
A. Latar belakang 

Peranan karet alam dalam kehidupan manusia moderen cukup 

menentukan. Tingkat mobilitas manusia yang tinggi saat ini, 

melalui sarana transportasi, dapat terjadi karena ada pera- 

nan karet di dalamnya. Delapan puluh persen dari pemakaian 

karet adalah dalam industri otomotif, terutama untuk ban 

truk, mobil penumpang, traktor dan pesawat terbang. Selebih- 

nya penggunaan karet sangat bervariasi dalam memenuhi kebu- 

tuhan manusia, mulai dari pipa sampai dengan sarung tangan. 

Bagi Indonesia, karet alam merupakan salah satu komoditi 

perkebunan yang dinilai cukup strategis dalam mendukung 

perekonomian nasional. Dalam sejarahnya Indonesia bahkan 

pernah menjadi produsen terbesar di dunia. Walaupun pada 

akhir-akhir ini posisi tersebut direbut oleh Thailand. Karet 

dinilai strategis karena merupakan komoditi yang telah mapan 

yang mencakup luas areal lebih dari tiga juta hektar, meru- 

pakan salah satu sumber devisa non migas yang besar (Lampi- 

ran 11, sumber pendapatan bagi lebih dari 10 juta penduduk 

Indonesia, sebagai pemacu industri hilir, serta berperan 

dalam menjaga kelestarian lingkungan (Sumana, Susila, Cicil- 

ia, Hendratno dan Amman, 1994). 

Sebagian besar produk karet alam Indonesia, yaitu seki- 

tar 95 persen dari total produksi, merupakan produk ekspor. 

Dengan orientasi ke pasar internasional tersebut, maka 



faktor lingkungan bisnis karet alam menjadi sangat penting 

dan komplek. Beberapa perubahan lingkungan yang esensial 

dewasa ini seperti globalisasi perekonomian, struktur per- 

mintaan konsumen yang berubah, dan kecenderungan ke arah 

sistem perdagangan langsung (direct trade), merupakan masa- 

lah-masalah yang harus dihadapi oleh pelaku indusri karet 

alam nasional. 

PT Bakrie Sumatera Plantations (BSP) merupakan salah 

satu pelaku dalam industri karet alam di Indonesia. Sampai 

saat ini, karet alam merupakan komoditi utama BSP disamping 

kelapa sawit. Sebagian besar produk karet alamnya, dengan 

lateks pekat sebagai produk andalannya, dijual ke pasar 

internasional. Menghadapi perubahan-perubahan lingkungan 

sebagaimana tersebut di atas BSP dituntut untuk mengkaji 

dampak strategis bagi perusahaan. 

Berkenaan masalah strategis yang dihadapi BSP tersebut, 

maka pertanyaan, manajemen yang dapat muncul adalah : 

"Strategi bisnis apa yang harus diterapkan agar perusahaan 

dapat memanfaatkan peluang yang ada dan mampu bersaing di 

industri karet alam, sehingga memperoleh kemampulabaan 

optimal, pada saat ini dan di masa depan ? " .  Dalam konteks 

untuk ikut menj awab pertanyaan manaj emen tersebut maka 

geladikarya ini, dalam bentuk penelitian, dilakukan. Fokus 

penelitian adalah analisis industri karet alam dan kekuatan 

bisnis PT Bakrie Sumatera Plantations sebagai bahan masukan 

bagi formulasi strategi bisnis. 



B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan pertanyaan manaj emen tersebut, maka perumu- 

san masalah disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

penelitian, sebagai berikut : 

1. Bagaimana keatraktifan bisnis dalam industri karet alam 

pada saat ini dan masa yang akan datang ? 

a. Bagaimana derajat keatraktifan bisnis karet alam ? 

b. Apa peluang dan tantangan dalam industri karet alam ? 

2. Bagaimana kekuatan bisnis karet alam BSP pada saat ini 

dan masa yang akan datang ? 

a. Bagaimana kekuatan bisnis perusahaan terhadap pesaing- 

pesaing dalam industri karet alam ? 

b. Apa kekuatan dan kelemahan perusahaan secara keseluru- 

han dalam bisnis karet alam ? 

3 .  Bagaimana strategi bisnis karet alam dari BSP ? 

a. Strategi generik apa yang sebaiknya diterapkan ? 

b. Bagaimana rantai nilai (value chain) BSP untuk mempe- 

roleh keunggulan bersaing yang berkelanjutan ? 

c. Apa alternatif garis besar program kegiatan (broad 

action programs) jangka panjang yang sebaiknya dilaku- 

kan ? 

C .  Tujuan Geladikarya 

1. Melakukan environmental scanning, untuk kondisi saat ini 

dan lima tahun mendatang, untuk identifikasi : 

a. Derajat keatraktifan industri karet alam . 
b. Peluang dan tantangan dalam industri karet alam 



2. Melakukan penelitian internal perusahaan (internal scm- 

tiny, ) untuk kondisi saat ini dan masa lima tahun menda- 

tang, guna identifikasi : 

a. Tingkat kekuatan bisnis BSP terhadap pesaing dalam 

industri karet alam. 

b. Kekuatan dan kelemahan perusahaan secara keseluruhan 

dalam industri karet alam. 

3 .  Merumuskan alternatif-alternatif strategi bisnis yang 

tersedia bagi BSP, khususnya dalam bisnis komoditi karet 

alam, yang meliputi: 

a. Strategi generik. 

b. Rantai nilai BSP bagi keunggulan bersaing berkelanju- 

tan. 

c. Garis besar program kegiatan jangka panjang. 

D. Manfaat Geladikarya 

1. Informasi-informasi yang diperoleh, seperti yang tercan- 

tum dalam tujuan geladikarya, dapat didanfaatkan perusa- 

haan sebagai masukan untuk bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijaksanaan yang bersifat strategis. 

2. Memberikan wahana latihan bagi penulis dalam mengaplikas- 

ikan teori yang telah diperoleh dalam kondisi objektif di 

dunia bisnis yang riil. 




