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Industri tepung terigu merupakan salah satu industri sl-rategis di Indonesia, 
karem selain diproyeksikan sebagai bahan pangan aIternatif utama, sesuai dengm 
program diversifikasi pangan ymg dianjurkan oleh pernerdah, tapi terlebii itu 
adatah adanya tan& dari pergeseran konsumsi masyarakat yang rnulai berubah dari 
konsumsi beras ke produk yang berbahan dasar terigu. Hal tersebut dapat terlifiat 
dari peningkatan permintaan yang cukup signirkan, baik dari rumah tangga, 
maupun industri (idustri mie instant, induslri roti, dm industri pakan ternak). 

PT. ISM Bogasari Fbur MilIs merupakan sdah satu produsen tepung 
terigu di Indonesia, dan uniuk saat ini perusahaan merupakan produsen Lepung 
terigu terbesar di dunia. Tepung terigu rnerupakan produk utama yang dihasilkan 

dengan porsi perhatian yang cukup besar, tapi sebenarnya selain tepung 
Bogasari juga mempunyai beberaga produk sampingan (by product) yang 

enyatannya mempunyai peIuang clan kesempatan besar untuk dikembangkan. 
Dalarn rangka menghadapi tingkat perubahan dengan suhu persaingan yang 

@a pemsahaan perlu melakukan pengelolaan produk-produk yang dimiliki 
dalam suatu mnajemen portofolio yang terintegrasi dengan alternatif 
sesuai dengan posisi masing-masing produk. . 

belakang masalah tersebut, maka perurn- mas* dalanl 
adalah bagairnana pasisi rnasing-masing produk ymg dimilii 

dalam matriks portofoiio, serta bagaimana impkasi strategis masing- 
sing produk tersebut. 

Geladikarya ini dilakukan dalam mang lingkup manajemen strategi, 
khususnya analisis portofoIio yang dilakukan terhadap produk-produk PT. XSM 
Bogasari Flour Mik. G e l a d i  ini merupakan suatu evaluasi dan rekomendasi, 
sedangkan imlpIementasi sepenuhnya diserahkan kepada manajemen perusahaan. 

Dalam Geladikarya ini digunakan analisis deskriptif, dengan rnetode studi 
kasus yang mengynakan data kuantitatif dan kuafitatif yang kerdiri dari data 
primer dan sekunder. Data primer diperoleh meIalui penyebctran kuesioner, 
wawancara, dan observwi langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui 
studi pustaka, laporan intern perusahaan, dm dari Aptindo (Asosiasi Pengusaha 
Tepung Terigu Indonesia). 

Beberapa implikasi strategis yang dapat dilakukan oleh perusaham sesuai , 

ortofolio produk dan alternatif strategi swot untuk masing- 
ah sebagai berikut : 
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trategi rnempertahankan diri sebagai pemimpin p a w  (SO I), dengan irnplikasi 

Melakukan riset konsumen secara berkala, terutma terhadap selera 
konsumen, sehingga pemunculan produk baru sesuai dengan trend pa= 
(strategi WTI). 
Mmpertahankan brand image (strategi S03). 
Mempertahankan kualitas prodwk (strategi So4). 
Meningkatkan promosi, khususnya pada media tv (strategi sT2). 

b. Strategi Intensive dengan irnplikasi strategis sebagai berikut : 
Strategi pengembangan pasar (market development), yang dapat diIakukan 
dengan menarnbah pasar baru, terutama menjajaki pasar rnancanegara, 
khususnya di wilayah Asia (strategi S05) .  

