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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

  

Prospek perkembangan industri minyak kelapa sawit dunia saat ini sangat 

pesat, dimana terjadi peningkatan jumlah produksi kelapa sawit seiring 

meningkatnya kebutuhan masyarakat. Dengan besarnya produksi yang mampu 

dihasilkan, tentunya hal ini berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, baik 

dari segi kontribusinya terhadap pendapatan negara, maupun besarnya tenaga 

kerja yang terserap di sektor ini. Perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan 

di Indonesia adalah kunci untuk perekonomian negara. Ekspor minyak sawit 

merupakan penghasil devisa penting dan industri yang memberikan kesempatan 

kerja bagi jutaan rakyat Indonesia. Potensi positif dari perkembangan industri 

minyak kelapa sawit juga memiliki efek samping yang negatif dari produksi 

minyak sawit.  Selain dampaknya kepada kesehatan manusia karena mengandung 

kadar lemak yang tinggi, bisnis minyak sawit menjadi salah satu penyebab dari 

penggundulan hutan di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia.  

Dalam hal isu lingkungan, sejalan dengan semakin banyaknya perusahaan 

internasional yang mencari minyak sawit ramah lingkungan sesuai dengan kriteria 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Malaysia, perkebunan-

perkebunan di Indonesia dan Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan-

kebijakan ramah lingkungan. Para pemerintah negara-negara Barat telah membuat 

aturan-aturan hukum yang lebih ketat mengenai produk-produk impor yang 

mengandung minyak sawit, dan karena itu mendorong produksi minyak sawit 

yang ramah lingkungan. Pada tahun 2011, Indonesia mendirikan Indonesian 

Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing 

global dari minyak sawit Indonesia dan mengaturnya dalam aturan-aturan ramah 

lingkungan yang lebih ketat. Semua produsen minyak sawit di Indonesia didorong 

untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.   

Salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sedang berkembang 

di Indonesia yaitu PT Bumitama Gunajaya Agro (PT BGA), terdaftar di bursa 

efek Singapura sejak 2012 dengan nama Bumitama Agri Ltd. PT BGA sebagai 

perusahaan produsen minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/ CPO) dan minyak 

inti sawit (Palm Kernel Oil/ PKO), memiliki lahan perkebunan kelapa sawit 

dengan total sekitar 164.177 hektar di tiga provinsi di Indonesia : Kalimantan 

Tengah , Kalimantan Barat dan Riau , yang merupakan daerah yang cocok untuk 

industri kelapa sawit . Usia rata-rata tertimbang dari pohon kelapa sawit PT. BGA 

adalah sekitar 8 tahun, dan hanya sekitar 49,5 % dari luas tanaman telah mencapai 

usia puncak produksi . 

Dalam proses ekspansinya untuk menjadi perusahaan perkebunan kelapa 

sawit yang besar, PT. BGA secara agresif melakukan penambahan luasan lahan.  

Dari tahun 2011 – 2015, BGA berhasil menambah luasan dengan rata-rata 11.000 

Ha setiap tahunnya, namun mulai di tahun 2014 dan 2015, BGA Group 

mengalami perlambatan ekspansi dengan hanya mencatatkan penambahan sebesar 

3.500 Ha di tahun 2014 secara organic (tanam baru) dan 10.000 Ha di tahun 2015 

secara organik (tanam baru) dan anorganik (akuisisi perusahaan lain).  Hal ini 

tentu saja makin memperlambat obyektif BGA untuk mencapai luasan hingga 

200.000 Ha di tahun 2018.   
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Sumber : Annual Report Bumitama Agri Ltd. (2015) 

Gambar 1 Grafik Perkembangan Area Perkebunan PT. BGA 

Perlambatan ekspansi tersebut disebabkan mulai ketatnya peraturan 

pemerintah mengenai moratorium mengenai konsesi baru hutan perawan. 

