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BAB I 

PENDAHULUAN   
 

1.1 Latar Belakang   
 

       Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sedang menuju ”masa depan 

yang penuh harapan” , ditandai dengan kemungkinan posisi Indonesia sebagai 

salah satu negara kelompok ”E7” – dari 7 negara  besar dengan Produk Domestik 

Bruto terbesar di dunia yaitu China, India, Brazil, Russia, Indonesia, Mexico , 

Turki. (Hawksworth ,2006 PricewaterhouseCoopers report).  Laporan ini 

memberikan harapan yang cukup mengejutkan sekaligus menggembirakan karena 

Indonesia akan mengikuti China dan India  menjadi negara yang akan sangat pesat 

perkembangan ekonominya. 

       Diperkirakan Pendapatan Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2050 akan 

mencapai 23.000 USD. Tanjung (2007), mencermatinya dan dalam buku 

Indonesia vision 2030  menyebutkan Indonesia sebagai ”Negara Maju yang 

unggul dalam Pengelolaan Kekayaan Alam”. Diperkirakan Pendapatan Domestik 

Bruto Indonesia akan mencapai USD 18.000 pada tahun 2030 . Terlepas dari tepat 

dan tidaknya  perhitungan ramalan dan asumsi yang digunakan oleh Tanjung 

(2007)  tersebut, namun gambaran positif tersebut searah dengan apa yang 

dikemukakan tentang Indonesia dalam konstelasi dunia 2050 (Hawksworth, 

2006). Pandangan tersebut menumbuhkan optimisme bahwa  Indonesia dapat  

merajut masa depan yang penuh harapan. Akan tetapi dalam menanggapi 

ungkapan optimisme pertumbuhan tersebut, yang terpenting adalah kesiapan  

dalam menciptakan dan merajut peluang tersebut sejak dini. 

       Oleh karena itulah disadari perlunya  upaya bersama yang  menekankan 

pentingnya para pemimpin  Indonesia dalam menyongsong harapan tersebut 

dengan membentuk kesiapan sebagai suatu organisasi. Kunci keberhasilan  

pembangunan ekonomi suatu  negara adalah kehadiran dunia usaha yang kuat 

dan berdaya saing tinggi yang harus disikapi oleh seluruh masyarakat melalui 

organisasi yang hadir di Indonesia. Upaya dalam meningkatkan daya saing yang 

mampu berkontribusi dalam menciptakan keunggulan bersaing menjadi sangat 
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penting.   Dalam kerangka berpikir inilah timbul kesadaran bahwa  peran  dunia 

bisnis tidak akan  terlepas dari  peran suatu pemimpin organisasi dalam 

memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki kapabilitas organisasi dalam 

mencapai cita citanya.  

Sampai saat ini telah banyak peneliti menghasilkan temuan di bidang 

kepemimpinan dengan pembuktian bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin 

yang berhasil mencapai sasaran organisasinya ( Hughes 2005, Goleman 2004, 

Charan 2006) . Kegiatan penelitian yang terkait dengan  kepemimpinan tersebut 

juga diikuti dengan berkembangnya program pengembangan kepemimpinan (Hitt 

dan Ireland 2001, Higgs , 2002) . Akan tetapi sampai saat ini penelitian dan 

pengembangan program kepemimpinan tersebut belum menghubungkan antara 

kepemimpinan dan kebutuhan pemimpin pada suatu kondisi lingkungan bisnis 

yang berbeda dan berubah ubah. Program pengembangan kepemimpinan dalam 

dekade terakhir lebih sering dilaksanakan secara parsial dengan penekanan 

kepemimpinan dari aspek individual pemimpin dengan mengabaikan 

memperhatikan variabel lain yang sangat berperan dalam menentukan kinerja 

organisasi. Oleh karena itu  dirasakan adanya kebutuhan untuk mempelajari suatu 

kerangka utuh pembelajaran kepemimpinan yang lebih kontekstual yang 

menghubungkan kepemimpinan dan kapabilitas organisasi pada  level turbulensi 

tertentu  pada perusahaan di Indonesia  

Pada dekade terakhir tercatat bahwa perhatian peneliti organisasi bisnis dan 

non bisnis meningkat pada berbagai aspek penentu keberhasilan organisasi. Para 

pakar  manajemen  mengetengahkan berbagai teori mengenai keberhasilan suatu 

organisasi ditengah perubahan lingkungan bisnis. Perusahaan  di Indonesia 

sebagai negara berkembang mau tidak mau juga harus memahami  perannya 

dalam pertumbuhan ekonomi.  Tampaknya para peneliti terdahulu  sepakat bahwa 

perusahaan yang berhasil dalam lingkungan yang berubah adalah perusahaan yang 

memiliki ketepatan strategi (Strategic Fit) yang mampu membawa organisasi 

tersebut mencapai cita cita dan sasaran organisasi 

Ansoff dan McDonnell (1990) menyebutkan bahwa keberhasilan strategi 

perusahaan dalam mencapai sasarannya  dipengaruhi oleh seberapa baik 

organisasi tersebut memberi tanggapan dan mengambil tindakan pada perubahan 
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lingkungan dan seberapa baik organisasi tersebut mengidentifikasi dan 

mengembangkan kapabilitas organisasi  yang tepat pada strategi yang ditetapkan. 

