatu saat dapat diiengkapi dengan materi 

spesial. 

3. Sumberdaya Manusia 

Sumberdaya manusia di MUIPB terdiri dari wakil tetap anggota yang 

memiliki konpetensi dalam bidang bisnis dan lingkungan serta direktur eksekutif 

dan staf MUIPB dengan kompetensi dalam bidang lingkungan. Program SDM 

yang dapat diterapkan pada tahun pertama adalah : 
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- membuat struktur organisasi yang mencakup pembagian tugas yang jelas, 

sehingga masing-masing SDM dapat mengoptimalkan peke rjaannya. 

- melakukan pengembangan SDM, khususnya staf MUIPB dengan mengikuti 

berbagai program pelatihan lingkungan seperti program pelatihan AMDAL, 

seminar ISO, ekolabel dan sebagainya 

- meningkatkan keterlibatan anggota dengan mengadakan pertemuan rutin 

anggota minimal satu kali dalam tiga bulan 

4. Keuangan 

Program keuangan yang dapat dilakukan mula-mula adalah memepe jelas status 

hukum MUIPB, sehingga MLTIPB memiliki kekuatan untuk menindak anggota yang 

tidak mematuhi ADIART organisasi. 

- mengaktiian penarikan iuran anggota dengan memberikan sangsi terhadap 

anggota yang tidak membayar iuran 

- mengalokasikan dana untuk melakukan penelitian dan pengembangan program 

maupun kegiatan bagi anggota. 

5. Penelitian dan Pengembangan 

Untuk tujuan ilrniah dan penelitian, dampak sesungguhnya dari aktifitas 

industri pada faktor ekologi seperti biodiversitas dan pola iklim global masih hams 

dipelajari. Penelitian dan pengembangan yang mendalam mengenai tanggapan politis 

yang tepat hams dilakukan. 
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Kegiatan industri mempengaruhi lingkungan dalam beberapa hal diantaranya 

: pemasaran hasil, pengalihan teknologi lingkungan pada industri dan usaha konservasi 

energi, daur ulang, pengolahan dan pengurangan limbah. Bidang-bidang industri yang 

berkaitan erat dengan lingkungan dan memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai 

dampaknya bagi lingkungan antara lain : minyak, gas, tambang dan energi, 

transportasi, komunikasi, dan turisme, industri maritim, pertanian, agribisnis, 

kehutanan, industri berskala kecil dan menengah serta industri perminyakan dan 

petrokirnia 

Dalam kegaitan penelitian dan pengembangan, MUIF'B dapat bekejasama 

dengan organisasi lain, perguruan tinggi, swasta maupun pemerintah. 

6. Sistem Informasi Manajemen 

Dalam rangka mengatasi berbagai kelemahan MUIPB dalam mengantispasi 

isu-isu lingkungan dari dalam dan luar negeri serta untuk lebih meningkatkan 

fasilitas yang diberikan pada anggota, MUIF'B seharusnya emmiliki suatu sistem 

informasi yang menghubungkan anggota dan sekretariat dan menghubungkan 

MUIF'B dengan WBCSD, caranya antara lain dengan emmanfaatkan jaringan 

internet. 

II. PROGRAM OPERAS1 JANGKA MENENGAEI 

Dalam jangka waktu tahun ketiga sampai tahun kelima pengembangan, MUIPB 

ingin memberikan masukan secara aktif pada kesadaran bangsa terhadap konsep 

pembangunan dan lingkungan serta menarik manfaat dari pengalaman dan pengetahuan 

yang ada di bidang ini dan dunia usaha Indonesia maupun dari sumber lain. 
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MUIPB menyadari problem bahwa Indonesia adalah negara berkembang dan 

meletakkan pembangunan ekonomi pada tingkatan yang sama dengan perlindungan 

lingkungan. Dampak negatif dari pembangunan ekonomi pada sumberdaya alam dan 

lingkungan dapat dikurangi bila sumberdaya dam dimanfaatkan secara bijaksana dan 

tindakan pengamanan dilakukan pada lingkungan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, 

MUIPB mengusulkan sistem insentif dan denda, pengawasan polusi, rencana tindakan 

darurat, dan program konservasi. 

Kepada pemerintah, MUlPB bemaksud menyampaikan : 

- Azas-azas pedoman, pandangan, kebijakan tentang lingkungan dan strategi untuk 

mencapai pembangunan sambil menjaga lingkungan, baik regional maupun nasional 

- Kompilasi dari aplikasi praktis dari wawasan lingkungan 

- Usulan untuk memperkuat kebijakan dan peratutan pemerintah dalarn hal 

lingkungan. 

Program-program jangka menengah MLTIPB untuk masing-masing kegiatan adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemasaran 

Untuk kegiatan jangka menengah, MUlPB akan membuka kantor cabang di 

tempat lain, terutama di pulau Jawa, apabiia memungkinkan juga akan dibuka kantor 

cabang di Sumatra untuk mengakomodasi perusahaan di luar Jawa. 

2. Program Penyediaan produk dan Jasa 

Untuk jangka menengah, MUIPB menyediakan konsultansi mengenai 

lingkungan perusahaan, dikuhusukan kepada anggota maupun non-anggota yang 
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memerlukan. MUIPB memiliki Tim pakar yang dapat melaksanakan program 

tersebut. 

Penyediaan tenaga lapangan untuk membantu perusahaan dalam mengatasi 

permasalahan di lapangan, maupun untuk menerapkan program-programnya di 

lapangan. 

MUIPB melaksanakan proyek demonstrasi berbagai fokus kegiatan yang 

diajukan oleh anggota yang membuktikan bahwa ekoefisiensi dan teknologi dapat 

bekejasama sekaligus mempromosikan kine rja manajemen yang dapat memperbaiki 

lingkungan. 

3. Sumberdaya Manusia 

Keqasama dengan lembaga pendidikan dalam penyediaan tenaga lapangan, 

konsultansi lingkungan maupun pengembangan sumberdaya manusia tentang 

lingkungan. 

4. Penelitian dan Pengembangan 

MUIPB berusaha secara aktif untuk mengembangkan program-programnya 

yang mempengaruhi strategi bisnis anggota, dan berusaha untuk menciptakan suatu 

kondisi yang kondusif bagi perkembangan perusahaan anggota khususnya. 

5. Sistem Informasi Manajemen 

Di masa yang akan datang, sekretariat tidak hanya mengurusi masalah 

administratsi anggota dan kegiatan serta infonnasi saja, akan tetapi dapat dijadikan 

sebagai narasumber pennasalahan lingkungan bagi anggota organisasi. 
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VIII. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh MUTPB sebagai suatu 

Lembaga Swadaya Masyarakat yang berwawasan lingkungan, organisasi telah melibatkan 

program kerja anggota yang menandai posisi kebijakan dan kemudian diiomunikasikan 

kepada anggota dan selumh pihak yang terkait. melalui program komunikasi dan 

didukung oleh program pelatihan dan pendidikan. Dalam menjalankan misi organisasi 

untuk bekerjasama dengan pembuat kebijakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk 

mengamankan kerangka kebijakan dan peraturan yang dapat mendorong pemsahaan 

anggota beroperasi pada tingkat keuntungan yang diinginkan, disamping mengamankan 

lingkungan dan berkontribusi terhadap keberlanjutan masa depan. Dengan berbagai 

kegiatan yang telah dilakukan, MUIPB telah mengembangkan pengertian yang jelas 

tentang pembangunan berkelanjutan di dunia usaha. Melalui MUTPB pemsahaan- 

pemsahaan anggota dapat membagi pengalaman dan keahlian mereka kepada anggota 

lainnya. 

Matriks evaluasi faktor internal dan matrik evaluasi faktor ekstemal, meunjukkan 

posisi organisasi saat ini dari segi internal maupun eksternal. Berdasarkan matrik 

tersebut, MUTPB memiliki kekuatan internal, dengan nilai total skor faktor internal 

sebesar 2.703, akan tetapi belum mengantisipasi lingkungan eksternal secara proaktif 

yang ditunjukkkan oleh nilai total skor faktor ekternal hanya sebesar 2.62. Dengan 

demikian berbagai strategi yang disarankan kepada MUPB adalah strategi yang 

memanfaatkan kekuatan internal untuk proaktif terhadap pembahan eksternal. Analisis 

SWOT telah mengemukakan kekuatan, kelemahan yang dimiliki organisasi dan peluang 
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serta ancaman yang h a s  dihadapi organisasi. Sasaran organisasi berdasarkan analisis 

SWOT tersebut adalah organisasi ingin memberikan masukan secara aktii pada 

kesadaran bangsa terhadap konsep pembangunan ligkungan, serta bermaksud 

menyampaikan azas, pedoman, pandangan, kebijakan tentang lingkungan dan strategi 

untuk mencapai pembangunan sambil menjaga lingkungan, baik regional maupun 

nasional, kompilasi dari aplikasi praktis dari wawasan lingkungan, serta usulan untuk 

memperkuat kebijakan dan peraturan pemerintah dalam ha1 lingkungan. 

