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A perfect self-existing analytic dagger:   
desire to sharpen it will make it dull  
Panah kecerdasan dapat menguasai dunia.   
Busur keahlian akan menghaluskan budi dan memberikan pencerahan wawasan.   
Dengan menggabungkan panah kecerdasan dan busur keahlian,  
Godaan duniawi yang merangsang ego akan dientaskan.   
Sehingga ogah dengan kepalsuan, ketidakpedulian, kekasaran, dan inkompetensi. 

Lumpuh oleh analisis adalah si peragu yang selalu menanti keputusan sempurna. 
Tembak dulu – urusan lain belakangan, adalah si sembrono yang membuat 
kesimpulan tanpa dukungan fakta yang memadai. 
Pisau analisis yang sempurna adalah keseimbangan antara nafsu mengasahnya 
dan kekhawatiran membuatnya susut. 
Aliansi industri minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia adalah 
transformasi aliansi transaksional menjadi aliansi strategis yang harus seimbang 
antara keinginan melakukannya dengan cita-cita keuntungan ekonomi bersama 
yang ingin digapai. 
Untuk mewujudkannya diperlukan kadar kepercayaan dan tata kelola tertentu 
yang dikaji secara akademis dengan analisis persepsi stakeholders yang 
berimbang. 

Dalam aras penelitian selalu ada ruang untuk pembenaran-baru karena tidak 
ada kebenaran yang absolut. 
Tanyakan itu kepada Galileo Galilei, Isaac Newton dan Albert Enstein! 
Jangan pernah menyerah kepada apapun dan siapapun. 
Dalam  perumusan visi yang kita namakan visi kehidupan, tidak ada manusia 
yang selalu kalah.   
Kalaupun kita kalah, kita diberikan kesempatan untuk mencari kemenangan 
selanjutnya. 

Untuk mengatasi ketakutan, diperlukan pengalaman rasa takut. 
Esensi dari kepengecutan adalah tidak mengakui adanya rasa takut.   
Rasa takut bisa muncul dalam berbagai wujud.   
Kita takut mati, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, takut tidak lulus 
ujian dan panik ketika situasi berubah.   
Kita harus menyadari ketakutan kita dan berdamai dengan rasa takut itu.   
Karena dengan mengakui keberadaannya, kita akan mampu mengatasinya. 
Dengan segala rasa takut dan kerendahan hati, kupersembahkan hasil penelitian 
ini kepada bangsa dan negara Indonesia. 
 

– Iyung Pahan 
Lahir di Sampit – Indonesia,  4 Agustus 1965 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tesis 

saya yang berjudul: 

ALIANSI INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT 
INDONESIA DAN MALAYSIA 

SEBUAH PENELITIAN EMPIRIS DARI PERSPEKTIF INDONESIA 

merupakan gagasan atau hasil penelitian tesis saya sendiri, dengan arahan Komisi 

Pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya.  Tesis ini belum 

pernah diajukan untuk memperoleh gelar atau capaian akademik lainnya pada 

program sejenis di perguruan tinggi lain.  Semua data dan informasi yang 

digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. 

 

 

Bogor, 17 Februari 2007 

Yang Membuat Pernyataan 

 

 

Iyung Pahan 
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RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 Penulis dilahirkan di Sampit (Kalimantan Tengah) pada tanggal 4 Agustus 

1965.  Keseluruhan pendidikan dari SD sampai SMA ditempuh di kota 

kelahirannya. Pendidikan kesarjanaan dari program S1 Fakultas Pertanian IPB 

diselesaikannya pada tahun 1987 dengan predikat lulus sangat memuaskan.  

Menikah dengan Ir. Ratna Dewita, dan telah diberi karunia tiga orang anak.  Saat 

ini berdomisili di Bogor, Jawa Barat.  Penulis dapat dihubungi melalui alamat 

email iyung_pahan@yahoo.com. 

 Penulis telah bekerja selama 19 tahun di beberapa perusahaan agribisnis 

(17 tahun diantaranya di bisnis minyak kelapa sawit), dan banyak suka duka yang 

telah dihadapinya dalam rangka memenuhi tuntutan kehidupan profesional 

perkebunan yang unik.   

 Sejak tahun 2000 penulis bekerja di Asian Agri (AA) sebuah holding 

company bisnis minyak kelapa sawit di Medan yang menghasilkan hampir 1 juta 

ton MKS per tahun dan merupakan salah satu produsen terbesar di Asia, dengan 

jabatan pertama sebagai Head of HRD,  yang kemudian dialihtugaskan menjadi 

Head of Strategic HR (2002), dan terakhir sebagai Head of Estate and Processing 

Department merangkap Region Head Kalimantan (2004). Pada pertengahan 

tahun 2006 penulis memutuskan hubungan kerja dengan AA dan menjadi free 

lance demi obsesinya menerbitkan buku panduan lengkap kelapa sawit yang 

tidak mungkin terwujud bila masih menjabat posisi struktural di perusahaan. 

 Sebelum di AA, selama dua tahun penulis menjabat sebagai General 

Manager  yang menjalankan fungsi manajemen umum di Indo Evergreen 

Agribusiness Corporation, sebuah cannery PMA patungan Indonesia, Jepang dan 

Australia yang beroperasi di Bandung dan memasok produk jamur champignon 
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antara lain untuk Kewpie/Blue Flag, Ito-Yokado (Jepang), Green Giant 

(Pillsbury) dan Kroger (USA).   

 Sekitar 10 tahun perjalanan karirnya, penulis tempuh di perusahaan 

perkebunan kelompok Salim sebagai staf operation audit, operation support, 

operation dan training.  Eksistensi penulis di bisnis minyak sawit adalah sebuah 

“kebetulan” yang terjadi seiring ekspansi kelompok Salim saat itu ke usaha 

perkebunan.   

