
 
 

1 PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

 Persoalan lingkungan mulai menjadi perhatian global sejak Konferensi 
Stokhlom 1972 yang merupakan forum internasional yang berfokus pada 
lingkungan hidup dan manusia dengan menghasilkan kerangka kerja internasional 
untuk menyelamatkan habitat dan manusia(Ilyas, 2008; Bram, 2011).  
Perundingan lingkungan terus berlanjut pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil 
pada tahun 1992 yang di dalamnya mempertegas kembali prinsip pembangunan 
berkelanjutan dengan pendekatan integrasi aspek lingkungan, dan pembangunan 
(Sriyanto, 2007).  

Sejalan dengan menguatnya isu pembangunan berkelanjutan, berbagai 
inisiatif berkembang pada level internasional maupun nasional yang melibatkan 
berbagai pihak yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan.  Menurut LEI (1998) 
beberapa inisiatif internasional penting tersebut adalah: 
a. Penetapan tahun 2000 sebagai target pengelolaan hutan lestari oleh ITTO 

(International Tropical Timber Organization) dalam Kongresnya yang ke-8 
di Bali tahun 1990 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan seri kebijakan, 
antara lain: “ITTO Guidelines For The Sustainable Management of Natural 
Tropical Forest” (1992), “Criteria for The Measurement of Sustainable 
Tropical Forest Management” (1992), dan “ITTO Guidelines on 
Conservation of Biological Diversity in Tropical Production Forest ” 
(1995).  Keseluruhan dokumen ITTO tersebut merupakan arahan di tingkat 
kebijakan dan panduan implementasi umum yang diacu oleh negara-negara 
anggotanya, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan kriteria dan 
indikator pengelolaan hutan lestari dalam konteks audit internal dan diacu 
oleh lembaga-lembaga sertifikasi yang bergerak di hutan tropis untuk 
mengembangkan kriteria dan indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
(PHPL) dalam konteks audit eksternal. 

b. Pendirian FSC (Forest Stewardship Council). FSC adalah Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) independen, nirlaba dan didirikan tahun 1993 
oleh perwakilan berbagai kelompok yang mewakili lembaga lingkungan, 
perdagangan kayu, profesional kehutanan, organisasi masyarakat lokal, 
asosiasi kehutanan dan lembaga sertifikasi dari 25 negara.  FSC tidak secara 
langsung melakukan sertifikasi, tetapi merupakan organisasi yang bertujuan 
untuk mempromosikan prinsip dan kriteria pengelolaan hutan lestari,  
mengakreditasi lembaga-lembaga sertifikasi, dan mendukung 
pengembangan standar lokal berdasarkan prinsip dan kriteria FSC.   

c. Proses Montreal : dalam proses ini 10 negara anggotanya, yaitu: Australia, 
Canada, Chile, China, Jepang, Meksiko, New Zealand, Republik Korea, 
Federasi Rusia, dan Amerika Serikat pada tahun 1995 menghasilkan 
Kesepakatan Santiago (Santiago Agreement) yang berisi kesepakatan 
kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari.  

d. Proses Helsinky: melibatkan seluruh negara-negara Eropa yang pada tahun 
1993 menghasilkan Deklarasi Helsinky (Helsinky Declaration of the 
Ministrial Conference on the Protection of Forests in Europe).   
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e. Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (United Nations 
Commision on Sustainable Development/NCSD): Di bidang kehutanan, 
UNCSD telah membentuk Intergovernmental Panel on Forests (IPF) 
dengan tujuan untuk mempromosikan aksi lintas disiplin di tingkat 
internasional yang konsisten dengan Prinsip-prinsip Kehutanan.   

Di tingkat nasional proses sejenis juga berjalan, dimana pada awal tahun 
1993 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memprakarsai pembentukan 
tim ahli untuk menuangkan sejumlah prinsip dan kriteria ITTO untuk pengelolaan 
hutan lestari ke dalam daftar pertanyaan, guna proses penilaian PHPL secara 
internal. Pada akhir tahun 1993, atas prakarsa Menteri Kehutanan dibentuk 
Kelompok Kerja Lembaga Ekolabel Indonesia (Pokja LEI) untuk membahas, 
mencari dan memantapkan kriteria dan indikator PHPL, metodologi penilaian, 
dan sistem sertifikasi PHPL.  Pokja LEI dalam prosesnya telah melibatkan 
perwakilan dari berbagai pihak,  termasuk Tim Ahli APHI, Dewan Standarisasi 
Nasional (DSN), LSM dan para pakar perguruan tinggi.    Pokja LEI kemudian 
berkembang menjadi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang secara resmi 
didirikan pada tanggal 6 Februari 1998 (LEI, 1998).  

