
I. PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan ekonomi di Pulau Jawa telah merubah 

struktur perekonomian Pulau Jawa dari perekonomian yang 

bersifat agraris menjadi perekonomian industri. Perubahan 

ini membawa dampak langsung pada nilai pemanfaatan lahan 

di Pulau Jawa. Nilai pemanfaatan lahan untuk agraris kini 

dianggap lebih rendah dibandingkan jika lahan tersebut 

digunakan untuk sektor industri. Kondisi ini tercermin 

pada semakin berkurangnya luas lahan yang dimanfaatkan 

untuk sektor agraris, sebaliknya semakin luas penggunaan 

lahan untuk kepentingan sektor non-agraris, terutama untuk 

untuk kepentingan industri dan pemukiman. 

Dengan jumlah penduduk sekitar seratus juta manusia 

pada tahun 1990 dan dengan laju perkembangan penduduk 

sebesar 1.8 persen per tahun, maka dapat diramalkan bahwa 

pada awal abad ke-21 nanti, jumlah penduduk di Pulau Jawa 

akan mencapai sekitar 120 juta manusia. Hal ini akan 

berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan di Pulau Jawa 

karena meningkatnya berbagai kebutuhan masyarakat seperti 

pertanian, penukiman, industri dan lain-lain. Karena 

keterbatasan lahan yang tersedia, untuk memenuhi 

peningkatan kebutuhan lahan ini mau tidak mau akan 

dilakukan konversi atas lahan-lahan yang dianggap kurang 

produktif. 



Salah satu sasaran potensial untuk dikonversi adalah 

kawasan hutan. Hal ini tentu saja merupakan ancaman 

serius bagi Perum Perhutani, sebagai Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaah hutan di 

Pulau Jawa. Saat ini Perum Perhutani memiliki lahan 

kawasan hutan di Pulau Jawa sekitar 2,8 juta ha. Ancaman 

konversi lahan hutan bagi Perum Perhutani merupakan 

ancaman atas kelangsungan usahanya. Oleh karena itu 

penting bagi Perum Perhutani untuk dapat menunjukkan bahwa 

kawasan hutannya akan dapat memberikan keuntungan ekonomi 

yang tinggi bagi negara. Hal ini tentu saja membutuhkan 

pengelolaan hutan yang sebaik-baiknya. 

Saat ini Perum Perhutani dianggap cukup berhasil 

secara finansial dalam mengelola lahan dan kawasan hutan 

di Pulau Jawa. Akan tetapi usaha tersebut perlu 

ditingkatkan sesuai dengan peluang dan tantangan yang 

dihadapi serta kekuatan dan kelemahan Perum Perhutani. 

Perum Perhutani perlu menyesuaikan diri dengan perubahan- 

perubahan yang terjadi agar pencapaian tujuannya sebagai 

BUMN dapat tercapai secara optimal. Dengan kata lain Perum 

Perhutani perlu menyesuaikan strategi dan mempersiapkan 

prasarana-prasarana organisasinya dengan baik. Salah satu 

prasaran utama yang perlu diperhatikan oleh Perum 

Perhutani adalah struktur organisasi karena dengan 

struktur organisasi yang baik kebijakan, strategi, dan 

rencana perusahaan bisa dijalankan dengan baik. 



1.2. IDENTIFIKASI MASALAH 

Perum Perhutani sebaqi BUMN memiliki dua misi yaitu 

untuk memupuk kekayaan dan memberikan kemanfaatan umum. 

Dua misi di atas lah yanq harus dicapai oleh Perum 

Perhutani denqan wilayah kerja dan diversifikasi produknya 

yanq luas saat ini. Peluanq dan tantangan perubahan yanq 

terjadi di lingkunqannya menqharuskan Perum Perhutani 

untuk menyesuaikan kondisi internal organisasinya. 

struktur orqanisasi merupakan salah satu baqian pentinq 

yanq perlu didisain agar semua sumberdaya perusahaan dapat 

digunakan dengan efektif dan optimal untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Baqaimana struktur orqanisasi yang baik untuk 

Perum Perhutani saat ini ? Apakah struktur organisasi 

yang ada sudah tepat untuk menjalankan funqsi-funqsi 

organisasi Perum Perhutani ? Keduanya merupakan masalah 

yanq perlu dikaji oleh Perum Perhutani. 

1.3. TUJUAN STUD1 

Studi ini bertujuan untuk : 

1. menelaah perkembangan struktur organisasi Perum 

Perhutani dari awal berdirinya sampai saat ini, 

2. menqanalisis struktur orqanisasi yanq diqunakan 

saat ini, 

3. menyusun alternatif struktur orqanisasi 

berdasarkan analisis orqanisasi sekaranq dan 

penyesuaiannya denqan peluanq dan ancaman yanq 



dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki Perum Perhutani. 

1.4. LINGKW BAHASAN 

Studi ini hanya akan dibatasi pada analisis 

perkembangan struktur organisasi dan organisasi yang 

berlaku saat ini serta penyusunan struktur organisasi 

alternatif yang sesuai pada tingkat Kantor Pusat Perum 

Perhutani Jakarta. Analisis struktur organisasi pada 

tingkat Unit dan KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) tidak 

dibahas secara khusus dalam studi ini. Disamping itu 

dalam studi ini tidak dilakukan penyusunan strategi bisnis 

Perum Perhutani. Studi peluang dan ancaman serta kekuatan 

dan kelemahan Perum Perhutani dilakukan untuk memperluan 

pemahaman atas kondisi eksternal dan internal perusahaan. 

Sedangkan strategi perusahaan yang diikuti merupakan 

strategi yang telah disusun perusahaan sebagai mana 

tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan. 




