
I.  PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Dua dekade terakhir merupakan saksi sejarah peningkatan dramatis 

berbagai bentuk aliansi dalam bisnis (Hagedoorn, 1995;  Inkpen, 2001), dan 

seiring dengan berjalannya waktu, terjadi peningkatan penelitian terhadap 

fenomena tersebut (Kogut, 1988;  Osborn dan Hagedoorn, 1997; Wahyuni, 

2003).  Sejalan dengan meningkatnya aliansi bisnis, aliansi di antara entitas bisnis 

tersebut telah mentransformasi perubahan sifat persaingan dan strategi (Wahyuni, 

2003;  Gomes-Casseres, 2004).  Ketika dua atau lebih entitas bisnis membentuk 

aliansi, organisasi mulai membentuk-kembali persaingan dari pola perusahaan 

dengan perusahaan menjadi pola kelompok dengan kelompok (Nohria dan 

Garcia-Pont, 1992;  Gomes-Casseres, 1994).   

Kesepakatan aliansi industri minyak sawit Indonesia dan Malaysia telah 

ditandatangani oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Wakil Perdana Menteri 

Malaysia Dato’ Sri Mohammad Najib bin Tun Abdul Razak di Kuala Lumpur 

pada tanggal 23 Maret 20061).   Definisi aliansi dalam lingkup penelitian ini 

adalah  pengaturan  kerja sama antara  negara  Indonesia  dan Malaysia pada level 

makro yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis bersama dalam industri 

minyak sawit dunia, terutama melalui pengaturan kesepakatan kontrak  bilateral 

yang menjelaskan tanggung jawab masing-masing pihak, moda operasional 

kerjasama dan  pertimbangan   yang mencakup  pengembangan   atau  pemutusan    

_____ 
1)   Kompas, Jum’at 31 Maret 2006.  Industri Sektor Sawit Dipacu.  Malaysia-Indonesia Lakukan 

Aliansi Strategis.  http://www.kompas.com/kompas-cetak/0603/31/ekonomi/2546426.htm 
(acces 31.03.2006). 
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kerjasama.  Aliansi industri minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia adalah 

gugusan aliansi dengan melakukan ekspansi besar  dalam  produksi  dan  

pemasaran  hasil produksi  perkebunan  kelapa sawit, sehingga meningkatkan 

kemampuan kedua negara untuk mengisi kebutuhan minyak sawit dunia, 

sementara individu-individu perusahaan di masing-masing negara tetap saling 

bersaing satu sama lain.   

Kebutuhan dunia terhadap sawit dan berbagai produk turunannya yang 

terus meningkat disebabkan oleh permintaan biodiesel yang menggeser kurva 

permintaan minyak sawit, adanya masalah trans-fat yang menyebabkan industri  

makanan pengguna minyak kedelai di Amerika Serikat beralih ke minyak kelapa 

sawit (MKS), dan faktor konsumsi MKS di Republik Rakyat China (RRC) yang 

terus tumbuh (CSFB, 2005).  Indonesia dan Malaysia menangkap peluang 

tersebut dengan melakukan ekspansi pada perkebunan sawit di kedua negara.  

Indonesia memiliki lahan yang luas dan tenaga kerja yang memadai, sedangkan 

Malaysia memiliki permodalan yang kuat serta kemampuan teknis dan teknologis 

yang memadai.  Kedua negara memiliki kekuatan mengembangkan industri 

minyak sawit sebagai bentuk aliansi strategis guna mengisi kebutuhan dunia akan 

komoditas sawit dan produk turunannya.   

