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Indonesia terletak di garis Khatulistiwa dengan 17508 pulaq 81000 
kilometer (km) garis pantai dan 4.200.000 hektar (ha) hutan bakau adalali 
mmpkan potensi yang besar untuk lokasi budidaya ikan dan udang. Perairan 
yang hras tersebut yang kaya akan hasil laut rnerupakan potensi alamiah yang dapat 
menopang kegiatan binis perikanan taogkap yang hasil olehannya dapat menjadi 
sumber protein bagi msyarakat iuas d m  menjadi sumber devisa negara dari sektor 
kelautan dan perikanan 

Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah dibidang ekowmi yang 
berorientasi global, dapat dikatakan bahwa sumberdaya laut yang mempunyai 
keunggulan komparatif untuk dapat dimaufhtkan agar &pat menjadi keunggulan 
kompetitii oleh industri )ring berorientasi global dengan kemampuan daya saing 
tin& PT. Bahtera Adimina Samudera (PT. BAS) adalah salah satu perusnhaan 
dari 15 perusahaan Grup Kompak yang d i i t i s  oleh Wmdi Hermanto dan Djonny 
T a s h  Group Kompak didinikan di Jakarta sejak tahun 1988 sedang FT. BAS 
didirikan tahun 1989 yang bertujuan menjadi perusabaan yang bergerak di bisnis 
perikanan tangkap yang sekaligus m e d i  sistem pengolaban dan pengemasan 
yang juga dipersiapkan untuk menghadapi persaingan dalam memasuki pasar 
ekspor. 

Permasalahan yang terkait dengan analisis strategi p- &Ian] sebunh 
p e r u . .  perikanan yang berorientasi ekspor adalah bagaimana menpembanekan 
dan memperluas pasar ya$ telah dimiWti p~rusahaan mungkin a&ya &ya 
satu negara tujuan kemudian diharapkan mejadi beberapa negara tujunn dan 
mendominasi pasar dinegara tersebut. Untuk penelitian ini diiokuskan pa& 
pengadisisan strategi altematif dalam pemasaran yang d i i  oleh FT.BAS 
dan implmentasinya diserabkan sepenutmya oleh manajemen PT.BAS. Penelitian 
ini ditujukan untuk n~engidentitksi strategi yang telah ditenpkan, 
mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pengembangan pemasaran, serta 
nmumuskan strategi pengelolaan terhadap hasii tangkapan dan sistem pengolahan 

- - 
guna menopang strategi peningkatan pemasnran PT.BAS. 

Metode yang digunakan pa& penelitian ini adalah Studi Kasus. Data primer 
dikumpulkan dengan metode observasi langsung yang diiengkapi dengan kuiiioner 
agar dapat menilai faktor-faktor penentu dalam permsaran produk. Kuesioner 
diberikan kepada responden yang terdiri dari pengguna serta manajemen PT. BAS 
yang mRmiliki kapasitas pengetahuan mengenai sistem pemasaran serta mampu 
memberikan penilaian mengenai PT.BAS dan ditetapkan secara sengaja @w;oosive 
sampling). Responden yang t e r l i i  adalah Djony Taslim (wakil presiden direktur), 
Laentius Soegiarto presiden direktur), Apri Hartana (diiktur), Djinarta Supardi 
(diiktur), Makmw Darmo (direktw), Safrizal (manager pemmamm) dm Mansur 
(manager opemi). Jenis dan sumbw data yang dikumpulkan rnelipuki surnber 
internal (PT.BAS) dan eksternal (pm tlhli dan surnber literatur yang 'oerkaitan) dm 
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seLragainya. Pengelolaan data diperoleh dan dianalisii secara kualitatx Hal tersebut 
dilakukan guna menelaah aspek kualitatif sesuai i d e n M  masalah yang ada. 
Metode yang digunakan adalah matriks SWOTITOWS yang sebelumnya didahlui 
dengan mat& EFE dan IFE. Metode tersebut digunakan karena memenuhi 
kebutuhan pengolaban data yang ada. 

Terdapat beberapa institusi yang ikut berperan dan mempengaruhi 
perkembangan FT. BAS sebagai perusahoan eksportir basil laut antara lain 
Pemerintab Daerah, LSM dalam dan luar negeri, Koperasi Nelayan, Lembaga 
Pendidikan, Asosiasi Perusahaan Sejenis dan para karyawan di dalam FT. BAS. 
Konm'busi yang diterikan ada yang W i t  langsuug dan tidak langsung terhadap 
j* dan ~erkexnbangan 

Adanya peningkatan trend petlangkapan yang diikuti peningkatan penjualan 
dari tahun 1998 hingga tahun 2000 di PT.BAS. Untuk tahun 2001 mengalami 
penwumn penjualan akibat perusahaan melakukan pengwangan operasi dan 
pengurangan operasi akibat banyalarya kapal yang hants diistiitkan. Prestasi 
gemilang d i io leh  PT.BAS di tahun 2000 berkat keberhasii manajemen 
perusahaan yang didukung senma komponen perusahaan, sehingga perusahaan 
berencana melakukan ekspansi guna petlambahan kempuan  operasi 

Pengelompokan strategi PT.BAS dalam menjalankan roda perusaham yang 
khususnya menopang kegiatan pemasaran perusahaan yaitu pertama strategi 
tingkat korporat yang lebih bersifat umum dan dikenddhn pada tingkat diii, 
kedua strategi tmgkat bisnis unit m p a k a n  r inc i  operasional daripada strategi 
korporate dinmna strategi difokuskan pada jalannya perusahaan ditingkat 
operasional atau teknis yang dikendalikan oleh para manager tetapi tetap 
berkordinasi dengan jajaran direksi. 

