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Perkebunan telah membuktikan din dapat menjadi salah satu motor 
penggerak perekonomian nasional, terbukti ketika krisis melanda Indonesia 
dengan hebat pada tahun 1998, sub-sektor perkebunan menunjukkan pertumbuhan 
positif sebesar 6.55%, apalagi selama ini sebagian besar komoditi perkebunan 
hampir tidak ditunjang dengan subsidi maupun proteksi. 
Komoditi unggulan perkebunan Indonesia salah satunya adalah kelapa sawit dan 
Indonesia saat ini adalah produsen terbesar kedua setelah Malaysia. Menumt 
perkiraan Bank Dunia, dengan pertumbuhan produksi rata-rata 10.6% per tahun, 
rnaka produksi CPO Indonesia pada tahun 2005 akan menyamai Malaysia, bahkan 
pada tahun 2010 pangsa produksi CPO Indonesia akan rnencapai 43,03% 
sedangkan Malaysia di posisi kedua dengan pangsa 38.68%. Bulan Nopember, 
2000 lalu, Kelompok Guthrie Berhard (KGB), salah satu pems&aan sawit 
terbesar Malaysia yang sahamnya antara lain dimiliki penerintah Malaysia, 
melakukan mega-transaksi dengan mengambil alih kepemilikan dari Salim Palm 
Plantation. Implikasi logis dari ekspansi investasi Malaysia dalam komoditi 
kelapa sawit, secara jangka panjang, akan membuat peta pasokan CPO dunia 
sekitar 85% akan berada dalam satu kebijakan monopoli Malaysia. Salah satunya 
dampak negatif dari demam reformasi dan demokratisasi adalah gugatan 
masyarakat sekitar perkebunan sawit menuntut bagian yang lebih besar dari 
pemsahaan yang beroperasi disitu. Reformasi yang melahirkan Otonomi Daerah 
juga menambah beban bagi perkelapasawitan Indonesia. karena dengan otonomi 
daerah Pemda setempat akan dapat dengan leluasa menarik retribusi sawit yang 
berarti meningkatkan biaya. Dunia sawit Indonesia juga masih harus menghadapi 
berbagai masalah sebagai akibat dari kebijakan yang salah pernerintahan 
terdahulu, harga CPO di pasar dunia yang cendemng menumn serta nilai tukar 
rupiah atas dolar AS yang tidak menentu. 

PT. Daria Dharma Pratama sebagai salah satu Perkebunan Kelapa Sawit 
Swasta Nasional jelas menghadapi berbagai masalah diatas. Masalah-masalah 
diatas rnenimbulkan suatu kondisi ketidakpastian dimasa mendatang d m  dapat 
mempengaruhi rencana-rencana dan strategi-strategi yang dicanangkan 
sebelurnnya oleh pihak manajemen pemsahaan. Kemungkinan besar rencana dan 
strategi pemsahaan tidak akan tercapai atau terlaksana, sehingga diperlukan suatu 
perencanaan strategik perusahaan yang lebih sesuai dengan keada i  sekarang dan 
diharapkan dapat mengantisipasi pembahan-perubahan yang tejadi di masa 
mendatang. 

Perurnusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah visi dari PT. Daria Dharma Pratama? 
2. Apa saja mmusan sasaran, strategi dan PT. Daria Dharma Pratama saat ini? 
3. Faktor-faktor eksternal apakah yang mempengaruhi PT. Daria Dharma 

Pratama? 
4. Faktor-faktor internal apakah yang mempakan kekuatan dan kelemahan PT. 

Daria Dharma Pratama? 



5. Bagaimana perhatian pemsahaan pada stakeholdersnya yang tercermin dalam 
kine j a  pemsahaan? 

6. Bagaimana bentuk industri masa depan kelapa sawit Indonesia dan dunia? 
7. Bagaimana dan apa saja nunusan sasaran PT. Daria Dharma Pratama? 
8. Apa saja altematif strategi pemsahaan untuk mencapai sasaran yang telah 

dkmuskan? 
Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilakukan dengan cara studi kasus. 

Pengambilan contoh dilakukan dengan sengaja dan ditemskan dengan tehnik bola 
salju. Pengambilan data dilakukan dengan cara interatif yaitu secara dua tahap 
pertama-tama mengumpulkan data dan kedua memilih dan mencantumkan bobot 
dan ratingnya. 

Analisis data dan informasi dilakuakan dengan: 
- Perbandingan Berpasangan ( Paired Comparison ) 
- Tehnik ~ e j ~ h i ,  
- External-Internal Factors Evaluation fEFE/IFEj Matrix, 
- Corporate Social Performance Matrix (CSPM). 

