
I. RENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tingkat perubahan yang berjalan dengan cepat pada semua sisi 

kehidupan menjadi ciri utama yang dihadapi oleh berbagai dunia usaha 

saat ini. Apalagi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 

perekonomian di dunia mengalami pertumbuhan yang terus melambat dan 

bahkan telah mengalami resesi, sementara di daiam negeri, kondisi sosial 

politik dan keamanan masih belum stabil, antara lain diwarnai dengan 

pergantian pemerintah pada pertengahan tahun 2001, diterapkannya 

Undang-Undang otonomi daerah yang membuat sedikit kegalauan di 

kalangan birokrat, serta berbagai masalah restrukturisasi ekonomi yang 

masih terus berlanjut sementara resiko dan ketidakpastian usaha masih 

tetap tinggi. Hal ini mengakibatkan turunnya tingkat pendapatan, banyak 

perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya, turunnya 

kepercayaan dunia usaha untuk berproduksi dan investasi, serta memicu 

persaingan dunia usaha-yang ..ads. menjadi -semakin. dinamis dam. - .. . . 

kompetitif untuk tetap bertahan dan unggul (Anonim, 2002). 

Kondisi ini tentunya berdampak pada perusahaan yang ada agar 

dapat bersaing (competitive advantage) secara lebih efisien dan efektif, 

baik dalam lingkungan domestik maupun internasional. Oleh sebab itu, 

adanya suatu strategi yang dapat mengantisipasi terhadap kecendrungan- 

kecendrungan perubahan yang terjadi mutlak diperlukan. 

PT. Trakindo Utama merupakan salah satu perusahaan . yang 

bergerak dalam industri alat-alat besar dan menjadi dealer alat-alat berat 
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dari Caterpillar, juga tidak lepas dari pengaruh berbagai krisis yang terjadi. 

Oleh sebab itu, perusahaan telah berusaha menerapkan strategi yang 

komprehensif dan terintegrasi untuk rneningkatkan daya saing 

(competitive advantage) dan rnernperbesar pangsa pasarnya. Salah satu 

produk yang sedang diupayakan adalah forklift, terutarna mengingat 

besarnya peluang dan potensi pasar serta kemarnpuan/surnberdaya yang 

dimiliki oleh perusahaan dalam rnenghadapi persaingan industri yang ada. 

Selama krisis ekonomi yang rnelanda Indonesia, pada industri alat- 

alat besar khususnya untuk forklift telah terjadi penurunan yang cukup 

signifikan, baik ekspor maupun demand dalam negeri. Narnun demikian, 

melihat trend ekspor tahun 2001 dan trend permintaan dalam negeri tahun 

1999 yang menunjukkan peningkatan walaupun masih kecil mulai 

memberikan peluang dan harapan bagi perusahaan rnelalui 

pengembangan strategi bersaing yang tepat untuk mengantisipasi 

perubahan yang terjadi dan penurunan permintaan akibat resesi ekonomi. 

Kondisi ini terlihat pada Gambar I dan 2. 

Gambar 1. Grafik Ekspor Fokliff Indonesia Tahun 1998 - 2001 
(Sumber : Hinabi dan JIVA) 
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Garnbar 2. Grafik Forklift Market Demand Indonesia Tahun 1994 - 1999 
(Sumber : Hinabi dan JIVA) 

Peningkatan ekspor dan demand dalam negeri yang rnulai terjadi 

pada tahun 2001 rnenunjukkan bahwa pada kwartal Ill rnerupakan kwartal 

dengan jurnlah unit produksi, delivery untuk dalarn negeri dan ekspor yang 

tertinggi dibandingkan kwartal lainnya. Secara lengkap dapat dilihat pada 

Grafik 2. 

Tabel 1. Production, Delivery and Export Forkliff lndonesia Tahun 2001 

Sumber : Sidang Paripurna Hinabi. 2002 
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Gambar 3. Grafik Production, Delivery and Export Forklift Indonesia, 2001 
(Sumber : Hinabi ) 

Perbandingan penggunaan forklift lokal, forklift CBU dan forklift 

market demand, menunjukkan adanya peluang pasar dalam negeri yang 

masih belum terpenuhi secara optimal dengan menurunnya local/market 

demand secara cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 1995. Hal ini 

berarti untuk memenuhi demand dalam negeri maka banyak perusahaan 

yang mengimpor forklift dari luar negeri. Kondisi ini menuntut perusahaan 

yang ada agar lebih jeli memanfaatkan peluang dan potensi pasar melalui 

strategi yang ampuh untuk meningkatkan kemampuan daya saing 

(competitive advanfage), menghadapi berbagai krisis dan pengaruh 

lainnya yang dapat merugikan perusahaan, yang secara lengkap terlihat 

pada Gambar 4 dan 5. 
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Tabel 2. Market Share Forklift Indonesia Tahun 1994 - 1999 

Sumber : Sidang Pleno Hinabi. 2000 

Gambar 4. Grafik Forklift Lokal dan Forklift Market Demand 
(Sumber : Hinabi dan JIVA) 
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Gambar 5. Grafik Market Share Forklift lndonesia Tahun 1994 - 1999 
(Surnber : Hinabi dan JIVA) 

Demikian halnya dengall ltapasitas dan produksi dari industri 

yang ada menunjukkan bahwa kemampuan produksi masih jauh dari 

kapasitas terpasang yang bisa dipenuhi. Secara lengkap terlihat pada 

Gambar 6. 