Strategi yang direkomendasikan kepada MUIPB untuk jangka pendek antara lain 

mempejelas status hukum organisasi agar memiliki kekuatan dalam menjalankan 

berbagai aktivitasnya, melakukan promosi intensif untuk meningkatkan jumlah anggota 

dengan menyebarkan publikasi secara kontinyu dan tersebar luas, menetapkan fokus area 

kegiatan, yang berdampak terhadap kegiatan bisnis pemsahaan anggota serta dapat 

mempengmhi kebijakan pemerintah dalam bidang ligkungan. 

Strategi jangka menengah lebii diarahkan kepada pembukaan kantor cabang 

ditempat lain, perluasan produk mencakup konsultansi lingkungan dan penyediaan tenaga 

lapangan serta secara aktif memecahkan masalah lingkungan secara regional, nasional 

serta internasional 

B. SARAN 

1. Pengalokasian dana untuk prgram perielitian dan pengembangan perlu segera 

dilakukan, agar antisipasi masalah lingkungan oleh MUIPB dan penyebarluasan 

kepada anggota tidak terlambat. 
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2. Memperluas wawasan MLTIPB dengan masalah bisnis yang berkaitan erat dengan 

masalah lingkungan. 

4. Mengusahakan penyebaran informasi dan publikasi secara rutin dan dengan 

kualitas yang lebih baik, baik dari segi keluasan isi maupun format. 

5.  Meningkatkan keatraktii dalam mengantisipasi isu lingkungan yang berasal dari 

luar negeri untuk menjaga citra Indoensia umumnya di dunia perdagangan dan 

lingkungan internasional. 
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Lampiran 1. Penlahaman konsumen terhadap isu-isu lingkungan 

* Data diperoleh dari hasil kuisioner terhadap 36 orang responden dengan latar belakang 
pendidikan minimal S1. 

Data diuji dengan uji non-parametrik yaitu uji Kai-kuadrat. 

Variabel lingkungan yang diperhatikan terdiri atas : 

A : Ekoefisiensi dalani bisnis 
£3 : AMDAL untuk perencanaan bisnis yang ekoefisien 
C : Produksi bersih 
D : Perigelolaan lingkungan hidup 
E : Teknologi air bersih 
F : Keragaman hayati dan ekosistem 
G : IS0 14000 
H : Agenda 2 1 Indonesia 
I : Hutan kota di kawasan industri 
J : Ekolabel dalam bisnis 

* Derajat bebas yang digunakan : 
- (2-1) x (10-1) = 9 

* Dengan persamaan Eij = ninjln diperoleh frekuensi-frekuensi harapan, dimana ni= total 
kolom, nj =total baris. n =total 

Nilai pada tabel kai kuadrat dengan derajat bebas 9 dan taraf nyata 0.005 adalah 23,589 
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1. Pemahaman konsumen terhadap lingkungan 

Data diperoleh dari pertanyaan No. l pada kuisioner terhadap 36 orang responden, dengan asumsi menjawab A dan B paham, 
sedangkan C dan D tidak paham 

I-lipotesis : 
Ho : Konsumen memahami isu-isu lingkungan 
H 1 : Konsumen tidak memahami isu-isu lingkungan 

Statistik Uji : 

Keputusan : 

Karena 72 lebii besar dari X2 0.995 = 23.589, kita dapai menolak Ho pada taraf nyata 0.005. Jadi kesimpulannya bahwa konsumen 
tidak memahami Iingkungan. 
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3. Ketertarikan konsumen terhadap lingkungan 

Data diperoleh dari penanyaan No.2 pada kuisioner terhadap 36 orang responden. 

Hipotesis : 
Ho : Konsun~en tenarik denyan isu-isu lingkungan 
HI : Konsumen tidak tertarik dengan isu-isu lingkungan 

Statistik Uji 

Keputusan : 

Karena 23.2 lebih kecil dari X' 0.995 = 23.589, kita dapat menolak Ho pada taraf nyata 0.005. Jadi kesimpulannya bahwa 
konsumen tertarik terhadap masalah lingkungan. 
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Lampiran 2. Kuisioner Majelis Usahawan Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan (MUIPB) untuk 
Konsumen 

Majelis Usnhawan Indonesia untuk Pembanpunan Berkelanjutan (MUIPB) didirikan pada bulan Mei 1992 oleh 
para usahawan Indonesia ynnp pduli terht~dnp lingkungan dengan M. Hasan sebagai ketua juga sebagai anggota 
WorldBusiness Council for S~isroinoble Developmor~ (WBCSD). MUIPB menyadati petlunya pembangunan 
berkelanjutan dan berkeinginnn untuk berl,ar?isipasi dalam pembangunan Indonesia dengan mendorong para 
usahawan agar berperan selio dengnn oktif dalnm usaha dan kegiatan untuk tetcapainya pembangunan 
berkelanjutan. 

'I 
Misi MUIPB adalah menjadihn peniuka usahawnn sebagai katalisastor untuk terlaksananya pembangunan 
berkelanjutan, serta beke~:jnsnmn dengan piIra pembuat kebijakan untuk terbentuknya ketangka kondisi yang 
diperlukan dunia usaha untuk dopat membe~i sumbanpan yang efektif dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam 
hubungannya dengan ha1 di atus MUIPB perlu melakuknn suatu selJasseslment tethadap program-program dan 
kegiatnn-kegiatan yang telali dilnkukm selnnx~ ini dalam rangka menetapkan strategi jangka pendek dan jangka 
menengah dalam pelaksnnni~n programnyn di Indonesia. 

Biodata pengisi kuisioner : 

Pendidikan 
Umur 
Jenis Kelamin : 

I. PEMAHAMAN TENTANG ISU-ISU LINGKUNGAN 

A. Eko-efiuienui Dalam Bisniu 

I .  Apakah snuda1.a mengetahui tentang ekoefisiensi ? 
a. Pe~n~ali mengikuti scminar/diskusi/pelatihan ekoefisiensi 

Sebutkan .... 
b. Pemah membacdmendengar dan memahami ekoefisiensi 
C. Pelnah mambacdmendengar tetapi tidak memahami ekoefisiensi 
d. Tidak lahu 

2. Bngaimana ke~erlarikan saudarn pada ekoefisiensi 
...... a. Te~?o~.ik. knrena 

b. Tidnk ~ertarik, karena ...... 
3. Bili~ dikaitkan dengan perdagangan intemasional, menumt saudara apakah 

ekoefisiensi tersebut bermnnfaat 
a. Bermanfaat karena dapat bersaing dengan p , m a h a a n  kompetitor 
b. Melupaknn keharusan yang mengikat 
C. Be~nii~nlhal untuk meningkatkan mutu 
d. Lain-li~in, sebutkon ... 

4. Bilnrnana SauiI;~ril diundnng bntuk mengiiuti seminar tentang Ekoefisiensi Dalam 
Bisnis, mnki~ : 
a. Dengiln antusias akan ikut 

.... b. Masih banynk pertimbnngan, sebutkan 

http://www.mb.ipb.ac.id



C. 'l'idnk ikut 
5. Apilkah Saudi~lx meninhami kepentingan ekoefisiensi dalam pembangunan 

berkelanjutan di lndonesia 
..... a. Memahami, ynitu 

b. Tidak ~nemahami. 
6. Setelnh menpikclti seminar atnu loknkarya tentang ekoefisiensi dalam bisnis, apa 

yang anda har:~plinn ...... 
il . 
b. 
C. 

d. 
7. Apa yang Saudi~ra hnrapkan dari MUIPB untuk menambah pemahaman Saudara 

teniang ekoefisicnsi 7 I 

n. Penyebaran inlbrmasi tentang ekoefisiensi 
b. Pelntihan ekozlisiensi 
c. Lokakarya ekuefisiensi 

B. AMDAL untulc Perencnnnr~~l Bivniu ynng Elcocfiuicnsi 

1. Apakah saudal.;~ mengetahui tentang AMDAL 7 
a. Pelnail mengikuti seminarldiskusilpelatihan AMDAL 

Sebuthan .... 
b. Pnn:rll membacalmendengar dan memahami AMDAL 
C. Pclnill~ membaca/mendengar tetapi tidak memahami AMDAL 
d. 'I'idi~l; 1i1hu 

2. Bagnimana ketcrtarikan saudara pnda AMDAL 
a. . Tertnrik, karena ....... 
b. Tidak tc~tn~ik ,  karena ...... 

3. Bila diiaitkan duiigan perdagangan intemasional, menurut saudara apakah AMDAL 
tersebut berma~~lba! 
a. Belmiinfaat karena dapat bersaing dengan perusahaan kompetitor 
h. Merupi~kan keharusnn yang mengikat 
C. Be~mnnfnnt untuk meningkatkan mutu 
d. Lain-lain, sebutknn ... 

