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I.  PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar belakang 
 

  Industri pestisida merupakan industri yang strategis di Indonesia. 

Pertanian menjadi sektor andalan perekonomian negara Indonesia. Pemerintah di 

bawah presiden Susilo Bambang Yudhoyono memposisikan sektor pertanian 

menjadi satu dari enam prioritas pembangunan ekonomi nasional (AgriMandiri, 

2006). Kebijaksanaan tersebut ditunjang dengan program revitalisasi pertanian 

dan pedesaan yang menekankan pada setiap kepala daerah untuk mengembangkan 

konsep agropolitan dan berorientasi pada swasembada pangan nasional. Pertanian 

merupakan sektor penting, bagi Indonesia, selain sebagai penyedia kebutuhan 

pangan 220 juta jiwa penduduknya, sektor pertanian juga menyediakan lapangan 

kerja bagi penduduk Indonesia.  

Dalam pencapaian tujuan di atas maka pemerintahan Susilo Bambang 

Yudhoyono menekankan pada penggunaan teknologi baru, penggunaan bibit 

unggul, pemupukan seimbang, dan pemberantasan hama penyakit tanaman yang 

efektif (AgriMandiri, 2006). Dalam konteks meningkatkan produksi pertanian dan 

swasembada pangan, faktor penggunaan bahan kimia perlindungan tanaman atau 

pestisida dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) adalah salah 

satu faktor penunjang yang cukup penting. Dalam usaha bertani, para petani pun 

menunjukkan peningkatan pengeluaran biaya dalam penggunaan pestisida. 

Berdasarkan data BPS pada petani padi menunjukkan bahwa pada tahun 1996 

penggunaan pestisida per musim tanam untuk satu hektar tanaman padi adalah Rp. 

24.354,- , kemudian meningkat pada tahun 1999 menjadi Rp 104.875,- dan pada 

tahun 2006 menjadi Rp 250.000,-. Sedangkan luas lahan tanaman padi di 
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Indonesia pada tahun 2006 adalah 11.854.911 hektar ( BPS, 2006). Berdasarkan 

prioritas pemerintah Indonesia dan data BPS tersebut maka industri bahan kimia 

perlindungan tanaman atau pestisida menjadi industri yang strategis di Indonesia. 

Industri pestisida adalah salah satu industri yang menunjang terlaksananya tujuan 

swasembada pangan.  

 PT DuPont Agricultural Products Indonesia (PT. DAPI) adalah anak 

perusahaan dari DuPont Company, sebuah perusahaan multinasional yang 

berpusat di Amerika Serikat, berdiri tahun 1806 dan telah berumur lebih dari 200 

tahun. Keberadaan DuPont Crop Protection yang bergerak dalam industri bahan 

kimia perlindungan tanaman atau pestisida, dimulai sebagai mitra bisnis di 

Indonesia pada tahun 1975 dengan kegiatan hanya sebatas pemasaran produk 

perlindungan tanaman. Selanjutnya pada tahun 1993, berdiri PT DuPont 

Agricultural Products Indonesia (PT. DAPI). Dengan berdirinya PT DAPI, 

investasi dan konsentrasi DuPont terhadap bisnis produk perlindungan tanaman di 

Indonesia semakin tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya unit pabrik di 

Sidoarjo yang beroperasi sejak tahun 1995. Disusul dengan berdirinya unit pabrik 

di Pasuruan pada tahun 1997. Dari kedua unit pabrik tersebut, PT DAPI 

menghasilkan produk-produk perlindungan tanaman berupa herbisida, insektisida, 

dan fungisida . Kedua pabrik tersebut telah memperoleh sertifikat ISO 9002-2000 

untuk sistem manajemen mutu dan ISO 14001 untuk sistem manajemen 

lingkungan. 

 Seiring lebih berkonsentrasinya DuPont Company di bisnis pestisida 

dengan berdirinya PT. DAPI, daya tarik indutri pestisida nasional pun mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan 
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pasar pestisida nasional pada Tabel 1. Pasar pestisida nasional pada tahun 2004 

mencapai Rp. 1,73 Trilyun meningkat menjadi Rp 2,16 Trilyun pada tahun 2006. 

Pertumbuhan pasar pestisida yang pesat tersebut menarik masuknya banyak 

perusahaan baru ke dalam industri bahan perlindungan tanaman atau pestisida. 

Banyak masuknya pemain, baik perusahaan lokal maupun perusahaan 

multinasional, yang terjun ke bisnis pestisida didukung oleh  proses pendaftaran 

produk pestisida yang lebih dipermudah pada tahun 1998. Produk pestisida yang 

terdaftar di Komisi Pestisida Departemen Pertanian Republik Indonesia sebelum 

tahun 1998 adalah hanya sebanyak 500 merek pestisida. Jumlah tersebut 

meningkat tajam menjadi 1140 merek pestisida pada tahun 2003, dan terus 

meningkat menjadi 1600 produk pestisida yang terdapat di Komisi Pestisida 

Departemen Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2006. Faktor tersebut 

makin membuka kesempatan pengusaha lokal Indonesia untuk masuk kedalam 

bisnis pestisida. Namun posisi perusahaan-perusahaan pestisida multinasional 

yang berasal dari Amerika Serikat dan Eropa masih memiliki dominasi yang kuat 

atas pangsa pasar pestisida di Indonesia.  

