
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Krisis ekonomi yang melanda lndonesia sejak pertengahan tahun 1997 

telah menyebabkan terpuruknya perekonomian lndonesia. Hampir semua 

sektor perekonomian tumbuh negatif, kecuali sektor yang berbasiskan 

sumber daya alam. Hal ini menyadarkan lndonesia akan peranan sektor 

agribisnis, yang selama ini terabaikan. Salah satu sub sektor agribisnis yang 

besar peranannya bagi perekonomian lndonesia adalah sub sektor 

perkebunan, yang struktur biayanya didominasi oleh komponen biaya yang 

berasal dari sumberdaya domestik dan sebagian besar produknya diekspor 

dengan nilai mata uang dolar. Dengan demikian secara teoritis menurunnya 

nilai rupiah terhadap dolar, justru sangat menguntungkan (abnormal return) 

bagi sektor perkebunan. 

Komoditi perkebunan merupakan salah satu komoditi ekspor non migas 

yang utama dari sektor pertanian, setelah menurunnya peranan tekstil dan 

produk tekstil (TPT), kayu lapis dan hasil pertanian. Catatan lndocommercial 

(1998) menunjukkan dalam lima tahun terakhir volume ekspor hasil 

perkebunan lndonesia secara keseluruhan meningkat dengan laju sebesar 

4,6% per tahun, sedangkan nilai ekspornya rata-rata meningkat sebesar 

11,3% setiap tahunnya. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 1 dan 

Tabel 2. Sub sektor tersebut memberikan peranan yang penting dalam 

perekonomian lndonesia, antara lain dalam penyerapan tenaga kerja, 

pendapatan devisa, penyediaan bahan baku untuk industri dan kemampuan 

perkebunan dalam penyediaan pangan. Dengan demikian sub sektor 

perkebunan diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi 

Indonesia. 
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Tabel 1. Volume Ekspor Hasil Perkebunan Terpenting Tahun 1992 - 1997 
(Ribu Ton) 

Dengan laju sebesar 4,6% per tahun, maka ekspor perkebunan yang 

9. 1 Lain-lain 

Total 

pada tahun 1993 tercatat sebesar 5.620,9 ribu ton dengan nilai US$ 3.318,4 

1997 

juta, sampai akhir tahun 1997 volume ekspornya telah meningkat mencapai 

Rata-rata 
perlurnbuhan 

,v., 
1995 

Sumber : Indocommercial. 1998 

1.390,4 

4.835,2 

6.733,6 ribu ton senilai US$ 5.095,7 juta. 

1996 1993 1992 No 

Tabel 2. Nilai Ekspor Hasil Perkebunan Terpenting Tahun 1992 - 1997 (Juta 
US$) 

1994 Komoditas 

1.682.2 

5.620,9 

I I I I I I I I (%) 
1. I Karet 11.036,71 977,l 11.963,61 1.920.01 1.70331 1.703.5 1 14.9 
2. Minyak 1 466,31 582,61 934,71 1.060,61 1.293.61 1.293.6) 22,l 

1.930,8 

6.'!87,3 

I Total 1 2.635.1 1 3.318.4 1 4.504,7 1 4.855,4 1 5.095,7 1 5.095,7 1 11,3 1 
I I I I I I I I I 
Sumber : Indocommercial, 1998 

1.262.2 

5.073,O 

1995 1 1996 ' I 1997 NO 

Bagi sub sektor perkebunan krisis ekonomi membawa dampak, yang 

Rata-rala 
perlurnbuhan 1992 Komoditas 

bersifat positip maupun negatif. Salah satu dampak positip yang ditirnbulkan 

1.374.7 

5.998,7 

antara lain meningkatnya daya saing komoditi perkebunan di pasaran dunia. 

1993 

Di sisi lain kebijakan suku bunga tinggi pada saat krisis ekonomi berakibat 

1.576,l 

6.733,6 

1994 

disinsentif bagi sektor perkebunan, sehingga sangat sulit bagi investor untuk 

(1,6) 

4,6 

melakukan usaha di bidang perkebunan. Semakin seringnya penjarahan 
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lahan perkebunan yang dilakukan masyarakat juga merupakan akibat 

dampak berantai dari krisis ekonomi. Bagi sub sektor perkebunan, situasi 

yang menguntungkan tersebut harus direspon secara positip oleh produsen 

perkebunan baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat. Produksi 

diusahakan terus ditingkatkan, sehingga mampu memperbesar pangsa 

pasar ekspor. 