Tekhnik metode analisis untuk menentukan posisi strategik, memilih 
strategi. dan menentukan strategi dilakukan dengan: 

- IE Matrix 
- Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 
- Penilaian Pakar 
- Cek-list Etika 
- Opini representative intemal p e ~ ~ d M a n  

Berdasarkan analisis visi pemsahaan, PT. DDP ingin menjadi pemsahaan 
penghasil kelapa sawit dan produk-produk turunannya tingkat nasional. Pada 
komponen misi dari visi pemsahaan, PT. DDP bemiat dimasa depan untuk 
melakukan pengembangan produk dan melakukan penetrasi pasar, sedangkan 
pada komponen filosofi pemsahaan, PT. DDP mempakan pemsahaan dengan 
gaya manajemen yang terbuka dan kekeluargaan temtama dalam memperhatikan 
para stakeholdersnya dan menempatkan kepentingan para stakeholders setara 
dengan kepentingan pemsahaan. 

Analisis lingkungan ekstemal dari pemsahaan menghasilkan 50 faktor 
ekstemal yang mempengaruhi pems&aan yang terdiri dari 19 peluang dan 31 
ancaman. kemudian 50 faktor ini diciutkan dengan metode perbandingan 
berpasangan menjadi 10 faktor untuk masing-masing peluang dan ancaman. 
Setelah diberi bobot dan rating diperoleh skor total dari External Factors 
Evaluation (EFE) yaitu 2,177. Analisis lingkungan intemal dari pemsahaan 
menghasilkan 48 faktor yang terdiri dari 28 kekuatan dan 20 kelemahan. 
Kekuatan dan kelemahan ini kemudian diciutkan menjadi masing-masing 10 
faktor. Setelah diberi bobot dan rating diperoleh skor total dari Internal Factors 
Evaluation (IFE) yaitu 2,366. Berdasarkan skor dari EFE dan IFE dapat dibuatkan 
Internal-External Matrix dimana PT. DDP berada di kuadran V yang berarti PT. 
DDP sebaiknya menerapkan Hold and Maintain Sfrategies dimana pengembangan 
produk dan penetrasi pasar adalah strategi yang biasa dijalankan, ha1 ini berarti 
konsisten dengan visi pemsahaan yang terdapat komponen misi pemsahaan. 

Analisis kinerja pemsahaan terhadap isu-isu sosial ekonomi dan 
stakeholders dilakukan dengan Corporate Social Performance Matrix (CSPM). 
Berdasarkan analisis CSPM, isu sosial-ekonomi yang terpenting adalah keamanan 



produk, upah yang adil, kualitas produk, dan keterlibatan pemsahaan dalam 
kegiatan masyarakat sekitar (bobot 0,051) selain itu kewajiban pada pemerintah 
dan perbaikan mutu produk juga dianggap penting (bobot 0,047). akan tetapi 
kinerja pemsahaan terhadap isu-isu sosial diatas temyata kurang baik terlihat dari 
skor yang diperoleh kecil kecuali untuk keamanan produk (skor 2,193 skor 
tertinggi), bahkan isu-isu sosial-ekonomi lainnya yang kwang penting mempunyai 
kinerja yang lebih baik seperti ganti mgi yang sepadan, stabilitas finansial 
perusahaan, penampungan tenaga kerja lokal, dan penetrasi pasar (bobot 0.044). 
Hasil lain yang didapat dari CSPM adalah evaluasi stakeholders dari perusahaan 
menunjukkan bahwa manajemen terlalu memperhatikan dirinya sendiri daripada 
stakeholders pemsahaan lainnya yaitu pemegang saham, konsumen, bank, 
pemerintah, masyarakat, dan karyawanhuruh tercermin dari nilai yang jauh lebih 
besar dari stakeholders laimya (nilai 198). Dampak dari kinerja pemsahaan yang 
sedemikian diatas akan membuat stakeholders pemsahaan tidak lagi rnenanggapi 
secara positif setiap usaha pemsahaan untuk memperhatikan stakeholdersnya dan 
ini tidak konsisten dengan visi pemsahaan pada komponen filosofi pemsahaan 
yang mengatakan bahwa pemsahaan menempatkan kepentingan stakeholders 
setara dengan kepentingan pemsahaan. 

Industri masa depan kelapa sawit nampaknya perkembangan industri 
kelapa sawit di masa depan sampai tahun 2005 masih berkonsentrasi pada 
kegiatan budidaya tanaman untuk meningkatkan produktifitas dari industri kelapa 
sawit karena di masa depan pemintaan minyak sawit diperkirakan akan 
meningkat karena sifat oleo-pangan dan oleo-kimia dari sawit. Bila dilihat dari 
perkembangan industri kelapa sawit nampaknya strategi pengembangan produk 
dan penetrasi pasar adalah strategi yang tepat. 

