
I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perusahaan Umum (Penun) Perhutani merupakan Badan Usaha Milik 

Negara di bawah naungan Departemen Kehutanan, yang didirikan berdasarkan 

Peraturan Peqerintah nomor 15 tahun 1972. Peraturan tersebut diubah menjadi 

Peraturan Pemermtah nomor 2 tahun 1978, Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 

1986, .dan pada akhimya diubah lagi menjadi Peraturan Pemerintah nomor 53 

tahun 1999. 

Indonesia merniliki hutan hujan tropis seluas 144 juta hektar, diantaranya 

seluas 2,5 juta hektar dikelola oleh Perurn Perhutani. Sesuai dengan fungsinya 

21% kawasan hutan tersebut terdiri dari hutan lindung, sedangkan 79% sisanya 

bempa hutan produksi dan sesuai dengan kelas perusahaan yang ada, 56% 

mempakan kelas perusahaan jati, sedangkan 44% sisanya merupakan kelas 

pemsahaan non jati. (Perum Perhutani, 1999). Kawasan hutan Perum Perhutani 

tersebar di wilayah pulau Jawa dan Madura, serta sebagian kawasan hutan di 

propinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Tiniur, Kalimantan Barat, dan 

Kalimantan Timur. 

Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1967, tentang ketentuan- 

ketentuan pokok kehutanan diyatakan bahwa, berdasarkan fungsinya Menten 

menetapkan hutan negara sebagai hutan produksi yaitu kawasan hutan yang 

diperuntukkan bagi kegiatan produksi hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan 

masyarakat pada umumnya serta industri, ekspor, dan pembangunan pada 
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khususnya Kedua fimgsi tersebut yang menjadi landasan kerja Perum Perhutani 

dalam mengelola perusahaan. Sejalan dengan tugas untuk memupuk keuntungan 

tersebut, P e r m  Perhutani mempunyai beberapa industri kayu dan non kayu. 

Produk yang dihasilkan oleh Pemm Perhutani bempa kayu dan non kayu. 

Industri non kayu setiap tahunnya menghasilkan sekitar 60.000 ton gondorukem, 

11.000 ton terpentin, 260 ton minyak kayu putih, 100 ton seedlak, 700 ton kopal, 

dan 12 ton sutera d a m  Produk hasil hutan non kayu yang utama atau yang 

menjadi andalan Pemm Perhutani adalah gondorukem (Perum Perhutani, 1999). 

Gondorukem dan terpentin merupakan produk dari Pemm Perhutani yang 

dipasarkan di dalam negeri maupun untuk diekspor ke luar negeri. Di dalam 

negeri Perum Perhutani mempakan produsen tunggal gondorukem dan terpentin, 

sehingga struktur pasar gondomkem dan terpentin di dalam negeri menjadi 

monopoli Perum Perhutani. Dengan struktur pasar yang demikian Perum 

Perhutani menjadi penentu dalam penetapan harga jual gondorukem dan terpentin 

di dalarn negeri. 

Perum perhutani menetapkan pasar ekspor sebagai sasaran utama 

pemasaran gondorukem dan terpentin. Selain karena mash relatif rendahnya 

perrnintaan gondorukem dan terpentin di dalam negeri, hal itu juga disebabkan 

karena tanggung jawab Pemm Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara 

untuk menyumbangkan .devisa negara sebesar-besarnya, sehingga dalam 

pelaksanaannya hampir 70% produk gondorukem dan terpentin Perum Perhutani 

ditujukan untuk pasar luar negeri. Negara-negara tujuan ekspor gondorukern dan 

terpentin adalah India, Jepang, Thailand, Pakistan, USA, Singapura, Korea 
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Selatan, Meksiko, Kolombia, dan beberapa negara di Eropa Pada tahun 1998 

ekspor gondorukem Perum Perhutani mencapai 62.014 ton (Pemm Perhutani, 

1999). 

Menurut Matsunaga (2000) Lam Japan Chemical Week (2000), Cina 

merupakan negara penghasil gondorukem terbesar di dunia. Tahun 1999 produksi 

gondomkemnya mencapai 400.000 ton, sedangkan ekspomya mencapai 270.000 

ton. Monzon (1998) L a m  Walsh (2000) menyatakan bahwa Cina menguasai 57 

% pasar gondorukem dunia Hal tersebut menunjukkan bahwa Cina mempakan 

pesaing utama Indonesia di pasar gondomkem dunia 

Gondorukem dan terpentin Perum Perhutani dihasilkan dari pabrik 

pengolahan gondorukem dan terpentin (PGT) yang tersebar di pulau Jawa PGT 

yang terdapat di wilayah Pemm perhut& Unit I Jawa Tengah adalah Cimanggu, 

Winduaji, Sapuran, dan Paninggaran. PGT yang terdapat di wilayah Pemm 

Perhutani Unit I1 Jawa Timur adalah Garahan, Sukun, dan Rejowinangun. PGT 

yang terdapat di wilayah Perum Perhutani Unit 111 Jawa Barat adalah 

Sindangwangi. PGT Sindangwangi adalah tempat yang dipilih oleh penulis untuk 

melakukan penelitian. 