Moratorium ini mengimplikasikan pemberhentian sementara dari pemberian izin-

izin baru untuk menggunakan area hutan hujan tropis dan lahan bakau di 

Indonesia. Di tahun 2015, Pemerintah Indonesia menangani kasus asap dan 

kebakaran yang melanda wilayah Indonesia pada tahun 2015, yang menjadi 

penyebab krisis polusi udara. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah 

RI yaitu membuat sebuah inisiatif moratorium pembukaan lahan gambut, serta 

kesepakatan yang dicapai oleh 195 negara dalam  United Nations Climate Change 

Conference (disebut sebagai COP21) di tahun 2015, dan termasuk peran serta 

Indonesia pada KTT Paris dengan obyektif menuju pengurangan karbon dalam 

upaya untuk mitigasi perubahan iklim. Sebagai gantinya Indonesia menerima 

paket 1 milyar dollar AS dari Norwegia. Moratorium ini berhasil membatasi 

ekspansi perkebunan-perkebunan sawit. Pada Mei 2015, Presiden Joko Widodo 

kembali memperpanjang moratorium ini untuk periode 2 tahun. 

Disamping itu, berdasarkan Permentan No. 26/2007, perusahaan 

perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib membangun kebun untuk 

masyarakat sekitar (perkebunan plasma) paling rendah seluas 20% dari total luas 

area kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Pembangunan kebun untuk 

masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil. 

Pembangunan kebun untuk masyarakat dilakukan bersamaan dengan 

pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.  Selaras dengan aturan ini, 

PT. BGA telah berkomitmen dengan membangun plasma melebihi dari standar 

minimum regulasi yang ada yaitu dengan luasan plasma hingga 27%. 

Dalam hal kinerja operasional perusahaan PT. BGA (gambar 2) terkait 

dengan produksi tandan buah segar (TBS) atau fresh fruit bunch (FFB), produksi 

CPO dan PKO, sejak tahun 2011 - 2015 terus mengalami peningkatan seiring 

dengan penambahan luasan areal tanaman sudah menghasilkan (TSM) sesuai 

dengan pertumbuhan usia tanaman produktif. Pertumbuhan produksi TBS dan 

CPO selama 5 tahun terakhir adalah 121%. Perkembangan operasional dengan 

produksi TBS meningkat 14,2 % menjadi 2.290.189 metrik ton (MT) di tahun 

2015, dari 2.004.769 MT tahun lalu. Produksi CPO naik 20,1 % untuk 742.842 
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MT di tahun 2015, dari 618.665 MT di tahun 2014, sementara Palm Kernel (PK) 

produksi naik 22,7% menjadi 141.589 MT di tahun 2015, dari 115.431 MT tahun 

lalu. 

 
Sumber : Annual Report Bumitama Agri Ltd. (2015) 

Gambar 2 Grafik Kinerja Operasional (Produksi) PT. BGA 

Namun demikian terjadi penurunan yang drastis setiap tahun dalam hal 

ekstraksi minyak kelapa sawit, yang menyebabkan rata-rata penurunan 0,275% 

produksi CPO setiap tahunnya terhadap potensi TBS yang diproduksi.  Laju 

pertumbuhan produksi sangat dipengaruhi dari produktivitas tanaman sesuai jenis 

bibitnya (progeny), perbedaan perlakuan pengelolaan tanaman setiap tahunnya 

dan kondisi iklim yang mempengaruhi setiap tahun.  
Berdasarkan laporan tahunan Bumitama Agri Ltd. pada tahun kerja yang 

berakhir 31 Desember 2015 (PT. BAL 2015), kinerja keuangan masih tergolong 

sehat, didukung dengan omset pendapatan sebesar Rp. 5.542 Miliar, meskipun 

terjadi penurunan 3,7% dari Rp. 5.757 Miliar pada tahun 2014.  Laba kotor pada 

tahun 2015 menurun tajam sebesar 22,46% atau menjadi Rp. 1.816 Miliar, 

dibandingkan dengan Rp. 2.342 Miliar tahun lalu.  Demikian juga dengan laba 

bersih turun 27,92% atau menjadi Rp. 989 Milyar tahun 2015 dibandingkan Rp. 

1.372 Milyar di tahun 2014. Kondisi ini terutama diakibatkan harga CPO lebih 

rendah dari tahun sebelumnya.  

