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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sebagai 

produksi, lindung, dan konservasi. Hutan memberikan manfaat dari segi ekonomi, 

sosial, budaya, dan ekonomi serta sebagai devisa negara bagi Indonesia baik 

sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui maupun sumber daya alam yang 

dapat diperbarui. Perusahaan produsen di Indonesia sementara ini yang 

memperoleh mandat dari pemerintah untuk mengelola hutan di Pulau Jawa hanya 

Perum Perhutani. Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) di Indonesia yang sangat berperan penting dalam mendukung 

pertumbuhan perekonomian negara baik nasional maupun global. Perum 

Perhutani dengan delapan anak perusahaannya ditugaskan pemerintah untuk 

mengelola bisnis sumberdaya hutan seluas 3,6 juta hektar yang terdiri atas 2,4 juta 

hektar di Jawa Madura yang dikelola Perum Perhutani sebagai induk perusahaan 

dan 1,2 juta hektar di luar Jawa dan Madura yang dikelola oleh anak perusahaan 

(Perhutani 2019b). Produksi industri Perum Perhutani 2018 dapat dilihat pada 

Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 Produksi industri Perum Perhutani tahun 2018 

Tinjauan Industri Rata-Rata Produksi 

Kayu Bulat  

- Jati 400.000 m3 

- Rimba 400.000 m3 

(Pinus, Mahoni, Agathis, Sonokeling, Puspa, Rasamala, 

Sono Brit, Sengon, Jabon, Rimba campur) 

 

Industri Kayu 81.692 m3 

Gondorukem dan Terpentin 92.550 ton 

Kopal  

Minyak Kayu Putih  

Lak  

Madu 74.860 kg 

Sumber: Perhutani (2019a) 

Perum Perhutani bergerak pada bidang produk kayu, non kayu, serta wisata 

dan agrobisnis. Perencanaan dan pengembangan perusahaan Perhutani mencakup 

aspek perencanaan sumberdaya hutan, pengembangan usaha dan perencanaan 

perusahaan. Perhutani menghasilkan produk-produk yang berkualitas untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan dan masyarakat serta berperan dalam 

perekonomian negara. Salah satu produk hasil hutan non kayu potensial untuk 

terus dikembangkan adalah gondorukem. Gondorukem (Resina colophium) 

dikelompokkan sebagai pine chemical product yang dihasilkan dari proses 

pemasakan getah pohon pinus (Pinus merkusii junk) selain minyak terpentin. 

Indonesia sebagai produsen gondorukem terbesar didunia memiliki volume 

produksi 60.000 ton/tahun ini harus mampu memanfaatkan gondorukem sebagai 

bahan baku untuk menjadi produk yang mempunyai nilai tambah sehingga nilai 

jual ekspor komoditas ini meningkat (Fahrodji 2010). Luas kawasan hutan 
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produksi pinus sebagai penghasil gondorukem yakni seluas 38.873 hektar 

(Perhutani 2019b).  

Penyadapan getah pinus yang diolah menjadi produk gondorukem dan 

turunannya memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 

penjualan kayunya saja. Astuti (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

hutan pinus pada umur di atas 50 tahun sebaiknya ditebang habis dan kayunya 

dapat dijual. Selain itu, pemanfaatan hutan pinus menjadi tempat pariwisata juga 

dapat menjadi masukan pendapatan bagi Perum Perhutani serta membantu 

memberdayakan masyarakat sekitar untuk menurunkan angka pengangguran. 

Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerja sama dari tiap elemen dan stakeholder 

untuk saling bekerja sama dalam pengembangan potensi hutan pinus dari hulu ke 

hilir. 

Produksi gondorukem Perum Perhutani mencapai 65.646 ton atau 94% dari 

target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018, naik 5% dari 

realisasi tahun 2017. Gondorukem sebagian besar (90%) dipasarkan untuk ekspor, 

dan sisanya (10%) untuk kebutuhan dalam negeri (Perhutani 2019b). Gambar 1.1 

menunjukkan data dari badan Statistik Perum Perhutani mencatat realisasi volume 

penjualan untuk komoditas gondorukem mengalami fluktuasi dari tahun 2014 

hingga 2018. Sedangkan penjualan dalam negeri cenderung mengalami penurunan 

disebabkan oleh adanya produk substitusi yang digunakan dalam pembuatan 

sabun seperti minyak kelapa atau ampas minyak serta melemahnya daya beli 

industri dalam negeri yang membutuhkan gondorukem sebagai bahan baku utama 

atau sebagai bahan penolong (Lestari et al. 2015). 