Upaya-upaya tersebut di atas menunjukkan meningkatnya kepedulian 
untuk memadukan berbagai aktivitas pembangunan dengan kelestarian 
lingkungan yang sejalan dengan strategi pembangunan berkelanjutan. Peningkatan 
kepedulian tersebut terjadi baik di kalangan pemerintah, konsumen, produsen, 
maupun kelompok-kelompok pemerhati lingkungan. Salah satu upaya dari 
konsumen untuk menunjukkan kepedulian mereka adalah penggunaan produk 
hijau.  

Dalam konteks ini, konsumen menghendaki dilakukannya internalisasi 
faktor kelestarian lingkungan hidup dalam berbagai rangkaian aktivitas 
pengolahan suatu produk, mulai dari pengambilan bahan baku, proses produksi,  
hingga pengemasan.  Untuk mengindikasikan proses ramah lingkungan telah 
dilakukan, konsumen memerlukan simbol/label yang menunjukkan bahwa produk 
yang dipilihnya telah melalui proses produksi yang ramah lingkungan.  Indikasi 
atau simbol ramah lingkungan dikenal dengan istilah ekolabel; yaitu label yang 
memberikan tanda bahwa suatu proses yang ramah lingkungan dengan standar 
tertentu telah diterapkan dalam proses memproduksi barang/jasa tertentu. Untuk 
menilai penerapan proses produksi ramah lingkungan tersebut dilakukan kegiatan 
sertifikasi dengan menggunakan standar tertentu. Agar sertifikasi ekolabel tidak 
menjadi penghambat perdagangan (trade barrier) maka sertifikasi harus 
memenuhi prinsip sukarela (voluntary), tidak diskriminatif, meniadakan 
kemungkinan untuk mengeluarkan negara produsen dari pasar dunia, serta 
menggunakan sistem yang saling bersesuaian (LEI, 1998).  
 Reaksi terhadap inisiatif sertifikasi ini beragam, baik mendukung dan/atau 
menentang.  Para pendukung sertifikasi percaya bahwa sertifikasi merupakan 
instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung perubahan.  Maksud dari 
sertifikasi itu sendiri merupakan upaya intervensi pasar untuk mencegah para 
produsen untuk menebangi hutan dengan cara-cara yang merusak dan tidak 
mendukung keberlanjutan lingkungan sehingga produsen yang menerapkan 
praktek pengelolaan yang tidak lestari, akan sulit memasuki pasar global.  
Sertifikasi juga dipercaya sebagai instrumen yang menyediakan wadah 
komunikasi yang setara dan wadah pembelajaran bagi para pihak yang terlibat di 
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dalam pengelolaan hutan termasuk sektor swasta (pemegang izin dan 
manufaktur), pemerintah, NGO, akademisi, dan masyarakat.  Sebagai instrumen 
perbaikan, sertifikasi menyediakan panduan yang jelas bagi siapa saja yang ingin 
mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari karena banyak pengelola hutan yang 
tidak mengetahui dengan pasti langkah-langkah pengelolaan hutan lestari.  
Sebagai instrumen pasar, sertifikasi memberikan informasi kepada konsumen agar 
bisa membedakan produk kayu yang berasal dari hutan lestari atau tidak 
(Muhtaman dan Prasetyo, 2004).   
 Sementara itu penolakan terhadap sertifikasi didorong oleh fakta bahwa 
terjadi penurunan luasan hutan alam di Indonesia yang signifikan dengan tingkat 
deforestasi yang tinggi.  Hasil penelitian Tacconi et al (2004) mengungkapkan 
bahwa di tahun 1950 luas hutan alam di Indonesia 162,3 juta hektar (84% dari 
daratan).  Di tahun 2000, luasan berkurang dan tinggal 105 juta hektar dengan 
tingkat deforestasi mencapai 1.08-2 juta hektar per tahun.  Dari penelitian yang 
dilakukan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dari tahun 1985-1997, luas 
hutan alam yang rusak mencapai 20 juta hektar, dimana faktor penyumbang 
kerusakan hutan alam adalah  illegal logging menyebabkan kerusakan paling 