 Penulis telah menuangkan pemahamannya akan praktik manajemen 

keseharian agribisnis kelapa sawit dalam sejumlah publikasi di koran Kompas, 

Bisnis Indonesia hingga Majalah Human Resources, Trubus, Buletin PERAGI 

(Perhimpunan Agronomi Indonesia), dan beberapa seminar perkebunan skala 

nasional. Penulis telah menerbitkan dua buku:  Kiat Keberhasilan Bisnis 

Sepanjang Masa, Bagaimana Human Capital Berperan dalam Penciptaan Nilai 

Para Pemegang Saham (PT Indeks, Kelompok Gramedia, 2004), dan Panduan 

Lengkap Kelapa Sawit, Manajemen Agribisnis dari Hulu ke Hilir (PT Penebar 

Swadaya, 2006). 

 Visi penulis mengikuti pendidikan magister manajemen pada program 

studi Manajemen dan Bisnis IPB adalah untuk mensistematisasikan pengetahuan 

dan ketrampilan yang didapatkannya dari pekerjaan sehari-hari dengan teori-teori 

akademis sehingga menjadi model yang lebih terstruktur dan menghasilkan 

kinerja yang semakin baik pada kondisi dunia nyata. 
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KATA PENGANTAR 

  
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang atas segala rahmat dan berkat yang telah dianugerahkanNya sehingga 

penulisan tesis ini dapat diselesaikan.  Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat 

tugas akhir di Program Studi Manajemen dan Bisnis, Sekolah Pascasarjana, 

Institut Pertanian Bogor.  

Penelitian mengenai Aliansi Industri Minyak Kelapa Sawit Indonesia 

dan Malaysia ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa bantuan dan dukungan 

dari banyak pihak.  Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada semua pihak tersebut.  Dukungan dan bimbingan Bapak Prof. Dr. Ir. 

Endang Gumbira-Sa’id, MA.Dev. dan Bapak Ir. Setiadi Djohar, MSM, DBA 

sangat besar sekali karena memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

melakukan penelitian tentang manajemen strategis yang mengelaborasi aspek 

aliansi transaksional dan aliansi strategis pada tingkat gugusan.  Terima kasih 

kepada Bapak Ir. M.D. Djamaludin, MSc. yang telah  menguji dan memberikan 

masukan dalam penyempurnaan tesis ini. 

Penelitian ini tidak mungkin pula dilakukan tanpa bantuan dan kerjasama 

dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Produsen 

Oleochemical Indonesia (APOLIN), dan Komisi Minyak Sawit Indonesia 

(KMSI).  Penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Ir. Derom Bangun 

(Ketua Harian GAPKI), Bapak Dr. Eddy Lukas (Wakil Ketua GAPKI), dan 

Bapak Drs. Susanto (Ketua Bidang Pemasaran GAPKI) yang memberikan 

fasilitas dan akses seluas-luasnya terhadap para responden, yang merupakan 

eksekutif perusahaan perkebunan anggota GAPKI. 
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 Penulis berterima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, 

MSc., Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Bapak Dr. Ir. Arief 

Daryanto, MEc., Direktur Program Studi Manajemen dan Bisnis, Sekolah 

Pascasarjana IPB, Bapak Drs. Daud Dharsono, Wakil Presiden Direktur PT. 

SMART Tbk., Ibu Dr. Ir. Rosediana Suharto, ketua Komisi Minyak Sawit 

Indonesia (KMSI), Bapak Ir. Kris Hadisoebroto (Ketua APOLIN), Bapak 

Bambang Aria Wisena, MBA, Direktur Komersial PT. Bakrie Sumatera 

Plantations Tbk., Bapak Drs. Mulyawan Tjandra, MM, Presiden Direktur PT. 

Salim Ivomas Pratama Tbk., Bapak Rudy S. Sumopawiro, BA, Dept. Head of 

Goverment and Social Relations, PT London Sumatra Tbk., Bapak Ir. Riadi 

Didik Tjahjanto, Pjs. Managing Director Agrindo, Bapak Ir. Safwani, Direktur 

dan GM Plantation Services Minamas Plantation, Bapak Lukman E. Marzuki, 

Kasubdit Asia Tenggara Departemen Perdagangan, Bapak Ir. Mukti Sarjono, 

MSc., Direktur Tanaman Tahunan Departemen Pertanian, dan seluruh pihak yang 

telah memberikan dorongan semangat dan partisipasi dalam penelitian ini.   

Terima kasih kepada istriku tercinta Ratna Dewita, dan anak-anakku 

D’Elaeisa Agriputri (Dela), Auradelia Febriani (Adel), dan Ahmad al-
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kebersamaan keluarga setiap akhir pekan yang sangat berharga demi mendukung 

suami dan ayahnya memperluas basis kompetensi.  Terima kasih kepada rekan-

rekan Eksekutif 24 yang telah berbagi kebersamaan dalam “berselancar” 

mengarungi pendidikan di Program Studi Manajemen dan Bisnis, Sekolah 

Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.   A perfect self-existing analytic dagger:   
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desire to sharpen it will make it dull.  Mutu pendidikan tidak hanya tergantung 

pada institusi dan dosennya, tetapi juga mutu mahasiswanya. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini mungkin masih belum sempurna 

sehingga ada kekurangan yang harus ditambahkan.  Oleh karena itu dengan 

segala kerendahan hati, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi 

kita semua.  Terima kasih. 

       Bogor, 17 Februari 2007 

Iyung Pahan   




