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MARIANA LUBIS. Analisis Strategi Pernasaran Kayu Olahan di P i .  

lnhutani Ill (di bawah birnbingan Achrnad Suryana dan Yusrnan Syaukat). 

PT. (Persero) lnhutani Ill adalah perusahaan pernegang Hak Pengusahaan 

Hutan, yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalarn lingkup 

Departernen Kehutanan. Kegiatannya rneliputi eksploitasi, pengolahan (industri) 

dan pernasaran. Kayu bulat dirnanfaatkan untuk industri pengolahan kernudian 

sisanya dijual ke pasar. Pengolahan rneliputi industri penggergajian kayu dan 

industri kayu olahan. Kayu olahan yang dihasilkan adalah moulding dan dowel 

yang dialokasikan untuk pasar luar negeri. 

Sejak tahun 1991, potensi hutan yang dirniliki PT. lnhutani Ill rnengalarni 

penurunan sehingga target tebangan yang diharapkan tidak dapat tercapai. Hal 

ini rnenyebabkan produksi kayu bulat PT. lnhutani Ill rnenurun rata-rata 31 % dari 

tahun sebelurnnya. Kondisi dernikian menyulitkan bagi PT. lnhutani Ill dalarn 

rnengalokasikan kayu bulatnya untuk kebutuhaan industri kayu olahan, terutarna 

dari jenis kayu Rarnin. Sejalan dengan ha1 itu, rnaka geladikarya ini bertujuan 

untuk rnenelaah bagairnana seharusnya strategi PT. lnhutani Ill dalam 

rnenghadapi penurunan produksi kayu bulat, khususnya dalarn strategi rnerna- 

sarkan kayu olahannya. Pendekatan pernecahan rnasalah dilakukan dengan 

rnenelaah kondisi lingkungan internal rnaupun eksternal. Analisis terhadap 

lingkungan internal bertujuan untuk rnenelaah kekuatan (Strength) dan 

kelernahan (Weaknesses) PT. lnhutani Ill sedangkan lingkungan eksternal 



berrnanfaat untuk rnenelaah bagairnana peluang (Opportunity) atau ancarnan 

(Threats) yang akan dihadapi oleh PT. lnhutani Ill. Selanjutnya kornponen 

Strength, Weknesses, Opportunity dan Threats digunakan sebagai kerangka logis 

dalarn rnenetapkan strategi terbaik untuk tingkat korporasi, strategi bersaing dan 

strategi fungsional pernasarannya. Berdasarkan strategi terpilih disusun program 

irnplernentasinya. 

lkhtisar (SWO dan T), rnenunjukkan bahwa PT. lnhutani Ill sebaiknya 

rnenerapkan strategi korporasi yaitu perturnbuhan yang selektif. Perturnbuhan 

dirnaksudkan agar potensi bahan baku yang dirniliki sebagai salah satu surnber 

keunggulan bersaing, dapat dirnanfaatkan seoptirnal rnungkin. Selektif 

dirnaksudkan agar perturnbuhan perusahaan tetap disesuaikan dengan potensi 

bahan baku yang rnasih tersedia baik dari segi jenis, kualitas rnaupun 

kuantitasnya. Untuk strategi bersaing yang akan rnendukung strategi 

perturnbuhan sebaiknya dipilih strategi fokus dengan titik berat pada penekanan 

biaya (cost focus). Strategi fokus dipilih berdasarkan pertirnbangan bahwa 

hingga saat ini PT. lnhutani Ill rnasih rnerniliki pangsa pasar yang relatif rnasih 

kecil, sehingga dengan strategi tersebut perusahaan diharapkan rnarnpu rnelayani 

segrnen tertentu dengan baik. Penekanan biaya dilakukan karena lebih baik 

dibandingkan dengan strategi differensiasi yang relatif rnernbutuhkan waktu dan 

biaya yang banyak dalarn rnelakukan penelitian untuk rnenghasilkan sesuatu 

yang unik yang dapat rnernbedakan PT. lnhutani Ill dari perusahaan yang lain. 

Disarnping itu, penekanan biaya lebih rnungkin untuk dilakukan dengan 

rnernanfaatkan integrasi vertikal sebagai surnber keunggulan biaya. Selanjutnya, 

strategi fungsional pernasaran juga harus selektif, baik dalarn strategi produk, 

harga, distribusi rnaupun prornosinya. Produk dikernbangkan ke arah produk 



yang bernilai tarnbah tinggi, sesuai dengan selera konsurnen. Penekanan jenis 

bahan baku dilakukan terhadap kayu non Rarnin, kernudian dilakukan 

standarisasi yang bertujuan untuk rnernudahkan proses produksi, pengawasan, 

dan dengan sendirinya menurunkan biaya produksi. Harga ditetapkan secara 

periodik, dirnana penentuan harga didasarkan pada target cost. Pasar sasaran 

tetap rnengutamakan pasar yang sudah ada, akan tetapi secara selektif berusaha 

rnengembangkan pasar-pasar yang baru. Untuk itu, wilayah distribusi dibagi atas 

Arnerika Serikat-Kanada, Eropa dan Asia-Australia. Untuk wilayah distribusi 

Amerika Serikat-Kanada dan Eropa dibutuhkan agen tertentu, sedangkan untuk 

wilayah Asia-Australia dapat dilakukan sendiri oleh PT.lnhutani Ill. Sejalan 

dengan ha1 itu, untuk rnernudahkan dan rnengefisienkan kegiatan promosi, maka 

diciptakan katalog yang rnernuat produk yang dihasilkan serta daftar harga yang 

dengan catatan dapat berubah sewaktu-waktu. 