Artinya keberhasilan organisasi untuk bertahan dan berkesinambungan bermuara 

pada  seberapa cerdas dan agresif organisasi tersebut menetapkan strategi dalam 

menanggapi suatu perubahan  perubahan. 

Stalk, Evans dan Shulman (1992) mencatat bahwa kapabilitas organisasi 

menjadi sangat penting untuk diidentifikasi karena kapabilitas organisasi akan 

merupakan aset yang sangat berharga yang akan menjadi faktor yang mendukung 

keberhasilan organisasi. Sayangnya sampai saat ini belum banyak peneliti yang 

mencoba mengidentifikasi peran spesifik dari  elemen kapabilitas organisasi 

terhadap keberhasilan  organisasi 

               Ketika Ansoff  I ( 1990) mengungkapkan teorinya mengenai ”strategic fit” ,  

maka sebenarnya teori ini telah dengan jelas mengungkapkan bahwa keberhasilan 

organisasi merupakan hal yang sangat terkait dengan 4 hal yang penting yaitu 

ketepatan organisasi dalam menetapkan strategi dengan perubahan lingkungan, 

tingkat tanggapan organisasi terhadap strategi , kapabilitas organisasi serta 

seberapa tanggap organisasi dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan 

Keberhasilan Organisasi merupakan hasil ketepatan strategi organisasi 

dalam menyikapi perubahan lingkungan ( Mangkuprawira S , 2007) . Dilain pihak  

strategi yang tepat harus didukung oleh kapabilitas organisasi. Kapabilitas 

organisasi yang dimaksudkan adalah kekuatan dan kemampuan organisasi secara 

utuh dan menyeluruh yang menjadi faktor pendorong dalam mencapai sasaran 

organisasi. Meskipun penelitian mengenai kapabilitas organisasi telah banyak 

dilakukan , baik dari segi kapabilitas organisasi, dari sudut kepemimpinan  

maupun dari sudut aset dan  keunggulan organisasi,  sayangnya penelitian dan 

teori tersebut didasarkan pada latar belakang dan lingkungan budaya yang berbeda 

dengan lingkungan dan budaya organisasi yang ada di Indonesia.       

Higgs dan Rowland (2001) menggambarkan bahwa pemimpin bertanggung 

jawab dalam memfokuskan pengembangan kapabilitas organisasi. Ulrich ( 2007) 

dan Hall  (2008)  mengungkapkan bahwa kapabilitas organisasi sangat erat 

dengan dengan keberadaan dan peran pemimpin dalam organisasi tersebut. Oleh 

karena itu sudah sepantasnya jika ingin melakukan penelitian mengenai 
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kepemimpinan, sebaiknya  terkait  dengan kapabilitas organisasi. Penelitian ini 

memodelkan kapabilitas organisasi dengan memasukkan kepemimpinan sebagai 

salah satu variabel selain elemen budaya dan perilaku politik organisasi. 

1.2  Perumusan Masalah  

Tidak dapat diingkari bahwa subsektor perkebunan merupakan sektor 

agribisnis yang berperan besar dalam perekonomian di Indonesia. Kelapa sawit 

sebagai tanaman perkebunan menjadi satu komoditas perkebunan yang 

mengalami kemajuan pesat dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya 

seperti karet dan kelapa   ( Susila , 2002).  Hanya saja dalam pengembangan 

lanjut, industri perkebunan mengalami beberapa kendala yaitu fluktuasi harga 

internasional dan beberapa perubahan lainnya. Fluktuasi harga ini sangat 

dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain faktor alam (iklim), faktor biologis ( 

masa tanaman belum menghasilkan yang relatif lama ) , sehingga penawaran 

(supply) jangka pendek menjadi tidak elastis . Sedangkan disisi permintaan ( 

demand), juga sangat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu permintaan pada 

komoditas perkebunan kelapa sawit  akibat kenaikan harga bahan bakar minyak 

dunia. Oleh karena itu perusahaan perkebunan haruslah ”lincah” (lebih fleksible) 

dalam mengatasi dan mengurangi dampak fluktuasi harga tersebut. Perkebunan 

Kelapa Sawit di Indonesia merupakan sumber devisa yang mengalami 

pertumbuhan yang signifikan. 