* Strategi penetrasi pasar (merail1 pangsa pasar ymg lebii besar), terutama 
bagi daerah-daerah yang memberikan keuntungan be=, seperti kota-kota 
di pulau Jawa (penduduk terpadat) dengan cara promosi, dm peningkatan 
mutu produk yang lebih baik (strategi so4). 
Riset terhadap manfaat produk, yang intinya rnemberikan informasi secara 
berkala terhadap masyarakat akan fimgsi produk (strategi ~ 0 2 ) .  
Pengembangan produk (product development), dengan mengembangkan 
atribrtt produk banr (rnodfiasi produk), atau mengembangkan beragam 

Strategi penetrasi pasar strate@ (Sos), yaitu berupaya meraih pasar tertentu 
yang dapat rnernberikan keuntungan yang Iebih besar bagi perusaham, 
khususnya wilayah atau bahkan negara yang berpotensi untuk dimasuki. 
Strategi pengembangan produk (strategi SOz), yaitu : 

Mengembangkan model dm ukuran produk (proJilerasr' product). 
Mengembangkan dalam beberapa thgkat mutu dan fmgsi produk. 
Mengembangkan atribut produk baru. 

c. Strategi mempertahankan kualitas produk (strategi S04), *tu dengan 
rnefakukan ekshsifitas produk. 

: ' a  
3. Bmn dan PoUard 
a. Strategi penetrasi pasar strategi (801), yaitu berupayt mrraih p a r  tertentu & 

yang dapat memberikan keuntungan yang Iebih besar bagi perusahaan, 
khususnya wiIayah atau bahkan negara yang berpotensi untuk: dimasuki. 

'U b. Sbategi pengembangan produk (strategi  SO^), yaitu : 
Mengembangkan model dm ukuran produk (profilerasr' product). 

a: g.; 
.+ Mengembangkan dalm beberapa thgkat mutu dan fungsi prod&. "- Mengembangkan atribut produk baru; misalkan dengan modifikasi 

(mengubah wama, aroma), kombinasi (mencampur, meramu produk yang 
dihasiIlcan3. 

rnempertahmkan halitas prod& (~trategi SW, yaitu dengsn 
eksklusifitas produk. 

. .. 
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akra Kembar dan Kunci &im 
Strategi perluasan lini, p g  intirlya untuk rnemperkenalkan unit produk 
tambahan dalam kategori produk yang sarna dengan merk yang sarna, tapi 
biasanya dengan tarnpilan yang baru, seperti : pemberian unsur tambahan 
(sesuai dengan st~ategi sol). 
Meningkatkan promosi, khusus untuk masing-masing merk (Cakra Kernbar, 
dm Kunci Bh) didalam upaya untuk mempertahankan kekuatan merk yang 
telah ada (sesuai dengan strategi ST2). 
Melakukan survey merk secara berkda (sesuai dengan strategi ST2). 

Dafarn mendukung rencana tindakan yang dilakukan, maka perusahaan 
telah mempersiapkan beberapa hal, antara lain dengan penyediaan dana prolnosi, 
kegiatan pengenalan produk dalarn bentuk lain (Bogasari Expo) adatah sebesar 3 % 
dari total penjuatan, seIain itu addah penyiapan sumber daya tenaga marketing 
yang berjumlah 100 orang, dan pengadaan kegiatan recruitment dan pemkrian 

kebutuhan, dm jangka 

Rencana tindakm yang diusullcan unW masing-masing produk pada m a  
adalah sebagai berikut : 

duk tepung terigu, tepung industri, serta bmn dsnpolhrd 
t konsumen, ddam upaya mengetahui infomasi pasar tentang 
ymg berada di masyarakat. 
giatan promosi mutfak perIu dilakukan, dalam upaya 

produk perusahaan, serta mempertahankm ekuitas merk 

riset terhadap daerah atau negara yang menjadi tujuan ekspor 
(penjajakan. ke Singapura). 

kan pertunjukkan atat, demo yang berkaitan dengan 

dengan lembaga pertanian untuk mencari formula 

r dan Kunci Biru 
Melakukan kegiatan promosi secara nltin untuk kedua merk tersebut, dalam 
upaya rnempertahankan i?:mage product di b e d  konsumen. 
Melakuka survey merk. 

* Mengadakan pertenwan-pertenluan dengan masyarakat dalam rangka 
mensosialisasikan prod& perusahaan. 

a: g.; 
'* 3, g: .,:.-..:-..: 
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