
Resiko pada bisnis perkebunan bersumber dari beberapa ketidakpastian 

yang secara garis besar dapat di klasifikasikan menj adi resiko teknis dan resiko 

ekonomis. Re.riko fekrris antara lain bersumber dari f e t o r  agrokl i mat, hama 

penyakit serta faktor bioiogis tanaman. Sedangkan resiko eknomis adalah sifat 

investasi dan fluktuasi harga. Investasi pada subsektor perkebunan bersifat jangka 

pattjang dengan p(ly back period dapat lebih dari sepululi tahun. Resiko harga juga 

nierupakan resiko dotninan dalam bisnis perkebunan , terutama produk primer. Hal 

iui  disebabkan at1 tara lain ole11 pengaruh ikli rn dan lingkungan yang terkadang tidak 

tneneri tu , sehingga gejolak an tara permintaan dan penawaran seri ng kali terjadi . 

Dengan beberapa resiko tersebut di atas , maka para pengusaha, khususnya 

swasta, akan berpikir dan lnembutuhkan pertitnbangan yang cukup panjang untuk 

~itasuk dafa111 bisnis perkebunan tersebut. Natnun, PT.Perkebunan yang merupakan 

Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) selalu menjadi pioner rintuk rnernulai bisnis 

tersebut, Inengingat BUMN disamping berorientasi bisnis, juga mengemban misi 

rimhonu pi~nrbat~.gunarr, teruta~na untuk n~asyarakat pedesaan. Hal ini tidak berlebih- 

an, karena sebagian besar n~asyarakat pedesaan bertumpu pada bidang pertanian 

termasuk sektor perkebunan. 

Setelall ~llelalui beberapa proses reorganisasi, perkebunan-perkebunan ne- 

gara secara berangsur-angsur menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP). Ini 

berarti bahwa badan usaha tersebut harus dikelola secara baik, sehingga rnarnpu 

mengliasilkan keunlungan utttuk dapat tutnbuh dan berkembang. Memang tidak 

sediki t PT.Perkebut~an yang mengalami kerugian dengan berbagai penyebab. 



Pada ciasarnya banyak upaya yaug dilakukan baik ole11 PTP maupun oleh 

Deyartelnerl Pertanian dalali~ rangka rnencapai efisiensi yang lebih baik serta 

memperkecil resiko bisnis yang telah dikernukakan di atas. MisaInya inelalui 

strategi yang sangat populer ada1al.t DiversiJikasi yaitu penganeka ragaman kornoditi 

yang diusal~akan baik melalui inlegrasi horizontal rnaupun integrasi vertikal. 

Walaupun demikian masi h tidak sediki t PTP yang lnengalami kerugian, tapi ban yak 
11 

pula PTP yang berliasil rnemperoleh keuntungan. 

Perubahan lingkungan yang sangat cepat, baik di tingkat Internasional 

Inailpun Nasiotial, tentu berpengaruh terhadap dunia pertanian termasuk sektor 

yerkebttnan. Globalisasi clan Liberalisasi perdagangan merupakan sebuah gelom- 

bang ~)ct-ubalran yang akan rncri~bcn~uk peta baru pcrdagangan clunia. Dinami ka ini 

dapat dipandang sebagai tan tangan j uga sekaligus sebagai peluang . 
Dalam upaya ~iieningkatkan peran BUMN Perkebunan se'bagai pelaku 

ekonorni dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I1 serta dala~n persiapan 

menghadapi pasar global. Maka pada tahun 1994 lalu kembali terjadi restrukturisasi 

BUMN lingkup Pertanian, di~nana dua puluh enam PTP diciutkan menjadi sembi- 

Ian PTP. Restrukuturisasi ini di kalangan Departernen Pertanian disebut sebagai 

Korwolidasi. 

Menurut Menteri Pertanian, ada lima kriteria yang digunakan dalarn proses 

korisolidasi yaitu Pe)to)nn, pemantapan  nisi BUMN sebagai dinamisator pemban- 

gunan dan niodernisasi scktor pertaniatl, Keduu, skala usaha dan konsolidasi wila- 

yal~ kerja yang me~nungkinkan dikembangkannya pengusahaan yzng efisien. %ti- 

go, kotnposisi usaha, baik horizontal maupun vertikal yang menjamin ketahanan 

terhadap gejolak pasar. Keenzpat malnpu rnengembangkan usaha yang terintegrasi 

aritara industri hulu dan hilir dan Kelima seliat secara finansial (Agribisnis, 1994). 