Berdasarkan data dari Lembaga CropLife, sebuah lembaga yang menaungi 

perusahan-perusahaan pestisida multinasional di Indonesia, pada tahun 2004 total 

bisnis seluruh anggota CropLife Indonesia menguasai pasar pestisida sebesar Rp 

1,35 Trilyun  atau 80% pangsa pasar  pestisida Indonesia.  Anggota Croplife 

sendiri, yang berjumlah delapan perusahaan multinasional, menguasai pangsa 

pasar bisnis pestisida di Indonesia sebesar Rp. 1,60 Trilliyun,-, pada akhir tahun 

2006. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa dengan menguasai market 

share pestisida nasional sebesar 7,6 %, posisi PT DAPI saat ini hanya berada pada 
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posisi lima dibawah PT Bayer Crop Science, PT Syngenta, PT Dow Agro Science, 

dan PT Nufarm. 

Tabel 1. Penjualan & Market Share Perusahaan Pestisida di  Indonesia. 

 

Sumber : Data Internal PT. DuPont Agricultural Products Indonesia 

PT DAPI pada saat ini memiliki tantangan dan tujuan untuk menjadi 

perusahaan pestisida terdepan dengan menguasai market share terbesar pada 

industri pestisida. Dalam pencapaian tujuan tersebut, PT DAPI harus mengetahui 

posisi bersaingnya saat ini dan posisi bersaing apa yang diharapkan pada masa 

datang. Pada kondisi persaingan industri pestisida yang tinggi, dapat dilihat pada 

penguasaan market share yang relatif berimbang, PT DAPI di hadapkan pada 

pemilihan alternatif strategi bersaing di tengah persaingan tersebut. Pokok 

perumusan strategi bersaing adalah menghubungkan  perusahaan dengan 

lingkungannya yang diawali dengan keharusan PT DAPI mengetahui posisinya 

saat ini dalam industri  pestisida dibandingkan dengan perusahaan lain. 

Dengan latar belakang di atas maka hal yang perlu diketahui sebelum 

menentukan alternatif strategi dalam persaingan di industri pestisida adalah 

mengetahui posisi bersaing PT DAPI saat ini dan masa yang akan datang dalam 

Company Sales ($ 
Juta)

Market 
(%) Company Sales ($ 

Juta)
Market 

(%) Company Sales ($ 
Juta)

Market 
(%)

MNC
Syngenta 35 20,4 Syngenta 48 22,7 Bayer Crop Science 35 16,0
Bayer Crop Science 26 15,2 Bayer Crop Science 36 16,9 Syngenta 32 14,7
Dow Agro Science 16 9,4 Dow Agro Science 19 9,0 Dow Agro Science 20 9,3
DuPont 14 8,0 Nufam 18 8,5 Nufam 17 7,9
Monsanto 12 6,9 DuPont 15 7,1 DuPont 16 7,6
BASF 10 5,6 BASF 15 6,9 BASF 15 7,0
FMC 11 6,1 Monsanto 13 6,2 Monsanto 14 6,5
Nufam 11 6,3 FMC 13 6,2 FMC 11 5,1

Local / Regional 38 22,0 Local / Regional 35 16,6 Local / Regional 56 25,9
Total 173 100,0 211 100,0 216 100,0

2004 2005 2006
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industri pestisida di Indonesia, menganalisa posisi produk pestisida PT DAPI 

berupa insektisida, fungisida, dan herbisida, serta faktor-faktor strategis apa yang 

sangat mempengaruhi dalam keberhasilan persaingan industri pestisida di 

Indonesia. Pada akhirnya informasi tersebut dapat digunakan sebagai rujukan 

dalam menentukan alternatif strategi pengembangan produk pestisida PT DAPI.  

1.2. Rumusan masalah 

1. Bagaimana posisi PT DAPI dalam bisnis pestisida di Indonesia ? 

2. Faktor-faktor strategis apa yang harus di perhatikan PT DAPI dalam 

menghadapi persaingan yang tinggi di bisnis pestisida di Indonesia ? 

3. Bagaimana posisi produk pestisida PT DAPI berupa insektisida, fungisida, 

dan herbisida, dalam konsep manajemen portofolio di Indonesia ? 

4. Bagaimana PT DAPI mengembangkan strategi daya saing dan 

pengembangan produk di masa depan ? 

 

1.3. Tujuan 

1. Menganalisa posisi bersaing PT DAPI dalam industri pestisida di Indonesia. 

2. Menganalisa faktor-faktor strategik penentu keberhasilan dalam persaingan 

di bisnis pestisida di Indonesia. 

3. Menganalisa posisi produk pestisida PT DAPI, seperti insektisida, fungisida, 

dan herbisida, dalam bisnis pestisida dengan menggunakan matrik 

portofolio. 

4. Merumuskan alternatif strategis dalam mengembangkan produk-produk   

pestisida PT DAPI. 
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1.4. Manfaat 

1. Sebagai informasi dan masukan bagi PT DAPI mengenai posisi perusahaan 

dalam bisnis dan industri pestisida di Indonesia serta implikasi strategis dari 

produk pestisida PT DAPI. 

2. Informasi mengenai faktor – faktor strategis yang penting diperhatikan 

dalam meningkatkan daya saing dan pengembangan produk pestisida di 

Indonesia. 

3. Informasi dan masukan tentang posisi produk pestisida PT DAPI pada saat 

ini dan masa yang akan datang dalam industri pestisida di Indonesia. 

4. Sebagai acuan PT DAPI dan managemen dalam mengembangkan produk 

pestisida PT. DAPI. 

5. Sebagai referensi yang dapat digunakan dalam penelitian serupa dalam 

lingkup yang lebih luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




