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Sebagai negara agraris dan berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, 
Indonesia - memerlukan adanya industri pertanian yang tangguh. 
Peninakatan oooulasi oenduduk harus daoat diimbanai oleh oertumbuhan 
di bidang p;oduksi dertanian. seiring' dengan Gays heningkatkan 
produksi pertanian, bahan perlindungan tanaman (BPT) menjadi 
kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari sistem produksi pertanian. 
Total pasar sebesar 1,7 triliun rupiah dengan pertumbuhan tahunan rata- 
rata 12% menyebabkan industri ini menjadi sangat menarik untuk 
dimasuki para investor. 

PT. Nufarm lndonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
produksi BPT dengan menghasilkan produk herbisida, insektisida dan 
fungisida. Perubahan pada lingkungan eksternal dan internal perusahaan 
menuntut perusahaan untuk dapat mengantisipasi dan menganalisis 
setiap peluang dan tantangan untuk dapat tetap bertahan. Perusahaan 
perlu merumuskan masa depan industrinya dan membangunnya melalui 
suatu arsitektur strategik. 

Tingkat ketergantungan perusahaan yang masih tinggi terhadap 
herbisida dan adanya perubahan peraturan pemerintah menimbulkan 
tantangan sekaligus peluang yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan. 
Upaya pemecahan rilasalah yang dihadapi PT. Nufarm lndonesia dalam 
mewujudkan masa depan industrinya menjadi perhatian utama pada 
penelitian ini. Masalah utama yang dihadapi PT. Nufarm lndonesia 
adalah : (1) meningkatnya intensitas persaingan pada industri BPT, (2) 
perubahan peraturan yang akan merubah rules of the game dari industri 
BPT, dan (3) rencana perusahaan untuk mendiversifikasi produknya agar 
tidak tergantung hanya pada herbisida. 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi perusahaan maka 
disusun perumusan masalah untuk mengetahui : (1) bagaimana pengaruh 
lingkungan eksternal terhadap industri BPT?, (2) bagaimana kondisi 
lingkungan internal perusahaan?, (3) bagaimana masa depan industri 
BPT?, (4) bagaimana arsitektur strategik PT. Nufarm lndonesia untuk 
mewujudkan masa depan industrinya?. 

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk : (1) menentukan 
intensitas persaingan dan daya tarik industri, (2) mengidentifikasi sumber- 
sumber kompetensi dan keunggulan bersaing PT. Nufarm Indonesia, (3) 
mengidentifikasi masa depan industri BPT, dan (4) merumuskan 
arsitektur strategik untuk mewujudkan masa depan industri perusahaan. 

Ruang lingkup bahasan penelitian ini dibatasi pada kajian arsitektur 
strategik PT. Nufarm lndonesia selama delapan tahun (2002-2010). 



Metode penelitian deskriptif dengan metode studi kasus digunakan 
dalam penelitian ini. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh 
gambaran yang luas dan lengkap mengenai subjek yang diteliti. Data 
primer dan sekunder diperoleh dengan melalui pengamatan langsung, 
wawancara, dokumen perusahaan, pengisian kuesioner, dan data 
penelitian lainnya. 

PT. Nufarm lndonesia memiliki misi yang memperlihatkan kepedulian 
perusahaan terhadap pertumbuhan bisnis, kesejahteraan karyawan, 
lingkungan, pelanggan dan pemasok, dan reputasi kualitas dan servis. 
Visi PT. Nufarm lndonesia adalah untuk menjadi salah satu perusahaan 
BPT yang terbesar di lndonesia dengan karyawan sebagai salah satu 
keunggulan kompetitif utamanya. 

Hasil analisis lingkungan industri dengan menggunakan model five 
forces dari Porter menunjukkan bahwa intensitas persaingan di industri 
BPT tergolong sedang. Kekuatan tawar menawar pembeli dan 
persaingan diantara anggota dalam industri menduduki skor tertinggi 
dengan nilai 2,955 dan 2,91. 

Analisis faktor ekonomi menunjukkan adanya perbaikan dalam 
perekonomian lndonesia. Belum terpenuhinya kebutuhan pangan yang 
layak akan mendorong konsumsi sarana pertanian termasuk BPT. 
Perkembangan teknologi BPT tergolong sedang dan masih dikuasai oleh 
perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Kampanye kembali ke alam dan 
tanaman hasil rekayasa genetika merupakan tantangan dan peluang yang 
dihadapi oleh perusahaan penghasil BPT. Analisis faktor politik dan 
hukum menunjukkan adanya perubahan rules of the game akibat 
dikeluarkannya peraturan pemerintah yang tidak lagi membatasi jumlah 
perusahaan untuk mendaftarkan produk BPT. 