 
Sumber: Perhutani (2019b) 

Gambar 1.1 Penjualan gondorukem Perum Perhutani Divisi Regional Jawa 

Tengah tahun 2014-2018 

Manajemen Perhutani menyadari bahwa bisnis pengelolaan sumber daya 

hutan khususnya gondorukem mengalami tantangan yang luar biasa terutama 

dinamika pasar yang semakin kompetitif dan selektif. Perhutani berupaya untuk 

menjalankan kegiatan usaha secara optimal untuk menyikapi kondisi ekonomi dan 

industri pada tahun 2018 dengan cara memanfaatkan sumber daya dan peluang 
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yang ada. Kondisi perekonomian global pada tahun 2018 ini berpengaruh terhadap 

kinerja ekspor produk gondorukem Perum Perhutani. Hal tersebut mengakibatkan 

adanya penurunan volume dan harga (Perhutani 2019b). Kinerja penjualan 

gondorukem Perhutani mengalami penurunan ini mengindikasikan adanya 

permasalahan terhadap strategi bisnis yang dijalankan. Abdillah (2019) 

mendefinisikan strategi bisnis sebagai salah satu indikator yang berpengaruh 

terhadap cepat atau lambatnya pertumbuhan dari bisnis suatu perusahaan. 

Beberapa gap yang muncul pada bisnis gondorukem baik dari permasalahan 

internal dan eksternal menjadi tantangan yang harus dihadapi bagi Perum 

Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah sehingga dapat menjaga target dan 

pertumbuhan perusahaan. Permasalahan internal yang muncul berupa kendala 

keuangan yang ditandai dengan menurunnya kinerja penjualan gondorukem 

(Perhutani 2019b). Tantangan dari eksternal yang dihadapi Perum Perhutani 

Divisi Regional Jawa Tengah meliputi adanya persaingan di antara beberapa 

negara produsen gondorukem dunia dan belum adanya sistem regulasi dan 

kebijakan pemerintah terkait aturan teknis pemanfaatan hasil non kayu dari hutan 

pinus ini. 

Harga rata-rata dalam negeri gondorukem terealisasi sebesar 15,91 juta 

rupiah/ton, turun 5% dari tahun 2017 sedangkan harga rata-rata ekspor turun 4% 

dan hanya terealisasi 16,81 juta rupiah/ton dari tahun 2017 (Perhutani 2019b).  

Menurut Abdiansyah (2019), gondorukem yang dapat dihasilkan dalam satu 

hektar hutan pinus antara 1092 kilogram hingga 3172 kilogram per tahun dengan 

persentase gondorukem hasil pengolahan getah secara umum adalah sebesar 65%. 

Harga gondorukem di pasar sebesar US$1500 per ton maka nilai jual gondorukem 

antara US$1638 hingga 4758 per hektar per tahun atau senilai dengan 

Rp24.570.000 hingga Rp66.612.000 (dengan kurs Rp14.000,00/US $).  

Tidak tercapainya pendapatan pada produk gondorukem disebabkan oleh 

Perum Perhutani masih mengekspor gondorukem dalam bentuk bahan baku. 

Selain itu, fluktuasi harga gondorukem di pasar internasional secara mayoritas 

dipicu oleh penawaran harga gondorukem dari Cina sebagai produsen terbesar, 

dimana kebijakan dari pemerintah Cina tentang tax policy maupun pabrikan dan 

trader Cina di pasar internasional yang selalu berubah-ubah (Fachrodji et al. 

2009). Sebaiknya untuk meningkatkan pendapatan, Perum Perhutani Divisi 

Regional Jawa Tengah dapat mengakomodir potensi bahan baku gondorukem ini 

untuk mengarah ke derivate sehingga menaikkan harga jual. Produk derivate 

gondorukem tersebut menghasilkan gliserol, rosin ester, alphapinene, 

bethapinene, limonene, cineol, dan alphaterpineol (Sukadaryati dan Dulsalam 

2015). Menurut Perhutani (2014), harga derivate gondorukem antara  

US$2000/ton hingga US$4000/ton dan bahkan mencapai US$15.000/ton. Produk 

derivate gondorukem ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi sehingga 

memungkinkan untuk dapat menaikkan pendapatan Perum Perhutani Divisi 

Regional Jawa Tengah.  

Bisnis gondorukem masih mempunyai daya tarik bagi Perum Perhutani, 

terutama untuk segmen pasar luar negeri. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan 

dunia pada komoditas ini cukup tinggi. Gondorukem mayoritas disuplai dari tiga 

negara utama, yaitu Cina, Brazil, dan Indonesia. Gondorukem Perhutani sejak 

lama terbukti mempunyai kualitas dan mutu yang bagus yakni lebih tahan panas, 

lebih lengket, dan wangi sehingga Cina yang merupakan produsen terbesar di 
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dunia masih membutuhkan pasokan gondorukem dari Indonesia (Tokoperhutani 

2020).  Produk gondorukem ini diekspor ke negara-negara Asia seperti India, 

Singapura, dan Taiwan, Amerika Serikat, dan Eropa termasuk Perancis, Belanda, 

Italia, dan Inggris (Fachrodji et al. 2009). 

Permintaan pasar internasional terhadap produk gondorukem Indonesia naik 

sejak akhir tahun 2005. Hal ini disebabkan oleh pemerintah Cina yang menahan 

penjualan gondorukem keluar dari negaranya untuk memenuhi kebutuhan 

gondorukem industri dalam negeri yang semakin meningkat (iPasar 2011). Hal ini 

menunjukkan adanya peluang pasar yang besar bagi Indonesia. Dewajani et al. 

