
A. Latar Belakang Permasalahan 

Perusahaan Umum (Perum) Perhutani adalah merupakan 

salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara 

teknis operasional berada di bawah Departemen Kehutanan. 

Dalam usahanya Perum Perhutani menghasilkan berbagai 

produk baik berupa kayu maupun non kayu. Produk andalan 

yang dihasilkan adalah produk kayu jati dalam bentuk kayu 

gelondongan, kayu gergajian dan kayu olahan seperti venir, 

lamparket, parket block, mozaik, skirting/plinth, finish 

flooring, TOP, garden furniture dan pintu (solid door). 

Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor.1134 /KMK.013/ 1989 dan Nomor. 534/Umk-013/1992 

memberlakukan tarif pajak ekspor yang tinggi terhadap 

berbagai jenis kayu gergajian. Kebijakan pemerintah 

tersebut pada dasarnya mempunyai tujuan ganda yaitu mendo- 

rong industri yang semakin hilir dan meningkatkan nilai 

tambah produk, membuka kesempatan kerja dan berusaha, 

disamping itu juga menghemat sumberdaya hutan yang semakin 

berkurang. 

Bagi Perum Perhutani, kebijakan tersebut memberikan 

dampak pada penurunan volume dan penerimaan devisa dari 

ekspor kayu gergajian jati sejak tahun 1989 sebagaimana 

diperlihatkan pada pada Tabel 1. 



Tabel 1. Realisasi Ekspor Kayu Gergajian Jati 
Perum Perhutani Tahun 1989 - 1992 

Tahun 

~~p 

Volume (M3) Nilai Devisa (US $)  

Sumber : Buku Saku Statistik Tahun 1987-1991 Perum 
Perhutani Laporan Tahun 1992. 

Sedangkan penjualan kayu gergajian jati di pasar 

Dalam Negeri selama 4 tahun terakhir tidak ada peningkatan 

yang berarti, bahkan kecenderungan yang terjadi adalah 

penurunan dalam volume penjualan sebagaimana diperlihatkan 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Realisasi Penjualan Xayu Gergajian di Pasar 
Dalam Negeri Tahun 1989-1992 

Tahun Volume (M3) Pendapatan (Rupiah) 

1989 40.868 15.500.237.000,- 

1990 38.665 27.885.956.000,- 

1991 31.159 21.814.141.000,- 

1992 27.688 23.001.701.000,- 

Sumber : Buku Saku Statistik Tahun 1987-1991 Perum 
Perhutani Laporan Tahun 1992. 



Keadaan sebagaimana diilustrasikan di atas,telah 

mendorong Perum Perhutani untuk lebih mengembangkan 

industri hilirnya yakni Industri Pengolahan Kayu Jati 

(IPKJ) di Cepu Jawa Tengah dan Gersik Jawa Timur serta 

melakukan kerjasama operasional (KSO) pengolahan kayu jati 

dengan industri swasta dengan tujuan untuk meningkatkan 

ekspor kayu olahan yang pada umumnya tidak dikenakan 

pa j ak ekspor . 

Salah satu produk industri hilir yang mendapat perha- 

tian adalah daun pintu jati yang dimulai sejak tahun 1987 

sebagai upaya diversifikasi produk yang dihasilkan oleh 

Industri Pengolahan Kayu Jati di Cepu Jawa Tengah dengan 

tujuan awal adalah pasar ekspor. Selama 4 tahun terakhir, 

pendapatan ekspor produk kayu jati olahan (finish product) 

secara keseluruhan memperlihatkan adanya peningkatan, 

namun produk pintu jati masih rendah seperti pada Tabel 3. 

Tabel 3. Realiasasi Pendapatan Ekspor Produk Kayu Jati 
Olahan, Perum Perhutani Tahun 1989 -1992 

Tahun T o t a l  Pintu Jati % 

(US.$) (US. $)  

Sumber : Buku Saku Statistik Tahun 1987-1991 Perum 
Perhutani Laporan Tahun 1992. 



Dari Tabel 3 terlihat bahwa penerimaan devisa yang 

berasal dari penjualan daun pintu jati untuk pasar ekspor 

relatif kecil, ha1 ini dapat terjadi karena pemasaran 

produk pintu jati di pasar ekspor masih menghadapi berba- 

gai kendala seperti standar ukuran, kualitas serta adanya 

variasi yang tinggi dalam tipelmodel yang diinginkan oleh 

konsumen pada masing-masing negara tujuan ekspor 

Bertitik tolak dari ha1 tersebut di atas, maka dalam 

pemasaran produk daun pintu jati, Perum Perhutani mengam- 

bil langkah kebijakan untuk meningkatkan pemasarannya pada 

pasar Dalam Negeri, namun masih terbatas pada pemenuhan 

pesanan atau order secara langsung baik melalui Direksi di 

Jakarta, Unit I Jawa Tengan maupun IPKJ Cepu dan belum 

mengarah kepada pemenuhan pangsa pasar yang luas. 