 Pada tahun 2007 produksi CPO Indonesia mencapai 17,2 juta ton dari lahan 

perkebunan hampir 6,7 juta hektar.  Sejalan dengan regulasi kepemilikan 

perkebunan oleh pemerintah pada perusahaan besar. Pada awal tahun 

1980,pemerintah  melalui program PBSN  (Perkebunan Besar Swasta Nasional) 

melakukan kebijakan regulasi kepemilikan dengan memberikan luncuran kredit 

dengan insentif suku bunga yang rendah telah membuat Indonesia menjadi negara 

pengekspor minyak sawit terbesar didunia bersama dengan negara Malaysia. 

Kebijakan ini mengakibatkan perkembangan lahan perkebunan kelapa sawit telah 

mencapai hampir 10 kali sejak tahun 1980.  Hanya saja perkembangan ini belum 

memberi kinerja yang sebaik negara tetangga Malaysia, baik dari segi 

produktivitas maupun diversifikasi produk turunannya (Pakpahan ,2000).  
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Kinerja Perkebunan Kelapa Sawit milik negara juga tertinggal dari kinerja 

Perkebunan Kelapa Sawit Swasta baik dari segi produktivitas maupun dari kinerja 

pertumbuhan laba ( Djalil , 2007). Terdapat pula anggapan bahwa Perusahaan 

Kelapa Sawit milik negara (PTPN ) yang merupakan sejarah keterkaitan dengan 

masa kolonial membuat PTPN ”dianggap relatif lambat” dalam mengantisipasi 

perubahan. Ini juga terkait dengan paradigma masa kolonial bahwa negara 

Indonesia sebagai negara sumber bahan baku. Tentu saja ini masih memerlukan 

kajian lanjut apakah anggapan ini masih relevan, atau mungkin saja PTPN telah 

mengalami banyak transformasi dalam pengelolaannya 

Tingginya harga minyak sebagai bahan bakar mineral membuat permintaan 

dunia akan minyak sawit sebagai sumber enerji yang terbarukan  (green energy) 

telah  membuat pasar minyak sawit dunia menjadi rentan terhadap lingkungan 

ekonomi makro dan aspek politis lainnya. 

Lingkungan ekonomi bisnis terhadap industri CPO  memperlihatkan peta 

persaingan komoditas perkebunan di pasar internasional juga memberi dampak 

terhadap kinerja sektor perkebunan ,khususnya kelapa sawit. Peta persaingan 

komoditas perkebunan pada Tabel 1 memperlihatkan posisi Indonesia ( produksi 

dan ekspor) , negara pesaing serta tujuan ekspor dunia.     

                   

Tabel 1 Peta Persaingan Komoditas Perkebunan Antar Negara 

 

Komoditas 

Posisi Indonesia Negara Pesaing Tujuan Ekspor 

Produksi Ekspor 

Karet 2 2 Malaysia 

Thailand 

USA,EC,Jepang, 

China,Korea, India 

Minyak 

Sawit 

2 2 Malaysia  

Nigeria 

China,EC,Pakistan, 

Singapore, Mesir, 

Korea 

Kakao 3 3 Pantai Gading, 

Ghana, Brazil 

USA, EC, FSU 

Kopi 3 3 Brazil, 

Columbia, 

Vietnam, Pantai 

Gading, India 

USA, Jepang, EC, 

Brazil, Australia, 

China 

Teh 5 5 India, Kenya, Sri 

Lanka 

EC,FSU, USA, 

Timur Tengah 

Sumber :Direktorat Jenderal Perkebunan, 2007)www.dit.jen.bun.co.id), des 17,2008 

http://www.dit.jen.bun.co.id),17/
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Pada Tabel 1 terlihat bahwa  khusus untuk komoditas minyak sawit , maka 

negara Malaysia menjadi pesaing utama Indonesia. Indonesia memiliki 

keunggulan komparatif dengan Malaysia dalam hal potensi perluasan lahan, 

sedangkan Malaysia mempunyai potensi yang semakin terbatas. Oleh karena itu 

untuk menghadapi peluang potensi peningkatan permintaan pada jangka panjang, 

membuat negara tetangga Malaysia tertantang untuk berupaya untuk turut serta 

memasuki industri minyak sawit di Indonesia melalui kepemilikan saham pada 

perkebunan  milik swasta di Indonesia. Bangun (2010) menyebutkan bahwa 

Malaysia sangat berminat untuk membeli lahan perkebunan kelapa sawit di 

Indonesia. 

