
I. PENDAHULUAN 

A. La ta r  Belakang 

Sebagai pendukung pembangunan ekonomi nasional yang 

berkelanjutan, 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 kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan industri dan 

penyerapan tenaga kerja di sektor kehutanan, dan bahkan juga memacu 

tumbuhnya pembangunan di luar sektor kehutanan baik secara langsung 

maupun tidak langsung disebabkan kebakaran, penebangan liar dan 

perambahan sudah mencapai 14 - 18 juta hektar pertahun ( Ahmad, b, 2000). 

Mengantisipasi permasalahan di atas maka Pemerintah telah 

melakukan beberapa upaya untuk menanggulanginya, seperti dengan program 

reboisasi, rehabilitasi dan program Hutan Tanaman lndustri. 

Pembangunan Hutan Tanaman lndustri di Indonesia pada awalnya 

merupakan upaya untuk mengurangi degradasi hutan alarn, terutama akibat 

dari penebangan hutan yang berlebihan dalam kegiatan Hak Pengusahaan 

tlutan (HPH). Tujuan utama dari pembangunan Hutan Tanaman lndustri 

(t1T1) untuk turut menjarnin tersedianya bahan baku industri kayu di 

Indonesia. 



Hutan Tanaman Industri (HTI) direncanakan mampu ~nenggantikan 

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 kernampian hutan alam prcduksi untuk 

menghasilkan kayu bulat secara lestari hanya sekitar 20 juta M" Sementara 

total kapasitas produksi industri perkayuan di Indonesia mencapai 68 juta M" 

kayu bulat yang belum termasuk industri pidp dan kerbs (Departemen 

Kehutananl996, Manurung, 2000). 

Tabel 1 : Prakiraan kekurangan bahan baku industri pengolahan kayu 
Indonesia pada tahun 2000 - 2018 ( dalam jutaan M3 ) 

Sumber : Lembaga Penelitian IPB bekerjasama dengan Dirjen Pengusahaan 
Hutan Produksi Dephutbun tahun 2000 U S e r i  Lokakarya ke 
3 Restruktirisasi Industri, Pengaitan Program Reforestri dengan 
Kapasitas Industri dan Rekalkulasi Nilai Sumber Daya Hutan, 
2000. 



Sebagai salah satu perusahaan Hutan Tanaman lnduslri (HTI), PT Purwa 

Permai yang merupakan perusahaan palungan antara PT Austral Byna den 

PT Inhutani I11 selalu berusaha menyelesuikan target pcnanaman yang dibebankan 

oleh Pemerintah untuk setiap tahunnya, sehingga nantinya PT Punva Permai akan 

sanggup menyediakan bahan baku kayu log untruk industri kayu lapis. 

PT Punva Permai didirikan berdasarkan Akte Notaris Sutjipto, SH nomor 115 

tanggal 30 September 1995. Sedangkan untuk kegiatan operasionalnya berdasar pada 

Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 2241 Kpts-VIl1992 tanggal 21 Februari 

1992 untuk luasan 4.900 hektar dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 

18261 Menhut AV11996 tanggal 30 Desember 1996 untuk perluasannya menjadi 

seluas 20.500 hektar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, disusun suatu rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Strategi apa yang ditempuh PT Purwa Permai untuk mencapai target luasan 

penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI). 

2. Pilihan faktor pendukung apa yang direkomendasikan untuk terus 

dikembangkan PT Purwa Permai untuk mendukung bist~is plat7 

PT Purwa Permai secura keseluruhan. 

C .  'l'ujuan Penelitian 

t k i ~ l . t ~ . i ~ h , t i ~  li~ler bclakang penelitian dan perulnusan masalah, maka penelitian ini 

dim;lksutlkan untuk : 



I hlcncntukan usaha-usaha yang akan ditempuh ole11 PT Purwa Permai untuk 

rncncapai target penanaman yang dibebankan oleh Stakel~older. 

2 Menentukan faktor-faktor pendukung dominan yang disarankan untuk 

dikembangkan ole11 P T  P u m a  Permai. 

3 Merekomendasikan strategi pencapaian taget penanaman terbaik bagi 

PT P u m a  Permai. 

D. R u a n g  Lingltup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada permasalahan penfapaian target 

penanaman pada lokasi operasional di Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei, Kabupaten 

Barito Utara, Kalimantan Tengah. 

Ruang lingkup responden hanya dibatasi pada stakeholder yang terkait langsung 

pada perusahaan yaitu manajemen internal dan badan pemerintah yang terkait 

langsung misalnya Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah 

Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah dan Konsultan. 