Kemudian untuk mengimplementasikan strategi tingkat korporate 
diperlukan adanya strategi tingkat fimgsi yang meliputi beberapa isu antara lain isu 
pemasaran (4P), isu h g s i  operasi, isu h g s i  keuangan, isu b g s i  riset dan 
pengembangan, dan isu h g s i  sumber daya manusia. 

Adanya basil formulasi strategi PT. BAS adalab, mat& SWOT dan mat& 
BCG yang digunakan untuk penymnan formulasi strategi pemasaran PT. BAS 
untuk memasuki dan melakukan pengexnbangan pasar &pat diformulasi beberapa 
ha1 yaitu strategi tingkat korporate atau b i i s  unit. 

Untuk basil ma& SWOT diperoleh PT.BAS alternatif strategi yaitu 
strategi SO yang mengkombinasikan seluruh kekuatan p e r u s a h  untuk 
m e m a k s i i  peluang diulana pusahan  d a a t k a n  segala potensi yang 
d i i  perusahilan mulai dari kemampuan SDM hingga kecanggihan teknologi 
gum memaks i ian  produksi dan penjualan, strategi ST yang mengkombiiikan 
segala kekuatan untuk menhindari datangnya ancaman seperti penurunan harga, 
penurun kemampuan produksi dan pengaruh ketidak menentuan deregulasi 
pemerintah dalam pelaksanaan biinis perikanan tangkap, strategi WO yang 
mgkombilnasikan ada peluang dengan menghindari kelemahan yang d i i  
perusahaan seperti langkah memjemen untuk tetap menjaga produktifitas 
pemasaran dengan memanfaatkan segala fasfitas dan kemudahan yang diberikan 
pemerintah, dan strategi WT d i m  pemahaan me- . . 
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sekaligus menghindari ancaman yang datang seperi tetap menjaga kondisi annada 
dengan meminimallran pembiayaannya 

Untuk implementasi strategi pemasaran PT. BAS diperlukan acuan 
implementasi meliputi kegiatan penyusunan program, penyiapan mggaran yang 
semi, danpenentuanprosedur. 

Dari hasil formulasi strategi pemasaran dan irnplementasi strategi diperoleh 
strategi piliban yaitu strategi penetrasi pasar pengembangan pasar dan produk 
untuk pangsa pasar yang relatif tinggi sedangkan uutuk pemrmbuhan pasar yang 
ti- difokuskan pada penjabman 4P (marketing mix) menurut Phillip Kotler. 
Untuk mengbadapi mekanisme global dan tetap menjaga kekuatan pemasaran 
ekspomya PT.BAS menitik beratkan pada Low Cost (biaya rendah) dan Good 
Quality (kualitas yang W) yang terdiri dari produk yang mendapatkan 
kepacayaan yang kuat dari konsumen (highest quality and the most realible 
product), ketepatan waktu dalam pengkhn produk ke k0mmx.n (bmi delivery 
and service pe~ormance), orientasi perusahaan untuk pem~mhm konsumen yang 
luas (the most people oriented cornpaw), harga produk bersaing di pawan @rice 
in mar& and least cost), dan persediaan perusahaan minimal atau perusahaan 
lebih terfokus pada pemasaran yang cepat (low inventoty). 

Kesimpulan yang dihasidkan dalam penelitii ini adalah pertama adanya 
kemampuan F'T-BAS untuk menciptakan strategi pemasaran yang tepat dalam 
rangka nxxnpe&h&aq memasuki serta merebut pasar yang ada baik di negara 
t u j m  ekspor maupun di pasaran lokal serta masih terbuhnya pasar yang luas bagi 
i n d 6  perikanan seperti di China. Kedua, meningkatkan penjualan yang telah 
dilakukan PTBAS sejak tahun 1997 dengan meningkatkan kemampuan 
perusaham Ketiga PT.BAS lebih memfokuskan pada strategi pilihan yaitu dengan 
pengembangan produk yang ditopang peningkatan promosi, ketepatan distribusi 
dan harga yang diterima konsumen Keempat, kebijakan strategis PT. BAS selain 
melaksanakan peremajaan kapal penangkap ikan baik ukuran besar maupun kecil 
juga melakukan pola kexja sama kemitraan dengan memberdayakan nelayan 
setempat dan menjalin keqa sama yang baik dengan stake holder. D i i  
kepada PT.BAS untuk tetap menerapkan marketing mix secara utuh agar segala 
pot& yang d i  perusahaan t e m m h h n ,  perlunya mencari alternatif produk 
guna membangun pasar baru seperti Jepang dan negara-negara lain, dm tetap 
menjaga kerjasama dengan perusahaan sejenis. Selain itu FT. BAS dibarapkan 
melakukan diferensiasi produk yang tidak lnemerlukan investasi yang besar serta 
diversifikasi produk yaitu udang yang d i i t i  diversifikasi pemasaran slam RRC 
seperti Jepang dan Taiwan. 
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