Masalah lain yang akan mempengaruhi bisnis perkebunan adalah liberasi 

perdagangan Sehubungan dengan itu pula perusahaan perkebunan harus peka 

dengan komitmen antara lain komitmen terhadap kebutuhan domestik komoditas 

perkebunan (domestic support), komitmen terhadap akses ke pasar komoditas 

perkebunan (market access), komitmen terhadap subsidi ekspor (export subsidy) , 

serta komitmen industri perkebunan akan sanitasi dan fitonisasi  (sanitary and 

phytosanitary measures). 

Beberapa  masalah diatas  mendorong  peneliti untuk turut  menganalisa 

industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia serta mempelajari level turbulensi 

industri tersebut. Jika pelaku bisnis kelapa sawit dan pemimpin pada perusahaan 

kelapa sawit milik negara menyadari bahwa level turbulensi industri ini berada 

pada level yang lebih tinggi, maka diharapkan perusahaan perkebunan kelapa 

sawit tersebut akan lebih waspada dan mempersiapkan kapabilitas organisasinya. 

Lebih jauh lagi adalah pertanyaan mengenai apa sebenarnya yang menjadi 

elemen dalam kapabilitas organisasi, yang nantinya oleh perusahaan dapat dipakai 

sebagai indikator untuk meningkatkan kinerja perusahaan?  

Dari perkembangan industri minyak sawit dunia dan Indonesia, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut. 
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1.2.1  Kinerja Perkebunan Kelapa Sawit PTPN ,PBSN dan Malaysia   

 

Perbandingan Kinerja Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia versus 

Malaysia menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia masih 

tertinggal dari  perkebunan di  Malaysia dalam indikator produktifitas. Produksi 

kelapa sawit Malaysia telah mencapai  6-7 ton/hektar per tahun, sedangkan 

Indonesia  hanya  mencapai 4,6 ton  hektar per tahun (Pakpahan,2000 ). 

Sedangkan dari  analisa  kinerja perkebunan kelapa sawit swasta  dan perkebunan 

kelapa sawit milik negara (PTPN) memperlihatkan adanya perbedaan. 

Perbandingan Kinerja Perkebunan Kelapa Sawit Negara versus Perkebunan 

Kelapa Sawit Swasta menunjukkan bahwa kinerja PTPN relatif lebih rendah dari 

Perkebunan     Kelapa Sawit Swasta . Djalil  dalam sebuah seminar (Indonesia 

Investor Forum dan Capital Market 29/5 /2007)mengungkapkan bahwa “ 

sebenarnya margin AAL (Astar Agro Lestari) dengan PTPN  tidak jauh berbeda, 

akan tetapi beban operasional PTPN yang lebih besar dan asset yang tidak 

digunakan secara optimal, bila dilakukan restrukturisasi seperti layaknya 

korporasi swasta yang sehat , paling tidak tercapai peningkatan nilai 2-3 kali 

dari nilai BUMN saat ini “. 

  Opini Djalil tersebut, oleh data yang membandingkan kinerja beberapa 

Perusahaan Perkebunan Besar Negara (PBN ) dengan Perusahan Perkebunan 

Swasta Nasional (PBSN). Pada Tabel 2 berikut diperlihatkan perbandingan 

kinerja keuangan beberapa perusahaan perkebunan milik negara (BUMN/PTPN) 

dan kinerja keuangan beberapa perusahaan perkebunan swasta tahun 2007. 

 

Tabel 2 Perbandingan kinerja keuangan beberapa PBN (PTPN) dan PBSN 

  Bakrie  Plant ASTRA A L Smart Agro LON SUM PTPN 3 PTPN 4 PTPN 5 

SALES 

    

2,416,782,050  

  

8,161,217,000  

      

3,554,106,167  

  

3,840,000,000   1,164,351,707  

  

4,621,016,923    3,815,232,170  

HPP 

    

1,578,939,411  

  

4,357,818,000  

      

2,649,795,225  

  

1,980,000,000      579,108,239  

  

2,522,609,052    2,799,137,077  

Laba Kotor 

       

837,842,639  

  

3,803,399,000  

        

904,310,942        585,243,468  

  

2,098,407,871    1,016,095,093  

Beban  

Usaha 

       

228,596,508  

     

426,055,000  

        

291,468,908  

     

546,350,000      217,068,142      872,127,185       362,958,900  

 



18 

 

   Tabel 2 Perbandingan kinerja keuangan beberapa PBN (PTPN) dan PBSN (lanjutan) 

  Bakrie  Plant ASTRA A L Smart Agro LON SUM PTPN 3 PTPN 4 PTPN 5 

PROFIT 

       

609,246,131  

  

3,377,344,000  

        

612,842,034    

    

368,175,326  

  

1,226,280,686  

     

653,136,193  

NET  

PROFIT 

       

286,459,936  

  

