
Munculnya keraguan investor mengembangkan dan berinvestasi di dalam 

negeri tidak lepas dari pengaruh, kondisi sosial, politik dan hukum saat ini. 

Menurunnya investasi sub sektor perkebunan mengindikasiltan belum pulihnya 

ilclim investasi di Indonesia. 

Data tabel 1 n~enunjukkan nilai investasi tahun 1998 menurun signifiltan 

sampai pertengallan tahun 2000, yang berbarengan dengan terjadinya krisis 

moneter, sosial, politik dan hukum dalam negeri. I<asus penjarahan hutan lindung, 

penyerobotan lahan perkebunan, lemahnya penegakan t iuhm me~nbuat rating 

(country ~ i s k )  presepsi pasar/investasi di Indonesia semakin negatif (http://www. 

missiinvestor.com). Padahal selisih kurs wpiah yang besar saat ini merupaltan 

suatu peluang bagi investasi perkebunan yang bergrientasi e k s p ~ r .  Sehingga 

hanya perusallaan perkebunan yang e.slal,li.~hed saja meniltmati besarnya selisih 

lturs tersebut. 

Tabel. 1 Keragaan Persetuiuan PMDN (Milvar Rupiah) dan . - . , 

PMA (Juta - ~ $ $ j ~ e k t o r  Perkebunan - 

Perkebunan kelapa sawit dan karet misalnya, sangat diuntungkan dengan 

Tahun 

1996 
1997 
1998 
1999 

2000 s/d Juni 

lcondisi kurs demikian. Namun demikian komgditi karet alam masih dilematis 

perkebban 

Sumber: Menteri NegaraKepala BPM dan PBIJMN (2000) (diolah) 

13.274,7 
3.516,8 

1.278 
145 

PMaN 

200,4 
725,4 
283,8 

0,3 

PMA 
13.865,7 1.168,l 
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dalam persaingan merebut pasar dengan karet sintetis. I<aret sintetis yang 

diproduksi besar-besaran oleh negara-negara E r ~ p a  telah mengancam 

perdagangan karet alam jenis SIR 20 yang umumnya dihasilkan perkebunan. 

Lembaga riset Internationnl Ins/i/i~/e qf Synthetic Rzrbber Prodircer (IISRP) 

niemperkirakan, konsumsi karct sintesis diseluruh dunia akan meningkat rata-rata 

3% hingga tahun 2005, jauh lebih tinggi dibandingkan konsumsi karet alam 2,4% 

pertahun. Pada tahun 2000, konsumsi karet alam dunia hanya 7,l juta ton 

sedangkan sedangkan karet sintetis sudah mencapai 10,8 juta tan. Sampai awal 

tahun ini karet alam hanya menguasai 27% pasar karet dunia sedangkan karet 

sintetis 73% (Ardi, 2002). Icondisi demikip.n menyebabkan situasi pasar karet 

alam tidak lagi berada ditangan produsen tetapi ditangan konsomen karena adanya 

lcaret sintesis sebagai substitusi. Hal ini tercermin dari harga karet alam baik pasar 

lokal maupun internasional cenderung turun. Di pasaran New York, harga karet 

alam lima tahun lalu US$1,83/kg dan tiga tahun lalu menjadi U$$1,43A<g serta 

sampai awal tahun ini hanya US$ Q,55/kg (Tanugraha, 2002). 

Icondisi karet alam demikian menimbulkan kerisauan bagi produsennya. 

Oleh karena itu Pemerintah ketiga negara produsen utama karet alam (Thailand, 

Malaysia dan Indonesia) ikut melibatkan diri menjaga harga karet alam di pasar 

international berada pada tingkat yang wajar. Icetiga negara tersebut sepaltat 

membentuk Konsorsi~~ni Tripartite Rubber Conlpnny (ITRCQ) sebagai sebuah 

perusahaan yang menangani pengelolaan produksi dan stoclc karet alam ketiga 

negara dalam ranglca mendorong harga karet alam ke level yang wajar 

(Sudar, 2002) 
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Dilain pihak komoditi kelapa sawit, walaupun kondisi pasarnya tidak 

sesuram karet alam tetapi tantangan untuk meraih peluang pqsar yang masih 

terbuka luas belum sepenuhnya dapat ditangani. Icomoditas kelapa sawit yang 

memiliki berbagai macam kegunaan baik untyk industri pangan maupun non 

pangan, prospek pengembangannya terkait dengan pertumbuhan permintaan dan 

pasokan minyak nabati dalam negeri dan dunia. Perkiraan pertumbuhan konsumsi 

minyak nabati dunia yang cenderung meningkat merupakan geluang pasar bagi 

produsen minyak sawit seperti diperlihatkan pada tabel 2. 

5.  I~inyak lainnya 26,9 25.4 23,9 

1 5. I ~ i n ~ a k  lainnya 4 3 8  41,O 39,O 37,7 
Sumber: GAPI<I (2002) 

1.  

2 

3. 

4. 

Selain untuk keperluan minyak nabati, penggunaan bahan bqkar bio akhir- 

I1 

akhir ini, menjadikan kelapa sawit lebih prospektif. Penggunaan bahan bakar bio 

90.501 
Total Konsumsi (000 ton) 

MinyakSawit (CPO) 

Minyak Kedelai 

Minyak Kanola 

Minyak Bunga Matahari 

diesel di Eropa, Amerika dan Icanada telah mencapai jutaan ton dan 

Pnngsa ( O h )  

kecenderungannya akan terus meningkat (http:Nwww.deptan.go.id). 

