
FORMULAS1 STRATEGI KORPORAT PT. XY (PERSERO) 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

lndonesia memiliki 17.508 pulau, garis pantai sepanjang 81.000 km dan 

5,8 juta km2 laut atau sebesar 70% dari luas total lndonesia. Dengan 

demikian potensi yang dimiliki Indonesia dalam bidang kelautan sangat 

besar, utamanya antara lain perikanan (tangkap) laut dan biota laut, 

budidaya perikanan pantai dan laut serta pariwisata bahari. Potensi 

kelautan yang besar tersebut baru dimanfaatkan sebahagian kecil saja, 

dimana potensi produksi perikanan (tangkap) taut lestari sekitar 6,258 juta 

ton per tahun, namun baru dimanfaatkan sekitar 61%. 

Hasil kegiatan pembangunan perikanan sebagai salah satu sektor 

ekonomi kelautan telah lama memiliki peran dalam pembangunan 

ekonomi nasional, khususnya dalam perolehan devisa. Selain untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri, hasil perikanan juga dipasarkan ke 

negara lain (ekspor) yang jumlahnya terus meningkat. Beberapa jenis 

komoditas perikanan lndonesia yang diekspor adalah udang, 

tunalcakalang, rumput laut, kerang-kerangan, kepiting, ikan hias, ubur- 

ubur, dan mutiara. Sampai saat ini, volume dan nilai ekspor perikanan 

lndonesia masih didominasi oleh komoditas udang dan tunatcakalang. 
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Ekspor ikan tunalcakalang Indonesia selama kurun waktu 1994-1998 

mengalami peningkatan, volume ekspor pada tahun 1994 mencapai 

79.729 ton dengan nilai USD 182 juta meningkat menjadi 104.330 ton 

dengan nilai USD 215 juta pada tahun 1998. Dengan demikian jelas, 

industri perikanan harus menjadi andalan dalam pembangunan ekonomi 

Indonesia dan harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. 

PT. XY (Persero) merupakan salah satu BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara) yang bergerak dalam industri perikanan laut dan berorientasi 

ekspor beberapa jenis ikan seperti tuna, cakalang, udang, ikan dimersal, 

dan ikan layang. Negara utama tujuan ekspor adalah Jepang. PT. XY 

(Persero) memiliki banyak pesaing lain yang bergerak dalam bisnis yang 

sama, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Permasalahan yang 

dihadapi perusahaan saat ini adalah adanya faktor eksternal yang 

menghambat pertumbuhan usaha yaitu turunnya harga produk 

(khususnya cakalang beku) di pasaran dunia dan masalah keamanan di 

Ambon dan di Maluku Utara. Pada pertengahan tahun 1999 harga 

produk cakalang beku mengalami penurunan yang cukup tajam dari rata- 

rata harga USD 800,- per ton menjadi USD 300,- per ton. Demikian pula 

kerusuhan yang terjadi mulai awal 1999 di Ambon dan Maluku Utara 

mengakibatkan pendapatan perusahaan menurun sehingga terkurasnya 

likuiditas perusahaan. 
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Pada sisi lain lingkungan strategi yang terus berubah dengan cepat 

merupakan suatu ha1 yang harus diantisipasi oleh perusahaan. Pengaruh 

globalisasi membuat perdagangan antar negara semakin luas dan 

terbuka. Beberapa diantaranya adalah dengan kesepakatan AFTA 

(Asean Free Trade Area) serta APEC (Asia PaciEc Economy 

Cooperation) memberikan dampak semakin banyaknya perusahaan yang 

akan masuk ke Indonesia, demikian juga yang bergerak dalam industri 

perikanan. Berbagai model pembenahan BUMN terutama mencakup 

privatisasi, deregulasi, liberalisasi, reformasi administrasi, korporatisasi, 

yang kesemua model menggunakan pendekatan pasar dan persaingan 

sebagai basis dalam memacu pencapaian efisiensi telah dilakukan oleh 

pemerintah, namun pengaruhnya kecil sekali. 

Untuk dapat eksis dan berkembang dalam industri perikanan laut, PT. XY 

(Persero) harus dapat merumuskan strategi korporat yang tepat, sehingga 

persaingan yang semakin kompetitif di masa yang akan datang dapat 

dihadapi perusahaan tanpa menimbulkan resiko. Dalam merumuskan 

strategi korporat tersebut, banyak faktor yang rnenjadi pertimbangan 

seperti lingkungan internal serta eksternal perusahaan. 

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang sulit diprediksi serta 

diluar jangkauan kontrol perusahaan. Hal ini akan menghadirkan ketidak 

pastian bagi perusahaan. Antisipasi akan ketidakpastian tersebut 

seyogianya dilakukan oleh perusahaan dengan merumuskan strategi 
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korporat yang akan dilakukan. Analisis terhadap faktor eksternal dan 

internal rnerupakan usaha untuk rnengidentifikasi faktor-faktor strategi 

yang sangat rnenentukan strategi korporat yang diterapkan untuk 

rnernenangkan persaingan dalarn industri perikanan laut. Oleh karena itu 

diperlukan suatu perurnusan strategi korporat dalarn rangka rnenghadapi 

persaingan dalarn industri perikanan oleh PT. XY (Persero). 

8. Perurnusan Masalah 

Dari latar belakang dapat teridentifikasi rnasalah-rnasalah yang dihadapi 

perusahaan yang selanjutnya dapat dirumuskan sehubungan dengan 

strategis korporat yang akan dikernbangkan. Ada beberapa pertanyaan 

yang dapat dikernbangkan sehubungan dengan perurnusan rnasalah, 

yaitu: 

1. Pertanyaan Manajernen 

Strategi korporat bagairnana yang sebaiknya digunakan oleh PT. 

XY (Persero) untuk rnenghadapi perkernbangan lingkungan 

strategi? 

2. Pertanyaan Riset 

Upaya-upaya apa yang haruslperlu dilakukan dalarn rnewujudkan 

strategi korporat yang akan digunakan oleh PT. XY (Persero)? 
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2. Bagi penulis, penulisan ini akan menambah wawasan dan 

pengalaman dalam melaksanakan penelitian khususnya untuk 

penelitian di bidang usaha perikanan tangkapllaut. 
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