4. Bilnmonn Saudi~ro diundang untuk mengikuti seminar tentang AMDAL untuk 
Perencanann 13isnis yang Ekoefisiensi, maka : 
a. D e n y 1  antusias akan ikut 
b. Mosih lranyak pe~limbangan, sebutkan .... 
C. Tidal; ikut 

5. Apakah snud:~ra memahami kepentingan AMDAL dalam pembangunan 
berkelanjutan cli Indonesia 
a. Memehami, yaitu ..... 
b. Tidak memahami. 

6. Setelilh mengikuli seminar atau lokakarya tentang AMDAL,dalam bisnis, apa yang 
..... anda harapkm. 

a. 
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d. 
7. Apa yang Snudi~ra harapkan dari MUIPB untuk menambah pemahaman Saudara 

tentnng AMDAI. 1 
a. Penyebaran infonnasi tentang AMDAL 
b. Pelatihan AMDAL 
c. Loknkalya AMDAL 

C. Produksi Bersih 

1. Apaknh saudara mengetahui tentang produksi hersih 7 
a. Pernoh ~nengiliuti seminarldiskusdpelatihan produksi bersih 

Sehulkan .... 
b. Pernah memhncdmendengar dan memahami produksi bersih 
c. Pel.nilh memhacdmendengar tetapi tidak memahami produksi bersih 
d. Tidal; lahu 

2. Bagaimanu kctcrtarikan saudarn pada produksi bersih 
a. l'ertnrik, kawnn ...... 
h. . l'iduk tcnarik, knrena ...... 

3. Bila diiaitkan dcngm perdngangan intemasional, menurut saudara apakah produksi 
bersih tersebut helmanfaat 
a. Bellvanfaat karenn dapat bersaing dengan perusaham kompetitor 
b. Merupaknn keha~usan yang mengikat 
c. B e ~ i i i ~ ~ n h a t  untuk meningkntkan mutu 
d. Lain-bin, sebutken ... 

4. Bilamana Sauthll.:~ ditmdimg untult mengihuti seminar lentang produksi bersih dalam 
bisnis,.mnka : 
a. Den@;ui untusins ilkan ikut 

.... b. Masill hunyak pertimhangan, sebutkan 
c. 'Yidak ikut 

5 .  Apakah snud:lri~ memahami kepentingan produksi bersih dalam pembangunan 
berkclanjutan cli Indonesia 
a. Menl~~l~;~nii ,  yailu ..... 
h. 'Tid;~k ~nomahi~mi. 

6. Setelah mengiko~i *minx atau lokaknrya tentang produksi bersih dalam bishis, apa 
yang anda hal.;lpksn ...... 
a. 
b. 
C. 

d. 
7. Apo yang ancli~ 11;lrapknn dari MUIPB untuk menambah pemahaman Saudara 

tentang produksi hcrsili 1 
a. Pen!.cha~.an inlb~masi tentang produksi bersih 
h. Peli~lillili~ prodl~ksi bersih 
c. Lokak;~iya produksi bersih 

I 
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D. Pengelolaan Lingltungan Hiclup dan Pembangunan Berkclanjutan 

1. Apakah saudiu.a mengetahui tentang pengelolaan lingkungan hidup dan 
pembangunnn herkclanjutan ? 

a. Panali ~lieng'ikuti %minar/diskusiilatihan pengelolaan lingkungan hidup 
dan pcmbangunnn berkelnnjutan 
Sebutk~n .... 

b. Pe~nilh n~cmbucdmendengnr d m  memahami pengelolaan lingkungan 
hidup dnn pembanynnn berkelanjutan 

c. Pernilh membacdmendengar telapi tidak memahami pengelolaan 
lingkungan hidup d m  pembnngunan berkelanjutan 

d. Tidak tnhu 
2. Bnguimnno kclcrtarikan snudara padn pengelolaan lingkungan hidup dan 

pembanynan herkelnnjutan ? 
a. Tertalik, karena ...... 
b. Tidok lcrtarik, karena ...... 

3. Bila dikaitkan dcngan perdagnngan 'intemasional, menurut saudara apakah 
pengelolaan lin$ungan hidup dnn pembangunan berkelanjutan tersebut bennanfnat 
a. Belmilnfaat karenn dapat bersaing dengan perusahaan kompetitor 
b. Meruplkan kehnlusan yang mengikat 
c: Bern~anlbet untuk meningkatkan mutu 
d. Lain-lain. sebutkan ... 

4. Bilamano sauili~nl diundang untuk mengikuti seminar tentang pengelolaan 
lingkungan hidup dan pembengunan berkelanjutan, make : 
a. Uengnn antusias akan ikut 
b. Mi~sih h;u~yak pertimbnngan, sebutkan .... 
c. . Tidilk ikut 

5. Apilki~h saud;lnl memahami kepentingnn pengelolaan lingkungan hidup dalam 
pemhangwtln hclkclanjutan di Indonesia 
a. Mem;~liami, ynitu ..... 
b. Tidi~k ~ncmahami. 

6. Setelall mengikuli seminar atnu lokakarya (entang pengelolaan lingkungan hidup dan 
pembangunw lrcrkelanjutan dalam bisnis, apa yang anda harapkan ...... 
a. 
h. 
C. 

d. 
7. Apa yong  and:^ hrlrnpknn dnri MUIPB untuk menambah pemahaman Saudnra 

tenlnng pengcloloun lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan ? 
a. Pen!.charnn infbrmasi tentang pengelolaan lingkungan hidup dan 

puld~:llipilnun berkclonjutan 
h. I'clil~illan pcngelolilan lingkungan hidup den pembangunan berkelanjulan 
c. Loklktl~?.;~ pengelolann lingkmgan hidup dan pembangunan berkelanjutan 
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E. Tclmologi Air Bersil~ 
' I  

1. Apakah saudala ~nengetahui tentang teknologi air bersih ? 
a. Pe~ni~li  ~nengikuti seminar/diskusi/pelatihan teknologi air bersih 

Sebutkan .... 
b. Pe~ni~li mcmbacdmendengar dan memahami tentang teknologi air bersih 
c. Pem;~li iiiembncdmcndengar tetapi tidak memahami tentang teknologi air 

bersih 
d. Tidi~h 1;11it1 

2. Bagnimann kelcrlarikan saudara pndn teknologi air bersih 
a. Terhrik, karena ...... 
b. Tidak lertarik, kareria ...... 

3. Biln diinitkan c l c ~ ~ p n  perdagangnn intemasional, menurut saudara npaknh teknologi 
air bersih terschul bermanfaat 
a. Be~n i i~~ l l i~ i~ l  kercna dapnt bersaing dengan perusnhaan kompetitor 
b. Mcrup;~h;~~i kehaiusan yung mengiknt 
C. Berni;!lili~;~l uiituk nieningkatkan mutu 
d. Lain-lain, sebutkan ... 

4. Bilamann saud;~r;~ diundang untuk mengikuti seminar tentang teknologi air bersih 
dnlnm bisnis. 11i;lka : 
a. De11g;ln antusias nknn ikut 

.... h. Mnsih biinyak perlimbangan, sebutkan 
C. 'Tid;~k ikut 

5.  Apakilh snud;~~.;~ memnhnmi kepentingan teknologi air bersih dalam pembangunan 
helkelanjutan ili lndonesii~ 
a. Meni;~li;mii, yaitu ..... 
b. Tidak menlahami. 

