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A. Latar Belakang

Benih bermutu dari varietas unggul memegang peranan yang sangat

penting dalam usaha peningkatan produksi pertanian. Penggunaan benih

bermutu merupakan hal yang perlu mendapat perhatian, baik komoditas padi,

palawija, maupun hortikultura sangat ditentukan oleh mutu benih yang digunakan

saat memproduksi. Masukan-masukan lainnya seperti pupuk dan pestisida akan

memberikan dukungan positif manakala petani menggunakan benih bermutu.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia akan berbagai

komoditas pertanian tersebut, pengadaan atau produksi benih sebagai bahan

pertanaman harus dilakukan. Lini pengadaan bertugas memproduksi benih,

dengan orientasi dan target menghasilkan benih bermutu. Mutu benih yang

dimaksud mencakup tiga hal yang tidak terpisahkan yaitu mutu fisik, mutu

fisiologi dan mutu genetik (Sadjad, 1993).

Menurut laporan Badan Benih Nasional (1998) menyatakan bahwa

benih sayuran yang selama ini digunakan di Indonesia masih 8001. diproduksi dari

pertanaman petani dengan mutu seadanya, sedangkan 200/. merupakan benih

impor yang didatangkan dari negara-negara yang telah memiliki industri

perbenihan yang mantap (Taiwan, Vietnam, Jepang, Korea Selatan, America dan

Eropa) dan kebanyakan varietas hibrida. Tabel I. memperlihatkan besarnya

angka impor beberapa jenis benih sayuran dari tahun 1994 sampai dengan tahun

1997, dan ini merupakan suatu tantangan bagi produsen benih sayuran yang ada
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di Indonesia untuk dapat memanfaatkan peluang yang belum terpenuhi oleh

produsen dalam negeri.

Tabel I. Angka Impor Beberapa Jenis Benih Sayuran Dari Tahun 1994 sampai
dengan 1997 (kg)

T a hun
No. lenis Sayuran

1994 1995 1996 1997

I. Bawang Putih 15.718.321 17.519.239 17.692.000 17.869.000
2. Bawang Merah 83.166.935 84.854.400 85.718.194 88.406.400
3. Kcnlang 10 1.208.475 105.531.043 128.184.538 106.596.370
4. Tomal 31.725 34.309 33.790 34.425
5. Calle 1l0.985 114.209 116.321 194.468
6. Kacang Panjang 9.162.390 9.395.830 9.654.880 65.925.175

Total 209.398.831 217.449.030 241.399.723 279.025.838

Sumher. f).ptall. /998

Varietas hibrida memiliki keunggulan dibandingkan dengan varietas

benih bersari bebas, yaitu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap

peningkatan produksi, mengurangi penggunaan pestisida, dan menghomogenkan

produksi dan meningkatkan daya tahan simpan. Didalam bisnis sayuran,

pengembangan teknik manajemen pertanaman sangat mempengaruhi permintaan

benih dengan jalan:

Meningkatkan jumlah varietas yang diminta oleh penanam, dan

Mempersingkat daur hidup varietas.

Untuk mengatasi kekurangan dan rendahnya kualitas benih sayuran

yang tersedia di Indonesia, PT. Sang Hyang Seri (persero) melakukan

pengembangan usaha pada komoditi hortikultura, yaitu tanaman benih sayuran

hibrida dengan merencanakan dan mengusulkan "The project to build up a high
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quality vegetable seed industri in Indonesia" melalui kerjasama antara

Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Perancis.

Untuk mengoptimalkan pemasaran benih sayuran hibrida hasil

produksi kerjasama PT. Sang Hyang Sen (persero) dengan Technisem Perancis,

terutama dalam mengkaji strategi pemasaran untuk diterapkan pada PT. Sang

Hyang Seri (Persero), maka perlu dilakukan analisa terhadap kondisi struktural

industrinya, serta lingkungan persaingan dalam industrinya. Selanjutnya juga

perlu dikaji perencanaan pemasaran melalui situasi pemasaran saat ini, peluang

dan ancaman dari faktor-faktor ekstemal perusahaan serta kekuatan dan

kelemahan faktor-faktor intemal perusahaan.

