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PT. Socfin Indonesia adalah perusahaan perkebunan yang menghasilkan 
produk Crude Pnlnl Oil (CPO) dan turunannya, karet serta kecambah kelapa 
sawit. Icebutuhan minyak sawit dunia yang belum tercukupi merupalcan peluang 
bagi PT. Socfin Indonesia qntuk mengembangkan bisnis perkebunan kelapa 
sawitnya. Pada sisi lain PT. Socfin Ind~nesia menghadapi persoalan rendahnya 
harga karet alam, pangsa pasar kecambah yang kecil, pengaruh globalisasi, 
kondisi sosial politik dan hukum dalam negeri yang sulit diprediksi karena diluar 
kontrol perusahaan 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pemberian alternatif 
strategi bisnis dan rekomendasi strategi bagi PT. Socfin Indonesia. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dalam 
bentulc studi kasus. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang 
dikategorikan menjadi data-data lingkungan internal dan lingkungan eskternal 
perusahaan. Data lingkungan internal meliputi sejarah dan keadaan umum 
grganisasi, misi dan tujuan pen~sahaan, struktur organisasi, kelemahan dan 
kekuatan fungsional manajemen pen~sahaan, budaya organisasi, sedangkan data 
lingkungan eksternal meliputi kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dan 
teknologi. 

Teknik pengambilan c o n t ~ h  dilakukan secara sengaja (purposive snntpling) 
dimana penulis memilih sendiri pihak-pihak yang menjadi responden yang terdiri 
dari responden internal yaitu manajemen dan responden eksternal yaitu palcar. 
Tenik pengumpulan data dilakukan dengan oara pengamatali langsung dilapangan, 
wawancara dan pengisian kuisioner dan studi pustaka. 

Tahapan yang dilakukan dalam analisis data adalah (1) analisa deskriptif 
untuk memperoleh gambaran umum perusahaan, (2) analisa matrik Evaluasi 
Faktor Eksternal dan Internal (IFE-EFE) untuk mengidentifiitasi faktor-faktor 
lingkungan internal dan eksternal yang rnempengaruhi perusahaan, (3) analisa 
Matrik Internal-Eksternal (IE) pang digunakan untuk mengetahui posisi 
perusahaan dalam industrinya, (4) analisa dengan Matrik TOWS, yang digunakan 
untuk mendapatkan alternatif strategi bagi perusahaan dan (5) snalisa Matrik 
QSPM yang digunakan untuk memilih prioritas strategi yang sesuai dengan 
kondisi internal dan eksternal perusahaan. 

Hasil analisa lingkungan eksternal teridentifikasi peluang-peluang sebagai 
berikut: (1) I<urs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat ($US), (2) 
Debirokratisasi investasi, (3) Sumber daya alam (4) Peluang pasar (5) 
Pembukaanlperemajaan kelapa sawit. Sedangkan ancaman eksternal yang 
diidentifikasi adalah: (1) Penyerobotanlgugatan masyarakat terhadap lahan, (2) 
Pajak ekspor (3) Produk substitusi, (4) Retribusi dan pungutan daerah dan (5) 
Icesepakatan ITRCo. 

Hasil analisa lingkungan internal teridentifikasi kekuatan PT Socfin 
Indonesia yaitu: (1) Kualitas SDM, (2) Pengiriman tepat waktu (on time delii~ery), 
(3) Produktivitas tanaman, (4) Biaya produksi minyak sawit dan kecambah, (5) 
Jaringan pemasaran minyak sawittkaret. ICelemahan yang teridentifikasi adalah: 
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(1) Sistem infomasi manajemen, (2) Pabrik pengolahan TBS, (3) Penyaltit 
ganodernla, (4) Iceterbatasan lahar~ dan (5) Pemasaran kecambah. 

I-Iasil evaluasi faktor eksternal menghasilkan skor 3,50 yang berarti 
perusahaan berada diatas rata-rata usaha dalam memanfaatkan peluang-peluang 
eksternal dan dapat menghindari atau mengatasi ancaman yang timbul. I-Iasil 
evaluasi faktor internal memiliki skor 3,03 yang artinya pen~sahaan memiliki 
kekuatan untuk memanfaatkan keunggulannya serta dapat mengatasi 
kelemahannya. Posisi PT. Socfin Indonesia berdasarkan pendekatan Matrik I-E 
adalah berada pada kuadran I, posisi tersebut dikendalikan oleh strategi Tumbuh 
dan ~ i i a  (Grow don Bnild) (David, 1998), dengan strategi umum yang dilalcukan 
adalah strategi Market penetration (penetrasi pasar), Market developnlent 
(pengembangan pasar) dan Product developntent (pengembangan produlc) atau 
strategi Integrasi (backwnrd integration, forward integration atau horizontal 
in tep t ion) .  

Dari kombinasi Matrik TQWS dengan Matrik I-E, diperoleh beberapa 
alternatif strategi yaitu strategi Penetrasi pasar (ntarket penetration), 
Pengembangan produk @ r o d ~ ~ c t  developnreni), Social responsibility dan strategi 
bersaing yaitu Strategi Akuisisi serta strategi Pengembangan sistem informasi 
(information developnlent strategi). 

Hasil brainstronling dengan pihak manajemen perusahaan ditemukan empat 
strategi untuk dilakukan analisis Matrik kuantitatif (Quantitative Strategic 
Planning Matrix) yaity strategi Penetrasi dan pengembangan pasar, strategi 
Pengembangan produk, strategi Akuisisi dan strategi Socicrl responsibility. 
Prioritas strategi berdasarkan pendekatan matrik QSPM dilihat dari nilai Total 
attractiveness sco1.e (TAS). Nilai TAS tertinggi merupakan prioritas dari strategi. 
Nilai TAS masing-masing strategi adalah sebagai berikut. Strategi Penetrasi dan 
pengembangan pasar, nilai TAS = 5,21, strategi Pengembangan produlc (TAS = 
4,81), strategi Akuisisi dan Integrasi (TAS = 5,26), strategi Social responsibility 
(TAS = 5,71). Berdasarkan nilai TAS tersebut maka prioritas strategi yang 
dikembangkan adahh strategi Socinl responsibility. 

Saran yang dapat dipertimbangkan manajemen dalam menghadapi 
perubahan lingkungan dapat dilaksanakan dengan dua pola pendekatan yaitu dari 
internal pewsahaan dan eksternal perusahaan. Pola pendekatan internal dilakukan 
dengan pengembangan sistem informasi administrasi untuk mempercepat 
distribusi, akurasi informasi dan data antar bagian kngsional perusahaan. Dengan 
demikian dapat dicegah bias informasi dan akurasi data, khususnya antar kantor 
pusat dan unit produksi (site) dalam rangka menghasilkan keputusan manajemen. 
Fasilitas pengolahan limbah perlu diperbaiki dan mengatur aktivitas pabrik 
sehingga tidak mengganggu masyarakat. 

Dilain pihak pola pendekatan eksternal (masyarakat) dilakukan melalui 
partisipasi pen~sahaan dalam pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat 
(comnizmity deilelopn~ent) berupa kemitraan dalam pengembangan tanaman 
perkebunan, ozrtso~~rcing proyek skala kecil kepada masyarakat dan perekrutan 
tenaga kerja dari masyarakat sekitar. 

Kata kunci: perkebunan, kelapa sawit, karet, kecambah kelapa sawit, PT. Socfin 
Indonesia, studi kasus, manajemen strategi, analisis deslcriptif, 
matrik IFE, EFE, I-E, matrik SWOT dan matrik QSPM. 
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