sedikit 2.5 juta hektar (15%), hutan tanaman industri 1.9 juta hektar (11%), 
perkebunan 2.4 juta hektar (14%), kebakaran hutan 1.7 juta hektar (10%), 
perkebunan skala kecil 2.4 juta hektar (14%), dan transmigrasi (1.2 juta hektar 
(7%).  Penelitian ini diperkuat oleh Muhtaman dan Prasetyo (2004) yang 
menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan tutupan hutan alam di Indonesia yang 
mencapai 20.4 juta hektar atau 15% dalam kurun waktu 14 tahun dari tahun 1986-
2000. Dari luas total hutan alam 140 juta hektar di tahun 1986 menjadi 120 juta 
hektar di tahun 2000, dan luasan ini menunjukan kecenderungan terus menurun.  
  Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), melalui kesepakatan para pemangku 
kepentingan kehutanan dalam perkembangannya mengalami perubahan bentuk 
organisasi dari yayasan menjadi organisasi berbasis konstituen (constituent based 
organization) dalam Kongres LEI pada tanggal 19-21 Oktober 2004 di Jakarta. 
Sejak pembentukannya LEI telah menjalankan fungsi sebagai pengembang sistem 
sertifikasi pengelolaan hutan, menyiapkan kapasitas personel dan lembaga 
sertifikasi, mengakreditasi lembaga sertifikasi serta advokasi kebijakan. Sebagai 
pengembang sistem LEI telah menghasilkan: (a) sistem sertifikasi pengelolaan 
hutan alam produksi lestasi (PHAPL), (b) sistem sertifikasi pengelolaan hutan 
tanaman lestari (PHTL), (c) sistem sertifikasi pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat lestasi (PHBML),  (d) sistem sertifikasi lacak balak, (e) sistem 
sertifikasi pengelolaan hasil hutan bukan kayu lestari dan pelacakannya, (f) 
manual akreditasi dan manual logo, serta dokumen-dokumen turunannya.  Sampai 
saat ini LEI telah melakukan akreditasi terhadap 4 (empat) lembaga sertifikasi 
(LS) yaitu PT. Mutu Agung Lestari, PT. TuV Rheinland, PT. Sucofindo, dan PT. 
SGS.  
 Selain lembaga akreditasi, lembaga sertifikasi, dan lembaga pelatihan 
dalam kelembagaan sertifikasi ekolabel yang dikembangkan LEI juga terdapat 
lembaga Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS) sebagai entitas yang berfungsi 
melakukan proses penyelesaian keberatan atas keputusan sertifikasi. Lembaga ini 
bersifat ad hoc dan bertugas ketika terdapat keberatan atas hasil penilaian 
sertifikasi. Sampai saat ini DPS telah menyelesaikan 2 kasus keberatan sertifikasi 
yang terjadi pada kurun waktu  tahun 2000  hingga 2009.   
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 Penyiapan kapasitas personil sertifikasi telah menghasilkan 473 orang 
penilai lapangan (assessor) dan 185 orang panel pakar pengambil keputusan 
sertifikasi. LEI melalui Lembaga Sertifikasinya telah menerapkan penilaian 
sistem sertifikasi LEI terhadap lebih dari 3.6 juta hektar hutan baik hutan alam, 
hutan tanaman, dan hutan rakyat, yang dilakukan atas permintaan para unit 
pengelola hutan.  Dari 3.6 juta hektar tersebut, areal hutan yang dapat lulus 
dengan predikat hutan lestari berdasarkan standar sertifikasi LEI hanya 2.2 juta 
hektar yang terdiri dari 6 unit pengelola hutan alam (1.1 juta ha), 11 unit 
pengelola hutan tanaman industri (1 100 000 ha), dan 19 unit pengelola hutan 
rakyat (30 000 ha).  Sedangkan industri kayu yang telah mendapatkan sertifikasi 
lacak balak (penelusuran asal usul kayu) atau COC-LEI terdapat 6 buah industri di 
Jawa dan Sumatera (LEI, 2000; LEI, 2004; LEI, 2010; Muhtaman dan Prasetyo, 
2004).   Dengan jumlah tersebut, maka presentase luasan hutan produksi yang 
telah disertifikasi menggunakan standar LEI mencakup 3% dari luas total hutan 
Indonesia yang diperkirakan 120 juta ha, sedangkan yang lulus mencapai 1,6% 
dari luas total hutan.  