6. Setelnh mengikuti seminar atnulokakruya tentang teknologi air bersih dalam bisnis, 
...... npa yong anda 1i;il.spknn 

a. 
b. 
C. 

d. 
7. Apa yang andi~ liarapkan dnri MUIPB untuk menambah pemahaman Saudnra 

tentang teknologi air bersih ? 
11. Pen!.cha~'nn info~masi tentang teknologi air bersih 
b. Pelo~il~;~n aknologi air bersih 
c. Lok;~kai-\.u teknologi air bersih 

1. Apakah saudar;~ ~~icngetahui tentang keragaman hayati dun ekosistem ? 
8. Pe~n;~lr mengikuti seminar/diskusi/pelatihan keragaman hayati clan 

ekosislc~n 
.... Sehuthnn 

b. ' Peiii;ll~ mcmbicdmendengnr dan memnhami keragaman hayati dan 
ekosis~cm 
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c. Pemi~li rnambacdmendengar tetapi tidak memahami keragaman hayati dan 
ekosistc~n I 

d. Tidak tahu 
Bagaimana kcteliilrikan snudara pada keragaman hayati dan ekosistem 

...... a. Tertar~k. karma 
b. Tidak tertarik, knrena ...... 
Biln dikoitkan dengan perdagangan internasional, menurut saudara apakah 
kerilgaman h~lyilli don ekosistem tersebut bemanfaat 
11. Bernlanli~i~t karcnn dapal bersning dengan perusahaan kompetitor 
b. Menlpakan kehn~uson yang mengiknt 
C. Bcrmi~nli~at untuk rneningkalkan mutu 
d. Lain-loin, scbukun ... 
Bilamana Saudal;~ diundang untuk mengi i t i  seminar tentang kergaman hayati dan 
ekosistem, maka : 
a. Dengan antusias &an ikut 
b. Masih hanyak pelzimbangan, s e b u t k i  .... 
c. Tidak ikul 
Apakah saudalx mcmahnmi kcpenlingan keragaman hayati dan ekosistem dalam 
pe~nbanguna~i bclkclanjutan di Indonesia 
a. M c ~ i ~ a l ~ ~ ~ m i ,  ynitu ..... 
b. Tidok memahami. 
Seteluh mengikuti seminar atau lokaknrya tentang keragaman hayati dan ekosistern 
dalam bisnis, apa yang anda harapk an...... 
a. 
b. 
C. 

d. 
Apa yang ~ I I I ~ I I  1i;lrapkan dari MUIPB untuk menambah pemahaman Saudara 
[entang kenlgaman hayati dan ekosistem 7 
a. Penyehnrin info~masi tentnng keragaman hayati dan ekosistern 
b. Pelatiliiln keragaman hayati d m  ekosistem 
C. Lokak~~ya  keragamnn hnyati dan ekosistem 

Apakah snudara incngetahui tentang IS0 I4000 1 
a. Peniali mungikuti seminar/diskusi/pelatihan I S 0  14000 

Sebutku~i .... 
b. Paiii~li ~nsmbncillmendengar dan memahami I S 0  14000 
c. Peinilh mcmbaca/mendengnr tetapi tidak memahami I S 0  14000 
d. Tidak toliu 
Bagilimnni~ kcta.l;~l.ikan suudara pada I S 0  I4000 
:I . 'I'ar~arik. karena ...... 
b. Tidak tcrtarik, karenn ...... 
Bili~ diknitkun (lcngun pcrdi~gangan internasional, menurut saudara apakah I S 0  
14000 tenehut hcnnnnfanl 
a. B~nnunlil:lt!iarena dapnt bersaing dengan pemahaan kompetitor 
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b. Mcrupnkn kehmusan yang mengiknt 
C. 13ermanli1at untuk nicningkntkon mutu 
d. Lain-1i1i11, sebutkan ... 

4. 13ili1rnnni1 pcrusi~hoan saudara diundang untuk mengikuti seminar tentang IS0 
14000, maka : 
a. Dcngw antusins ilkan ikut 
b. Milsih hilnyak patimbangnn, sebutknn .... 
C. 'l'iduk ikut 

5. Apaknh si~udur;~ memi~lii~mi kepentingnn I S 0  14000 dnlam pembnngunan 
belkolanjuton di l~~donesia 
a. Mom:111:1mi, yaitu ..... 
h. 'l'idi~k ~ncmahanii. 

6. Setcl~lh niwgikuli scminru. atuu loknkiuyo tentang I S 0  14000 dalam bisnis, apn ynng 
ilndo i~i~r i~phi~n .... 
il. 
h. 
C. 

d. 
7. Apa yang ilndi~ I~;~r;lpkan d:wi MUIPB untuk menambah pemahaman Saudara 

tcntanp IS0 14000 ? 
a. I'c~~yehiir:~n inlL~nii~si tentang IS0 14000 
h. I'oli~til~i~~l IS0 14000 
C. L o k a k i ~ ~ y ~  IS0 14000 

H. Agenda 21 tndoncsia 

I. Apakilh sautli~~.a nlongchhui tentang agenda 2 I Indonesia 
;I, I'urni~li lncngikuti saminurldiskusilpelatihnn agenda 21 Indonesia 

Sc1>i1tk:111 .... 
h. l'ornnb ~ ~ l c ~ ~ i b a c n l n ~ a n d e n ~  dan memahami agenda 2 1 Indonesia 
C. I'cnlnh ~iumbacitlmendengar tetapi tidak memahami agenda 21 Indonesia 
d. Tidak ti111u 

2. Ragoi~nima keterlarikln saudnrn pnda agenda 2 1 Indonesia 
11. 'I'crtarik, hi~reno ...... 
h. 'I'i~lilk ~crti~rik, lii~reili~ ...... 

3. I3ila d ikai tk :~~~ dcl~giln p~rdagilngiln i~~tctnnsional, menurut saudnra apakoh agenda 
2 I Indoncsi;~ ~crsc1>~11 benni~nli~i~t 
il. 13crma11li1111 korcni~ dilpilt bclsaing dengan p e ~ s a h a a n  kompetitor 
h. Morupi~ki~n ke1111rusun ylmg mengikot 
C. Bu 'mn~l l i~ ;~~  unmk meningkntkan mutu 
d. I.;~in-lain, scbutki~n ... 

4. I3ili1rni1ni1 Siiudill.il di~~ndi~ng unt~k niengikuti seminar tentnng Agenda 2 I Indonesia, 
lllilkil : 
i ~ .  l)c11gi111 i~~tliisiils ilki111 ikut 
h. Milsill l~;ln!;~k ~pcrtimhi~ng;~n, sebutkan .... 
C. ' l ' i ~ l ~ ~ h  i k u t  
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5 .  Ap;~k;~h snui1111.a ~~lcmahami kcpentingon Agenda 21 Indonesia dalam pembanynan 
belkclnn,iul;~n di 111donesi:l 
11. Momnhnmi, yaitu ..... 
h. l'idak ~ncmuhumi. 

6. Seteli~h mengikuti seminilr titau loknkarya tentang Agenda 21 Indonesia dalam 
bisnis, npu y n g  ;~ndn hn~'npkan ...... 
a. 
h. 
C. 

d. 
7. Apa yong 11ndi1 harapkan dari MUIPB untuk menambah pemahaman Saudara 

tentiing Agc~ldil 2 1 lndoncsii~ I 
:I. I'cnyeh;ll.;ln inlo~nni~si tentang Agenda 21 Indonesia 
h. Pcl:ltill:ln Agenda 2 1 Indonesia 
C. Loklkuly~ Agenda 2 1 Indonesia 

1. Hutan Kota ~ l i  Kawasan Inilustri 

1. Apilk;lh si~odnrn ~ncngetnliui tentang hutan kota di kawasan industri 1 
a. I'cmnh ~nengiLuti seminar/diskusipelatihan hutan kota di kawasm industri 

Sclrutki~n .... 
h. l'crn1111 mcmbnce/n~e~~dengnr dan memahami hutan kota di kawasan 

i~ltlustri 
C. I'cmnh 1ncn1b~c:i11nc11deng~]'tctnpi lid& memahami hutan kota di kawasan 

inilustri 
d. 'l'idak 1:11nu 

2. I311gaimana ketcr~i~riki~l~ S ~ I U ~ L I I . ~  pnda hutan kotn di kawasan industri 
;I. , 'I'cl.tilrik, kilren:~ ...... 
b. 'l'idak ~c~.ts~.ik, k;~rcnn ...... 

3. 13iIa dikaitk:ln dcnpn  pcrklgangan internasional, menurut saudara apnkah hutan 
kotn di kn\\.;~son indnstri tersebut bermanfaat 
il. 8crm1111lsi1I knrena dapnt bersaing dengan perusaham kompetitor 
h. Muup:~kan kehilrusnn yang mengikat 
C. Bc~ini~nk~nt untuk meningkatknn mutu 
d. Lain-lain, scbutk~~n ... 

4. I3ilam:1na S;~udi~r;~ diundang untuk mengkuti seminar tentang hutan kota di knwasnn 
industri, 1n11kn : 
a. 1)cngall antusins akan ikut 
h. M:lsih hany:lk pcrtimbungun, sebutkan .... 
C. 'l'i~li~k i k ~ ~ t .  

5. Apnk~h snudel.;~ ~ncmahami kepentingon hutm kotn di kawasan industri dn lm 
pembangun;~n hclkclanjutan di lndonesia 
11. Mcm;~l~;~mi, yaitn ..... 
11. 'l'i~111k ~ n c n ~ ~ ~ h a m i .  