104.281 

17,O 

19,7 

11,l 

9.2 

19,2 

19,3 

9,2 

- 
118.061 

23,s 

132.234 
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Indonesia Sebagai salah satu produsen minyak sawit ternyata belum manlpu 

inengungguli produksi minyak sawit Malaysia dalam memasok kebutuhan minyak 

sawit dunia. Gambar 1 niemperlil~atkan bahwa sampai tahun 1998 Indonesia 

hanya mampu memproduksi minyak sawit 30% dari total produksi dunia. 

lainnya 16% Indonesia 30% 

Ga~nbar 1. Kontribusi Negara Produsen Minyak Sawit (CPO) dari Total 
Produksi 16,7 juta ton (Oil World, 1998). 

Dari segi daya saing, minyak kelapa sawit cukup kon~petitif dibanding 

minyak nabati lainnya, karena produktivitas per hektar culcup tinggi dan 

menipakan tanaman tahunan yang cukup handal terhadap berbag8i perubahan 

agrolclimat. Hal ini mengganbarkan bahwa prospek perkebunan kelapa sawit 

memberikan peluang bagi pengusaha kelapa sawit untulc meningkatkan produksi 

minyak sawitnya. Untuk meraih peluang pasar dunia tersebut peinerintah 

Indonesia memberikan dukungan berinvestasi, karena kemajuan industri 

perkebunan aka11 menggerakkan industri lain untuk mendukung investasi 

perkebunan Icelapa sawit. 

Industri kecambal~ kelapa sawit adalah industri yang berperan penting 

menunjang perkebunan kelapa sawit dalanl negeri dan juya sebagai komoditi 

ekspor. Untuk lnelindungi konsumen kecambah kelapa sawit, pemerintah hanya 

menunjuk beberapa lembaga yang memegang lisensi dalam menghasillcan 
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kecambah yang berkualitas yaitu PT. Socfindo, PT. London Sumatera Tbk dan 

Balai Penelitian Icelapa Sawit Marihat. 

Namun kompetisi merebut pasar kecambah dalani negeri oleh ke tiga 

produsen tqsebut cukup tinggi. Total produksi kecambah dari ketiga produsen 

tersebut adalah 50.000.000 ton per tahun sedangkan kebutuhan dalam negeri 

hanya 15.000.000 ton, termasuk yang diekspor ( Damanik,2002). 

PT. Socfindo adalah perusahaan yang menghasilkan produk CPO dan 

turunannya, karet serta kecambah kelapa sawit. Icebutuhan minyak sawit dunia 

yang belum tercukupi merupakan peluang bagi PT. Socfin Indonesia untuk 

mengembanglcan bisnis perkebunan kelapa sawitnya. Pada sisi lain PT. Socfin 

Indonesia 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. Oleh karena 

itu manajemen PT. Socfin Indonesia perlu memikirkan bagaimana mengurangi 

resilco kemgian perusahaan. 

Adalah tugas pihak manajemen untuk tetap mempertahankan dan 

mengembangkan perusahaan dari asset yang dimiliki. Oleh karena itu pihak 

manajemen hams memiliki dan memperbaharui strategi untuk menunjang 

kelangsungan usaha dalam rangka memberikan manfaat yang optimal bagi 

sideholder (pemegang saham, karyawan, masyarakat, pemerintah). 

Lingkungan bisnis yang terus berubah merupakan suatu ha1 yang harus 

diantisipasi oleh perusahaan. Pengaruh berbagai aspek, baik dari lingkungan 

elcsternal maupun internal perlu dianalisa, untuk membuat strategi bisnis dalam 

menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu perlu suatu perumusan 
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strategi bisnis PT. Socfin Indonesia dalam rangka persiapan menghadapi 

perubahan lingkungan bisnis. 

1.2 P e n ~ m u s m  Mnsalah 

Dalam menjalankan bisnisnya PT. Socfin Indonesia menghadapi berbagai 

masalah baik yang bersifat internal maupun eksternal perusahaan. Adanya upaya 

perbaikan sosial, ekonomi, politik, kebijakan nasional dan internasional 

merupakan kesempatan perusahaan untuk meraih peluang bisnis. 

Untuk itu perusahaan h a r ~ ~ s  menerapkan strategi bisnis yang tepat untuk 

lnengantisipasi masalah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka perrnasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Faktor-faktor apa yang Secara kritis mempengaruhi perkembangan 

perusahaan secara internal maupun eksternal ?. 

2. Alternatif strategi bisnis apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

memanfaatkan kondisi lingkungan yang ada saat ini ? 

3. Alternatif strategi bisnis mana yang lebih diprioritaskan untuk diterapkan 

perusahaan PT. Socfin Indonesia. 

1.3 Tujuan Penel i t i~n  

1.3.1 Mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal 

yang rnempengaruhi kondisi danperkembangan perusahaan. 

1.3.2 Menyusun alternatif strategi bisnis yang dapat diterapkan untuk 

perkembangan perusahaan sesuai dengan kondisi lingkungan 

perusahaan. 

1.3.3 Menentukan formulasi strategi prioritas yang lebih tepat untuk 

diterapkan perusahaan PT. Socfin Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penel i t ia~~ 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak manajemen 

perusahaan, dalam mengembangkan strategi bisnis dengan menganalisa 

dan mempertimbangkan kondisi umum perusahaan. 

2. Sarana pengembangan wawasan bagi penulis dalam menganalisa suatu 

masalah, terutama dalam ha1 strategi bisnis pemsahaan dengan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh. 

1.5 Ruang Lingltnp Penelitinn 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pemberian alternatif 

strategi bisnis dan rekomendasi strategi kepada PT. Socfin Indonesia dengan 

menggunakan metode analisa tiga tahapan keputusan, yaitu tahap input, tahap 

pemanduan dan tahap keputusan. Dilain pihak tahapan implementasi dan evaluasi 

strategi menlpakan kewenangan manajemen PT.$ocfin Indonesia. 
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