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PT Perintis Adiwana adalah perusahaan yang melaksanakan pembangunan 
hutan tanaman industri, dengan lokasi tanaman di Kecamatan Kapuas Tengah, 
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantm tengah seluas 19.100 hektar. Adanya isu 
global tentang lingkungan dimana kayu hams berasal dari hutan tanaman 
(ecolabelling) dan pe~bahan  politik nasional tentang otonomi daerah berpengaruh 
langsung dan tidak langsung terhadap kelangsungan perusahaan. Dengan demikian 
perlu dilakukan review terhadap strategi pengelolaan dan pembangunan HPHTI PT 
Perintis Adiwana. 

Berdasarkan pembahan lingkungan eksternal perusahaan, maka mmusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana pengamh perubahan faktor 
internal dan lingkungan ekstemal berupa pembahan kebijakan di bidang kehutanan 
dan isu globalisasi terhadap kegiatan pengelolaan perusahaan, (2) bagaimana posisi 
bisnis pemsahaan saat ini berdasarkan fhktor eksternal dan intemal yang dimiliki 
perusahaan, (3) bagaimana strategi pemsahaan yang dijalankan selama ini hams 
dirubah dan disesuaikan dengan melihat faktor internal dan mempertimbangkan 
faktor ekstemal yang ada saat ini dan di masa yang akan datang. 

Penelitian yang dilakukan bertujuan : (1) melakukan identifikasi terhadap 
faktor ekstemal dan intemal yang mempengaruhi pengelolaan HPHTI PT Perintis 
Adiwana, (2) melakukan evaluasi dan analisa terhadap faktor eksternal dan internal 
yang mempengamhi posisi bisnis HPHn PT Perintis Adiwana, (3) memmuskan 
strategi perusahaan untuk pengelolaan dan pengembangan HPHTI PT Perintis 
Adiwana. Ruang lingkup penelitian di batasi pada penilaian strategi pemsahaan saat 
ini dan pemmusan strategi PT Perintis Adiwana tahun 2004 - 2008. 

Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan studi kasus. Data 
yang diperoleh berupa data primer dan sekunder yang berasal dari pemsahaan dan 
eksternal seperti dari Pemerintah Daerah dan Departemen Kehutanan. Data 
kemudian diolah dengan analisa deskriptif, matriks evaluasi faktor ekstemal, matriks 
evaluasi faktor intemal dan matriks internal-eksternal. 

Hasil identifikasi faktor eksternal yang berpengaruh terhadap PT Perintis 
Adiwana yang merupakan unsur strategik peluang terdiri dari (1) moratorium 
produksi hutan alam, (2) isu penebangan hutan tropis, (3) ecolabelling produk hutan, 
(4) keperluan kayu pertukangan dalam negeri dan ekspor dan (5) insentif dari 
pemerintah. Sedangkan unsur strategik ancaman terdiri dari (1) regulasi peraturan di 
bidang kehutanan, (2) otonomi daerah, (3) penyaluran dana DR untuk HTI, (4) 
kondisi sosial masyarakat dan (5) persaingan dengan negara lain. 

Faktor internal yang dimiliki oleh PT Perintis Adiwana yang merupakan unsur 
strategik kekuatan terdiri dari (I) jenis tanaman HTI, (2) potensi tanaman per hektar, 



(3) ketersediaan tenaga kerja, (4) keamanan lokasi dan (5) dukungan dari 
perusahaan induk Sedangkan unsur strategik kelemahan yang dimiliki 
PT Perintis Adiwana terdiri dari (1) lokasi pasar yang jauh, (2) biaya pengolahan 
dan pemasaran, (3)  teknologi penanaman, (4) pengolahan kayu, (5) umur tanaman 
pokok dan komposisi jenis dan (5) bahaya kebakaran: 

Ha i l  evaluasi faktor ekstemal dan intemal menunjukkan nilai tertimbang 
faktor ekstemal (Matriks EFE) sebesar 3.55, sedangkan nilai tertimbang faktor 
internal .(Matriks EFI) sebesar 2.55. Berdasarkan Matriks EFE yang berada pada 
posisi tinggi clan Matriks EFI yang berada pada posisi rata-rata tersebut, maka posisi 
perusahan berada pada Bagian Pertama Kuadran II Matriks IE. Pilihan Strategi pada 
posisi tersebut adalah Strategi Intensif dan Strategi Integrasi. 

Strategi intensif yang dijalankan berupa penetrasi pasar baru kayu hasil 
produksi dan pengembangan produk baru yaitu mengolah kayu bulat menjadi kayu 
gergajian dan kayu olahan. Sedangkan strategi integrasi berupa penggabungan 
kegiatan pengolahan dan pemasaran kayu yang selama ini ditangani oleh perusahaan 
induk yaitu PT Daya Sakti Timber. 

Untuk pengembangan usaha selanjutnya disarankan : (1) Perluasan tanaman 
diarahkan hanya menanam tanaman jenis sungkai, karena tanaman tersebut 
mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan dapat memberikan hasil yang baik bagi 
perusahaan, (2) Perlu diadakan penilaian kembali struktur organisasi untuk 
menghadapi panenan tanaman pokok pada tahun 2008, (3) Agar dijajaki pemasaran 
kayu sungkai olahan di pasar ekspor, (4)Agar dijajaki penggunaan dan pemasaran 
jenis lainnya hasil panenan dari tanaman yang ada. Untuk itu perlu dilakukan analisa 
terhadap daya saing pasar dan daya saing setiap produk yang dapat mendukung 
kelangsungan usaha PT Perintis Adiwana di masa yang akan datang. 
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