Kini yang rnenjadi pertanyaan rnanajemen adalah, dapatkah langkah 

konsolidasi tersebut meningkatkan kinerja RUMN Perta~iisn dan bagaima- 

PT.Perkefinnan ? . Guna menjawab pertan yaan tersebut tnaka Geladi karya dalam 

betltuk penet itiali ini  diajukan. 

PT.Perkebunan X/XXXI (Persero) yang berkantsr pusat di Bandar Lam- 

pung adalah salah sat11 Perusahaan Milik Negara atau Badan Usaha Mil i k Negara 

(BUMN) yang berada di bawah binaan Departemen Pertanian. Setelah penggabung- 

an Perusahaan tersebut niengelola beberapa kornoditi tanaman tahunan yaitu kelapa 

sawit, karet, kakao, teh, kelapa, serta tanaman semusim tebu atau gula. 

Nilai pelijualan dari kelilna konlodi ti selama 3 tahrin terakhir, dapat dili hat 

yada 'lhbel 1 sebagai beri kul : 

lhbel 1 .  Nilai Penjualar~ Lima Kornoditi 'Ihhun. 1992 - 1994 

No. Komoditi 1992 % 199-3 % 1994 % 

1. Karet 77-..564 34 76.209 28 9 8 . 4 0 6  28 
2. Kelapa sawit 79.716 35 98.976 37 157.702 45 
3. Teh 3 .752  1,6 5.087 3 , 9  5 . 5 4 0  1,6 
4 .  Kakao 3 3 7  0 ,4  8 8 1  0,1 1 . 2 2 4  0,4 
5 .  Tebu/Gula 67.325 2 9  88 .485  3 3  84.254 25 

Jumlah 228.694 100 269.638 100 347.126 100 

Surnber : PT. Perkebutiati X/XXXI (Persero), 1992 - 1994 

Terlihat bahwa nilai penjualan terus meningkat dengan pertumbuhan rata- 

rata 23 persen per tahun dengan hasil penjualan terbesar diperoleh dari komoditi 

kelapa sawit yang diiki~ti kemudian oleh kolnoditi karet, gula, tell serta kakao. 



~erdasarkan pertanyaan lnanajemen tersebut maka perulnusan masalah 

disusun dalam benluk pertan yaan-pertanyaan penel i tian sebagai beri ku t: 

a. ~agaimatia posisi clan kincrja unit usatla yang ada di 1'1'. Perkebunan X / X X X I  

(persero) saat ini?. 

b. Adakall pengaruh penggabungan tersebut terhadap simergi dan keseimbangan 

uni t - m ~ i  t usaha yang ada. 

C. MasaIah-Masalah apa yang timbul dalam pengelolaan portfolio unit usaha yang 

dilakukan serta bagainlal~a prospeknya di masa datang?. 

Olch karcna it 11 P'I: I'erkcbu~ian X/XXXI (I'crscro) liarus Inalnpu incnen tu- 

kan strategi portfolio produk yang tepat serta tnalnpu lnenciptakan kondisi yang 

kondrrsi f bagi unit usahan ya. 

Sejalan dengan perrnasalallan di atas, maka tiijuan Geladikarya ini adalah: 

a. Menganalisis dar~ mengevaluasi strategi perusahaan serta posisi unit-unit usaha 

yang dimiliki ole11 PT.Perkebunan XIXXXI (Persero) yaitu Karet, Kelapa 

Sawit, Tell, Kakao serta 'I'ebii (Gula) mela1 t ~ i  penga~natan i n  tern dan ekstern 

perusallaan. 

b. Mengidentifikasi masafall-masalah yang timbul dalam pengelolaan portfolio unit 

usaha yang acla, bai k terhadap intern perusahaan sepert arus dana, surnber 

daya, serta organisasi rnarlpun rnasalah ekstern perusahaan. 

c. Merumuskan alternatif strategi PT.Perkebunan XfXXXI (Persero) di dalarn 

perigelolaan portfolio produhiya yang ada. 



Gefadikarya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat metnberikan man faat 

sebagai berikut: 

a. Sebagai wahana latihan bagi penulis dalatn mengaplikasikan teori-teori yang 

telali diperolel~ sela~na kuliali. 

b. Menlberi kan mast~kan da11 pengembangan wawasan b a g  penulis, khususn ya di 

biclang pcrcncanaau slralcgi pcrusahaan dalam dunia nyata. 

c. Mernberikan masukan atau saran sebagai bahan pertimbai~gan bagi pihak 

Manajemen PT.Perkebunan XIXXXI (Persero), terutama mengenai alternatif 

S trategi Portfolio Produk yang dimilikinya. 