Berdasarkan bentuk pengusahaannya perkebunan dikategorikan atas dua 

bentuk yaitu Perkebunan Besar dan Perkebunan Rakyat. Perkebunan 

Rakyat merupakan usaha perkebunan yang prioritas utamanya melalui 

pengembangan dengan cara intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan pada 

areal perkebunan rakyat, dengan kemitraan antar kebun plasma dan 

perusahaan inti atau dengan perusahaan mitra. Di lain pihak Perkebunan 

Besar pengelolaannya dilakukan dengan Badan Hukum dengan luas areal 

lebih besar dari 25 ha dibagi atas Perkebunan Besar Negara (PTPN), 

Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) dan Perkebunan Besar Swasta 

Asing (PBSA), sebagai pendukung dan penunjang pembangunan melalui 

mitra usaha dalam sub sektor perkebunan, yang memiliki arti strategis untuk 

peningkatan pendapatan petani dan mutu hasil perkebunan rakyat serta 

menciptakan integrasi sosial ekonomi antara perkebunan rakyat dan 

perkebunan besar. 

Sampai dengan tahun 1998 Dirjen Perkebunan mencatat total luas areal 

perkebunan untuk kelapa sawit, karet dan kakao yang rnenyebar di seluruh 

Indonesia masing-masing adalah 2.788.783 ha, 3.344.650 ha dan 518.022 

ha. Di lain pihak total produksi untuk masing-masing jenis tersebut adalah 

5.640.154 ton, 1.548.609 ton dan 330.858 ton. Data selengkapnya disajikan 

pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Seluruh Indonesia Menurut Wilayah 
Dan Status Penguasaan, Tahun 1998 (ha) 

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan. 1998 

lnvestasi dalam bidang perkebunan menunjukkan kecenderungan yang 

meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan dibukanya lahan baru. 

terutama di daerah Sumatera dan Kalimantan yang selama ini merupakan 

sentra produksi dalam perkebunan, karena lokasinya yang dekat dengan 

pasaran utama, yaitu Jawa. Luas areal dan produksi perkebunan pada saat 

ini belum seluruhnya produktif, dan masih banyak diantaranya yang belum 

menghasilkan. Pada tahun 1998 luas areal tanaman yang produktif untuk 

kelapa sawit adalah 1.699.478 ha, karet 2.159.192 dan kakao 518.022 ha 

atau merupakan 60,94%, 64,56%, dan 68.39% dari total areal yang ada 

untuk kelapa sawit, karet dan kakao. Data selengkapnya dari Dirjen 

Perkebunan (1998) disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Luas Tanaman Menghasilkan (TM) dan Produksi Perkebunan Seluruh 
Indonesia Menurut Status Pengusahaan (ha) 

Tanaman 

Kelapa Sawit 
TM (ha) 
Produksi (ton) 

Karet 
TM (ha) 
Produksi (ton) 

Kakao 

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V (Persero) adalah salah satu badan 

Perkebunan 
Swasta 

740.423 
2.434.902 

TM (ha) 
Produksi (ton) 

usaha yang mengelola perkebunan, yang merupakan konsolidasi dari 

Total 

1.699.478 
5.640.1 54 

Perkebunan 
Rakyat 

540.902 
1.348.163 

1.822.200 
1.181.214 

wilayah pengembangan PTP II, IV dan V yang terletak di Propinsi Riau. 

Perkebunan 
Negara 

418.153 
1.857.089 

Sumber : Oirektorat Jenderal Perkebunan. 1998 

256.208 
270.532 

Dalam kegiatan produksinya PTPN V (Persero) mengelola komoditi kelapa 

180.020 
190.324 

sawit, karet dan kakao. Luas areal tanaman kelapa sawit, karet dan kakao 

55.867 
38.583 

yang dimiliki PTPN V (Persero) sampai dengan bulan November 1999, 

156.972 
177.071 

diperlihatkan pada Tabel 5. 