6. Scwl1111 rnc~~g ik t~~ i  semin:lr alau lokaknrya tentang hutan kota di kawasan industri. 
"1121 yang S i ~ l ~ d i ~ r . ~  I ~ : I I . : I ~ ~ I I I I  ...... 
a. 
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h. 
C. 

d. 
7. A ~ ; I  yong 11ndi1 hal.i~pk~n dari MUIPB untuk menambnh pernuhaman Saudarn 

tcntang huhn ko~n di ka\vasan induski 7 
a. Pcn)'eharan info~masi lentang hutan kota di kawasan industri 
b. Pclotili;~~~ lintan kola di kawnsan industri 
C. Lokaki~~y  hutan kota di knwasnn industri 
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Lanipiran 3 .  Hasil pengolahan faktor internal dengan PHA 

182 

Er:r:w!r-l. I:ht~i.ce V e r s i o n  H.( 

K I .  I 51ir1 K:RPAHIL..I DRIVING 
Si:) MI. .! J C!T) ( ?;.@I) ( 3.0) ( 3 . M )  I. - 0  
:;:i ij "1. [,j I..! (1 I,,! ll l . m  ( ?:.a) 1.0 
Ciil:)Idi I. . 0 .3 . 0 
~ : : ( ~ I F - ' K I ~  1: I,., 1.' 3.0 
r:>t:,: :r 1,) I l'%1[:; 

!-lat:.t-.:i.:.: en'Lr.y i.ndi.cal:es tl-1a.l. ROW e lement  i s  
1 EIILJNI-I..Y :.3 MODERATELY 5 S'TRONGLY 7 VERY STRONGLY 9 EXTREMELY 

ii inra IMF'OK"I'RN5' .than CC'ILIJMN e lemen t  u n l e s s '  enc l o s e d  i.n p a r e n t h e s i s .  

GOAL: Jl.ldgmen.t 1Fakl:or-f a k  t o r  i n t e r n a l  

I>RIVXNL:: F:. a .. .. jr-f ak t o r  pendorong 

k:RPAHII 1: Kapabi  l i k a ~ / k o m p e . h e n s i  o r g a n l s a s i  
k::Et:I.)iU"hl l ieki.Iatan organi .sas i .  
:::-:D ir.ll!,JlJT? Gt.m~lxrdaya berwu.j~.ld 
:;DM Sumber-daya n l a n ~ ~ s i a  
SI)'TWL.!JlJl? L3umberdaya t i c l ak  berw\.1.j1.ld 

F'RIOHITIES 
G?.O??(n 
$13 WL!JI..II:) - 
G? . I E3:'J 
Sl'>'I'WL.!JLJl:) 
ti1 ., 27 1 
snrl 
a. 542 
k:AI":aAHI I.. I 
el . 1.1 4 
I:)K I VI NC:: 
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,:JL.IIIBMENTS WITH F:ESF'ECT TO 
SD \rj\JJ(JD .:: I..lfl<::IJR'l"RN .:: GORL 

Mii.l.ri.?: V I - I~ I - .~  i.ndit:ates tha t .  HOW element. i s  
I EOLJRLL..Y 9 Ml3DERM-EL.Y 5 S'I-HONGLY 7 VERY STK0NGL.Y 9 EXTREMELY 

 or-e I t'IP[:JRTf>NT t h e n  COL..L!Mhl element: Lln l e s s  e n c l o s e d  i n  p a r e n t h e s i s .  

0I~IRL: J~.~dgnter~t Faktor--.-. faktor- i n t e r n a l  

fil~~("('j-l-fi r a s i  an t~c jo ta  
I:!I\NR .. .- cli.~k.i.ingan clarla apki.r idc~ 

q -  -.. in.forlnarr-i. pembangunan b e r l : e ' l a n j ~ t t a n  
k:AN'T'[!R --- L.. o 1.; a s  i. C:. an ,l:n r- 
IIORESPOW koresl :>ondensi  dalam dan l u a r  n e g e r i  
SD WI.J,:ll!S> --- SurnbercJaya berw l -~ jud  
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,:lI.)IIGIYENT'S W I T t i  RESPECT TO 
SDTI*Il!JIJD .:: KEKUATAN : GOAL 

k:E'l'l.!h QI\1(s(:$O'l'& AI<SES HUEILJNGAN A E S I  KHEDTNI L. SEKTOf 
it:: I:: "1- 1.1 n 5.2 9 . 4  1 - 8  ( 3 . 0 )  1.61 4 . 1  
I?NOl:5C374 1. . G? ( 2 . 9 )  l . U )  ( 2 . 2 )  ( 1. 
(?,I~SES 1 .G? ( 2.4) .I . 61 3 .  0 
I-II.!RI!NGfiN 2 .3  I . 0  2 . S i  
RI<:SI 1.7 1 . 0 
b:. . 

% k: I.) T 13 1 1.. 1.8 
C; I! I.:: -r Cl R 

i-la.l:u-1.~: er~ l t - .y  i . n d i . c a t e s  t h a t .  RUW e l e m e n t  i.s 
I IEGlL.!AI 1.-Y 3  MODERfi'l-El-Y 5 5TFIONGL:Y 7 VERY 5.1-RONGLY ? EXTKEME1.-Y 

nil:,lF.e :IIYF"C~R'i"RI\IT .khan COI L.!MN e l e m e n t  i r n l e s s  e r ! c l o s e d  i.n p a r e n t h e s i s .  

P R I O R I T I E S  
~3.228 
F: E "r I.! 6) 
E'7 " (i377 
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E x p e r t  C h o i c e  V e r s i o n  8.1 

JUDGMENTS WITH RESPECT TO 
SDM .( 1b:EKUATAN <: GOAL 

Ma.l..r'i.;.: e n t r y  i . n d i c a t e s  i-hat. ROW e1ernen.t  is 
I EOI.!fiI I...Y ' :'I: MODERATEI-Y 5 S'1'HUNGI.-Y 7 VERY STRONGLY 9 EXTREME1.-Y 

niore IMP17fl'rANT .tt.lan CClL ... LIMN e l e m e n t  r.wl ess e n c l o s e d  i n  p a r e n t h e s i s .  

GOAL.: Jn t Jgmen t  FaL . tn r - f  a k t o r  i n t e r n a l  

I)IF~EI,:'TUH c - l i r e k t u r  e k s r k . u i ' c f  
I ..t"..l L,n ,.. .. . Icon~pe.kensi.  ke t :~ t a  
SUM -. .- . .. Sc.~,nbor-day;i rnan\,tsia 
WAK I L... - ... . k o n l p e t e n s j .  waCt.1. i e t a p  a n g y o t a  

..T ..:, .:. P R I O R I T I E S  
b3 " .,:,.;%..:. 
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E x p e r t  C h o i c e  V e r s i o n  8.1 

JI..IDGMENTS W I T H  RESPECT TO 
ICAF'ABTLI e: C:EKUATAN r; GOAL 

lmI PELAYAWA P E J A H A T  EDRESPO PROGRAM 
A D l l  ( 3 . 0 )  ( 3 . 0 )  .I . 0 ( 5.0) 
PEL.AYRWA ( 3.0) 1. . 0 ( 5.0) 
I'EZ J RHA'T' 5.0 1.0 
b:CII=itl~SPQ ( 5.0) 
F'IIOGRAM 

b1i1.t.r-:i.x e r ~ t r - y  . i .nc j ica tes  t , ha t .  ROW e l e m e n t  i 5  
1 EOCIAI.-LY 3 IMODERATELY 5 STRONGLY 7 VERY STRONGLY 9 EXTREMELY 

m o r e  IMPl?I:?TANT . than COLIJMN e l e m e n t  un  1  e55 e n c l o s e d  i n  p a r e n t h e s i s .  

GOAI..: (Judglnent Fak tor-'fak t o r  i n t e r n a l  

ADM --- a d m i n 1 . s t r a s i .  k e g i a t a n  
KAF 'ABTL I  Kapabi:l.itas/knmpe%ensl o r g a n i s a s i  
KOHESPO --- k o r e s p a n c l e n s i  d a l a m  d a n  l u a r  n e g e r i  
P E J A ~ A - ~  hubungan d e n g a n  p e j a b a t  p e m e r i n t a h  
I."'E.... AYANA p e l a y a n a n  i n f n r m a r j i  
I::~T(O(;RAM p e l a k s a n a a n  pr-ogram d a n  k e g i a t a n  

P R I O R I T I E S  
m .. 074 
AI)lvI - 
L1.117 
PEL . AYANA - 
L3 . :3:2a 
1''E JARA'I" 
Kt, mu63 
le:IIRE:SF:'C! 1- 
L3.4YII 

R [:I I:? I::'{.\ pj 

INCONSIS' I -ENCY R A T I O  = 0.043. 
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E x p e r t  C h o i c e  V e r s i o n  8.1 

JUDGMENTS WITH RESPECT TO 
I7K IV ING .< C:EC:UATAN < GOAL 

M a t r i x  er . , t ry  . i r !d ica tes  t h a t  ROW e l e m e n t  is -- 
I. ETJ\JRLI..Y 3 NODEHA'TELY ti STKONGI-Y 7 VERY S'TRONGLY 9 EX'TREMELY 

more IMF'CIRTAN-r t h a n  C@l-UMIV el enlent  ~ l n  less e n c  1  o s e d  i n  p a r e n  t h e s i s .  