Sasaran, strategi, dan program pemsahaan saat ini sangatlah tidak 
memadai untuk menangkap peluang dan membuat pemsahaan dapat mewujudkan 
visinya, karena sangat sederhana. Oleh karena itu diperlukan suatu sasaran 
pemsahaan yang lebih lengkap tidak hanya sebatas pada produksi dan penjualan 
saja tetapi juga sasaran-sasaran p e ~ ~ a h a a n  tentang efisiensi biaya, pemanfaatan 
limbah. dan ketenagakerjaan. 

Berdasarkan analisis diatas dapat diformulasikan strategi-strategi yang 
sebaiknya dijalankan oleh PT. DDP, yaitu: 
1. pembukaan lahan baru, bila lahan sudah semakin sulit dapat dibuka pada lahan 

dengan kondisi tanah yang kurang ekonomis yaitu temtama lahan-lahan yang 
diidentifikasikan sebagaipear-soil (lahan gambut). 

2. peningkatan kapasitas pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) menjadi 60 ton 
TBSJjam dan mendinkan pabrik pennolahan PKO - 

3. pengembangan produk dengan membangun pabrik oleo-kimia d m  oleo- 
pangan (industri hilir) yang mutakhir yang memungkinkan pemsahaan 
memproduksi bahan-bahan baku bagi produk-produk jadi seperti sabun, 
kosmetika, detergen, sampo, margarin, krimer kopi, mentega, dll. 

4. penetrasi pasar, dengan meningkatkan promosi pada pasar-pasar potensial 
seperti Jawa dan luar negeri seperti Asia Selatan dan Timw Tengah. 
Strategi-strategi besar diatas nampaknya tidak dapat dijalankan segera 

mengingat kondisi pemsahaan yang cukup mengkhawatirkan dan tercermin pula 
dalam SWOT. Kondisi ini adalah: 



1. mesin-mesin pabrik dan alat-alat penunjang perkebunan yang sebentar lagi 
&an memerlukan perawatan intensif karena proses input yang kurang baik 
yaitu kualitas TBS yang jelek dan kualitas air sungai untuk rnensuplai pabrik 
yang mengandung lumpur, 

2. sumber daya manusia yang kurang bennutu yang lebih disebabkan oleh 
ketiadaan kemauan untuk rnemberikan yang terbaik pada perusahaan 

3. sistem keuangan dan administrasi yang masih belum tersentralisasi sehingga 
sulit bagi manajemen atau pihak lain melakukan kontrol terhadap kineja 
pemsahaan tennasuk kinerja manajemen dan karyawannya dan pada akhimya 
reward system tidak dapat be jalan. 
Kondisi diatas disebabkan oleh 4 ha1 yaitu: 

1. Ketiadaan Rasa Memiliki dari para karyawan mulai dari atas hingga ke bawah 
sehingga membuat karyawan kehilangan motivasi beke ja ,  

2. Ketidaktertarikan sebagian manajemen atas terhadap bisnis kelapa sawit 
sehingga tidak tercipta suatu lingkungan kerja yang sehat dimana karyawan 
menghonnati pimpinan perusahaan dan sebaliknya, 

3. Ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan serta keterampilan dari karyawan 
dalam rnenjalankan tugas-tugasnya sehingga hampir tidak ada suatu kegiatan 
inovatif dari karyawan untuk memecahkan pennasalahan yang timbul baik 
dalam kegiatan budidaya maupun merekonstruksi mesin-mesin pabrik yang 
rusak juga keterbatasan pengetahuan dan wawaasan manajemen dalam 
menjalankan perusahaannya sehari-hari, 

4. adanya ketidaktahuan kantor pusat di Jakarta akan keadaan yang sebenamya 
di lapangan. 
Keempat ha1 diatas bertitik pangkal pada manajemen yang hanya 

memperhatikan dirinya sendiri yang sedemikian tajam dengan stakeholders 
lainnya. 

Berdasarkan kondisi diatas diperlukan suatu strategi-strategi persiapan 
implementasi dari strategi-strategi besar tadi. Strategi-strategi ini lebih bersifat 
sebagai strategi peningkatan kinerja pemsahaan jangka pendek untuk mernompa 
produktifitas, menekan biaya, dan mendorong penjualan produk pemsahaan atau 
dapat disebut sebagai Short-Range Improvemenf Planning (SRIP). Adapun 
strategi tersbut dipilih dengan menggunakan QSPM dan Cek-list Etika. 

Perusahaan disarankan untuk menerapkan strategi-strategi persiapan sebelum 
menjalankan strategi-strategi besamya. Strategi-strategi persiapan tersebut adalah: 
1. Pengembangan Kebun Kas Desa dan Kebun Kas Karyawan 
2. ~ e ~ n ~ k a t k ~ e s e j a h t e r a a n  Karyawan dengan ~ e m b k a n  Fasilitas Hidup yang 

lebih Baik 
3. Pelatihan Manajemen dan Tekhnis Perkebunan bagi Manajer Atas dan Staf 
4. Promosi terbatas pada Pasar-Pasar Tertentu 
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