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.-- A..- ProauKSi kakau uullia tidak kurang dari 90 % didomina- 

si 01 :a ~dak, dan sisanya adalah kakao jenis 

L .  ~ndonesla iri hanya mempunyai pangsa produksi 
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uk i~ car 2 % unt-.. ,snis kakao lindak, sisanya adalah 

perti Ghana, Pantai Gading, Brasil, Ma- 

n Nigeria. Sedangkan untuk kakao jenis mulia 

3 1 donesia menempati urutan ke lima clengan 

besar 7 % , sedangkan negara produsen 

Cvory Coast, Brazil, Ghana dan Malayasia, 

masing-masing mempunyai market share Ivory Coast 
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1 ;ar 35 % .  Brazil 23 %, Ghana 14 %, dan Malayasia 

sebes tuk kualitas kakao yang diinginkan oleh 
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a Denairnoor (konsumen) adalah jenis kakao yang bermu- 
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jengandung kadar asam yang rendah. 

Ekspor kakao Indonesia secara kuantitas dari tahun ke 

tahun terus meningkat, khususnya sejak tahun 19SG dari 

)O ton pada tahun 1986 sampai mencapai 127.000 

2 -  ~ a h u n  1991. Namun perolehan devisanya tidak 

kn g demikian, peningkatan nilai pendapatannya 

)ang dengan besarnya volume. Hal ini disebdbkan 

PI bangan harga yang kurang menggembirakan. Dengan 

le 33.000 ton (1986) ekspor kakao mendapatkan clevisa 

sebesar US $ 57 juta, tapi pada tahun 1991 volume ekspor 
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;ampal ~ ~ 7 . 0 0 0  ton devisa yang diraih hanya US $ menir 
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ktuasi harga dari waktu ke waktu 

Lanqsung, banyak pengamat menduga bahwa 

!but banyak dipengaruhi oleh faktor- 

~r sepertl terjadinya fluktuasi produksi,pengaruh d a r i  

aua,,ya adu kekuatan yang terselubung antara produsen kakao 

dari ICCO dan dengan yang tidak menjadi 
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an yang tidak kalah pentingnya adalah anggora r L  
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~ r i  per .saingan yang tidak sehat 

ikao Indonesia hampir sebagian besar yang 

perusahaan-perusahaan milik negara (PT. 
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I dip ~asarkan melalui Kantor Pemasaran Bersama 

Jakarta ISesual Kesepakatan Bersama Direksi PT. Perkebunan 

.tanggal 26 Pebruari 1990 hampir sebagian 

besar di-kqpor ke beberapa negara Eropa, dan sebagian lagi 

r lokal. 
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: pasa untuk 

Sebagaimana diketahui keputusan untuk membentuk 

lr Bemasaran Bersama terpusat, bertitik tolak dari 

uksi Presiden No. 5 1988 mengenai peningkatan efisi- 
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- - - 2  fektivitas BUMN, yang antara lain menetapkan e11s.L 

bahwa 
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lolaan perkebunan dan pemasaran hasilnya, harus 

aerorientasi kepada efisiensi dan efektivitas. 

Betapa pentingnya fungsi pemasaran di dalam dunia 

usaha lnya sudah sama-sama kita maklumi. Maka dari itu, 

keput,,,,, yang sifatnya fundamental, perlu dilakukan untuk 
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 at mempunyai daya saing yang lebih 

h dalam menghadapi berbagai macam hamba- 

rta tembok-tembok proteksi dari negara 

1 segel I atasi dengan penggalangan kekuatan 

Kanr;or r~rl,asaran ",,,.ima, melalui koordinasi dengan in- 
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ma terpusat 
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:ujuan dibentuknya Kantor Pemasaran Bersa- 

:a lain : 

rgalnlng power PT. Perkebunan terhadap pembeli 

-..m semakin kuat karena bersatu dalam satu front 

r, dan tidak terpecah-pecah di daerah- 

xah. 

ra saing komoditi untuk memasuki pasar baru akan 

>=,&akin kuat, sehingga memudahkan kita untuk pene- 

trasi pasar. 

ran 

butte 

trade 

3. Bor 

- - ?  