GOAL: Jl.~dgment F a k t o r - f  a k t o r  i n t e r n a l  

QRIVINF F a k t o r , - f a k t n r  p e n d n r o n g  
CZKTEKNRL. . faktor -  p~?ndor-ong e k s . t e ' r n a l  

N..rE'F' .. TNAL T a k t n r  pendor-nng i n t e r n a l  
<... 
a l AKfitiOl ... . f ak . to r  s t a k e h o l d e r  

F ' K I @ R I l ' I E S  
kl. 13-5 
T M'I'EHNAL. - 
(i3 . 28 1. 
ESI A KEI-I(@L .. 

C.1 ., 5E34 
FC''.I.FF' .. . .. iI\IRL ... 
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l'Z:.:pe~l: Cho ice  V e r s i o n  8.1 

,II.!I1GMENTS WITH RESPECT TO 
ICE1 EIYAI-1A ..: GOAL 

Sir) Wl.J;IC!D F3D TWUJIJ ST>M KAPAPILI DRIVING 
SI? kII.JJ1.ID ( 3 .0)  ( 9 .0 )  (, .3 . 0 1 1.0 
SI? .I w L.!J \.J 1.0 ( 3.16) 1 . 0  
:.;G lvL 1.0 3.0 
k::A t7 ' i i l l  :[ L.. I ... .a .0 
I>li :I V I IVG 

Matri:.: +?n.l:ry i n d i c a t e s  t h a t  ROW e lemen t  i s  - 
.I ELIUA1.-I-Y 3 MUDERA'T'ELY 5 STRONGLY 7 VEtIY STRONGLY 5'. EXTREMELY 

rnore IMPOHTANT t h a n  COLUMN elenifl-nt. u n l e s s  e n c l o s e d  i n  pa ren  t h e s i s .  

GOAL: Judgtnent I 'ak tor - fak ' tor  i n t e r n a l  

: : V  F- a k t o r - - f  . a k t o r  pendorung 
: ' : I  I ICapabi 1 i . tas/ko,npelrensi  o r q a n i s a s i  
EEL..EM(.\klA Eeleniahiin organi .sasj .  
ED TWUJLJ SDll 
SD WLIJI.JI) E;~.~tnher-daya b e r w ~ ~ j ~ k c l  
S1)M --.--. Su~nberdaya manusia 

F'RIOKITIES 
0 . Q90 
SI) WUJCJ13 . . 18.3 
Fil:! "I WLJJLJ 
vl .27.t 
SDIvI 
fl . 34.;2 
EAF'AH 11.. I 
Q . 1 1.4 
DR I V I NG 

INCO1\1SISTENCY RATIO = 0.044. 

http://www.mb.ipb.ac.id



189 
E x p e r t  C h o i c e  V e r s i o n  8.1 

JUDGMENTS WIT14 R E S P E C T  TO 
S D  WUJUD <: K E L E M A H A  < G O A L  

M a t r - i , :  er11:r-y : i . r ~ c l i . c i \ t e s  t h a t  HOW e l e m e n t .  i s  - 
I EOI.IAI..l..Y 3 MODEHA'TELY 5 STHONGI-Y 7 V E R Y  STR0NGL.Y 9 EXTREMEI-Y 

m o r e  IMI:"all'l6llV'T .t:.han COL.UMN e l e m e n t  un l e55 enc 1 osed i n  paren thes is .  

G O A L :  J u d g m e r i . t  IFaktor- fak t o r  i n t e r n a l  

(:A~I-;N[~ b e l u m  ada cabang 
I LlRAN -. .- .- i r . ( r a n  C i c l a k  m e n g i . k a t .  
E33 IIII?,JLlD S u m b e r - c l a y a  h e r w u . i u d  
:< I lbl \ - .. I;!r?l~. .~fn ada sim 
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E; :per t  C h o i c e  V e r s i o n  8.1 

J U U G M E N T S  WITH R E S P E C T  T O  
SLI IWIJJU cl EEI..EMAkiR < GOAL.. 

nl!/fi~-r' KIENRL L-OY AL HUKLJM EONTRI RU 
i i~ . / f - i~ . r  I.VJ .I . m 1 .(il s. m 
k:El\ii\L. ..- .:, . V, T ... . (il .:. . C1 -,. 

1..13YAI.L 9. (ZI 3 . (il 
t l l iEl . . I I~\  ( l.6) 
lt::C3 hllFf:: :L El.! 

i lalri.,: i?~, .kry :i.ncl:ic:i\t~?s t h a t  Fit3W e l e m n n t  3 . 5  .- 
'I l l Y  3 lPlO13I5f::RTlZl..Y 5 STRONGI..Y 7 V E R Y  STR(?I\IGL.Y Y E X T R E M E L Y  

i~cnl,..~ I Nf:'L::~R'IfiWT I. h a n  13[:lL..l.!lllU el en l en t  r.ln 1 esc, e n c  l n s e d  i n  p a r e n t h e s i . ~ .  

GUAL.: Judgmeril: F a k t o r - ' f a k t o r  i n t e r n a l  

R ~ / A f i - r  -. -. b e l r . l m  acda a c l / a r t  
I ,.I !A b: lA bl . - belctrn ada s t a t u s  h1.1kurn 
k::El\lAl.. .- be:Lu~n d i l c . ena I  l u a s  
b:DNSFI:IFri..I beluin ada kont:ri .buc;j .  PB 
I-OYAl.. -. -. - l o y a l i k a r ;  clan L ; e , l r e r l i b a t a n  r e n d a h  
SI> "[WLILJU --- SDPi 

INC:I:)NSilSTENCY Fi' f iTIO - PJ. 0H3. 
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JUDGMENTS w I 7-14 RESI=~ECT TI] 
SDM ,:: EELEMAHA < GOAL 

Ivla~tri.:: e r ~ b v y  r c i : : ?  thiatl: RClW e l e ~ n e r ~ t  i .s  -- 
I EO!.JAI.-I.-'! 3 MClDEli'ATELY ti STRONGLY 7 VERY 5TRONGL.Y 9 EXTREMELY 

r,il:,rF! :I MF>OI:?-l'fiN-l' t h a n  I~L?L..L.II'IN e l  @ m e r i t  1.m 1 e s s  e n c l o s e d  i.n pa ren  t h e s i s .  

GOAL-: Juclq,nent F a k t o r - f  a k t o r  i n t e r n a l  

I , : :E~IBAI~~~ helt.~m acla s i . s t e ~ s  pengambangan SUM 
H ~ E ~ ~ R U T  belt.~rn ada s is . te fn  rekr~.t.tmen 

ti 1:) M Si.~mberclaya f l~anr .~s ia  
S'THl.lk:"l'l!R belL.~m ada s t r u k t u r  o r g a n i s a s i  
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::  : ,, (,,j:i:p;j,l::;;; I:< 1, txl(:> ,%, :I p,l"~"f::p:t;j, E x p e r t  C h o i c e  V e r s i o n  8.1 

(L;u'al:~hica:k . :i\.ldgrnt?r~tr, o f  IMFl3R'TI?NCE w i t h  r e s p e c t  to:  
b:AF'AH1'LI .: C:ELEMAHA .< KOAL  Node: 24B( 

C+C:lAI..: ,:I!..~dgmer~.t F a k t n r - f a k t o r  i n t e r n a l  

l . I : l  C::apabiLitas/kornpetensi o r g a ~ ? i . s a s i  
l..~~l'll:16>'l .. .. afi.ki.!;i.pas:i i .3~1 global l a i n b a t  
S '  b e l u m  a d a  rjlrratc:.gi 
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Lampiran 4. Hasil pengolahan faktor eksternal dengan PHA 
193 

E x p e r t  C h o i c e  V e r s i o n  8 . K  

JUDGMENTS WIT14 RESPECT 'TO 
PELUANG : G o n L  

Ebl'ONOMI POI-I'I 'IIC S O S I A L  TEENOLOG EGOLOGI  
EI<ONOMI 2.5 1.8 4.1 4.0 
POILIT:[  K 1 . 1 1.5  2.4 
SOSI63L ( 1.1) 1.9 
~I~EICWOL.13I1; 1.6 
Eb[C31..1lGI 

M a t r i x  e n t r y  i .ndi.cates t h a t  ROW e l e m e n t  i s  - 
1 EGIUAI-L.Y :I. MODERATEL-Y 5 STRONGLY 7 VERY STRONGLY 9 EXTREMEL-Y 

m u r e  SNF'DFITAN-1" than COL-UMN e l e m e n t  Lln less enclosed i.n parenthes i .~ .  