2,631,019,000  

        

422,659,828  

     

927,550,000  

    

238,244,311  

    

802,582,093  

     

410,476,726  

ASET               

Lancar 

    

2,002,874,899  

  

1,975,656,000  

      

4,499,727,517    

 

1,390,160,939  

  

1,252,542,117  

     

877,431,000  

TAK  

LANCAR 

    

2,874,830,738  

  

4,544,135,000  

      

4,486,058,186    

 

2,584,830,113  

  

3,745,506,298  

  

1,848,825,000  

 ASET 

    

4,877,705,637  

  

6,519,791,000  

      

8,985,785,703  

  

4,920,000,000  

 

5,046,858,087  

  

4,998,048,415  

  

2,726,256,000  

EKUITAS 

    

2,557,086,252  

  

5,156,245,000  

      

3,947,631,644  

  

3,190,000,000  

 

2,130,193,841  

  

2,498,785,500  1,220,083,000 

ROE 11.20% 51.03% 10.71% 29.08% 11.18% 32.12% 33.64% 

ROA 5.87% 40.35% 4.70% 18.85% 4.72% 16.06% 15.06% 

Profitability 11.85% 32.24% 11.89% 24.15% 20.46% 17.37% 10.76% 

 

 *Sumber :  di olah dari data –kementerian BUMN dan laporan tahunan perusahaan (2008) 

 

Dari Tabel 2  terlihat bahwa kemampu labaan (profitability) PTPN yang 

termasuk  ”baik” seperti PTPN 3, 4  masih berada dibawah kinerja keuangan  

perkebunan swasta, dan dengan kinerja keuangan perusahaan perkebunan kelapa 

sawit multi nasional . Adapun kinerja PTPN yang dikategorikan sebagai ”baik” 

antara lain adalah tingkat kemampuan perkebunan terebut dalam menghasilkan 

laba, dukungan tingkat rendemen minyak sawit serta program pengembangan 

lainnya. Sebagai contoh perusahaan perkebunan kelapa sawit ”Wilmar 

International” yang memiliki lahan sekitar 164.000 hektar di Indonesia mampu 

menghasilkan laba sebesar 1,6 Triliun rupiah pada tahun 2008. 

Perbedaan kinerja keuangan tersebut menggugah pertanyaa peneliti untuk 

mencari jawaban mengenai apa saja faktor yang membedakan kinerja perusahaan 

perkebunan kelapa sawit swasta dengan kinerja perkebunan kelapa sawit negara 

(discriminant factor analysis). 

1.2.2 Peningkatan kepemilikan perkebunan kelapa sawit a oleh Malaysia 

Sampai tahun 2006 terjadi perluasan area yang begitu cepat pada ke tiga 

jenis pengelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia, akan tetapi terlihat adanya 
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perbedaan kecepatan perluasan lahan antara kepemilikan Perkebunan Inti Rakyat 

(PIR), Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN), maupun Perkebunan 

Besar Swasta (PBS). Pada Tabel 3 berikut disampaikan data komposisi 

kepemilikan (area) perkebunan kelapa sawit di Indonesi.       

 

Tabel 3  Komposisi Kepemilikan area perkebunan kelapa sawit di Indonesia 

Tahun 

AREA (ha) 

PIR PTPN PBS Total 

2000 
     
1,166,758  

        
588,125  

   
2,403,194  

   
4,158,077  

2001 
     
1,561,031  

        
609,943  

   
2,542,457  

   
4,713,431  

2002 
     
1,808,424  

        
631,566  

   
2,627,068  

   
5,067,058  

2003 
     
1,854,394  

        
662,803  

   
2,766,360  

   
5,283,557  

2004 
     
2,120,339  

        
664,803  

   
2,781,520  

   
5,566,662  

2005 
     
2,356,895  

        
677,792  

   
2,915,662  

   
5,950,349  

2006 
     
2,548,452  

        
679,235  

   
3,022,773  

   
6,250,460  

% 40.77% 10.87% 48.36%   

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan 2006)  (www.dit.jen.bun.co.id) 

 

     Pada Tabel 3 diperlihatkan bahwa sampai pada tahun 2006 tercatat 

bahwa dari  6,25 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit , sebesar 48.36  % 

dikelola oleh perkebunan besar swasta (PBSN), sebesar 10,87% oleh PTPN dan 

selebihnya 40.77% dikelola oleh perkebunan inti rakyat. Setiap tahun terjadi 

peningkatan luas lahan sebesar hampir 350.000 hektar. Akan tetapi data terakhir 

menunjukkan fakta bahwa kepemilikan lahan tersebut beralih ke pengusaha 

Malaysia .  Meskipun diperkirakan hanya 7.00 % ( sekitar 420 ribu hektar), akan 

tetapi kuat dugaan telah terjadi alih kepemilikan yang mencapai 30 % 

(Bangun,2009).  Hal ini menunjukkan adanya keinginan kuat dari pengusaha 

Malaysia untuk menguasai peta persaingan industri dimasa mendatang. Masalah 

ini semestinya menjadi pemicu bagi pengelola perkebunan kelapa sawit baik oleh 

pemerintah maupun swasta di Indonesia untuk memikirkan ulang strategi 

pemasaran produk turunan CPO. 