Hasil analisis internal organisasi dengan menggunakan analisis 
rantai nilai menunjukkan bahwa kompetensi dalam memperoleh dan 
mengolah bahan baku sehingga menjadi produk yang berkualitas dan 
keterampilan dalam memperluas jaringan pemasaran merupakan 
kompetensi utama yang dimiliki PT. Nufarm Indonesia. 

Masa d e ~ a n  industri vana inain dicapai PT. Nufarm lndonesia adalah . - -  
menjadi perus'ahaan crop science yang menggabungkan antara teknologi 
BPT konvensional dengan teknologi rekayasa genetikalbioteknologi dan 
teknologi benih yang menghasilkan-tanaman yang memiliki kualitas yang 
diinginkan. 

Berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal, berbagai 
strategi yang diperlukan PT. Nufarm lndonesia untuk mewujudkan masa 
depan industrinya adalah sebagai berikut : 
1. Strategi lntegrasi Horisontal 

Akuisisi terhadap perusahaan Agtrol, Amerika dan aliansi 
strategik dengan mengambil alih pemasaran produk-produk 
Cerexagri, Sanonda, Red Sun, Seven Continent dan Hebei untuk 



mendukung misi perusahaan memperbesar pangsa pasar di bidang 
insektisida dan fungisida. 

2. Strategi lntegrasi ke Belakang 
Akuisisi terhadap Excel, India akan memberikan kompetensi 

tambahan dalam memperoleh dan memproduksi bahan baku 
insektisida. 

3. Pengembangan Produk dan Pasar 
Pengembangan pasar dilakukan dengan memasuki pasar- 

pasar baru seperti pasar sayuran dan buah-buahan yang selarna ini 
belum sepenuhnya digarap. Pengembangan produk dilakukan 
dengan mengembangkan produk-produk baru baik insektisida, 
fungisida maupun herbisida. Produk-produk baru insektisida dan 
fungisida diharapkan dapat mengurangi ketergantungan perusahaan 
yang terlalu tinggi pada herbisida. 

4. Perusahaan Bersama (Joint Venture) 
lntegrasi ke belakang yang dilakukan oleh distributor perlu 

diantisipasi dengan mengadakan perusahaan bersama. ~ombinasi 
kom~etensi di bidana ~roduksi dan distribusi akan mernberikan efek 
sineigi yang lebih bgik dibandingkan dengan apabila PT. Nufarm 
lndonesia melakukan integrasi ke depan. 

5. Diversifikasi Horisontal 
lndustri crop science membutuhkan dukungan kompetensi di 

bidang teknologi benih, maka akuisisi perusahaan benih perlu 
dilakukan. 

6. Aliansi Strategik 
Agar tidak terlalu banyak kehilangan fokus di industri BPT, 

maka aliansi strategik dengan perguruan tinggi dan lembaga 
rekayasa genetikalbioteknologi perlu dilakukan. Aliansi strategik ini 
akan memberikan akses bagi PT. Nufarm lndonesia dalam 
mempersiapkan diri menyongsong masa depan industrinya. 
Tantangan organisasi yang dihadapi adalah kesiapan sumber daya 

manusia untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Organisasi yang 
bersifat matrik perlu dipertimbangkan dalam mengelola beragamnya jenis 
produk dan pasar. Training yang terstruktur dan penghargaan prestasi 
kerja yang objektif diharapkan akan memberikan motivasi dan 
keterampilan yang diperlukan di masa depan. Kompetensi tambahan di 
bidang distribusi, benih dan bioteknologi perlu dilakukan untuk 
mempersiapkan diri menghadapi arena persaingan yang berbeda dari 
kondisi sekarang. Dana yang diperlukan untuk akuisisi diharapkan 
diperoleh dari Nufarm Limited, sebagai bagian dari strategi Nufarm secara 
internasional. Dana-dana yang diperlukan untuk pengarnbilalihan 
pemasaran, aliansi strategik, penelitian dan pengembangan, training, dan 
joint venture dapat dianggarkan secara berkala dalam rencana anggaran 
tahunan PT. Nufarm Indonesia. 
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