Tabel 3. Kapasitas Produksi Forklift lndonesia Tahun I99511996 - 
199912000 .--- .-..-.. 

Surnber : Depperindag, 2002 
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Gambar 6. Grafik Kapasitas dan Produksi Forkliff,199511996 - 199912000 
(Sumber : Depperindag) 

Narnun, peran pemerintah dalam industri ini tidak dapat dilupakan 

begitu saja dan perlu rnendapat perhatian rnengingat tingginya tingkat 

persaingan baik skala domestik maupun internasional. Apalagi dengan 

adanya kebijakan pernerintah dari Menteri Keuangan nornor 

1551KMK.0312001 tanggal 2 April 2001, tentang pelaksanaan pajak 

pertambahan nilai yang dibebaskan atas irnpor dan atau penyerahan 

barang kena pajak-t&entu y ang.bersifat .- strategis ..... Hal..iniberarti.alat?alat 

berat (forklift) tidak akan terkena pajak yang bersifat strategis karena 

bersifat barang utilitas (tidak terkait langsung dengan kegiatan proses 

produksi), sehingga perusahaan yang ada lebih cendrung untuk langsung 

irnpor dari luar negeri (CBU). 

Melihat keadaan ini. PT. Trakondo Utarna selaku dealer alat-alat 

berat dari Caterpillar dan juga pernain baru untuk produk forklift dengan 

optirnis rnelihat adanya peluang kedepan untuk rnerebut pangsa pasar di 
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dalam negeri dengan memperhatikan lingkungan eksternal bisnis melalui 

persiapan strategi bersai'ng yang tepat untuk menghadapi ketidakpastian 

dan trend persaingan industri alat berat yang terjadi di masa depan. 

Perumusan strategi bersaing perusahaan akan didasarkan pada 

perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Perubahan faktor lingkungan 

melalui identifikasi faktor evaluasi internal dan eksternal akan dijadikan 

sebagai langkah awal untuk menentukan strategi bersaing yang akan 

dilakukan perusahaan. Hasil identifikasi lingkungan tersebut akan 

menghasilkan isu-isu strategis dan selanjutnya analisis terhadap isu-isu 

strategis akan mengeksplisitkan langkah strategis perusahaan dalam 

menghadapi perubahan lingkungan. 

B. Rumusan Masalah 

Krisis ekonomi, persaingan yang semakin kompetitif baik pada skala 

domestik maupun internasional, kebijakan pemerintah dari Menteri 

Keuangan nomor 155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001. tentang 

pelaksanaan pajak pertambahan nilai yang dibebaskan atas impor dan 

atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis, 

adanya indikasi pemulihan ekonomi nasional pada tahun mendatang, dan 

kemampuan dan sumberdaya perusahaan untuk memprediksi kondisi 

kedepan, menuntut perusahaan agar menetapkan langkah strategis 

integratif, meliputi aspek internal dan eksternal agar tumbuh dan 

berkembang dalam menghadapi perubahan yang semakin dinamis. 
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Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang dihadapi 

perusahaan sehubungan dengan formulasi strategi bersaing khususnya 

untuk produk forklift dalam menghadapi perubahan lingkungan, adalah : 

1. Bagaimana strategi bersaing yang dilaksanakan oleh perusahaan 

selama ini ? 

2. Faktor-faktor apakah yang secara kritis mempengaruhi 

perkembangan perusahaan dalam industri, baik secara eksternal 

maupun internal ? 

3. Alternatif strategi bersaing manakah yang paling sesuai untuk 

diterapkan oleh perusahaan ? 

C. Tujuan 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah : 

1. Mengevaluasi strategi yang sekarang perusahaan telah jalankan. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang 

secara kritis mempengaruhi posisi bersaing perusahaan. 

3. Memformulasikan alternatif strategi bersaing yang dapat dilakukan 

perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan. 

4. Memilih strategi yang paling sesuai bagi perusahaan. 
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D. Manfaat 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pihak manajemen perusahaan dalam menyusunan strategi bersaing. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan - sebagai evaluasi bagi 

perencanaan strategis perusahaan. 

3. Sebagai wahana untuk mempertajam daya analisa serta belajar 

mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama ini. 

4. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan 

benchmarking data bagi penelitian sejenis dalam bidang manajemen 

strategi. 

E. Ruang lingkup 

Kajian geladikarya ini difokuskan pada produk forklift khususnya 

untuk daerah Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya karena jumlah terbesar 

customer industri berada pada kawasan tersebut sehingga responden 

internal dan eksternal-yay-terka'rt-diperoteh dark-cabang-penjualan -- ,- - 

Jakarta dan head office perusahaan. 

Geladikarya ini terkait dengan rnanajemen strategik dan hanya 

dibatasi pada tahap formulasi strategi melalui menggunakan tahap input, 

tahap pemaduan (matching stage), dan tahap keputusan. Tahapan 

implementasi dan tahap evaluasi strategi akan menjadi kewenangan 

penuh manajemen perusahaan. 
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