
I. PENDAHULUAN 

1 .  Latar Belakang 

Pertanian telah terbukti memiliki peranan yang sangat penting 

sebagai stabilisator dalam perekonomian negara. Sumbangan pertanian 

terhadap perekonomian lndonesia terlihat dengan masih tingginya 

kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 19,41 

% dengan laju pertumbuhan positif sebesar 0,67 % (BPS, 2000). Selain 

ha1 tersebut, pertanian menyerap 38,4 juta angkatan kerja dan merupakan 

kontributor utama dalam penyerapan tenaga kerja. 

Peningkatan produksi pertanian, terutama tanaman pangan dan 

perkebunan, tidak lepas dari ketersediaan sarana dan prasarana yang 

cukup dan memadai. Sarana pertanian yang selalu menjadi perhatian 

dalam peningkatan produksi pertanian adalah ketersediaan pupuk dan 

bahan perlindungan tanaman (BPT) atau yang dikenal luas sebagai 

pestisida. BPT merupakan suatu input produksi pertanian yang masih 

sangat diperlukan oleh petani, walaupun penggunaan BPT ini banyak 

yang dikritik dan dipertanyakan oleh para pecinta lingkungan. Upaya 

swasembada pangan, perluasan areal baik pangan maupun perkebunan 

dan penggalakan ekspor hasil pertanian menyebabkan pasar BPT di 

lndonesia merupakan pasar yang menarik bagi investor lokal maupun luar. 

Sebagian besar bahan baku diperoleh dari impor yang dilakukan oleh 

berbagai perusahaan baik perusahaan multinasional maupun perusahaan 



dalam negeri. Berdasarkan Komisi Pestisida (2000), pada saat ini 

terdaftar sebanyak 325 bahan aktif dengan 594 nama dagang yang 

beredar di pasaran. Perusahaan yang memproduksi bahan perlindungan 

tanaman ini berjumlah 115 perusahaan, baik perusahaan lokal maupun 

luar negeri. 

Seiring dengan kebutuhan untuk meningkatkan produksi pertanian, 

maka kebutuhan akan BPT terus meningkat. Beberapa ha1 yang 

menjadikan BPT menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari 

sistem produksi pertanian adalah dengan semakin rnenurunnya tenaga 

kerja yang mau bekerja di bidang pertanian, dan upaya untuk melindungi 

tanaman dari berbagai serangan hama dan penyakit. Herbisida dengan 

segala keunggulan dan kekurangan telah menjadi alternatif yang paling 

ekonomis dan efisie'n daalm mengendalikan gulma. Demikian pula halnya 

dengan insektisida dan fungisida, dimana upaya untuk mempertahankan 

produksi masih sangat tergantung pada pengadaan bahan-bahan 

perlindungan tanaman ini. 

Pertumbuhan pasar sebesar rata-rata 12% per tahun menunjukkan 

besarnya permintaan akan BPT, dan menjadikan industri ini mempunyai 

prospek yang menarik baik bagi para pengusaha lokal maupun 

internasional. Pengembangan BPT, terutama oleh perusahaan lokal, 

tentunya akan memperkuat daya dukung terhadap produksi dari sektor 

pertanian yang bisa berdiri sendiri (swasembada). Jumlah permintaan 

produk yang tinggi dan pasar yang besar, akan menyebabkan semakin 





herbisida golongan fenoksi dan glifosat. Aliansi strategik telah dilakukan 

dengan beberapa perusahaan besar dalam pengadaan bahan baku dan 

kerjasama penelitian. 

Berdasarkan hal-ha1 di atas dan dengan kondisi lingkungan yang 

selalu berubah, maka perusahaan harus dapat mengantisipasi setiap 

perubahan agar tetap berkembang dan menjadi pemain utama pada 

industri BPT di lndonesia. PT. Nufarm lndonesia harus dapat 

merumuskan strategi bisnis yang tepat untuk menghadapi persaingan 

yang semakin ketat dan permintaan konsumen yang selalu berubah dan 

menuntut lebih. Masa depan tidak hanya harus dibayangkan, melainkan 

juga harus dibangun (Hamel dan Prahalad, 1994). Dalam menghadapi 

lingkungan yang sulit diperkirakan dan kadangkala berada di luar kendali 

perusahaan, maka antisipasi terhadap keadaan ini harus dapat 

dirumuskan oleh perusahaan agar dapat bersaing dalam jangka yang 

panjang. Analisis yang tepat mengenai pemerolehan kompetensi inti baru 

atau migrasi kompetensi yang sudah ada dan perumusan mengenai 

industri masa depan merupakan usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

strategis yang sangat menentukan strategi bisnis yang akan diterapkan 

dalam memenangkan persaingan di bidang industri BPT. Dengan 

demikian maka dibutuhkan suatu formulasi arsitektur strategik PT. Nufarm 

lndonesia dalam rangka menghadapi persaingan dalam industri BPT. 



I .2 ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat diidentifi- 

kasi bahwa masalah yang dihadapi oleh PT. Nufarm lndonesia adalah 

sebagai berikut : 

a. Meningkatnya intensitas persaingan pada industri BPT. 

b. Perubahan peraturan yang akan merubah rules of the game 

dari industri BPT. 

c. Rencana perusahaan untuk mendiversifikasi produknya agar 

tidak tergantung hanya pada herbisida. 

1.3 Perurnusan rnasalah 

Dari latar belakang di atas, perumusan masalah yang dihadapi 

perusahaan yang berhubungan dengan arsitektur strategis dalam 

menghadapi persaingan adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengaruh lingkungan eksternal terhadap industri 

BPT? 

b. Bagaimana kondisi lingkungan internal perusahaan? 

c. Bagaimana masa depan industri BPT? 

d. Bagaimana arsitektur strategik PT. Nufarm lndonesia untuk 

mewujudkan masa depan industrinya?. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini didaftar di bawah : 



a. Menentukan intensitas persaingan dan daya tarik industri. 

b. Mengidentifikasi sumber-sumber kompetensi dan keunggulan 

bersaing PT. Nufarm Indonesia. 

c. Mengidentifikasi masa depan industri BPT. 

d. Merumuskan arsitektur strategik untuk mewujudkan masa 

depan industri perusahaan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mernberikan masukan kepada 

pihak manajemen PT. Nufarm Indonesia dalam memberi arah 

pengembangan strategi dan kompetensi inti dalam mewujudkan rnasa 

depan industrinya. 

1.6 Ruang Lingkup. 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kajian arsitektur 

strategik PT. Nufarm Indonesia selama delapan tahun ke depan (2002- 

2010) dalam menghadapi persaingan dan perubahan dalam industri BPT. 

Penyusunan cetak biru jalur migrasi selama delapan tahun disusun 

berdasarkan asumsi waktu yang tidak terlalu pendek untuk pencapaian 

suatu rencana strategi dan tidak terlalu lama untuk industri BPT yang 

cepat berubah. 