GOAL : I1:ernaj [.can M U I P H  

EICLll..OGI --- 
EC:ONC:IMI 
~ELI,JANG S l i t u a s i  yang ~ n e n g u n t ~ . ~ n g k a n  
I."OI-I 1-1 

S O S I A L  --- 
'TEICNCJI-.OG 

I M C U N S I B T E N C Y  R A T I O  = 0~01.5. 
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E,:pert C h o i c e  V e r s i o n  8.0 

JUDGMENTS W I T H  R E S P E C T  T O  
E K O N O M I  < P E L U A N G  < G O A L  

Plat:.r:.i.:: e n t r y  i . n r : : l i . c a ' t e s  ' t ha t  RI3W ~ l e c n e n t :  i.s .----. 
I EI:lUAI I-Y 3 ~ODE:RA'rI~I..Y 5 STFIONGLY 7 V E R Y  S T R O N G L Y  9 EXTREIIEI..Y 

more IMP[3f:i'TRW"r than COLUMI\I e l e m e n t  L l n  1 ess enclosed i n  paren thesi.s. 

(30fi l- : C:ema.j (.\an M U I P R  

~12 , ' : ~  I j a t n p n l r  p o s i  t i ' f  APEC';, A F T R ,  W'TO 

I:)Ahli+ G E F  D a n a  c l a r i  G E F  
D[<,'., :. '. ~I..bI.Jl..fi De i8 -eg l .~  l a s i  ekspor- 
EKC!I\IC!MI 
b::ii'EI:!ITR:I --- E r e c l i . t  r n u r a h  dar i .  H I  
F"ELIJAI\IG . S i t u a s i  yang m e n g ~ . t n t u n g k a n  , 
PER-I'UMHI.J P e r t ~ . ~ n ~ b u l h a n  e k a n o m i  n a s i o n a l  

P R I O f i I T I E S  
ID.557 
I"EFiTI.JI113CJ 
ID..lh'l 
1':IEREGl.JLA 
0. 048 
IIAIUR G E F  - 
ID . 1. 52; 
KRE12 1 -1.R I -; 
ia CF? 7 
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E x p e r t  Cho ice  Ver-sion 8 .e  

JUDGMENTS WITH RESPECT TO 
f:'Ol..ITI I< .:: PELUANG (I GOAL 

I.iL.1 LH KEBIJAK AUDIT LEMHAGA INSENTIF 
!.JI.I 1- t..I 1. . b 2.4 2.9 1.7 
b::EBIJAI.: 1.4 2 . .3 ( 1.8) , 

iALll'3 1 'I' 1.2 ( 1.7) 
I....I~11HfiGfi 1.1 
TINSENT:[F 

Mr\tr ' i .x enlrt-y i n d i c a ' t e s  t h a t  'HOW e lemen t  i s  
.I EOLJALI-Y 3 MODERATELY 5 STRONGLY 7 VERY STRONGLY 9 EXTREMELY 

more IMF'OFI'I'ANT t h a n  COL.L.IMN e1ernen.t ~ ~ n l e s s  e n c l o s e d  i n  p a r e n t h e s i s .  

GOAL : Eemaj uan MUTPB 

ACID :[ 5 IJpaya metnasyarakatkan a ~ ~ d i t  l i n g k u n g a n  
II;I!;EN'TIF -..--. Perangkat: i . neen . t i f  bagi. p r ~ d ~ ~ k  ramah 1inglr.ungan 

ICt:I3I3AK --- E e b i  jaksanaan pembangunan n a s i o n a l  
1.E MHAl:Sh Lembaga pengambangan hukum l i n g k u n g a n  
F:'EI-UANG --- Sit1.1as.i yang menguntungkan 
POLXTI I:: --- 
UIJ ILti --- UU ILH No 4/1982 

PRIORITTES '.:.'" . .... .G . 
UU Lt.1 
W. 174 
KEHIJAK 
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.I ::I '''ll"lC13s:~ 
Im , ! 'c) , I . ,.', " 

5 1: 
-?,-. 
<,,r. 9: " (21 
1' 3 M3:3H$:J 

L3FJ(;l - $1 
SVtl5i+..LNT 

9 T 5: ' 12 
GI9 I CI!?HV.ri 

"( i >.: " .. ... 
S3I .LIHiJIHd 

- "'IV I S 0 5  
uey6ui-1quii6uaor 6ueA ' ~ s r 1 1 7 ' r ~  gp,fv(l.-l:+,:l 

uebuny b u r  1 d e p e c l ~ a : ~  r I n p a d  .:ieprl, I'.'I~cI~.:J 
~ ~ 7 1 1  Cut? TayAacl ueuriGu\?qwad em6~pv:~v:,:j Wsl:Ci'cl>jtj.r:l 

1eqo16 Aused ~p ue6uii>16ur 1 1-is~-.i-is~ -.---- 3 ~ 1 1  i . 1 ~ 1  
s r u s ~ q  uep  ue6uiiyGu.r;.~ . ~ o 7 : 4 e ~ .  . r s e ~ b a q u ~  SVH:~~.~.N,( 

~awi i .Guor,  uaa..~ti ueye4iag N33).l$j 

- s ~ s a q ~ u a ~ e d  u . ~  p a s o  1 :Jua s s a  1 uli quau~a  r a  I\IwI.~.,Ic)::) neq:L , l .p~l 'k ! . l .~~~.~~~l  1: *.""rv 
,413W3H1.X3 6 Alt3NI3Ul.S AU3A L A-IONOH..l.S 'r; A-I2I..L.VU3UIIkl 5: A-l'-lVi\kl3 1: 

s ?  q u a t u a ~ a  MU>~ 7eijq. sa:l.ra.!:pu?: A.A$I.I~ :cf.r:l.el.j 
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F: : ', I,.I:::;I:::~:: \, :<I< :I: ]\I(.$ \ (:~(.\]:IL.JNG E x p e r t  Chn ice  V e r s i n n  0 . E  

C.~-.al~l~. i .c i t l  judqments o,f IMPDRTAWCE w i t h  r e s p e c t  too: 
TEKNOLOG .:: PELURNG : GOAL Node: 1.4@li 

/ :I. 1 AKRfiH L. OLAH I -TM 

GOAL : Kema j uan MUIPR 

A I ,  Perkcinhangan t e k n n l n g i  a k r a b  l i n g k u n g a n  
1:ILAt-I L...IM perkembangan .teC:.nologi. pengolahan l i m h a h  
~ ' p ~ l  .,,, [,,~(.jl~l['~ cs ... > :L ' 1:u a s  i y ig i~ ien g~tn !unq 1: an 
"I'EI<~I~IC!I..(::!fi 

Pfi'IORITIES 
ID. 5@@ 
Al;:'efiH I,,. 
m .. sma 
L:!LAti I.. T M 
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E x p e r t  C h o i c e  V e r s i o n  8.6 

JUDGMENTS WITH RESPECT TO 
EKOL-OGI < PELUANG *< GOAL 

DRY0 S EI<SPOR EUNSUMEN AGENDA21 STRATEGI HILANG 
DThYR S 1.5 1. . 2 3 . 5  3.9 3 . 5  
EKSPOR ( 1.3) 2.4 2.9 2.2 
b:C!NSLlMEN 1.7 2.2 7 .-, . 8 
RGEI\IDA21 1 . 2  2 . 4  
5.1 R &''I- fi I 2 . 3  
+I :[ 1-ANG 

Ma.tri.,: e n t r y  i n d i c a t e s  t h a t  RCJW e l e m e n t  i s  
1 Ei31JRLI.-Y 3 MODERATELY 5 STRONGLY 7 VERY STR0NGL.Y 9 EXTREMELY 

m o r e  IMF:'UR'r($NT t h a n  COLI.JMN el e n ~ e n  t rln 1 e s e  e n c  1 o s e d  i n  p a r e n  t h e s i s .  

GUkL : Eemaj  u a n  MUIPH 

RGEIVDR21 IF'rngrain a g e n d a  21 I n d o n e s i a  
DAYA S d a y a  sa i . ng  i . n d r ~ s . t r i  mengi.k:.uti I S 0  1.4000 
EICOI..OGI 
EKSp(3R Eks l :~o r  be r i e g a r a  y a n g  n ~ e m b e r l a k ~ l k a n  I S 0  d a n  e k o l a b e l  

1-1 T I  ..ANC; K e h i l a n g a n  d a y a  s a i n g  h i l a  t i d a k  p e d u l i  l i n g k u n g a n  
b:I!NSIJMEN G e r a k a n  knnsumen g l o b a l  y a n g  y a n g  p e d u l  i. 1 i n g k r l n g a n  
PELIJAhIG S i t r ~ a s i  y a n y  mengt .~n tungkan 
S'~R*-TEI~;J  S t r a t e g : i ,  pembang~.~nan b e r k e l a n  j u t a n  

P R I O R I T I E S  
V) .:TO2 
13AYA S 
(21.2a5 
EKSF'CIR 

kl  ,. ,2 g. 
I~:DNSIJMEN 
u3 . I .L .!. 