Dalam  hal turunan produk minyak sawit dibandingkan dengan produk 

perkebunan kelapa sawit negara tetangga Malaysia, maka produk sawit Indonesia 

http://www.dit.jen.bun.co.id/
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hanya memiliki range produk yang sangat terbatas. Hal ini juga membuat 

pentingnya perkebunan di Indonesia tidak lagi hanya sebagai produsen minyak 

sawit, akan tetapi juga mengembangkan strategi bisnis sampai pada industri 

produk lanjut dari minyak sawit (Crude Palm Oil). 

1.2.3 Faktor Lingkungan Eksternal              

Peran Lingkungan  Eksternal terhadap kinerja perusahaan Perkebunan 

Kelapa Sawit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Tingginya peran 

pemerintah dalam peraturan terkait dengan perkebunan , kehutanan serta PTPN 

sebagai BUMN juga memberi dampak pada turbulensi lingkungan industri 

minyak sawit  

Peran dan kehadiran Perkebunan Besar memberi peluang terjadinya konflik 

yang dipicu oleh kecemburuan sosial dan kerancuan kepemilikan lahan baik 

antara perkebunan rakyat dan ninik mamak dengan pihak pengelola perusahaan 

besar perkebunan. Meskipun pemerintah berupaya melindungi kepentingan 

rakyat, kepentingan perusahaan perkebunan, masalah ini menuntut kepekaan 

perkebunan besar untuk senantiasa berupaya menciptakan hubungan industrial 

yang harmonis dan efektif dengan lingkungan dimana lokasi perkebunan tersebut 

berada. 

Mengacu pada permasalahan yang dipaparkan diatas, kementerian  BUMN 

telah   merencanakan privatisasi dan merger PTPN. Akan tetapi rencana ini masih 

terhambat karena ditengarai akan mengalami kesukaran karena perbedaan budaya 

organisasi. Terlepas dari rencana privatisasi dan merger tersebut, bagaimanapun 

faktor lingkungan eksternal juga sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. 

1.2.4 Sasaran Pembangunan BUMN ke depan 

Perkebunan Nusantara sebagai BUMN diharapkan memiliki karakteristik 

berdaya saing tinggi dan berdaya cipta tinggi ( Kementerian BUMN , laporan 

2005). Karakteristik berdaya saing tinggi menurut kementerian BUMN tercermin 

dari hal hal sebagai berikut: 

1. Berorientasi pada penciptaan nilai dan kinerja finansial dan operasi 

sebanding dengan dengan perusahaan swasta dunia dan pengembangan 

”core competencies” dalam usaha bernilai tambah tinggi. 
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2. Skala  usaha ekonomis dalam ukuran global (pendapatan, produksi, 

pemasaran maupun pendanaan, sehingga usaha akan terfokus dan 

terintegrasi dalam sektor tertentu 

3. Dipimpin oleh CEO (Chief Executive Officer) kelas dunia dengan tim 

manajemen yang profesional, mandiri dan bebas dari intervensi politik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kementrian  BUMN 

mengarahkan agar PTPN sebagai BUMN yang tidak saja berskala nasional dan 

regional, namun juga berskala internasional, terfokus, memiliki core 

competencies, well performed dan well managed, serta beberapa diantaranya 

masuk dalam daftar perusahaan terkemuka di dunia. 

Dari sasaran BUMN tersebut diatas, dan dengan memperhatikan kinerja 

PTPN timbul  pertanyaan apakah kinerja BUMN perkebunan ini telah mencapai 

harapan kementerian BUMN tersebut? Dari hal tersebut permasalahan yang 

terlihat adalah benar atau tidaknya kinerja BUMN perkebunan masih tertinggal 

dari perkebunan swasta, atau  jika dibandingkan dengan kinerja perusahaan 

perkebunan internasional seperti Wilmar  International ltd. 

