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Perubahan lingkungan yang sangat cepat, bai k d i tingkat Nasional rnaupun 

In ternasional, ten tu berpengaruh terhadap dunia pertan ian termasuk Sektor Per- 

kebunan, Globalisasi dan liberalisasi perdagangan adalah rnerupakan sebuah 

gelombang perubahan yang aka11 tlietllbentuk peta baru perdagangan d unia. Dina- 

lnika ini dapat dipandang sebagai tarrtaiigan dan juga sekaligus sebagai peluang. 

Dalam upaya meningkatkan peran BUMN Perkebunan sebagai pelaku 

ekotiorlii dalam Petiibangut~an Jangka Patijang (PJP) IT serla riala~n persiapan 

inenghadapi pasar global, maka tahun 1994 Ialu terjadi Restrulcturisasi BUMN 

Perkebunan lingkup Pertaoiatl, dilnana dun puluh enatn PTP diciGtkan menjadi 

sembilan PTP. Darz PT-Perkebunan X/XXXI (Persero) adalah salah satu BUMN 

Perkebunan yang rnengalatni penggabungan tersebut. Yang kini menjadi perta- 

n y aan adalah dapulkah l a ~ ~ g k a h  tersebut nzeningku-tka~l kinerja I3 UMN Pertan.ian 

doll npaknlt ko17tpnsisi unit ~aal.ra s u h h  optimal sctelak mengalami pengguhunfian. 

sant ijil.1. 

Bcrdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka Geladikarya ini 

difookuska~~ untok ~nengkajj strategi portfolio prodilk yang ada pada saat setelah 

perrggabungan. Sel~ingga dengan llasil kajian ini perusahaan dapat mengetahui 

posisiuya saat ini, tern~asuk uni t-nni t usaha yang dikelolanya. 



Dalaln yenelitian i n i  digtlnakatl meloda sludi kasus yang bcrtujuan u n t u k  

rne~nperoleh garnbaran yang Iuas dan lengkap rnengenai subyek yang diamati, serta 

dapat ciiketahui keadaan sebenartlya. Adapun data yang djkumpulkan terdiri dari 

data Priri~er dan data Sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah analisa SWUT 

untuk tingkat perusahaan, serta ancangan BCG dan GE untuk unit usahanya. 

Hasil kajian yang diperoleh menunjukkan bahwa st9tegi umurn perusahaan 

adalah Strntegi Pei111mbuhirtl. Selnentara unit usaha Kelapa Sawit, Teh, Gula dan 

Kakao berada pada posisi Tandn %nya atau Que.~rion Mu&, yang mengindikasi- 

kan bahwa u n i t  usaka tersebut membuluhkan banyak dana ~ r n t u k  peningkatan 

pangsa pasar atau penjualan, sedangkan perolel~an dana rendah atau bahkan 

tnerugi. Unit usaha Karet berada pada posisi Sapi Perah atau Cusl~ Cow, yang 

menunjukkan unit usaha ini adalah sebagai penghasil dana. 

Dilihat dari kekuatan bisnis dan daya tarik industri, maka unit usaha Karet, 

Kelapa Sawit, Teh, dati Gula berada pada posisi Selektif, dengan kekuatan bisnis 

dan daya  tarik itidustri berarla pads lingkat s ~ r l a n g .  Posisi ini rnenggarnbarkan 

bailwa unit usaha tersebul sebaiknya menerapkan strategi bisnis investasi secara 

selektif, spesialisasi serta mengirlentifikasi seglnen pasar yang sedang turnbuh. 

Se~nentara unit usaha Kakao berada pada posisi Flapus atat1 l'anen, dengan kekuat- 

an bis~iis Icnlcih dan daya tari k industri sedanh,, posisi ini sebai knya melakukan 

strategi bisnis lnencari ceruk pasar, spesialisasi serta rnempertimbangan u n  tuk  

keluar dari bisnjs tersebut. 

Dari kondisi yang diuraikan terdahulu, dimana empat uni t  usaha rnernbu- 

iuhkan bar~yak dana yaitu kelapa sawit, kakao, teh serta gula, setnentara hanya satu 

unit usaha yaitu karet sebagai penghasil dana, situasi ini akan lneni~nbulkan ketidak 

seirnbangan terutarna dari arus dana, dalam mendukung slrategi pe r tu rnbuhan  

perusahaan. Masalah lain yang terjadi adalal~ organisasi yang ada masih menganut 



sisfcul sctlli-alisnsi, sc~~rcii(;~ril  kunrlisi ~~crus:rI~:rii~i, tli ril;trl;t 1ingk;it pcrt~r 111 t)ullan 

industri dan turbulen yang tinggi, menghendaki organisasi yang lebih fleksibel, 

grrrra rileligimbangi perubai~an yang cepat tersebut. Kesulitan mendapatkan nlodal 

unttrk n~e~lgernbnngkan i~salia serla terbatasnya petnberian otonomi kepada direksi 

dala~n mengelola perusahaan adalah hatnbatan hambatan lain yang dihadapi perusa- 

ha at^, daIani rne~nanfaatkan kesempatan yang ada. 
I* 

U n tc~ k mengantisipasi si tuasi dan kondisi yang telah diurai kan d i atas, ~naka 

diperlukan alternatif strategi, baik pada tingkat perusahaan maupun u n i t  bisnisnya. 

Bagi perusahaan yaitu Strrrli~gi P(?~-rumhuhcrn It~tert~ul inelali~i peningkalan pangsa 

pasar atau penjualan prod11 k lama lnaupun produk pengolahan lebih lanjut dari 

produk yang sudali ada. Unit usalia karet diperlukan strafegi be~~tahun dan melak- 

ukan illvesrasi sccar.u selckr(f di bidang budidaya dan pengolahan, untuk memper- 

tafiartkan pangsa pasar yaog sudah dicapai. Unit usaha Kelapa Sawit dan Gula 

periu menerapkan srraregi per~iirgkcrtan dan melakukan i nves tasi secara selek ti f d i 

bidailg budidaya da~ i  pe~~golalian serta pening katan kapasi tas dan pengolahan lebih 

la~ijut, khususnya keiapa sawit, bila dana masill memungkinkar~. Upaya i n i  dilaku- 

kan untuk meningkatkan efisiensi dan pangsa pasar atau penjualan. Sedangkan i~nit 

usaha Teh dan Kakao agar dipertitnbangkan untuk keluar dari bisnis tersebu t, 

karetla unit usaha in i  mengala~ni kerugian selalna tiga tahun terakhir. Alternatif 

strategi di atas dapat saja berubah mengikuti perubahan lingkungan bisnis. OIeh 

karena it11 diperlukan kajian strategi secara berkesinambungan clan terus menerus 

dalatn upaya penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan bisnis. Pertimbangan 

ke arah Go Prrblic dan Joint Venture dengan pihak Swasta, guna me~nperoleh 

masukan dana untuk dapat mewujudkan strategi, bukanlah merupakan ha1 yang 

rnustallil diinasa datang, riielillal kondisi perusallaan yang san.gur ,sehur selama 

elupat tahnn terakhir. 