1.2.  Identifikasi Masalah 

 Penjelasan yang mendalam tentang fenomena aliansi membutuhkan 

model komprehensif yang terdiri dari kondisi struktural, karakteristik proses, dan 

hasil akhir dari aliansi strategis (Krishnan dan Noorderhaven, 2006).   Inisiasi 

kesepakatan aliansi industri minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia baru 

dibentuk pada tanggal 23 Maret 2006, dan membutuhkan waktu serta 
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infrastruktur untuk merumuskannya secara detil serta menjalankannya pada 

tataran praktis dengan hasil yang memuaskan.  Pertemuan yang membahas 

kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia pada komoditas sub kelompok kerja 

minyak sawit (sub working group for palm oil – SWGPO) I dilaksanakan di 

Medan pada tanggal 18 Juli 2006, dan dilanjutkan dengan SWGPO II di Kuching  

pada tanggal 1-2 Desember 2006.   

Dari beberapa pustaka tentang proses aliansi intra-organisasi, hal yang 

paling penting dan sering terlewat adalah kurangnya perhatian pada aspek proses 

(Krishnan dan Noorderhaven, 2006), dimana umumnya keberhasilan aliansi 

hanya dijelaskan pada aspek struktur aliansi (Yan, 1998;  Yan dan Zeng, 1999).  

Oleh karena itu, pembahasan aliansi dari aspek operasional saja tanpa 

memperhitungkan aspek proses pembentukkannya dapat menyebabkan perbedaan 

persepsi dalam evaluasi keberhasilan aliansi (Wahyuni, 2003). 

1.3.  Perumusan Masalah 

 Alat bantu proses hierarki analitis (AHP, analytic hierarchy process) 

digunakan pada penelitian ini untuk menganalisa proses aliansi, yang kemudian 

dilanjutkan dengan analisa nilai tambah pada strategi yang dipilih industri MKS 

Indonesia melalui pendekatan cluster industri.  Perumusan masalah dalam 

penelitian ini dieksplorasi dengan pertanyaan manajemen, dengan tujuan 

membuat investigasi empiris dari perspektif Indonesia seperti didaftar di bawah 

ini: 

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan aliansi ketika entitas 

bisnis terikat dalam jenis ”persaingan kolektif”? 
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2. Siapakah pelaku yang paling berperan dalam memberikan dorongan kepada 

pembentukan aliansi industri MKS Indonesia dan Malaysia? 

3. Apakah tujuan utama pelaku dalam memberikan dorongan kepada 

pembentukan aliansi industri MKS Indonesia dan Malaysia? 

4. Apakah strategi yang paling tepat dalam menjalankan aliansi industri MKS 

Indonesia dan Malaysia pada masa kini dan masa yang akan datang? 

5. Bagaimana strategi yang dipilih dalam aliansi tersebut dapat memberikan 

nilai tambah bagi industri MKS Indonesia? 

1.4. Tujuan dan Kegunaan 

 Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan aliansi 

industri MKS Indonesia dan Malaysia dari perspektif Indonesia. 

2. Mengetahui pelaku utama yang memberikan dorongan terhadap pembentukan 

aliansi strategis. 

3. Mengetahui tujuan pelaku dalam aliansi bisnis minyak sawit Indonesia dan 

Malaysia. 

4. Menentukan strategi dalam aliansi bisnis MKS Indonesia dan Malaysia masa 

kini dan masa yang akan datang. 

5. Membuat strategi aliansi yang dipilih mampu menghasilkan nilai tambah bagi 

industri MKS Indonesia.  

Kegunaan penelitian ini diutamakan bagi Departemen Pertanian, 

Departemen Perindustrian, dan Departemen Perdagangan Republik Indonesia 

sebagai masukan untuk mengambil keputusan manajemen atas pengembangan 
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strategi aliansi yang akan dikembangkan oleh Indonesia bersama-sama dengan 

Malaysia. 

1.5.  Ruang Lingkup 

 Mengingat proses kesepakatan kerja sama bilateral dalam industri MKS 

Indonesia dan Malaysia  masih dalam tahap perumusan dan pematangan, 

sehingga belum banyak hasil yang dapat dianalisa, maka untuk menyederhanakan 

pembahasan, ruang lingkup penelitian dibatasi pada proses pembentukan aliansi. 