Perkembangan produksi dan penjualan pintu jati pada 

pasar Dalam Negeri dan ekspor diperlihatkan pada Tabel 4 

ber ikut : 

Tabel 4. Perkembangan Penjualan Pintu Jati, pada Pasar 
Dalam Negeri dan Ekspor Perum Perhutani Tahun 
1989-1993 (dalam buah) 

Uraian 1989 1990 1991 1992 1993 *)  

Persediaan Awal 2 508 565 850 3.170 
Produksi 570 105 355 3.618 483 
Penjualan : 

Dalam Negeri 60 48 60 1.016 546 
Ekspor 0 0 10 282 0 

Persediaan akhir 508 565 850 3.170 3.107 

Keterangan : *) Data Juni 1993 
Data diolah dari Buku Saku Statistik Perum 
Perhutani Tahun 1987-1991 dan Laporan 
Tahun 1992 dan Juni 1993. 



T a b e l  4 di atas menunjukkan bahwa kebijakan yang 

ditempuh Perum Perhutani dalam pemasaran produk pintu 

jati yang menitikberatkan pada pemenuhan pesanan atau 

order belum mampu memjual seluruh produk yang dihasilkan 

setiap tahun. 

B .  Perurnusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan 

tersebut di atas, sebenarnya secara umum Perum Perhutani 

mempunyai beberapa keunggulan yang dapat dijadikan modal 

dasar dalam meningkatkan penjualan, antara lain: 

1. Produk dibuat dari bahan baku kayu jati yang berasal 

dari hutan tanaman yang dikelola dengan baik dan 

secara lestari (sustainable), ha1 ini merupakan keung- 

gulan yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan kebija- 

kan pemasaran di masa mendatang serta kesinambungannya 

dari produk pintu jati bila dibandingkan dengan pintu 

non jati yang berasal dari kayu rimba yang semakin 

berkurang potensinya. 

2. Adanya eco-labeling dimasa mendatang merupakan kesempa- 

tan atau peluang yang sangat baik dalam pemasaran 

produk yang berasal dari kayu tropis dalam menghadapi 

kampanye anti kayu tropis,hal ini menunjukkan bahwa 

promosi akan produk pintu jati yang dihasilkan Perum 



Perhutani tidaklah menjadikan masalah yang penting dalam 

pemasarannya. 

3. Karakteristik serat serta warna yang artistik dari 

kayu jati secara alamiah sangat khas dan merupakan 

keunggulan diferesial yang sulit ditiru,hal ini merupa- 

kan keunggulan tersendiri yang sulit disaingi oleh 

produk pintu non jati walaupun dihasilkan dengan tek- 

nologi tinggi. 

4. Kayu jati termasuk dalam kelas awet yang sangat 

tinggi dan tidak mudah rusak, dapat disimpan dalam 

jangka waktu lama dan tidak menyebabkan menurunnya 

nilai atau harga, sehingga harga penjualan produk pintu 

jati yang tinggi tidak menjadikan masalah dalam pema- 

saran. 

Dengan adanya keunggulan yang dimiliki tersebut, 

maka kebijakan yang berkaitan dengan produk, harga dan 

promosi sebenarnya tidak menjadikan masalah yang prioritas 

dan mendesak untuk dikaji. Namun masalah yang perlu 

mendapatkan perhatian secara khusus dan mendesak adalah 

saluran penjualan (sistem distribusi) yang dirasakan masih 

lemah dan perlu adanya penyempurnaan segera. Secara rinci 

permasalahan saluran penjualan produk pintu jati Perum 

Perhutani dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai 

berikut : 



1. Apakah penjualan langsung merupakan cara penjualan 

yang paling tepat dalam meraih tingkat keuntungan serta 

target pasar yang diharapkan ? 

2. Adakah alternatif cara penjualan lainnya, yang lebih 

menjamin kontinuitas penjualan serta peningkatan penda- 

patan dan laba perusahaan ? 

C .  Tujuan 

Tujuan kajian ini adalah untuk mempelajari dan meng- 

kaji kebijakan pemasaran khususnya saluran penjualan 

procluk pintu jati. Secara spesifik dapat dirinci sebagai 

berikut : 

1. Mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan ekster- 

nal dalam audit distribusi perusahaan. 

2. Mengkaji kemampuan menggarap peluang pasar potensial 

3. Mengkaji kinerja perusahaan dalam penerimaan pendapa- 

tan, konstribusi marjin,laba dan tingkat pencapaian 

BEP. 

4. Merumuskan alternatif penyempurnaan kebijakan 

saluran penjualan yang paling tepat. 

5. Menyusun program implementasi sebagai tindak lanjut 

dari kebijakan yang telah dirumuskan. 