4. PT. 

ker 

Bersa 

!r/powc 

Ian di 

la .as PT. Perkebunan di pasaran internasjo- 

I I ~ L  aKan meningkat sehingga nama dan citra perke- 

bur pasar dunia akan lebih baik. 

:ebunan akan lebih sanggup menghadapi usaha 

jasama internasional, raksasa-raksasa interna- 

sional dalam perdagangan dunia, dalam memperoleh 

h?rga jual yang optimal. 

lalan kakao PT. Perkebunan melalui Kantor Pemasa- 

ma Jakarta meliputi (1) Pabrikan cocoa 

ier di dalam dan luar negeri, serta (2) Cocoa 

ar negeri. 



~~~dasarnalr prakiraan para akhli yang mendasarkan 

pada tinakat produksi lima negara produsen terbesar, 

sepel razil, Ghana, Malayasia dan Indone- 

mengasumslKan aanwa pasar kakao dunia cukup memberi- 

?k ip baik, ini akibat dari beberapa 

ast, B 
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negara produsen ~alami penurunan tingkat produksi, 

seperti Brazil yang disebabkan oleh musim kering, Malaya- 

~kan oleh Kebijakan Pemerintahnya. Sebab sia 
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iai11 ,,, -,,,arenakan permintaan yang mendesak dari 

r, seperti Rusia dan kemungkinan Brazil 

r ll~riry kakao untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 

n neger Akibat dari beberapa ha1 tersebut di atas 

lnya memberikan beberapa peluang bagi negara pruciuser~ 

lain, khususnva Indonesia, dalam ha1 ini tidak terlepas 

Kantc lasaran Bersama Jakarta, sebagai u jung 

tombak pemasaran Kakao dari PT. Perkebunan milik neyara 

1 sebac :u produsen di Indonesia. 

Lompok pembeli yang membeli kakao di Kantor 
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- -...Usaran LrLaama Jakarta, yaitu (1) pembeli tradisional, . 
~ e l i  yang sudah berkali-kali bahkan seperti .I pemf 

- - . - - . - janan dan (2) pembeli insidental/baru, yaitu pembeli 

n li kakao ~ndonesia berkat' adanya promosi yang 

:UKan. Pembeli tradisional ini umumnya adalah pembeli 

rsial di Eropa Barat dan Amerika Serikat, sedangkan 

pembel :idental antara lain pembeli-pembeli dari Jepang 

dan Eropa Timur. 
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n !rhatikan beberapa ha1 yang digariskan 

sr belakang masalah di atas, khususnya yang 

itan d sistem pemasaran kakao Indonesia yang 

,,,,.,, ha1 ini Kantor Pemasaran Bersama Jakarta sebagai 

nm ha1 pemasaran kakao yang dihasilkan 

lan , dapat dirumuskan beberapa 111dsala11 rkebun 

launrnana peluang PT. Perkebunan milik Negara melalui 

Itor Pemasaran Bersama dapat meningkatkan panysa pa- 

Pasaran Internasional, yang disebabkan 

:n aaanva wenurunan produksi dari beberapa negara .. . 
sepc srti Brazil dan Malayasia. 

la penyusunan perencanaan strategis sudah dila- 

1 kub,,. ,leh Kantor Pemasaran Bersama Jakarta dan 
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>er besar perencanaan strategis tersebut dapat 

~du....,., terhadap usaha peningkatan pangsa pasar. 

nerapan strategi pemasaran Kakao yang te- 

1 dilakukan oleh Kantor Pemasaran Bersama 

:a lgga peranan komoditas Kakao sebagai salah 

.u penyumbang devisa negara dapat meningkat. 
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ida beberapa tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan 

.karya ini, antara lain : 



1. In 2ngkaji sejauhmana peluang peningkatan panysa 

pasar Kakao melalui Kantor Pemasaran Bersama PT.Perke- 
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2. In ngetahul selauhmana penyusunan perencanaan stra- 

te h Xantor Pemasaran Bersama PT. 

Perkebun dalam peningkatan panqsa pasarnya. 

3. zngin mengetahui penerapan strategi pemasaran Kakao 

Ya a1 iilakukan oleh Kantor Pemasaran Eel - 
-- tgga r r  . r =An=uurlull Jakarta, sehingga peranan komoditi 

salah satu penyumbang devisa negara dapat 

dah di lakuka 
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