(2019) menyatakan bahwa Indonesia berpotensi menyediakan pangsa pasar 

produk gondorukem di Jepang. Kapasitas ekspor gondorukem Indonesia ke pasar 

dunia sebesar US$106.188 juta sehingga Indonesia masih memiliki potensi        

US$104,4 juta untuk ekspor gondorukem. Berbekal dengan keunggulan yang 

dimiliki, Perhutani dapat menyusun serangkaian strategi untuk mencapai 

pertumbuhan yang berkelanjutan. Tren industri yang mengarah pada 

pembangunan dengan konsep yang ramah lingkungan juga dapat suatu faktor 

pertimbangan untuk meningkatkan daya saing Perhutani.  

Fachrodji (2010) menjelaskan bahwa data ekspor seluruh komoditas dan 

ekspor gondorukem Cina yang dianalisis dengan menggunakan nilai Revealed 

Comparative Advantage (RCA) dari tahun 2001 hingga 2008 lebih tinggi daripada 

Indonesia dan Brazil. Namun efisiensi biaya produksi gondorukem Indonesia 

lebih tinggi 16,79% dibandingkan dengan Cina (1,25%) dan Brazil (9,51%). 

Ongkos produksi dan profit margin Indonesia lebih efisien dibandingkan dengan 

negara lain karena nilai perolehan bahan baku getah pinus di Indonesia lebih 

murah. Hal ini menunjukkan bahwa produk gondorukem Indonesia dapat bersaing 

lebih baik di pasar internasional. 

Masalah lain yang muncul pada saat ini adalah belum adanya sistem 

regulasi dan kebijakan pemerintah mengenai aturan teknis pemanfaatan hasil non 

kayu dari hutan pinus. Masyarakat hanya menunggu hasil dari penjualan kayu 

saja. Pohon pinus memerlukan waktu lebih dari 10 tahun dari usia tanam untuk 

menghasilkan kayu (Prastawa et al. 2010). Penyadapan getah pinus dapat 

dilakukan pada pohon yang memiliki umur 20 hingga 50 tahun. Produktivitas 

pohon pinus akan rendah dan tidak layak untuk dijadikan sebagai sumber getah 

jika di atas umur ini (Astuti 2015). 

Menurut Heryadi (2015), beberapa permasalahan menjadikan bisnis sulit 

berkembang yang disebabkan oleh adanya permasalahan dari aspek internal 

maupun eksternal. Menyikapi keadaan tersebut, Perhutani Divisi Regional Jawa 

Tengah berupaya untuk tetap menjaga target dan momentum pertumbuhan 

perusahaan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, baik internal dan 

eksternal. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penelitian mengenai transformasi 

model bisnis gondorukem di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penurunan kinerja ekspor produk gondorukem Perhutani akibat kondisi 

perekonomian global mengharuskan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa 

Tengah untuk mengatur inisiatif strategis untuk meningkatkan daya saing 

perusahaan. Daya saing ekspor gondorukem ini dapat dilakukan melalui program 

efektifitas biaya proses, penetapan harga kompetitif, strategi pemasaran, penjualan 
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produk derivate gondorukem, mengoptimalkan potensi hutan pinus dari hulu ke 

hilir, dan mengoptimalkan penjualan di pasar dalam negeri untuk menutupi 

kekurangan target pendapatan. 

Tantangan lain yang dihadapi Perhutani yakni dari peningkatan intensitas 

persaingan bisnis gondorukem pada beberapa pasar Perhutani. Hal ini disebabkan 

oleh adanya ekspansi gondorukem dari Brazil ke negara Cina, Jepang, dan negara 

lainnya dengan harga yang relatif lebih rendah. Selain itu, adanya pertambahan 

jumlah produsen atau pemasok gondorukem seperti dari negara Vietnam. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana model bisnis gondorukem yang saat ini dijalankan Perum Perhutani 

Divisi Regional Jawa Tengah? 

2. Apa saja faktor yang memengaruhi pengembangan usaha gondorukem di 

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah? 

3. Strategi apa yang diperlukan untuk pengembangan usaha gondorukem di 

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji, tujuan penelitian yang dapat 

dicapai ada tiga. Ketiga tujuan tersebut sebagai berikut: 

1. menganalisis model bisnis gondorukem yang saat ini dijalankan Perum 

Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah; 

2. menganalisis faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

bagi pengembangan bisnis gondorukem di Perum Perhutani Divisi Regional 

Jawa Tengah; 

3. perbaikan bisnis model dan merumuskan strategi alternatif yang dapat 

dilakukan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dalam 

pengembangan bisnis gondorukem dengan menggunakan pendekatan Blue 

Ocean Strategy (BOS). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan informasi bagi 

Perum Perhutani dalam menerapkan strategi pemasaran yang tepat untuk 

meningkatkan volume penjualan produk gondorukem. Bagi institusi pendidikan, 

hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan studi pustaka serta dapat 

digunakan sebagai database bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penyusunan tesis ini difokuskan pada produk 

gondorukem Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Kajian dilakukan 

hingga tahap rekomendasi strategi transformasi model bisnis kanvas sedangkan 

tahap implementasi manajerial wewenang keseluruhan diserahkan kepada 

manajemen Perum Perhutani. 

 




