
I. PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Peranan Bahan Perlindungan Tanaman (BPT) yang lazim disebut 

pestisida dalam mendukung agribisnis nasional hingga saat ini masih 

cukup penting, utamanya terhadap kelangsungan industri pertanian. Jenis 

pestisida yang saat ini banyak digunakan adalah Herbisida, Insektisida, 

dan Fungisida. Berkembangnya teknologi serta tingginya penggunaan 

pestisida menarik minat pelaku-pelaku baru untuk memasuki bisnis ini. 

Hal ini tercermin dari semakin banyaknya produk pestisida yang beredar 

di pasaran.  Sebagaimana dilaporkan oleh Deptan (2005), sejak 

dibentuknya Komisi Pestisida pada tahun 1970,  jumlah produk pestisida 

yang terdaftar semakin bertambah. Kalau pada tahun itu jumlah pestisida 

yang  terdaftar 40 produk, maka dalam tiga dasa warsa jumlahnya 

menjadi 900 produk, atau meningkat lebih dari 2000 persen.  Kondisi 

tersebut menjadikan persaingan diantara pelaku bisnis pestisida semakin 

ketat. 

Salah satu pelaku bisnis pestisida adalah PT Syngenta Indonesia 

(PT. SI), yang merupakan gabungan dua perusahaan pestisida asing 

(PMA), yaitu PT Novartis Agro Indonesia dan PT Zeneca Agri Products 

Indonesia. PT Syngenta menguasai pangsa pasar terbesar pestisida di 

Indonesia, yaitu 25 persen, dari total market sebesar 214.452 juta US 

dollar.  Jika dibandingkan dengan pangsa pasar perusahaan asing 

sejenis, misalnya Du Pont “hanya” menguasai 6 persen, BASF 6 persen, 
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Nufarm 7 persen, FMC 8 persen, Dow Chemical 8 persen, Monsanto 9 

persen dan Bayer 17 persen. Pada Gambar 1 berikut disajikan market 

share pestisida di Indonesia tahun 2005.  

PT Syngenta menyediakan produk-produk perlindungan tanaman 

untuk pertanian (tanaman pangan, sayuran, dan perkebunan) dan  

kehutanan. Wilayah bisnisnya mencakup hampir seluruh Indonesia, 

dengan pelanggan mulai dari petani kecil sampai yang berskala nasional. 
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Gambar 1. Market Share Pestisida di Indonesia Tahun 2005 
 

Salah satu jenis pestisida yang diproduksi oleh PT Syngenta, yaitu 

Herbisida, merupakan pestisida yang mempunyai peranan penting bagi 

peningkatan produksi pertanian dengan cara menghemat waktu,biaya 

dan tenaga kerja serta memberikan manfaat yang nyata pada berbagai 

jenis lahan dalam berbagai kondisi iklim. Menurut Noor (1997) Herbisida 

adalah bahan kimia yang digunakan untuk memberantas gulma (tanaman 

pengganggu). Berdasarkan cara kerjanya, herbisida dikelompokkan 

menjadi dua yaitu herbisida kontak dan sistemik, sedangkan berdasarkan 
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selektivitasnya dikelompokkan menjadi herbisida selektif dan tidak 

selektif. Pembedaan jenis herbisida tersebut ditentukan oleh kandungan 

bahan aktifnya. Herbisida kontak bersifat non selektif yang banyak 

diminati oleh konsumen adalah herbisida parakuat, karena cara kerjanya 

yang cepat dan tuntas.  

Diperkirakan herbisida memiliki total market value sebesar  485 

miliar rupiah. Untuk herbisida non selektif, baik kontak maupun sistemik, 

pertumbuhannya mencapai 28,5 persen per tahun pada tahun 2003-2004. 

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan pestisida pada umumnya, yang 

besarnya 2 – 4 persen per tahun pada tahun yang sama, maka kondisi 

tersebut sangat menggembirakan.  

PT Syngenta memproduksi 7 merek dagang herbisida, dua merek di 

antaranya, yaitu Gramoxone dan Para-col, berbahan aktif parakuat. 

Selain itu, juga diproduksi sebelas merek dagang insektisida, lima  merek 

dagang fungisida, dua merek dagang produk profesional, dan satu merek 

dagang pestisida untuk perlakuan benih.  Dari beberapa jenis produk 

pestisida tersebut herbisida parakuat terutama Gramoxone merupakan 

sumber pendapatan terbesar di perusahaan ini.  Herbisida ini memiliki 

keunggulan dalam pengendalian gulma secara cepat dan tuntas pada 

berbagai jenis gulma.  Kelebihan inilah yang menjadi daya tarik, sehingga 

banyak diminati konsumen. Tidak kurang dari 62 persen produksi 

parakuat telah terjual di negara-negara berkembang, utamanya di Asia 

dan Amerika Latin.  Di Indonesia, angka penjualan Gramoxone mencapai 
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5000 ton per tahun, dan memberikan kontribusi sebesar  30 persen bagi 

pendapatan PT SI.  