 
Sumber : Corporate Secretary PT. BGA (2015) 

Gambar 3 Grafik Kinerja Keuangan Perusahaan 

2011 2012 2013 2014 2015

Produksi MKS/ CPO (Ton) 345,111 462,291 522,743 618,665 742,842

Produksi TBS/ FFB (Ton) 1,065,644 1,448,016 1,620,211 2,004,769 2,290,189

CPO Extraction Rate (%) 24 23.8 23.3 23.2 22.9
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Secara historis pergerakan harga minyak sawit dunia, setelah tahun 2005 

mengalami kenaikan namun krisis global menyebabkan penurunan tajam pada 

harga minyak sawit mentah/ Crude Palm Oil (CPO) di tahun 2008. Di tahun 2011 

harga CPO kembali melemah, terutama karena permintaan dari RRT telah 

menurun, sementara rendahnya harga minyak mentah sejak pertengahan 2014 

mengurangi permintaan biofuel berbahan baku minyak sawit. Karena itu, prospek 

industri minyak sawit suram dalam jangka waktu pendek, terutama karena 

Indonesia masih terlalu bergantung pada CPO dibandingkan produk-produk 

minyak sawit olahan (http://www.indonesia-investments.com). 

PT. BGA sebagai perusahaan produsen CPO dengan konsumen utamanya 

adalah Wilmar International, Sinar Mas Group, dan Musim Mas, selalu terusa 

berusahan untuk menjaga keberlangsungan dan perkembangan bisnisnya. Pada 

April 2012, PT. BGA melalui entitas Bumitama Agri Ltd. melakukan penawaran 

umum perdana (IPO) di Bursa Efek Singapura dengan harga saham $0,745 per 

lembar. Per Agustus 2014, kapitalisasi pasarnya mencapai $1,8 miliar dan harga 

sahamnya naik lebih dari 60 persen sejak IPO.  Namun demikian hingga di 

pertengahan tahun 2016, harga saham PT. BGA terus mengalami penurunan 

(gambar 5) 

 
Sumber : www.bumitama-agri.com 

Gambar 4 Trend Harga Saham Bumitama Agro Ltd. di SGX Singapore  

Munculnya sentimen negatif dari pasar terhadap kelangsungan bisnis CPO 

dan fluktuasi kinerja PT. BGA menjadi faktor penting yang menyebabkan 

semakin merosotnya harga saham PT. BGA selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 

2015, industri kelapa sawit menghadapi penuh tantangan yang ditandai dengan 

kondisi ekonomi global yang lemah, depresiasi Rupiah Indonesia terhadap Dollar 

Amerika Serikat dan salah satu kekeringan terburuk yang diderita oleh Asia 

Tenggara yang disebabkan oleh El Niño. Gejolak harga Crude Palm Oil (CPO) 

yang dipengaruhi oleh penurunan harga minyak mentah, telah menyebabkan suatu 

kondisi yaitu jatuhnya harga CPO hingga ke posisi terendah dalam enam tahun 

terakhir yaitu sekitar MYR 1.900 per ton (http://vibiznews.com). 

Setianto (2016) menyebutkan bahwa pada saat permintaan global kuat, 

bisnis minyak sawit di Indonesia menguntungkan karena alasan-alasan berikut: 

• Margin laba yang besar, sementara komoditi ini mudah diproduksi 

• Permintaan internasional yang besar dan terus berkembang seiring kenaikan 

jumlah penduduk global 
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• Biaya produksi minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia adalah yang paling 

murah di dunia 

• Tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan produk minyak nabati 

• Penggunaan biofuel sebagai alternative bahan bakar minyak selain bahan 

bakar dari fosil. 

Sementara itu terdapat beberapa permasalahan yang menghalangi 

perkembangan industri minyak sawit dunia, beberapa diantaranya yaitu: 

• Kesadaran bahwa penting untuk membuat lebih banyak kebijakan ramah 

lingkungan 

• Konflik masalah tanah dengan penduduk lokal karena ketidakjelasan 

kepemilikan tanah 

• Biaya logistik yang tinggi karena kurangnya kualitas dan kuantitas 

infrastruktur. 

