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Sebagai pendukung pembangunan ekonomi nasional yang bcrkelanjutan, maka 
kelestarian sumber daya hutan merupakan persoalan utama yang perlu ditangani 
dengan serius. Sejak tahun 1967, hutan sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam 
telah dieksploitasi dan dijadikan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi 
nasional melalui Pembangunan Lima Tahun ( Pelita ). Tetapi tidak bisa dipungkiri 
bahwa eksploitasi hutan telah memberikan konlribusi yang nyata terhadap 
pertumbuhan industri dan penyerapan tenaga kerja di sektor kehutanan, dan bahkan 
juga memacu tumbuhnya pembangunan di luar sektor kchutanan baik sccara 
langsung maupun tidak langsung disebabkan kebakaran, penebangan liar dan 
perambahan sudah mencapai 14 - 18 juta hektar pertahun. 

Mengantisipasi permasalahan di atas maka Pemerintah telah melakukan beberapa 
upaya untuk menanggulanginya, misal dengan program reboisasi, rehabilitasi dan 
program Hutan Tanaman Industri (HTI). 

Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia pada awalnya 
merupakan upaya untuk mengurangi degradasi hutan alam, terutama akibat dari 
penebangan hutan yang berlebihan dalam kegiatan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). 
Tujuan utama dari pembangunan Hutan Tanaman Industri untuk turut menjamin 
tersedianya bahan baku industri kayu di Indonesia. 

Hutan Tanaman Industri direncanakan mampu menggantikan peran utama hutan 
alam dalam menyediakan kebutuhan bahan baku kayu bagi industri perkayuan di 
Indonesia. Hal ini terjadi karena semakin menurunnya potensi kayu yang berasal dari 
hutan alam.produksi dari tahun ketahun. Diperkirakan pada saat ini kemampuan hutan 
alam produksi untuk menghasilkan kayu bulat secara lestari hanya sekitar 20 juta m3. 
Sementara total kapasitas produksi industri perkayuan di Indonesia mencapai 68 juta 
m3 kayu bulat yang belum termasuk industriprilp dan kertas. 

Sebagai salah satu perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), PT Purwa Permai 
yang merupakan perusahaan patungan antara PT Austral Byna dan PT Inhutani 111 
selalu berusaha menyelesaikan target penanaman yang dibebankan oleh Pemerintah 
untuk setiap tahunnya, sehingga nantinya PT Purwa Permai akan sanggup 
menyediakan bahan baku kayu log untuk industri kayu lapis. 

Untuk menyediakan bahan baku kayu log guna industri kayu lapis 
PT P u m a  Permai, maka diperlukan suatu perencanaan strategi Perusahaan yang lebih 
sesuai dengan keadaan sekarang dan diharapkan dapat mengantisipasi perubahan yang 
terjadi dimasa mendatang. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menentukan strategi apa yang 
ditempuh P T  Purwa Permai untuk mencapai target luasan penanaman Hutan 



Tanaman lndustri serta pilihan faktor pendukung apa yang direkomendasikan untuk 
terus dikembangkan PT Puma  Permai untuk mendukung bisnis plan PT Purwa 
Permai secara keseluruhan. 

Penelitian bersifat deskriptif dan dilakukan dengan cara studi kasus, sedangkan 
metode pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) analisa yaitu 
analisis Deskriptif yang mendeskripsikan visi dan misi perusahaan, Matrix External 
Fuctor Evaluation (EFE)dan Mutrix Internal Factor Evuhrrrtiotr (IFE), Matrik SWOT 
(Strength, Weakness, Opport~rtrity, Threat) dan analisis Qrrar~titutive Strategic 
I'litrrrrin~ Matrix (QSPM). 

Bcrdilsilrkan analisis visi perusahaan PT Punva Permai ingin menjadi perusahaan 
\>crsk;~l;r nasional yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan Hutan Tanaman Industri 
( I  I 1 . 1 )  L I C I I ~ ; I ~ I  herdasilrkan pada asas kelestarian, asas sosial budaya dan asas ekonomi. 

Setelah diberi bobot dan rating, maka diperoleh analisis lingkungan eksternal dari 
perusahaan dengan total skor External Factor Evakration (EFE) 2,540 sedang analisis 
lingkungan internal didapatkan total sekor Intertral Factor Evallration (IFE) 2,776. 
Ikrd;~c:~rk:ln skor EFE dan IFE dapat dibuatkan Internal Externul Matrix (IE Matrix) 
d~~nar la  PT Punva Permai berada di kuadran V yang berarti PT PurwaPermai 
sctx~iknya menerapkan Hold and Maintain Strategies dimana pengembangan produk 
dan pcnetrasi pasar adalah strategi yang bisa dijalankan. 

Berdasarkan analisis QSPM terhadap faktor eksternal dan internal terlihat bahwa 
dari 9 (sembilan) strategi yang dapat dilaksanakan terdapat 4 (empat) strategi yang 
menurut manajemen kantor pusat sangat berpengaruh terhadap pencapaian target 
penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Punva Permai dengan perincian 
stralegi sesuai urutan skor tertinggi sebagai berikut : 

1. Meningkatan produktifitas sumber daya manusia yang dimiliki PT Punva Permai 
dengan pelatihan, studi banding ke HTI lain serta pemberian tugas, wewenang dan 
tanggung jawab yang lebih besar. 

2. Mendiversifikasikan jenis tanaman yang diusahakan PT Purwa Pennai. Jika 
selama ini PT Punva Permai hanya membudidayakan tanaman Sengon 
(Paraserianthes falcataria), Gmelina (Gmelina arborea), dan Sungkai (Peronema 
cunescens), maka bisa dicoba dengan diversifikasi dengan menanam tanaman Jati 
Emas (Tectona grandis) atau tanaman unggulan lain. 

3. Mengupayakan ketercukupan benih dengan pengadaan benih yang bersertifikat, 
sehingga walaupun secara kuantitas benih yang ada lebih kecil tetapi secara 
kualitatif jumlah bibit yang akan dihasilkan lebih berkualitas sehingga akan 
menghasilkan tanaman yang lebih berkualitas pula. 

4. Mengelola dana operasional yang berasal dari komitmen perusahaan induk 
(PT Austral Byna) secara efisien sehingga bisa dihindarkan adanya inefisiensi 
keuangan. 
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