Sebelum tahun 2001, pemegang hak paten produk herbisida 

parakuat adalah PT SI, tidak ada satupun perusahaan pesaing. Akan 

tetapi, setelah berakhirnya pemberian hak paten tersebut, perusahaan-

perusahaan baru yang memproduksi serta menjual herbisida jenis ini 

mulai bermunculan. Pada akhir tahun 2003, dua perusahaan 

mendaftarkan produk herbisida parakuatnya kemudian tahun 2004 

menyusul enam  perusahaan lagi. Dengan demikian jumlah perusahaan 

yang telah telah memasuki bisnis herbisida parakuat di Indonesia saat ini 

telah mencapai  delapan perusahaan.  Deptan (2005) dalam laporannya 

menyebutkan bahwa menjelang diterbitkannya SK-Mentan tentang Izin 

Tetap Pendaftaran Pestisida, akan menyusul delapan perusahaan lagi 

yang memproduksi dan menjual herbisida parakuat. 

Meskipun PT SI sebagai pemegang pasar pestisida terbesar, namun 

kondisi tingginya tingkat persaingan, secara langsung maupun tidak akan 

berpengaruh terhadap kelangsungan bisnisnya.   

Sebagai perusahaan multinasional, PT SI memiliki strategi yang 

dirancang oleh Syngenta Global (Head Quarter) dalam menghadapi 

pesaing, tetapi tidak semua strategi yang ada dapat diterapkan di 

Indonesia. Salah satu gejala yang terlihat adalah terjadinya penurunan 

laba bersih pada tahun 2004 sebesar 38 persen dibanding tahun 

sebelumnya, selain itu perubahan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang 
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dinamis mengakibatkan strategi tersebut terkadang tidak dapat 

diimplementasikan. 

Agar eksistensi perusahaan ini dapat terus dipertahankan diperlukan 

identifikasi dan analisis yang komprehensif untuk mendapatkan formulasi 

perencanaan strategi bersaing bagi PT SI. 

 
1.2.   Rumusan Masalah. 

Herbisida parakuat merupakan  produk yang memberikan kontribusi 

terbesar bagi pendapatan PT SI. Mengingat kelebihan Herbisida ini yang 

mampu bekerja cepat dan tuntas pada berbagai jenis gulma, sehingga 

memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk menggunakan produk 

tersebut. Dengan telah berakhirnya hak paten bagi PT Syngenta terhadap 

produk tersebut pada tahun 2001, bermunculan lah pemain baru yang 

berpotensi mengancaman eksistensi perusahaan. 

Untuk mengantisipasinya beberapa permasalahan yang perlu dikaji 

adalah: 

a. Sejauh mana intensitas persaingan industri produk herbisida parakuat 

di Indonesia ? 

b. Bagaimana respon kondisi faktor internal dan eksternal PT Syngenta  

menghadapi pesaing dalam industri produk herbisida parakuat. 

c. Strategi mana yang tepat untuk diimplementasikan oleh PT Syngenta 

dalam menghadapi persaingan. 

1.3. Tujuan  

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka 

tujuan penelitian adalah : 
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a. Menganalisis persaingan industri produk herbisida parakuat. 

b. Mengidentifikasikan Faktor Strategis Internal (FSI) dan Faktor 

Strategis Eksternal (FSE) PT SI dan memformulasikan alternatif 

strategi dalam menghadapi persaingan bisnis herbisida berbahan aktif 

parakuat.   

c. Merekomendasikan prioritas strategi yang dapat digunakan oleh PT 

Syngenta dalam menghadapi persaing pasar herbisida parakuat. 

 
1.4.  Manfaat 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi : 

a. PT SI dalam menentukan langkah-langkah strategis menghadapi 

persaingan bisnis herbisida parakuat.  

b. Peneliti, diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan, 

serta pola pikir penulis dalam mengaplikasikan teori-teori manajemen 

ke dalam  situasi nyata di lapangan 

c. Pengembangan ilmu pengetahuan, dalam memperkuat teori-teori 

manajemen, yang berkaitan dengan perlunya membuat rencana 

stratejik bersaing, baik jangka pendek maupun panjang.     

 
1.5. Ruang Lingkup  

Kajian penelitian ini hanya dibatasi pada aspek strategi bersaing 

produk herbisida Gramoxone PT SI yang khususnya meliputi wilayah 

pemasaran Sumatera Utara. 




