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BAB I  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Seiring dengan paradigma baru pembangunan di bidang kehutanan 

Dapartemen Kehutanan Dan Perkebunan yakni pembangunan kehutanan yang 

berbasiskan pada masyarakat (community based development) dan sumber daya 

alam ( resources based development ) yang di kelola secara lestari dan 

berwawasan lingkungan, serta mendukung misi otonomi daerah yang terkandung 

dalam UU No. 22 dan 25 tahun 1999 untuk memperkuat posisi masyarakat 

didaerah terutama dari aspek perekonomian, maka PT. Mapala Rabda telah 

mengambil prakarsa untuk usaha dalam membangun kehutanan melalui pola 

kemitraan (HTPK). Diharapkan, melalui pembangunan kehutanan pola HTPK ini 

misi dan tujuan perusahaan untuk turut serta berperan dalam peningkatan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan Koperasi Tani Hutan 

(KTH) sebagaimitra, akan terwujud. Sebagai timbal balik, dengan adanya 

keterlibatan masyarakat melalui KTH secara akif dalam usaha pembangunan 

kehutanan ini, akan semakin menumbuhkan rasa memiliki yanglebih dalam lagi 

pada masyarakat untuk mengelola hutannya secara lestari dan berpatisipasi ini 

pada gilirannya akan semakin memperlancar usaha perusahaan sebagai salah satu 

sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menyadari bahwa 

pengelolaan Hutan pola Kemitraan ini masih merupakan hal yang baru dalam 

pembangun kehutanan, tentulah dalam perjalanannya masihmemerlukan 

penyempurnaan-penyempurnaan terutama segi yang menyangkut Sumber Daya 

Manusia. Namun demikian, kekurangan-kekurangan ini akan terus diminimisir 

melalui program-program peningkat managerial dimasa yang akan datang hingga 

pada tingkat yang kita semua harapkan. 
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Dalam mewujudkan program pengusahaan hutan pola kemitraan ini, secara 

kronologis, PT. MAPALA RABDA bersam-sama dengan mitra Koperasi Tani 

Hutan (KTH) Usaha Baru melakukan perikatan-perikatan hukum sebagai berikut: 

o Tanggal 20 Februari 1999 : dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan 

(MoU). 

o Tanggal 03 januari 2002 : dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian 

Kerja sama. 

Setelah mendapatkan kepastian kelayakan usaha perdasarkan study kelayakan 

dan studyamdal, maka terbentuk perusahaan patungan tersebut dengan nama : PT. 

BUKIT BATU HUTANI ALAM dimana wilayah operasional dan keanggotaan 

koperasi meliputi 3 (tiga) Desa yakni : Desa Sepahat, Desa tenggayun, dan Desa 

Parit I Api-api. 

PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM – merupakan perusahaan patungan 

antara PT. Mapala Rabda dengan KTH. Usaha Baru. Didirikan Berdasarkan akte 

No. 33 tanggal 22 Maret  2002 yang di buat di hadapan Notaris Darmansyah SH, 

dan terakhir dengan akte perubahan no 4 tanggal 12 September 2002 yang di buat 

oleh Notaris Nurhayati SH, Dengan susunan Komisaris dan Direksi sebagai 

berikut :  

o Komisaris Utama  : Muktar Widjaja. 

o Komisaris  : Ir. Subadjo. 

o Komisaris  : David Suwito . 

o Komisaris  : Pairan. 

o Direktur utama  : Mulyani Gani. 

o Direktur  : Gustaf Kuining. 

o Direktur  : Stanley Najoan. 

o Direktur  : Tengku Mustapa. 

 

Dalam walaupun yang tidak terlalu lama lagi, di harapkantelah dapat di 

terbitkan pengesahaan atas pendirian perusahaan ini oleh Dapartemen  Kehakiman 

dan HAM. 
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1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

VISI 

Menjadi perusahaan terbaik dalam bidang pengelolaan hutan tanaman 

industri yang lestari dengan memperhatikan nilai ekonomi, sosial dan 

lingkungan. 
 

MISI 

1. Membangun hutan tanaman secara lestari sebagai zona penyangga 

dari Cagar Bioasfer Giam Siak Kecil Bukit Batu untuk memasok 

kebutuhan industri pulp & kertas. 

2. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar 

hutan melalui program kemitraan. 

3. Melindungi dan memperbaiki areal hutan yang mempunyai 

manfaat konservasi sebagai bagian dari landscape Cagar Biosfer 

GSK-BB. 

4. Memberikan konstribusi dalam penerimaan pajak negara dan 

pendapatan daerah serta menghasilkan keuntungan perusahaan 

yang optimal. 

 

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 
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1.4 Ruang Lingkup Perusahaan 

Lokasi Usaha Dan Kegiatan 

1. Alamat  : Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, Riau. 

2. No. Telepon : - 

3. Posisi Geografis : Antara 101 42’ - 101 30 LU dan 01 18’ - 01 30’ BT. 

Batas Wilayah : 

o Utara : Kebun Kelapa Sawit Masyarakat. 

o Timur : HSAW Bukit Batu. 

o Selatan : Eks. HPH PT. Dexter Timber Perkasa Indonesia. 

o Barat : IUPHHK PT. Sekato Pratama Makmur dan Eks. HPH. 

    PT. Dexter Timber Perkasa Indonesia. 

 

 

Gambar 1. 1 peta wilayah PT 

(Sumber:Dokumentasi 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


