
A. Latar Belakang 

Hutan merupakan suatu ekosistem yang bercirikan liputan pohon yang 

luas dan berasosiasi dengan lingkungan sekitarnya baik lingkungan biotik 

maupun abiotik. Hal ini menyebabkan hutan memiliki iklim mikro yang 

berbeda dengan lingkungan diluamya. Keberadaan hutan terbagi menjadi 

dua yaitu hutan tanaman dan hutan dam. Hutan dam me~pakan  hutan yang 

tumbuh dan berkembang secara alami dan meliputi sebagian besar wilayah 

Indonesia dibandingkan dengan hutan tanaman. 

Negara Indonesia yang wilayahnya terletak di sekitar khatulistiwa 

merupakan negara yang memilii potensi hutan yang tinggi. Potensi tersebut 

sudah semestinya dikelola dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk 

meningkatkan taraf perekonomian yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai 

salah satu penunjang pembangunan nasional. Agar dapat berguna sebagai 

penunjang pembangunan yang terw berkelanjutan, maka dalam 

memanfaatkan dan mengelola hutan yang ada perlu dilaksanakan atas asas 

kelestarian. 

Dalam sistem agribisnis kehutanan perusahaan pemegang Hak 

Pengusahaan Hutan @PH) berada dalam subsistem I, yang berperan sebagai 

penyuplai bahan baku kayu bulat (log) kepada industri kayu. Sejalan dengan 

waktu dan arah kebijaksanaan pemerintah, produksi kayu bulat secara 

nasional mengalami masa yang sangat fluktuatif. Hal ini tentu saja banyak 

mempengaruhi jumlah produksi kayu olahan yang dihasilkan dari indutri 

kayu sebagai sub sistem II dalam sistem agribisnis kehutanan. Data 
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perkembangan produksi kayu bulat, gergajian dan kayu lapis 10 tahun 

terakhir dapat diliiat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1. Perkembangan Produksi Kayu Bulat, Gergajian dan Kayu Lapis 10 
Tahun Terakhir. 

1 No. I Tahun I Kayu Bulat I Kayu Ger~ajian I Kayu Lapis I 

PT. Mandau Abadi merupakan salah satu pemegang Hak Pengusahaan 

Hutan fJPH) yang berdasarkan wilayah administrasi terletak di Kecamatan 

Minas, Kabupaten Dati 11 Bengkalis dan Kecamatan Tapung dan Kunto 

Darussalam, Kabupaten Dati 11 Kampar, Propinsi Dati I Riau. Sementara itu 

berdasarkan wilayah pengelolaan hutan areal keja perusahaan ini termasuk 

dalam kelompok hutan Kotalama Kandis, RPH Kandis, BKPH Minas, 

Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Bangkinang, Dinas Kehutanan Propinsi 

Dati I Riau. Perusahaan HPH ini berdasarkan SK. HPH Nomor : 

503/Kptsm/1990, tanggal 19 September 1990, yang kemudian memperoleh 

perpanjangan usaha sesuai dengan Surat Ijin Prinsip Menteri Kehutanan 

Nomor : 1464/Menhut/rvIl994, Tanggal 27 September 1994 memiliki luas 

73.459 Ha. Produksi perusahaan ini sebagian besar terbagi dalam dua 

kelompok yaitu kelompok Meranti clan kelompok Rirnba Campuran. Di 

samping itu terdapat hasil kayu bulat dari kegiatan land clearing yang disebut 
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dengan IPK (Izin Pemanfaatan Kayu). Adapun data mengenai realisasi 

produksi kayu bulat tahun 1997 dan 1998 dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 2. Realisasi Produksi Kayu Bulat Tahun 1997 dan 1998 

LU.U4U,UU 
< ". ( -.. 

I 1.971,89 
JUMLAH I 32.219,85 1 21.549,26 

Sumber : Laporan Pengusahaan Hutan PT. Mandau Abadi Tahun Buku 1998 

No. 

Dalam pengelolaan hutan yang menerapkan asas kelestarian baik 

kelestarian alam maupun kelestarian hasil. Maka sudah sepantasnya jika PT. 

Mandau Abadi membuat perencanaan jangka panjang pengusahaan hutan. 

I i n  I IAW I 10.207,96 
n .* -a 

Jenis 

Terlebih lagi dengan baru terbentuknya susunan para pemegang saham pada 

perusahaan ini yang diasilkan berdasarkan RUPS tanggal 3 Mei 1999. 

Realisasi Produksi 

Susunan para pemegang saham tersebut dapat diliiat pada tabel di bawah ini. 

1997 (m 1998 @f) 

Tabel 3. Susunan Para Pemegang Saham PT. Mandau Abadi 
No. I Pemegang Saham 
-. - - . -- .- - . .-,-- 

Persentase 

2. I PT. Arjuna Perdana Mahkota Plywood 

4. I PD. Angkutan dan Jasa Riau 

Sumber : Laporan Pengusahaan Hutan PT. Mandau Abadi Tahun Buku 1998 

1 I PT. Tnhiltani N I ~9 nn 
40,OO 

4,OO 

6. 1 Koperasi Pegawai RI Bakti Lestari 

Dengan adanya susunan baru para pemegang saham di atas diiarapkan dapat 

meningkatkan kine j a  pengusahaan hutan di perusahaan tersebut. 

0,67 

3. I ~ u l i m  

5. I KUD. Maju Jaya Abadi 

5,OO 

0,67 

7. I Koperasi Karyawan Mandiri 0.67 
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B. Perurnusan Masalah 

Dalam rangka membuat perencanaan jangka panjang PT. Mandau 

Abadi, maka masalah disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : 

1) Bagaimana kondisi eksternal PT. Mandau Abadi ? 

2) Bagaimana kondisi internal PT. Mandau ~ b a d i  ? 

3) Bagaimana strategi yang sesuai untuk menghadapi perubahan lingkungan 

eksternal dan internal yang dihadapi oleh PT. Mandau Abadi ? 

4) Apa sasaran jangka panjang PT. Mandau Abadi ? 

5) Apa alternatif program jangka panjang PT. Mandau Abadi ? 

C. Tujuan Geladikarya 

Tujuan pelaksanaan geladiiarya di PT. Mandau Abadi ini adalah : 

1) Mengkaji liigkungan eksternal dan internal PT. Mandau Abadi. 

2) Merumuskan strategi, sasaran jangka panjang dan alternatif program 

kegiatan jangka panjang PT. Mandau Abadi. 

D. Manfaat Geladikarya 

Kegiatan geladikaxya ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada pihak manajemen PT. Mandau Abadi yang berupa infomasi 

mengenai sasaran jangka panjang, program jangka panjang PT. Mandau 

Abadi dan kegiatan implementasi program jangka panjang yang nantinya 

diharapkan dapat menjaga kontinuitas usaha dan juga dapat meningkatkan 

pertumbuhan usaha perusahaan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. 
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Selain itu, bagi penulis, diiarapkan geladikarya ini bermanfaat 

sebagai wahana dalam mengaplikasikan teori di dalam kondisi yang obyektif 

dalam bisnis yang nyata. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang ligkup penelitian ini adalah terbatas kepada pengkajian 

lingkungan ekstemal dan internal perusahaan PT. Mandau Abadi, 

perumuskan strategi, sasaran jangka panjang dan alternatif program kegiatan 

jangka panjang PT. Mandau Abadi selama 5 tahun. 

http://www.mb.ipb.ac.id


