
RINGKASAN EKSEKUTIF 

Abidarin Rosidi, Mengkaji Peluang Peningkatan Panysa 

pasar Kakao Melalui Kantor Pemasaran Bersama PT. Perkebu- 

nan Jakarta di bawah bimbingan Yayah K Wagiono sebagai 

pembimbing Akademik dan Soedihartoyo sebagai pembimbing 

perusahaan. 

Tujuan geladikarya ini adalah untuk mengkaji peluang 

~gkatan pangsa pasar kakao melalui Kantor Pemasaran 

%ma PT. Perkebunan Jakarta, dengan cara melihat dan 

jaudit dari situasi pasar yang ada saat sekarang, 

ldian disusun suatu alternatif perencanaan strategi 

yang dapat mendukung terhadap pencapaian tujuan perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

Pasaran Kakao Indonesia dalam beberapa periode ini 

secara keseluruhan adalah mengalami kelesuan bahkan para 

pakar ekonomi kakao berpendapat bahwa sampai tahun 2000 

pun pasaran kakao masih dalam kondisi under pressure 

sebagai akibat persentase laju pertumbuhan serapan 

grinding lebih kecil dari persentase laju pertumbuhan 

produksi. Belum masalah harga di pasaran Internasional 

yang masih tetap melemah, ini sedikit banyak akan membawa 

dampak pada harga pasaran dalam negeri. Untuk menghadapi 

kondisi-kondisi seperti tersebut, Kantor Pemasaran Bersama 

sebagai ujung tombak dari PT. Perkebunan di dalam 

memasarkan komoditinya, khususnya kakao, perlu melakukan 



pembenahan-pembenahan baik yang menyangkut struktur 

organisasi maupun yang menyangkut fungsinya, sehingga 

pengembangan-pengembangan dapat dilakukan dengan lebih 

leluasa lagi, khususnya di dalam mengembangkan pasar 

ekspor . 
Salah satu kendala yang dihadapi di dalam mengembang- 

kan ekspor kakao adalah masih terjadinya over supply di 

pasaran Internasional, ha1 ini disebabkan oleh laju per- 

tumbuhan kenaikan konsumsi masih kalah jauh dengan laju 

kenaikan produksi. Dalam mengahadapi kondisi tersebut, 

diperlukan konsep-konsep strategi pemasaran yang cukup 

tangguh, yaitu melalui upaya menciptakan, mempertahankan 

dan mengembangkan pasar. 

Dari hasil analisa Alat Pengambilan Keputusan Pemasa- 

ran, melalui tahap-tahapan audit pemasaran, prakiraan 

penjualan, dan analisa persaingan, menunjukkan bahwa 

komoditi kakao yang dipasarkan oleh Kantor Pemasaran 

Bersama masih mempunyai peluang yang cukup tinggi, ha1 ini 

diperlihatkan dari pertumbuhan ekspor, meningkatnya konsum 

si dalam negeri dan berkurangnya tingkat produksi dari 

negara produsen seperti Brazil dan Malayasia. 



Bertitik tolak dari hasil analisa tersebut, maka da- 

pat disusun suatu alternatif perencanaan strategis pemasa- 

ran bagi Kantor Pemasaran Bersama PT. Perkebunan yang ber- 

guna untuk meningkatkan pangsa pasar. Rumusan strategi 

tersebut khususnya Strategi promosi dan Distribusi yang 

rumusan susunannya adalah terdiri dari (1) Formulasi 

Strategi meliputi Misi dan Tujuan serta strategi, (2) Im- 

plementasi Strategi meliputi Program, Anggaran dan Prose- 

dur serta (3) Evaluasi dan Pengendalian. 