1.2.5 Perlunya Identifikasi Kapabilitas Organisasi 

Sampai saat ini, sering kali di asumsikan bahwa kapabilitas organisasi 

diartikan sebagai kemampuan terkait dengan keuangan dan operasional produksi 

dari suatu organisasi yang relatif mudah terukur (tangible).  Padahal selain dari 

hal yang terlihat dan terukur, telah dibuktikan bahwa banyak keberhasilan 

perusahaan yang bertumbuh dan berkembang sangat dipengaruhi oleh hal yang 

tidak terlihat (intangible) ( Wibisono ,2006). Bahkan disebutkan bahwa asset yang 

tidak terlihat /tanwujud tersebut dapat menjadi sangat dominan dalam membantu 

perusahaan dalam menghadapi persaingan dan memastikan perusahaan tetap dapat 

bertumbuh dan berkelanjutan (sustain and growth). Oleh karena itu dirasakan 

sangat perlu bagi perusahaan untuk mengenali dan mengembangkan dengan tepat 

hal yang tidak mudah terlihat tersebut yang kemudian akan diidentifikasi sebagai 

”kapabilitas organisasi” (Lawlerr , 2006, Ulrich dan Smallwood , 2006).  Dalam 

penelitian ini digunakan esensi  kapabilitas organisasi sebagai kemampuan yang 

ada pada perusahaan yang dapat disebutkan sebagai karakteristik  yang mampu 
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memastikan perusahaan dalam menghadapi perubahan dan persaingan dan tetap 

mampu bertumbuh dan berkelanjutan 

Dari paparan di atas  disimpulkan bahwa  terdapat 5 masalah yang 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Perlunya dicermati dan diidentifikasi level turbulensi  industri 

perkebunan minyak sawit dan turunannya. 

2. Perlunya memastikan bahwa kinerja PTPN dan PBSN tidak tertinggal 

dengan kinerja  PBS asing yang mungkin akan menjadi pesaing 

dikemudian hari. 

3. Adanya ancaman peralihan kepemilikan perkebunan kelapa sawit oleh 

negara lain (khususnya Malaysia) 

4. Adanya kebutuhan akan pengenalan upaya peningkatan kinerja 

perkebunan milik negara maupun swasta nasional dalam menghadapi 

persaingan industri CPO dunia ditinjau dari segi tuntutan kinerja  

5. Perlunya diidentifikasi aspek non keuangan yang diduga dapat 

memberikan jawaban akan keunggulan dari PBSN. Aspek non 

keuangan yang dimaksud antara lain adalah kapabilitas organisasi, dan 

bagaimana faktor kepemimpinan, budaya dan perilaku politik 

organisasi membentuk kapabilitas organisasi ( Leader – Culture and 

Organizational Politics/LCOP) membentuk kapabilitas organisasi. 

1.3 Pertanyaan dalam Penelitian  

Untuk mempertajam penelitian ini maka disusun beberapa pertanyaan yang 

terkait dengan pertanyaan penelitian yang menjadi panduan dalam penelitian ini. 

Penelitian ini didasarkan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Pada level berapakah tingkat turbulensi yang dihadapi oleh ”Industri 

Minyak Sawit dan turunannya”  di Indonesia? 

2. Apakah benar keberhasilan organisasi dipengaruhi oleh kapabilitas 

organisasi yang sesuai dengan ketepatan strategi perusahaan dalam 

menghadapi turbulensi lingkungan? 

3. Apa saja dimensi atau elemen  kapabilitas organisasi yang berpengaruh pada 

kinerja organisasi? 
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4. Apakah dimensi tersebut / faktor tersebut terdapat secara nyata pada 

kelompok perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Negara dan juga pada 

kelompok perusahaan Perkebunan  Kelapa Sawit Swasta? 

5. Apakah ada perbedaan yang nyata pada elemen kapabilitas organisasi pada 

kedua kelompok perusahaan Perkebunan tersebut? 

6. Apakah model LCOP ( Leadership –Culture – Organization Politics ) dapat 

berperan menjadi prediktor Kapabilitas Organisasi? 

7. Apa yang dapat direkomendasikan bagi perusahaan perkebunan tersebut 

sebagai upaya yang cerdik dan tepat  untuk meningkatkan kapabilitas 

organisasinya ? 

8. Bagaimana model hubungan antara variabel kepemimpinan ,budaya 

perusahaan dan perilaku politik dalam membentuk kapabilitas organisasi? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi level turbulensi industri minyak sawit dan kajian terhadap 

konsekuensi logis tuntutan kapabilitas organisasi. 

2. Menganalisis elemen kapabilitas organisasi  dan pengaruhnya terhadap 

Kinerja Perusahaan. 

3. Menemukan model  Kapabilitas Organisasi ditinjau dari segi 

Kepemimpinan, Budaya dan Perilaku Politik Organisasi.   

4. Mengalisis hubungan diantara tiga variabel pembentuk Kapabilitas 

Organisasi terhadap kinerja organisasi. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap keilmuan dan 

praktik manajemen, khususnya manajemen stratejik, manajemen sumber daya 

manusia dan program pengembangan kepemimpinan dan pengembangan 

organisasi. Saran praktis yang dapat diterapkan dalam panduan pengembangan 

kapabilitas organisasi menjadi hasil akhir dari penelitian ini. 