Menurut data realisasi produksi gondorukem dan terpentin PGT 

Sindangwangi tahun 1996 - 2000, seperti yang terlihat pada Tabel 1, menujukkan 

bahwa produksi atau pemasakan getah terbanyak terjadi pada tahun 1999. Pada 

tahun 1999 jumlah getah yang dirnasak sebanyak 8.271 ton, tetapi kapasitas 

produksi terpasang pabrik belum sepenuhnya dimanfaatkan, dimana kapasitas 

produksi terpasang PGT Sindangwangi adalah sebesar 10.000 tonttahun. 
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Kapasitas produksi yang menganggur akan menyebabkan tingginya biaya 

operasional pabrik, yang pada akhimya mengurangi keuntungan yang didapat dari 

hasil penjualan produk.. 

Tabel 1. Realisasi Produksi Gondorukem dan Terpentin PGT 
Sindangwangi 1996 - 2000. 

Uraian Satuan 

Pemasakan Getah 

Gondorukem 

Terpentin 

Rendemen: 

- Gondorukem 

- Terpentin 

Ton 

Ton 

Ton 

% 

% 

J 
Sumber: PGT Sindangwan: 

Target rendemen produksi PGT Sindangwangi adalah 68 % untuk 

gondorukem dan 12 % untuk terpentm. Pada Tabel 1, terlillat bahwa target 

rendemen gondorukem telah terlampaui, yaitu pada produksi tahun 1997, 1999. 

dan 2000. Target rendemen terpentin juga telah dapat terlampaui, yaitu pada 

produksi tahun 1997 - 2000. Dilihat dari rendemen yang dihasllkan, sebenamya 

rendemen hasil pengolahan getah masill dapat ditingkatkan, menurut Coppen et 

al. (19841, getah binus yang diolah setelah lebih dahulu melalui proses 

pemberslhan dan destilasi &an menghasilkan 70 - 75 % gondorukem, 15 - 20 % 

terpentin, dan antara 5 - 10 % kotoran dan ar . Kapasitas produksi terpasang 

yang tidak tercapai, kurang optimalnya rendemen hail  produksi, tingginya tingkat 

persaingan pasar gondorukem dunia, ditambah dengan dimulainya era pasar 

A 
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bebas, dimana produsen gondorukem dari luar negeri akan dengan leluasa masuk 

ke pasar gondorukem dalam negeri, menyebabkan PGT Sindangwangi perlu untuk 

memanfaatkan teknologi yang dimilikinya seoptimal mungki. Optimalisasi 

pemanfaatan teknologi tersebut dapat dilakukan dengan mengelola empat 

perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat teknologi, perangkat sumberdaya 

manusia, perangkat informasi, dan perangkat organisasi secara efektif dan efisien, 

sehingga dapat dihasikan produk dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan 

yang diiginkan oleh konsumen. Dengan demikian daya saing dan kinerja 

perusahaan dapat ditingkatkan. Dengan pengkajian terhadap keempat komponen 

teknologi tersebut, PGT Sindangwangi diharapkan dapat menentukan 

pengembangan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan kemarnpuan p e ~ ~ d m n .  

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan yang diiadapi PGT Sindangwangi Perum 

Perhutani Unit 111, Jawa Barat tersebut, maka geladikarya ini difokuskan pada 

pengkajian berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen teknologi yang diterapkan oleh PGT 

Sindangwangi. 

2. Bagaimana mengembangk~ manajemen telinologi yang diterapkan, agar daya 

saing dan kine rja PGT Sindangwangi meningkat. 

C. TUJUAN GELADIKARYA 

1. Mengkaji pelaksanaan manajemen teknologi produksi di PGT Sindang\vangi. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan 

manajemen teknologi pada PGT Sindangwangi. 
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3. Memberikan altematif pengembangan teknologi yang mungkin dilaksanakan 

sesuai dengan kondisi perusahaan. 

D. MANFAAT GELADIKARYA 

1. Memberikan masukan pada rnanajemen PGT Sindangwangi mengenai 

altematif pengembangan manajemen teknologi. 

2. Merupakan sarana latihan dan pengembangan wawasan bagi penulis dalam 

penerapan teori, khususnya bidang manajemen teknologi. 

E. RUANG LINGKUP GELADIKARYA 

Penelitian difokuskan pada kajian manajemen teknologi produksi 

gondorukem dan terpentin yang dilaksanakan PGT Sindangwangi. Pengkajian 

diakukan hanya sampai pada tahap pemberian altematif, sedangkan implementasi 

selanjutnya diserahkan kepada PGT Sindangwangi. 
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