B. Perumusan Masalah

Dalam menghadapi lingkungan persaingan bisnis yang sangat dinamis

dan strategis, maka diperlukan kajian dan anal isis yang matang dan komprehensif

untuk mengantisipasi resiko kegagalan dan ketidakpastian dalam bisnis. Salah

satu kajian dan analisis yang penting bagi manajeman perusahaan adalah kajian

dan anal isis bidang pemasaran.

Bidang pemasaran memegang peranan penting bagi perusahaan dalam

rangka mengkomunikasikan eksistensi produk dan perusahaan kepada konsumen.

Hal lain yang tidak dapat diabaikan oleh perusahaan adalah penyusunan rencana

dan strategi pemasaran yang handal untuk mencapai sasaran bisnis yang telah

ditetapkan oleh perusahaan. Proses penyusunan strategi pemasaran didahului oleh

kajian dan analisis terhadap kondisi ekstemal perusahaan yang meliputi anal isis

peluang, ancaman, serta kondisi struktural dalam industri benih sayuran hibrida.
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Analisis kondisi internal, meliputi anal isis terhadap kekuatan dan kelemahan

perusahaan.

Suatu telaah yang dilakukan oleh Cranfield dalam MC Donald (1991),

menunjukan bahwa proses perencanaan pemasaran harus mencakup tahapan

tahapan sebagai berikut :

I. Analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal (SWOT analysis).

2. Penelapan alas asumsi-asumsi yang mendasari keberhasilan dan kegagalan

pemasaran.

3. Perumusan sasaran dan strategi pemasaran.

4. Penetapan program-program pemasaran sebagai penjabaran dari strategi

pemasaran.

Strategi pemasaran merupakan suatu alat fundamental yang

direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan dengan cara

mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar

yang dimasuki, dan program yang digunakan untuk melayani pasar sasaran

tersebut. Pada dasarnya strategi pemasaran memberikan arah dalam kaitannya

dengan variabel-variabel seperti segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran,

penempatan (positioning) produk, elemen-elemen bauran pemasaran, serta

perilaku konsumen dalam pasar sasaran. Strategi pemasaran merupakan bagian

integral dari strategi bisnis yang memberikan arah pada fungsi manajemen

organlsasl.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diutarakan tersebut diatas,

maka permasalahan yang dihadapi oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) adalah :
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I. Bagaimana prospek pemasaran benih sayuran hibrida pada saat 1m dan

dimasa yang akan datang.

2. Bagaimana kondisi lingkungan industri benih sayuran hibrida, kondisi

internal (kekuatan dan kelemahan), serta kondisi eksternal (peluang dan

ancaman) yang dihadapi perusahaan.

3. Bagaimana strategi pemasaran dan program pemasaran yang tepat dan efektif

bagi perusahaan dalam memasarkan benih sayuran hibrida.

C. Tujuan Geladikarya

Untuk menjawab dan memecahkan permasalahan di atas, maka

penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui prospek pemasaran benih sayuran hibrida berdasarkan data

permintaan dan penawaran benih sayuran.

2. Menganalisa kondisi lingkungan industri, kondisi internal (kekuatan dan

kelemahan), serta kondisi eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi

perusahaan.

3. Menyusun strategi pemasaran dan program pemasaran yang tepat dan efektif

bagi perusahaan dalam menghadapi situasi persaingan dalam industri.

D. Batasan Geladikarya

Geladikarya ini hanya ditujukan pada penelitan pemasaran benih

sayuran yang dipasarkan dalam negeri yang dilakukan atas kerjasama antara

Technisem Perancis dengan PT Sang Hyang Seri (Persero). Hal ini dilakukan

dengan pertimbangan disamping keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti juga
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karena keinginan dari perusahaan. Hasil kajian mengenal strategi pemasaran

yang dilakukan, dibatasi pada ruang lingkup merencanakan strategi pemasaran

serta menyusun program pemasaran banih sayuran yang dapat dimanfaatkan oleh

PT. Sang Hyang Seri (persero) sebagai bahan pertimbangan dalam memasarkan

benih sayuran ke pasar sasaran.