INCONSISTENCY RATIO = 0.023. 
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Exper t  Choice Vers ion 8 . E  

,JI.JDGMENTS WITH R E S P E C T  T O  
ANCAMAN .:: GOAL 

EKONOMI P O L I T I K  S O S I A L  TEENOLOG E E O L O G I  
E K O N O M I  4.4 5.5 5.9 8.3 
P(:IL.. 1 'I- TK 3.4. 1.2 

-. 
.A . 9 

SCIS I Al- ( 1.1) ( 1.7) 
1-EI~::tJOl..OE 4.4 
E: b::[:lL.,clE:[ 

Pla.kr-i. . :  en. t ry i.ndi.cates t h a t  ROW element: i s  -. 
I EOLIGLI..Y 3 MODERATELY 5 STRONGLY 7 V E R Y  STRONGLY 9 E X T R E M E L Y  

more I M P O R T A N T  than COLUMN element r.tnl.eis enclosed i n  parentt,esis. 

! 
GOAL:  Kemajuan M U I P H  

ANCAMAN --- si.tuar,.i yang ' t idal '  mengun.tungkan 
IrK@I..(1Gl 
E K O N O I I I  
F'13L.. 1 -r' I K; 
:il:3S I: GI.. 
TE:KNOl ...(1G 

P R I O R I T I E S  
In> 9h0 
fi:#DNDM I 
m "  ,l '7? 
PO1 ... 5 T 1 b: 
0 ,. V171 
SCJ$;TAI - 
GI . I. -34 
~l'El~::Ni'll..(::!E:.i - 
1.? .. mbV1 
f!KCII...C:lOI - 
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JLJ1)GMENTS W I 'TH RESPECT TO 
EI.:lJI\IOMI :: ANCAMAN c: GOAL 

i', . .I- . .' a . r . ~ . x  e n t r y  i . r~ t : l i . ca tes  t h a t  t7DW e l e m e n t  i . s  
1. EOI.IAI.-I..Y :J IVIODERr?r"l'El..Y 5 B'TRTJNGLY 7 VERY STKCINGLY 9 EXTF3EMEL.Y 

rnnl'..~ :CMPIIR'l'ON'l' .t.han C!3l..l.!lll\l el enlent  L.ln less e n c l o s e d  i n  p a r e n t h e s i s .  

GOAL: Eeinajuan IYUIPB 

I M I  . siix.tan;i y a n g  t i d a k  mcngun tungkan  
l:jf:~:~l,~-,'fifi - ... .... Ilest?n.I:.t..al.i.s?~t:i. kepl.~ti.~sian qknr~omi.  
1;: IC--I,,. :[ IVG " c n d e k a k a n  el ;onomi ~~ri.Culr. ht.tkum l i n g l : ~ ~ n g a n  
I (3 I 1 1 - -  
:~I\IFL.&SI I n f  l a s i  . t i .r~c]gi.  c lan  c l e f i s i t  n e r a c a  t r a n s a k s i  b e r j a l a n  

P R I O R I T I E S  
vj. 462 
1 t4Fl,.(.>F< 11' 
[a " 2m5 
L)E:c%..., . . r ,  , 

... ?I-\ 7::. 

. ,. . XI . .::.93 
1: k: -. 1 '1 ,I (5 .. . .,. . . 
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20 1 

E x p e r t  Cho ice  V e r s i o n  8.6 

JIJDGMENTS WITH RESPECT TO 
POLITIE < ANCAMAN < GOAL 

NO-IF'AT'LIH NO-JALAN LEMAH EEMAUAN KEMBANG 
INO-PA'l-U1-I 1.2 2.4 2.3 9.1 
IN(::!-.J A1 ... &IN 2 . 1  2. i 2.6 
LEIYAH 1.1 2.0 
KE.IYAL!fhN 2.2 
KEPlHAIVG 

l"la.tr.i.:.: e n t r y  i n d i c a t e s  t h a t  HOW e lement  i s  -- 
1. EOLIALLY X IMODEF?A"rEl.,.Y 5 STliONGI-Y 7 VERY STRONGLY Y EXTREMELY 

more IMPCIR'I'RNT t h a n  COL.IJMN e l  enlent u n l e s s  e n c l o s e d  i n  pa ren  t h e s i s .  

, GOAL: b:emaj~.~an MUIPB 

ANCAMAN --- s i t u a s i  yang t i d a k  menguntungkan 
KEMAUAN ------ k:en~a~~an p n l  i . t i k  p e m e r i n t a h  
k : ~ p ~ ~ ~ j q , ' ;  perkembangan hukum LH lambat  
L.EMAt-I -. -. - L-emehsiya irelembagaan dan k o o r d i n a s i .  

NO-JALAN Ti.ndak p i d a n a  LH belurn b e r j a l a n  
NO-.F'A"rI.JH KetidaC:patrrhan t:.erhadap U1.J LH 
I'CJL.. I T I k, -- 

fl ..:< -, .7 
F'RIURXTIES . %., ,- 

NO-PA'I'IJkI 
u .  2 x 2  
NO--;! ALAN 
fl . 1. 52 
I... E M At-! 
m..tsr 
l::Elvlt41..!t.~lN 
@> " iaEl(3 
: . : . :  - 
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I:.' : \ I.J?<I::F: ', x F: :[ ~ f i \  c!A[~(.JI\I!: E x p e r t  Cho ice  Vei-sion 8.t 

r . . ,  ' .  i r d ~ . l ~ : ~ . c . a l  j ~tclyments o'f IMI"'CIRT'AI\ICE w i t h  r e s p e c t  t o :  
SOSI~L. <: ANCAM~N < GORL Node: 2.313ri 

GOAL: Kemajuan MUIPH 

/.$I\ICIAIYAN --- s.i.kua?ji yany t i d a k  fnengctntur-iykan 
I:,(+ I...! & lpj W:ekurany pahaman hterhadap 1 i ngkungan 
~ ~ ; ~ L J L . , I  '1-icJak pedt-ll i .Irei-liadt\p l i ngkungan 
SUE; 14,- 

INCONSISYEMCY RAT I 0  = 0.000. 
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1.: : \, I,.!:;;I:;:I::~ ~, x ,[ pd{.] \, i:;(&r:~l.,!l~~!;; lZ:.:pert C h o i c e  V e r s i o n  8 .  C 

i:3r.,l::)l.1j.'c:i:~:L i r . tdgment5  of :IMF'I:!IITANl::E wi:Kti r e s p e c t  t o :  
' 1 : : l U l . U  .::: RNCnMAN : GUAI- blode : :I.l(hG 

GOAL: Eemaj u a n  MLIIPH 

(..'!,I,-'[ I<:. -. "liciak aac-la a l  ih . t ekno lo r r~ i  berwawasan 1 i n g k u n g a n  
AI'II..:MIY/4IV ~ . . i . t u a s i  y a n g  t ' idak rneng~.~nt~!ngk.an  
, : ." . .. . 

I I I! I Y lF2ernir\t:1a1.ian i:j.ilpty .irid!.!sti-i k e  necjar-a m i s k i n  d a n  berb:.elnhang 
I f I : I  . I  
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E x p e r t  Cho ice  V e r s i o n  8.G 

JUDGMENTS WITH RESPECT TO 
ECCJI ... O G I  < ANCAMAN < GOAL 

Makri:.: e n t r y  i n d i c a t e s  t h a t  ROW e lement  j.s 
I EOUAL.I..Y 3 MODERRTE1.-Y 5 S'TIIIIWGLY 7 VERY STRONGLY 9 EXTREMEI-Y 

more lMPORTANl t h a n  COL.UMN e l  emen t i . tn less e n c l o s e d  i n  p a r e n t h e s i s .  

GCIAL: Kemaj clan I'1UIPR 

AIV[:AM&N s i t u a s i  yang t i d a k  menguntungkan 
EEOl,..DFI 
EKF' l  - .  Dl ' rA E k s p l o i  t a s i  61)A yang b e r l e b i h a n  
ISU-LING Isu l i n g k u n g a n  u n t u k  demokrae i  t e r b u k a  
PRC)I>IJIIS I' F ' rnc l~ tks i  dan C:.onsctmsi yang t idalr. b e r C ' e l a n j ~ ~ t a n  
STRUI::TUR --- I 'orubat ian s t r u k t n r  pembangunan 

PRIORITIES 
G3.155 
I SI .. !--1 ... :I NG 
I%1 . 4.62 
E KI"l ,... O I ''VA 
ITl ,, '2 h 5 
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