Melihat tantangan dalam perkembangan industri minyak sawit di 

Indonesia dan prospek ke depan yang dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan 

ekonomi nasional dan Internasional, isu lingkungan hidup, kepastian hukum dan 

lainnya, maka menjadi sebuah kajian menarik bagi para perusahaan perkebunan 

terutama swasta dalam menentukan arah strategi pengembangan usahanya.  

Sebagai perusahaan yang tergolong masih baru dan berkembang, pihak 

manajemen PT.BGA dituntut untuk secepat mungkin melakukan perhatian yang 

lebih dan respon yang tepat menghadapi perkembangan bisnis perusahaan. 

Strategi pengembangan yang tepat diperlukan PT.BGA untuk dapat bertahan 

menjalankan bisnisnya dan meningkatkan strategi kompetitifnya di tengah 

persaingan saat ini.  

 

Perumusan Masalah 

PT BGA telah menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu perusahaan 

perkebunan kelapa sawit yang terus berkembang dari tahun ke tahun.  Perusahaan 

juga telah menjadi perusahaan publik dengan visi perusahaan yaitu “menjadi salah 

satu perusahaan produsen CPO terkemuka melalui perbaikan berkelanjutan yang 

berfokus pada produktivitas, efisiensi biaya dan pertumbuhan bisnis” dengan misi 

(1) Meningkatkan nilai untuk para pemegang saham, (2) Meningkatkan manfaat 

dan mutu hidup karyawan, (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat local dan 

lingkungan. 

Sejak berdiri di tahun 2004 sebagai PT BGA dan melakukan IPO tahun 

2012 di Singapore exchange (SGX) sebagai Bumitama Agri Ltd. (BAL) hingga 

saat ini tahun 2015, perusahaan hanya fokus di sektor hulu (upstream) yaitu dari 

produksi TBS hingga menghasilkan CPO. Melihat dinamika kondisi internal 

perusahaan, kondisi perekonomian global, makin ketatnya persaingan bisnis, 

regulasi yang mempengaruhi pertumbuhan usaha, kelestarian lingkungan dan 

faktor eksternal lainnya, maka PT BGA perlu merumuskan strategi 

pengembangan usaha untuk menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. 

Strategi pengembangan perusahaan yang baik mencakup analisis komprehensif 

mengenai peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal dan kesiapan 

lingkungan dan sistem internal untuk menghadapi perubahan yang dapat terjadi. 

Strategi pengembangan perusahaan ini membantu perusahaan bersaing dengan 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2016 nanti. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Apa saja keunggulan bersaing yang dimiliki oleh perusahaan? 

2. Bagaimana alternatif strategi pengembangan usaha yang tepat dan efektif 

bagi perusahaan di masa yang akan datang ? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini antara lain:  

1. Mengetahui keunggulan bersaing PT Bumitama Gunajaya Agro untuk 

mengembangkan perusahaan. 

2. Menganalisa  dan  merumuskan  strategi  pengembangan  usaha yang tepat 

bagi PT Bumitama Gunajaya Agro di industri kelapa sawit saat ini. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari Penelitian ini diharapkan:  

a. Menghasilkan masukan dan informasi yang bermanfaat bagi pihak 

perusahaan serta memberi gambaran tentang strategi bisnis yang akan 

dilakukan oleh perusahaan dalam pengembangan usaha industri kelapa 

sawit.  

b. Bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya, mendapatkan 

rekomendasi bagaimana menganalisa industri kelapa sawit. 

c. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menjadi referensi untuk meneliti 

perusahaan industri kelapa sawit atau pada skala industrinya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam lingkup PT Bumitama Gunajaya Agro. 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana memformulasikan strategi perusahaan agar 

mampu menghadapi perkembangan industri kelapa sawit. 

 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka Manajemen Stratejik 

Industri Kelapa Sawit 

 Kelapa sawit adalah tumbuhan industri/ perkebunan yang berguna sebagai 

penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar.  Pohon kelapa 

sawit terdiri dari dua spesies yaitu elaeis guineensis dan elaeis oleifera yang 

digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. 

Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industry pada akhir abad ke-19 

yang menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan 

industri sabun (http://www.ditjenbun.pertanian.go.id/pascapanen). 
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