24 

 

1.5.1 Bagi Keilmuan Manajemen Stratejik dan Manajemen SDM 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi bukti bahwa kapabilitas organisasi 

secara nyata  mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Lebih dalam lagi 

penelitian diharapkan memberikan hasil yang signifikan terhadap ke dua jenis 

kelompok perusahaan untuk secara cermat dan tepat faktor dominan dalam 

kapabilitas organisasinya, sehingga organisasi secara sadar dan efisien 

(intentionally efficient) dalam mengoptimalkan upaya yang tepat untuk 

mengembangkan kapabilitas organisasinya secara tepat. Penelitian ini juga 

diharapkan akan memberikan bukti bahwa keilmuan manajemen stratejik sangat 

berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dalam hal bagaimana 

Manajemen SDM berperan dalam pemodelan Kapabilitas Organisasi. Sangat 

diharapkan bahwa pemodelan kapabilitas organisasi dengan menggabungkan 

ranah keilmuan manajemen stratejik (analisa turbulensi lingkungan) dengan 

keilmuan manajemen SDM (analisa peran pemimpin – budaya perusahaan – serta 

kehadiran perilaku politik) dalam ranah permasalahan yang terjadi secara 

empiris pada kinerja perusahaan perkebunan negara dan perusahaan perkebunan 

swasta. 

1.5.2 Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada perusahaan 

mengenai pengenalan seberapa agresif tingkat turbulensi yang dihadapi dan 

gambaran mengenai tuntutan kesiapan atau gap yang dimiliki oleh perusahaan. 

Perusahaan juga akan dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk perencanaan dan 

peran Manajemen SDM dalam turut berperan dalam menyiapkan manajer sebagai 

pemimpin yang membantu terciptanya budaya yang mendukung ” strategy fit ” 

dengan memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki dapat 

dikembangkan kearah yang diinginkan. Hal ini diyakini dapat membantu sasaran 

perusahaan perkebunan negara dalam mempersiapkan terciptanya budaya 

perusahaan yang efektif (potret  budaya perusahaan versus budaya yang 

diinginkan).  
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1.5.3 Bagi Manajer dan perusahaan BUMN dan Swasta secara umum 

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara dan survey. 

Perusahaan berkenan mendapatkan gambaran hasil kuesioner yang dimungkinkan 

bahwa manajer atau pimpinan mendapatkan gambaran mengenai pola dasar gaya 

kepemimpinan serta keefektifitasannya dalam membangun kapabilitas organisasi. 

Perusahaan pada kelompok BUMN dan kelompok swasta dapat memperoleh 

gambaran prediktor yang terbaik dalam kapabilitas organisasi dan pada akhirnya 

memberi pengaruh terhadap kinerja organisasi.  

1.5.4 Bagi Pengembangan Program kepemimpinan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang terpadu 

mengenai program pengembangan kepemimpinan yang memiliki 3 unsur yang 

sangat berpengaruh terhadap kapabilitas organisasi yaitu –gaya kepemimpinan –

budaya yang mendukung –serta perilaku politik organisasi yang berpengaruh 

terhadap kinerja organisasi. Pengembangan program kepemimpinan yang 

konstektual yang terkait dengan konsisi spesifik organisasi sangat diperlukan. 

Diharapkan akan diperoleh model yang utuh dalam memahami hubungan antara 

ketiga faktor (kepemimpinan – budaya – perilaku politik) terhadap kapabilitas 

organisasi . Oleh karena itu penelitian ini  diperlukan untuk memastikan bahwa 

ada pengaruh nyata antara 3 faktor tersebut dengan kinerja keuangan dan kinerja 

non keuangan  (result based keadership). 

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Ruang Lingkup penelitian pemodelan kapabilitas organisasi ini mencakup 2 

kelompok organisasi yang berbeda kepemilikan dalam industri kelapa sawit di 

Indonesia yaitu perkebunan kelapa sawit negara (PTPN ) dan perusahaan 

perkebunan kelapa sawit swasta.  Penelitian ini dibatasi dengan pengelompokan 

tersebut, dan untuk sampel dilakukan dengan ”purposive sampling” dengan acuan 

perusahaan yang termasuk ”terbaik kinerja keuangan ” nya pada kedua kelompok 

tersebut. Model yang dihasilkan dapat merupakan dasar penelitian lanjut bagi 

kontribusi pembelajaran faktor pembeda (discriminant factor) diantara perusahaan 

swastadan perusahaan milik pemerintah. 
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