Dihitung dari munculnya inisiatif sertifikasi hutan di Indonesia, capaian 
sertifikasi hutan di Indonesia termasuk rendah. Secara global, luas hutan 
bersertifikat paling besar berada di negara-negara Amerika Utara, Eropa Barat dan 
Federasi Rusia, sedangkan di hutan-hutan tropis wilayah Asia, Afrika dan 
Amerika Latin pada umumnya rendah. Luas hutan global bersertifikat pengelolaan 
hutan lestari (SFM/sustainable forest management) pada 2007 mencapai 320 juta 
ha (7.9%  dari luas hutan global), dimana  proporsi hutan bersertifikat terhadap 
luas hutan di wilayahnya masing-masing meliputi Asia 1.4 %, Afrika 0.6 %, 
Amerika Latin 1.2%, Eropa Barat dan Federasi Rusia 10% dan negara-negara 
Amerika Utara 36.3% (Purbawiyatna dan Simula, 2008). Sedangkan menurut 
Oliver et al. (2010), pada tahun 2010 luas hutan bersertifikat secara global 
mencapai 355 juta ha atau 9% dari luas hutan global, dan prosentase luas hutan 
bersertifikat di masing-masing wilayah Asia 1,5%, Afrika 1,2% dan Amerika 
Latin 1,6%. Peningkatan permintaan kayu dari hutan bersertifikat SFM yang 
mendorong pertumbuhan hutan bersertifikat tersebut secara signifikan dipicu oleh  
kebijakan pengadaan sektor publik, inisiatif green building dan legislasi di 
Amerika Serikat dan Uni Eropa yang melarang kayu dari hasil pembalakan liar.  

Lescuyer (2006) dalam Purbawiyatna dan Simula (2008) menyatakan 
bahwa alasan utama rendahnya tingkat pertumbuhan sertifikasi hutan di negara-
negara tropis disebabkan karena rendahnya keahlian dan sistem manajemen yang 
memadai di tingkat unit pengelolaan hutan, hambatan untuk mengakses layanan 
sertifikasi, terbatasnya kepedulian atas pentingnya sertifikasi, dan kurangnya 
hutan-hutan yang layak disertifikasi. 
 Disamping kondisi di atas, yang dapat dipandang sebagai kondisi 
pemungkin (enabling condition) yang belum terbangun dengan baik, sebagai 
organisasi yang membangun sistem sertifikasi hutan di Indonesia LEI juga 
menghadapi berbagai permasalahan baik faktor-faktor lingkungan eksternal 
maupun internal dalam upaya mempertahankan eksistensinya dan mewujudkan 
visi-misi organisasi.   

Beberapa  perubahan lingkungan eksternal perlu diperhitungkan adalah 
masuknya sistem sertifikasi yang dikembangkan oleh pengembang sistem 
sertifikasi yang beroperasi pada tingkat global yaitu FSC (Forest Stewardship 
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Council) dan PEFC (Programme for the Endorsement of Forest certification) dan 
terbitnya  kebijakan pemerintah tentang sertifikasi PHPL mandatory dan verifikasi 
legalitas kayu SVLK. Karakteristik para pesaing tersebut dalam hal kemampuan 
organisasi, kekuatan jaringan pemasaran, kekuatan posisi tawar maupun 
karakteristik produknya dapat mempengaruhi strategi organisasi LEI yang selama 
ini dijalankan.  

Pengembang sistem sertifikasi FSC yang beroperasi di tingkat global 
mendorong penerapan prinsip-prinsip FSC secara ketat dalam sertifikasi hutan di 
setiap unit pengelolaan hutan. Standar sertifikasi hutan FSC di suatu negara harus 
dikembangkan mengikuti standar prosedur pengembangan sistem dan prinsip-
prinsip pengelolaan hutan FSC. Upaya harmonisasi standar sertifikasi FSC dengan 
standar sertifikasi LEI, dimana kedua organisasi ini tumbuh pada periode yang 
sama mulai 1993, telah dilakukan melalui program sertifikasi bersama (joint 
certification program) sejak September 1999 hingga 2005. Namun demikian 
kedua organisasi belum mencapai hasil yang diharapkan, dan kedua organisasi 
melanjutkan kerjasama lainnya untuk memperkuat saling pengakuan keduanya.  

