
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Masyarakat desa di dalam dan di sekitar kawasan 

hutan secara tradisional umumnya menggantungkan sumber 

pendapatan yang berasal dari pertanian, baik menetap 

maupun berpindah di lahan pertanian di dalam dan di luar 

kawasan hutan dan atau memungut hasil hutan. Dengan 

masuknya Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sebagai pemegang 

konsesi pengusahaan hutan dan semakin ketatnya pemerintah 

menjaga kelestarian hutan, maka sumber mata pencaharian 

ini tidak dapat dimanfaatkan lagi. Dilain pihak, tingkat 

pengetahuan dan keterampilan masyarakat masih rendah, 

ketersediaan permodalan masih lemah dan belum terbukanya 

kesempatan bekerja dan berusaha yang memadai di desa. 

Keadaan tersebut di atas mengakibatkan semakin rendahnya 

tingkat kesejahteraan masyarakat dan muncul ketimpangan 

ekonomi dengan perusahaan pemegang konsesi HPH. Untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya seringkali masyarakat desa 

tersebut diatas terpaksa melakukan pengambilan kayu dan 

berladang secara liar di kawasan hutan yang tentu saja 

mengancam kelestarian hutan tersebut. 

Keprihatinan akan rendahnya tingkat kesejahteraan 

masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan tersebut 

telah mendorong pihak pemerintah, dalam ha1 ini 



Departemen Kehutanan, mengambil tindakan yaitu dengan 

mewajibkan para pemegang HPH untuk melaksanakan kegiatan 

HPH Bina Desa hutan. 

~ewajiban ini dituangkan melalui SK Menteri Kehutanan 

nomor 691/Kpts-II/1991 tentang Peranan Pemegang Hak 

pengusahaan Hutan dalam Pembinaan masyarakat di dalam dan 

di sekitar kawasan hutan yang ditetapkan pada tanggal 23 

januari 1992. Pang dimaksud dengan HPH Bina Desa hutan 

adalah upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemeqanq HPH 

untulr membantu meninqkatkan kesejahteraan masyarakat di 

dalam dan di sekitar hutan yang antara lain meliputi 

aspek-aspek pertanian menetap, peningkatan ekonomi, 

pembangunan sarana dan prasarana umum, sosial-budaya, 

serta pelestarian sumberdaya hutan dan linqkungan. 

Salah satu pemegang konsesi HPH yang mendapat 

kewajiban melaksanakan kegiatan HPH Bina Desa Hutan 

adalah PT. SBA Wood Industries, sebuah perusahaan Pena- 

naman Modal Dalam Negeri. Perusahaan ini didirikan pada 

tahun 1990 di Palembang berdasarkan akte pendirian nomor 

297 tanggal 30 Juli 1990 dari notaris Darbi, SH. 

PT. SBA Wood Industries memiliki konsesi HPH berdasarkan 

SUrat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 715/Kpts-II/1992 

tanggal 15 juli 1992 dengan luas areal 134.200 ha. 

Lokasi HPH ini terletak di Pantai Timur Sumatera Selatan, 



tepatnya di kelompok hutan Sungai Lumpur - Tanjung Koyan 
(lampiran 1) . 

Desa binaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan PT. SBA 

wood Industries yang telah ditetapkan adalah Desa Simpang 

,a, Kec. Tulung selapan, ~abupaten ogan Komering ilir - 
propinsi Sumatera Selatan dengan kondisi lahan berupa 

lahan pasang surut. 

Dalam rangka melaksanakan kegiatan HPH Bina Desa 

:an ini, pihak perusahaan merasa perlu merumuskan 

kebijakan yang tepat agar kegiatan tersebut dapat berja- 

lan secara efisien dan efektif. 

B. Perurnusan Masalah 

Dengan adanya kewajiban melaksanakan HPH Bina Desa 

Hutan yang dikaitkan dengan sanksi penghentian pelayanan, 

maka PT. SBA. Wood Industries mau tidak mau harus melak- 

sanakannya agar operasi bisnisnya dapat berjalan secara 

kontinyu. Namun untuk melaksanakannya, perusahaan meng- 

hadapi masalah yang cukup serius yang harus segera dicar- 

ikan pemecahan masalahnya. 