2.159.192 
1.548.609 

42.214 
21.743 

Tabel 5. Luas Areal Tanaman Kelapa Sawit, Karet dan Kakao PTPN V (ha) 

354.289 
330.858 

Kelapa Sawit I 59.514 ( 56.581 
TM 53.775 1 56.581 - TClhd  I K 77R 1 - 8 L8,vr I -. , -- 

Karet 14.316 1 13.832 . ThA I Id116 I 11 R 1 7  - , ,., I , 

TBM I 
Kakao I 1.224 1 . TM 1.224 1 

Sebagai BUMN, PTPN V (Persero) tidak terlepas dari kebijakan umum 

Jumlah 
Jumlah Seluruh (inti dan 
Plasma) 

nasional tentang perkebunan yakni 1) memikul tugas ekonomi nasional 

75.054 1 70.413 

145.467 

berupa peningkatan produksi di bidang perkebunan secara efisien, 2) 

Sumber : PTPN V ,1999 
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mengemban tugas pemerataan pembangunan nasional, 3) secara tidak 

langsung memikul tugas peningkatan pendapatan masyarakat petani 

pekebun, dan 4) merupakan alat ekonomi negara dan pemerintah. Di sisi 

lain PTPN V (Persero) juga berhadapan dengan lingkungan persaingan 

bisnis yang menuntut setiap organisasi untuk semakin efisien, serta mampu 

mengalokasikan sumber daya seoptimal mungkin. 

Dengan ketiga jenis unit usaha yang dikelola, PTPN V (Persero) dituntut 

untuk selalu melakukan analisa terhadap keputusan portofolionya. Dengan 

keputusan portofolio yang tepat, yang dicirikan dari alokasi sumberdaya 

yang efektif dan efisien, diharapkan PTPN V (Persero) mampu 

mempertahankan keberadaanya tanpa meninggalkan tugas yang terkait 

dengan keblakan umum nasional perkebunan. 

B. Perumusan Masalah 

Keberadaan PTPN V (Persero) yang mengelola unit usaha kelapa sawit, 

karet dan kakao sangat ditentukan oleh pengalokasian sumberdaya pada 

ketiga unit usaha tersebut. Dengan demikian perumusan masalah dalam 

geladikarya ini disusun dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah alokasi sumberdaya PTPN V (Persero) terhadap masing- 

masing unit usaha yang dikelola ? 

2. Bagaimana posisi masing-masing unit usaha PTPN V (Persero) dalam 

matriks portofolio ? 

3. Bagaimanakah alternatif strategi bagi masing-masing unit usaha yang 

dikelola oleh PTPN V (Persero) ? 
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C. Tujuan Geladikarya 

Tujuan geladikarya ini adalah mengkaji masing-masing unit usaha PTPN 

V (Persero) dalam analisis portofolio unit usaha, sehingga dapat dibuat suatu 

formulasi strategi yang tepat untuk masing-masing unit usaha. Secara rinci 

geladikarya ini bertujuan sebagai berikut. 

1. Mengkaji alokasi sumberdaya yang telah dilakukan PTPN V (Persero) 

pada ketiga jenis unit usaha yang dikelola. 

2. Mengkaji posisi unit-unit usaha PTPN V (Persero) yaitu kelapa sawit, 

karet dan kakao dalam matriks portofolio melalui pengamatan internal 

dan eksternal perusahaan. 

3. Memberikan alternatif strategi bagi PTPN V (Persero) sesuai dengan 

posisi masing-masing unit usaha dalam matriks portofolio. 

D. Manfaat Geladikarya 

Hasil geladikarya diharapkan dapat memberikan masukan bagi PTPN V 

(Persero), berupa alternatif strategi yang sebaiknya diterapkan pada masing- 

masing unit usaha sehingga dapat meningkatkan efisiensi PTPN V (Persero) 

dalam alokasi sumberdaya yang dimiliki. Bagi penulis sendiri geladikarya ini 

bermanfaat sebagai wahana untuk mempertajam daya analisa serta belajar 

mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama ini. 

E. Ruang Lingkup 

Geladikarya ini dilaksanakan dalam ruang lingkup analisis portofolio unit- 

unit usaha di PTPN V (Persero) yang dilakukan terhadap unit usaha kelapa 

sawit, karet dan kakao. Geladikarya ini dilaksanakan sampai pada tahap 

formulasi strategi, sedangkan implementasi sepenuhnya diserahkan kepada 

manajemen perusahaan PTPN V (Persero). 
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