
RINGKASAN EKSEKUTIF 

HENDRA PURNADI. Analisis strategi pemasaran kayu lapis PT. 

NP (di bawah bimbingan Hosni Suradji, pembimbing pertama, 

Hardjanto Wirjokusumo, pembimbing kedua, Hermanto Siregar, 

pembimbing ketiga) . 
Tujuan geladi karya ini adalah untuk mencari alternatif 

strategi pemasaran ekspor kayu lapis yang mungkin diterapkan 

oleh PT. NP untuk mengatasi permasalahan manajemen, yakni 

tidak tercapainya sasaran yang telah dicanangkan. 

Dasar pertama dalam analisis strategi ini yakni hasil 

kaji manajemen yang menunjukkan tingkat beda (kurang) antara 

sasaran yang ingin dicapai (pertumbuhan penjualan sebesar 10 

persen per tahun) dengan realisasinya (kurang dari dua 

persen). Selanjutnya dilakukan penelitian mengenai ling- 

kungan usaha yang meliputi antara lain kondisi pasar dunia, 

sistem tata niaga yang berlaku, dan variabel-variabel ekono- 

mi makro di beberapa wilayah pasar yang kemungkinan dapat 

dijadikan wilayah pengembangan pasar produk PT. NP. Anali- 

sis dilakukan secara diskriptif dan kuantitatif menggunakan 

model regresi. 

Selama ini hampir seluruh volume ekspor PT. NP (lebih 

dari 95 persen) diarahkan ke pasar tertentu (tradisional) 

yang berada di bawah koordinasi APKINDO (Asosiasi Panel Kayu 

Indonesia). Pasar yang bersangkutan merupakan penyerap 

produk kayu lapis terbesar di dunia. Sementara itu tingkat 

pertumbuhan pasar dunia yang ada menunjukkan gejala ke arah 

kedewasaan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 0.9 persen 

per tahun dalam tahun-tahun terakhir ini. 

Atas dasar ha1 tersebut di atas dan keterbatasan data 

yang dihimpun, disimpulkan terdapat dua alternatif pemecahan 

masalah yang dapat dipilih oleh PT. NP. Alternatif perta- 

ma yakni tetap menggarap pasar tradisional yang ada dengan 

melakukan penyesuaian sasaran yang ingin dicapai dengan 



potensi pertumbuhan pasar tradisional. Keuntungan dari 

penyesuaian sasaran akan menghemat sumber daya perusahaan. 

Dengan memperhatikan sistem tata niaga yang berlaku di pasar 

tradisional perusahaan perlu menerapkan strategi produk 

yakni mempertahankan 'kemampuan dalam ha1 memproduksi mutu 

standar berikut pelayanannya. Implikasi dari penerapan 

alternatif tersebut yakni tingkat penjualan yang stabil. 

Pertumbuhan penj;alan di pasar tradisional bagi PT. NP masih 

dapat diupayakan apabila perusahaan mampu melayani pesanan 

pada setiap kesempatan awal dan periode "luang" yang ada 

dapat dipergunakan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya 

pengembalian jatah kuota ekspor oleh anggota APKINDO lain- 

nya, ataupun tambahan kuota akibat peningkatan permintaan 

pasar . 
Alternatif kedua, yakni dengan melakukan pengembangan 

wilayah pemasaran, ke luar pasar tradisional, disamping 

tetap menggarap pasar tradisonal. Strategi ini memungkinkan 

dipertahankannya sasaran yang selama ini menjadi acuan gerak 

perusahaan. Adapun implikasi dari penerapan strategi ini 

yakni perlunya upaya tambahan untuk memahami karakteristik 

pasar baru. Dari hasil penyaringan (screening) beberapa 

negara (Asia Selatan dan Australia) didapat gambaran bahwa 

Australia dapat dijadikan sebagai salah satu wilayah pengem- 

bangan pasar. Keuntungan pemilihan Australia sebagai wila- 

yah pengembangan yakni jarak yang relatif dekat sehingga 

dapat ditetapkan harga jual yang kompetitif terhadap pesaing 

utama, serta tidak terkena aturan tata niaga kecuali persya- 

ratan "custom clearence". Dalam ha1 ini strategi yang 

mungkin diterapkan adalah pelayanan permintaan produk sesuai 

standar yang dianut pembeli, harga jual penetrasi agar dapat 

merebut pelanggan, menjalin kontak langsung dengan para 

importir di masing-masing negara bagian secara aktif, serta 

perlunya kesabaran manajemen perusahaan dalam melayani 

pesanan dalam partai kecil-kecil. 