Saat ini FSC sedang dalam tahapan akhir pengembangan indikator generik 
internasional (International Generic Indicators) yang diharapkan dapat diterapkan 
di berbagai tipe hutan di berbagai wilayah (www.oneworldstandards.com). 
Bersamaan dengan itu FSC juga melakukan kerjasama dengan The Borneo 
Initiative (TBI) menandatangani perjanjian pembiayaan sertifikasi FSC dengan 
empat unit pengelola hutan alam di Indonesia yang kemudian terus berkembang 
hingga kini berjumlah sepuluh unit pengelola hutan alam dengan target 3 juta 
hektar tersertifikasi oleh standar FSC pada tahun 2012 (TBI, 2011). TBI didukung 
oleh BAM and Bouwfonds serta asosiasi perumahan Belanda yang selama ini 
merupakan konsumen kayu dari Indonesia, sekitar 20-30% kayu yang beredar di 
Belanda merupakan impor dari Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan demand 
dan supply untuk kayu bersertifikat FSC dengan menargetkan pembangunan 150 
000 rumah baru di Belanda yang bersertifikat FSC. (http://www.id.indonesia.nl). 
Pertambahan luas hutan bersertifikat FSC pun meningkat pesat dari 107 juta ha 
pada Mei 2009 menjadi 129 juta ha pada januari 2010 (Oliver et al, 2010). 

Pengembang sistem sertifikasi tingkat global lainnya yaitu PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest certification) saat ini juga sedang 
membangun sistem sertifikasinya di Indonesia melalui IFCC-KSK (Indonesian 
Forest Certification Cooperation-Kerjasama Sertifikasi Kehutanan). Dengan 
skema pengakuan sistem-sistem sertifikasi yang dikembangkan pada tingkat 
nasional, sistem sertifikasi PEFC banyak diterapkan di berbagai negara. Luas 
hutan yang menggunakan sistem sertifikasi PEFC mencapai 2/3 dari luas hutan 
global yang brsertifikat.  

Di lain pihak, pemerintah melalui Departemen Kehutanan telah 
mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 4795/Kpts-II/2002 tentang 
Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari, dan Keputusan 
Menteri Kehutanan No. 4796/Kpts-II/2002 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No 
208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Alam Produksi 
Lestari.  Keputusan ini menjadi landalsan pelaksanaa mengenai sertifikasi hutan  
wajib (mandatory). Pada tahun 2009 Kementerian Kehutanan menerapkan 
peraturan yang mewajibkan pengelola hutan untuk disertifikasi menggunakan 
sertifikasi SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu) dan PHPL yang dikembangkan 
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melalui Permenhut P 38/2009 yang kemudian diperbaharui melalui Permenhut P 
68/2012.   Karena bersifat wajib maka pilihan pelaku usaha kehutanan tentunya 
mendahulukan kewajibannya daripada mengikuti sertifikasi sukarela (voluntary),  
karena pengusaha akan mengeluarkan tambahan biaya besar. Standar verifikasi 
legalitas kayu dikembangkan melalui proses multipihak, dimana LEI terlibat di 
dalamnya berdasarkan mandat forum konsultasi nasional atas draft sebelumnya 
dalam konsultasi pada bulan Juni 2005 di Bogor.  Keterlibatan LEI dalam 
pengembangan standar legalitas kayu juga dimaksudkan sebagai langkah awal 
menuju pengelolaan hutan lestari yang sesuai dengan visi misi organisasi LEI.  
 Dalam konteks faktor lingkungan internal, aspek-aspek manajemen, 
sumberdaya manusia dan finansial maupun struktur yang dirumuskan untuk 
melaksanakan program kerja melalui strategi tertentu, juga memiliki kekuatan 
maupun kelemahan.  Sebagai sebuah organisasi berbasis anggota dari kelompok-
kelompok kepentingan yang berbeda, LEI dibangun dengan struktur yang dapat 
memfasilitasi kepentingan masing-masing kelompok konstituen yang terdiri dari 
kelompok bisnis, masyarakat, pemerhati dan eminent person. Perangkat organisasi 
LEI terdiri dari Kongres yang merupakan pemegang otoritas tertinggi, Majelis 
Perwalian Anggota (MPA) yang merupakan perwakilan masing-masing kelompok 
konstituen, Badan Pelaksana (BP) yang menjalankan fungsi eksekutif organisasi, 
Badan Akreditasi (BA) yang menjalankan fungsi akreditasi lembaga sertifikasi, 
dan Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS) yang merupakan perangkat organisasi 
dalam penyelenggaraan sistem sertifikasi untuk pertimbangan dan penyelesaian 
keberatan terhadap hasil sertifikasi. 