Munculnya permasalahan ini dikarenakan adanya 

"trade-off8* antara tujuan perusahaan dengan tujuan kegi- 

atan HPH Bina Desa Hutan. Disatu pihak PT. SBA Wood 

Industries merupakan organisasi bisnis yang berorientasi 



pads keuntungan ("profit orientedm1), dimana setiap aktivi- 

tas usaha dikaitkan dalam usaha memperoleh keuntungan. 

~i1ai.n pihak, kegiatan HPH Bina Desa Hutan merupakan 

kegiatan sosial yang secara langsung tidak memberi keun- 

tungan pada perusahaan, melainkan kegiatan yang 

menghabiskan sumberdaya perusahaan. Kedua kegiatan 

diatas memiliki ciri-ciri dan aktivitas yang berbeda 

serta membutuhkan keahlian personil yang berbeda pula. 

 isa am ping itu kondisi lahan pada lokasi kegiatan HPH Bina 

Desa Hutan yang berupa rawa pasang surut dan jaringan 

transportasi sungai yang sangat terbatas Serta tingkat 

keterampilan masyarakat yang terbatas pula juga menjadi 

kendala dalam pelaksanan kegiatan. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka 

rumusan masalah dapat digambarkan secara jelas yaitu 

Bagaimana merumuskan kebijakan perusahaan dalam melak- 

sanakan kegiatan HPH Bina desa Hutan sehingga kegiatan 

tersebut dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif 

serta tidak mengganggu aktivitas pengusahaan hutan yang 

menjadi kegiatan utama PT. SBA Wood Industries ". 
Permasalahan tersebut sangat mendesak untuk dipecahkan 

karena kegiatan HPH Bina Desa Hutan tersebut sudah harus 

dilaksanakan sejak periode tahun 1993/1994 dan harus 

dilaksanakan sepanjang masa konsesi HPH yang berarti bagi 



p ~ .  SBA wood ~ n d u s t r i e s  masih sampai dengan tahun 

, 2011/2012. Jika permasalahan tersebut tidak segera 

dipecahkan, dapat mengakibatkan : 

1. Terganggunya kegiatan utama perusahaan yaitu kegiatan 

bisnis pengusahaan hutan untuk mendapatkan keuntungan 

optimal karena penanganan kegiatan HPH Bina Desa Hutan 

yang tidak efektif dan efisien. 

2. Gagalnya kegiatan HPH Bina Desa Hutan dengan konsekuen 

si dihentikannya pelayeinan oleh pemerintah terhadap 

perusahaan sehingga aktivitas bisnis perusahaan tidak 

dapat dilaksanakan. 

C. Tujuan Studi 

Pelaksanaan geladikarya di PT. SEA Wood Industries 

dengan mengambil aspek permasalahan tanggung-jawab sosial 

perusahaan, dalam ha1 ini pelaksanaan kegiatan HPH Bina 

Desa hutan secara umum adalah untuk membantu perusahaan 

dalam merumuskan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan 

HPH Bina Desa Hutan secara efektif dan efisien. 

Sedangkan secara khusus tujuan studi dilakukannya studi 

ini adalah untuk : 

1. Melakukan analisis SWOT (strengths, weaknesses, oppor- 

tunities and threats) terhadap perusahaan untuk menge- 

tahui kendala yang dihadapi perusahaan dalam melaksa- 

nakan kegiatan HPH Bina Desa Hutan. 



2 .  Merumuskan kebijakan perusahaan dalam melaksanakan ke- 

giatan HPH Bina Desa Hutan yang meliputi kebijakan 

tentang jenis kegiatan, kebijakan tentang organisasi 

pelaksana dan kebijakan tentang sistem pembiayaan. 

3. Menyusun rencana implementasi kegiatan clan konsekuensi 

keuangan terhadap perusahaan. 

4. Menganalisa manfaat kegiatan HPH Bina Desa Hutan bagi 

masyarakat dan perusahaan. 