E. Manfaat dan Kegunaan Geladikarya

Hasil Geladikarya diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi

perusahaan untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi, serta memberikan

informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan

keputusan dan penentuan kebijakan bagaimana strategi pemasaran benih sayuran

hibrida yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi pasar global yang semakin

kompetitif. Selain itu kerangka berfikir dalam Geladikarya ini diharapkan dapat

memberikan sumbangan sebagai dasar pemikiran akan pemahaman struktur pasar

dalam menyusun strategi pemasaran.
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Strategi bisnis merupakan kumpulan program kegiatan yang

terkoordinir dengan baik yang ditujukan untuk memperoleh keunggulan

bersaing secara berkelanjutan dalam jangka panjang (Hax dan Maj1uf, 1991).

Dengan menghubungkan perusahaan dengan lingkungan dimana perusahaan

tersebut bersaing dengan perusahaan lain yang bergerak dalam industri, akan

dapat diketahui kekuatan yang mempengaruhi persaingan bisnis (porter,

1980), yaitu ancaman pendatang baru, intensitas persaingan industri, ancaman

produk substitusi, kekuatan tawar pembeli dan kekuatan tawar pemasok.

Menurut Walker (1992), strategi didefinisikan sebagai suatu

perencanaan pertumbuhan organisasi di masa yang akan datang, disamping

unluk mengakomodasikan tujuan, perkembangan dan keunlungan organisasi.

Penyusunan strategi didasarkan pada upaya untuk mengantisipasi setiap

perubahan lingkungan baik karena pengaruh faklor internal maupun faktor

eksternal. Menurut Pearce dan Robinson (1996) terdapat tiga tingkat strategi

yaitu tingkat korporat, tingkat usaha dan tingkat fungsional.

Menurut Mintzberg (1991), strategi adalah suatu rencana ataupun

pola yang menyatukan berbagai sasaran kebijakan dan tindakan utama

perusahaan kedalam suatu kesatuan yang utuh. Strategi yang diformulasikan

dengan baik akan mampu mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang

dimiliki oleh perusahaan kedalam suatu pola yang unik dan tepat yang

didasarkan pada kompetisi internal yang dimilikinya. serta mengantisipasi

perubahan yang te~adi pada lingkungan ataupun "serangan" musuh melalui

sualu kegiatan intelijen sehingga perusahaan selalu berada dalam keadaan
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slap menghadapi segala tantangan ataupun perubahan yang dapat

mempengaruhi jalannya perusahaan.

David (1995). menyatakan bahwa strategi merupakan sarana untuk

mencapal tujuan jangka panjang. strategi besar akan mencakup ekspansi

geografi. diversifikasi. akuisisi. pengembangan produk. penetrasi pasar.

likuidasi. dan usaha patungan.

2. Perencanaan Strategis

Menurut Lovelock dan Weinberg (1991), proses perencanaan

strategis mencakup misi perusahaan. tujuan dan sasaran perusahaan serta

penyusunan strategi perusahaan. Keseluruhan strategi perusahaan harus

didasarkan pada misi perusahaan. yang merupakan pemyataan tentang apa

yang dilakukan perusahaan dalam jangka panjang, dan merupakan alasan atau

rasionalisasi dari keberadaan perusahaan tersebut. Misi perusahaan

ditentukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bisnis apa yang

diterjuni. konsumen yang dilayani. serta nilai atau kegunaan yang diberikan

pada konsumen. Tujuan dan sasaran (objeclives and goals) merupakan

penjabaran dari misi perusahaan yang menggambarkan langkah-Iangkah

spesifik yang harus dilakukan untuk mencapai misi tersebut. sedangkan

strategi menyangkut bagaimana melakukan langkah-Iangkah yang telah

ditetapkan dalam tujuan perusahaan.

Menurut Hax dan Majluf (1991). proses perencanaan strategik

bisnis dipusatkan pada formulasi strategik bisnis dan program-program

strategik. Strategik bisnis merupakan produk akhir dari sebuah proses
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