Program kerja organisasi dirumuskan dalam kongres dan rapat kerja 
nasional. Garis besar program (GBP) Kerja LEI 2009-2013 yaitu 1) Rekognisi 
Pasar; 2) Advokasi Kebijakan Mendukung Terpenuhinya Prakondisi Menuju 
Pengelolaan SDA (SDA tanpa tambang dan sawit)  Lestari; 3) Pengembangan 
Sistem Sertifikasi yang Kredibel, Transparan, dan Adil; 4) Penguatan Kapasitas 
Anggota dan Publik; dan 5) Pengembangan Kapasitas LEI.   Pelaksanaan program 
tersebut dilakukan oleh Badan Pelaksana.   

Badan Pelaksana LEI memiliki sumberdaya manusia berjumlah 11 orang 
dengan 1 orang Direktur Eksekutif, 4 orang staf program dan 7 orang staf 
pendukung. Dari segi finansial, prosentase sumber pendanaan LEI sebagian besar 
masih berasal dari sumber pendanaan yang bersifat terikat sebanyak 74%, 
sedangkan sumber pendanaan tidak terikat hanya 26%.  Sumber pendanaan yang 
terikat berasal dari donor dalam bentuk proyek-proyek, sedangkan sumber 
pendanaan yang tidak terikat berasal dari jasa sertifikasi dan jasa akreditasi, jasa 
training, iuran anggota, management fee proyek dan kegiatan lainnya (LEI, 2012).  

Permasalahan yang dihadapi LEI mencakup tidak maksimalnya sumberdaya 
internal LEI dimanfaatkan serta adanya ancaman dari pesaing LEI.  Bentuk 
organisasi LEI yang berbasis konstituen menjadi tantangan tersendiri karena di 
satu sisi memperkuat posisi LEI namun di sisi lain membutuhkan sumberdaya 
yang besar agar organisasi dapat tetap berjalan.  Strategi organisasi yang 
dijalankan perlu dikaji kembali dengan memperhatikan dinamika perubahan 
faktor-faktor lingkungan eksternal serta kondisi lingkungan internal organisasi 
tersebut di atas. Dengan demikian penelitian ini penting dilakukan untuk dapat 
merekomendasikan strategi yang perlu dilakukan untuk mempertahankan 
eksistensi dan mewujudkan visi dan misi organisasi LEI.  
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Perumusan Masalah 

 Untuk merekomendasikan strategi yang sesuai bagi LEI agar eksistensinya 
dapat tetap bertahan dan berkelanjutan, maka rumusan masalah yang akan dibahas 
di dalam penelitian ini adalah: 
1) Apa saja faktor internal dan eksternal yang merupakan kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman bagi LEI ?  
2) Apa saja alternatif strategi bagi LEI ?  
3) Apakah rekomendasi prioritas strategi yang sesuai dengan faktor internal dan 

eksternal LEI ?  
 
 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah : 
1) Menganalisis faktor internal dan eksternal yang merupakan kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman bagi LEI. 
2) Merumuskan alternatif strategi bagi LEI.  
3) Menentukan prioritas strategi manajemen yang tepat bagi organisasi.  

 
 

Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan masukan kepada organisasi 
sehingga dapat mempertimbangkan strategi yang lebih baik bagi LEI sebagai 
organisasi non-profit berbasis konstituen yang berdaya saing dan berkelanjutan.  
 
 

Ruang Lingkup 

 Penelitian ini mencakup penyusunan dan rekomendasi prioritas strategi 
bagi eksistensi LEI berdasarkan faktor strategis internal dan eksternalnya agar 
mampu berfungsi secara berkelanjutan.  
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