I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi mempakan sebuah gelombang perubahan yang akan
membentuk peta baru dalam dunia industri. Pembahan dalam era gobalisasi
ditandai dengan perkembangan teknologi komunikasi serta informasi yang
demikian pesat serta tingkat persaingan yang tinggi dalam dunia industri.
Persaingan yang tinggi tersebut akan mengakibatkan perubahan dalam
lingkungan industri tersebut baik lingkungan ekstemal maupun lingkungan
internal.
Akhir-akhir ini perubahan lingkungan ekstemal memiliki kecendrungan
kearah demokratisasi dalam bidang politik dan ekonomi. Demokratisasi
ekonomi akan menciptakan suatu mekanisme pasar bebas. Hal tersebut h a s
dipandang sebagai suatu peluang . Selain sebagai suatu peluang keadaan
seperti ini akan melahirkan ancaman bagi suatu industri. Dalarn menghadapi
era pasar bebas dibutuhkan kemarnpuan manajerial yang handal, dan
menggunakan kekuatan pemsahaan sehingga manajemen suatu perusahaan
mampu untuk memanfaatkan peluang secara optimal serta mampu untuk
mengeliminasi kelemahan yang ada serta ancaman yang akan dihadapi
Pupuk memegang peranan sangat berarti bagi negara agraris terutama
untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian khususnya tanaman pangan.
Industri pupuk mempakan salah satu

industri strategis terpenting di

Indonesia. Selama ini indusiri pupuk terus diupayakan untuk memproduksi
jenis pupuk yang lebih efisien. Industri pupuk urea merupakan industri pupuk
sintetis terpenting di Indonesia. Oleh karena i t - industri pupuk urea masih
tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Pasaran ekspor
pupuk urea Indonesia khususnya di kawasan Asia Pasifik masih terbuka,
namun pada saat ini ekspor dilakukan bila terjadi kelebihan produksi. Pada
Tabel 1 diperlihatkan produksi Pupuk Urea pada periode 1992-1997.
Tabel 1. Produksi Pupuk Urea Indonesia Menurut Perusahaan Tahun 1992 1997

PT.

Pupuk
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401.001
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5.894.714
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Iskandar Muda
PT. Petrokimia
Gresik
Total

4.950.271

Sumber : Trend Bisnis Indonesia (1998)

Seiring dengan kelebihan produksi pupuk urea Indonesia, maka nilai
ekspor pupuk urea semakin meningkat. Selama ini yang menjadi negara
tujuan ekspor utama adalah Vietnam, selainnya adalah negara-negara di

kawasan Asia lainnya. Pada Tabel

2 diperlihatkan ekspor pupuk urea

menurut negara tujuan.
Tabel 2. Ekspor Pupuk Urea Indonnesia Menurut Negara Tujuan Tahun 19921996

Sumber :Trend Bisnis Indonesia (1998)

PT.

Pupuk Kujang adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Dalam
rangka pengembangan, PT. Pupuk Kujang melakukan pembangunan unit-unit
produksi yang bertujuan untuk menunjang program pemerintah yaitu
menurnbuhkan keterkaitan industri, meningkatkan ekspor hasil industri, dan
melakukan substitusi produk impor.
Untuk menunjang program pemerintah tersebut PT. Pupuk Kujang
mendirikan berbagai unit bisnis dengan membentuk perusahaan-pemsahaan
patungan yang bergerak dalam industri kimia dan kawasan industri yang
menghasilkan berbagai macarn produk, antara lain Asam Formiat, Amonium
Nitrat, Katalis dan Hidrogen Peroksida.

Dalam menghadapi perubahan

lingkungan dan persaingan yang terjadi pemsahaan perlu melakukan

