
 

 

 

 

1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 
Model bisnis didefinisikan sebagai kemampuan konfigurasi yang saling terkait, 

yang mengatur inti, proses dan pengelolaan interaksi dan pertukaran penciptaan nilai 

(Nenon dan Storback 2009). Pengetahuan terkait prinsip desain model bisnis 

berguna untuk perusahaan atau industri dalam meningkatkan keuntungan secara 

maksimal. Salah satu caranya dengan membandingkan model bisnis yang telah 

ada sehingga perusahaan atau industri hanya perlu modifikasi sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan perusahaan atau industri. Ada beragam model bisnis 

yang ada di industri, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks.  

Perusahan maupun industri perlu secara terus menerus berupaya menemukan 

model bisnis untuk memberikan nilai tambah (value added) untuk pelanggan dan 

pemangku kepentingan utama (Mitchell dan Coles 2003). Perubahan bisnis 

kedepan yang cepat, lebih sering, lebih ekstensif dan lebih banyak melibatkan 

pemangku kepentingan perlu diantisipasi oleh perusahaan maupun industri. Ada 

berbagai macam kajian model bisnis diantaranya dilakukan oleh Tambunan 

(2012), Lazonick dan Tulum (2011), Morris et al (2013), Brown (2012) Dunford 

R, Palmer I, Beneveniste J (2010), Daft dan Albers (2013) dan Mont et al. (2006). 

Berbagai kajian model bisnis tersebut diterapkan diberbagai industri dan 

perusahaan, akan tetapi kajian dalam industri pertambangan hanya sedikit yang 

ada demikian pula sedikit kajian model bisnis yang diterapkan di Indonesia. Salah 

satu kajian tersebut dilakukan IDH (2013) dalam mengambarkan model bisnis 

pertambangan timah di Indonesia. Model bisnis industri tambang timah yang telah 

digambarkan oleh IDH (2013) menyatakan berbagai masalah yang timbul dalam 

bidang pemerintahan, bidang komersial dan politis, bidang lingkungan, serta 

bidang sosial. Berbagai permasalahan tersebut berimplikasi terhadap industri 

pertambangan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu penelitian lanjutan untuk 

mendesain model bisnis yang lebih tepat dengan memperhatikan berbagai 

pemangku kepentingan yang ada menjadi penting di pertambangan.     

 Pertambangan merupakan salah kekayaan alam yang tidak dapat 

diperbaharui seperti minyak bumi, gas alam, batubara, dan mineral lainnya yang 

memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian Indonesia. Data dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pada tahun 2012 kontribusi barang 

tambang dan mineral memiliki kontribusi 11.93% dari Produk Domestik Bruto 

(PDB) pada tahun 2011 (BPS 2012). Tingginya kontribusi barang tambang 

mineral dalam perkembangan perekonomian Indonesia ke depan sehingga perlu 

dijaga dan dioptimalkan.  

Potensi barang tambang dan mineral di Indonesia terdiri dari batubara, 

bauksit, nikel, emas, perak, granit, biji besi, konsentrat timah dan kosentrat 

tembaga. Barang tambang dan mineral tersebut berguna sebagai pemasukan 

negara untuk keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Data dari BPS 

menyebutkan terjadi peningkatan yang signifikan terhadap PDB dari tahun 2004 

sampai dengan tahun 2011 sebesar empat kali lipat lebih dari tahun 2004. 
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Peningkatan PDB mengambarkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sejalan 

dengan kajian Brunnschweiler (2008) menyatakan adanya hubungan positif antara 

kelimpahan sumber daya alam dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, 

kelimpahan barang tambang dan mineral memiliki peran penting dalam 

perkembangan Indonesia kedepan dalam menghadapi era globalisasi dan 

persaingan perdagangan bebas.    

Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025 produk barang tambang mineral yang 

menjadi andalan adalah timah, nikel dan bauksit yang diharapkan mampu memacu 

pembangunan ekonomi Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian 2011). Berdasarkan laporan MP3EI Indonesia merupakan produsen 

ke dua timah terbesar di dunia, pemilik cadangan nikel ke empat terbesar di dunia 

dan penyimpan cadangan bauksit ke tujuh terbesar di dunia dan juga produsen ke 

empat terbesar di dunia. Dengan berlimpahnya barang tambang mineral tersebut 

diharapkan di tahun mendatang sudah dapat diproses secara lokal berdasarkan UU 

No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 33 ayat 3 

UUD 1945. 

Salah satu kelimpahan barang tambang mineral adalah mineral pasir timah 

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberadaan tambang pasir timah di 

Indonesia tersebut telah berlangsung lebih dari seratus tahun dengan cadangan 

yang cukup besar. Salah satu masalah utama perkembangan tambang mineral 

kedepan adalah persaingan penggunaan lahan dan degradasi dari kegiatan 

tambang (Casper JK 2007). Perkembangan penggunaan lahan timah dunia yang 

telah mulai dilaporkan secara berkala oleh lembaga US Geological Survey pada 

tahun 1969 secara mendetail dan perkiraan cadangan dunia (USGS 1969). 

Berdasarkan laporan US Geological Survey (USGS) pada tahun 2011 diperkirakan 

cadangan timah dunia sebesar 7.4 juta ton dengan deposit terbesar di China 3.5 

juta ton,  Amerika latin 2 juta ton, Peru 1 juta ton sedangkan di Indonesia sebesar 

900 000 ton. Cadangan timah tersebut di Indonesia diperkirakan akan habis pada 

tahun 2020 bila produktivitas tambang timah Indonesia sebesar 60 000 ton per 

tahun. Widyatmiko (2012) menyarankan bahwa produksi tambang timah yang 

optimal harus dikurangi menjadi sekitar 32 000 ton pertahun sehingga keberadaan 

tambang timah dapat dipertahankan hingga tahun 2033. Berbeda dengan negara 

penghasil timah lainnya akan masih berproduksi terus karena cadangan deposit 

yang masih tersedia cukup dan tingkat produksinya jauh di bawah Indonesia. Hal 

ini disebabkan lebih dari 90% produksinya di ekspor ke mancanegara sehingga 

Indonesia merupakan negara eksportir timah nomor satu di dunia sedangkan Cina 

mengkonsumsi hampir seluruh produksinya untuk kebutuhan domestik 

(Widyatmiko 2012). Negara Cina dan produsen lainnya dapat menyerap produk 

timah (tin ingot) yang dihasilkan untuk konsumsi dalam negeri (Kettle P 2013) 

dikarenakan industri hilir (downstream) mereka berkembang pesat, sementara di 

Indonesia belum berkembang. 

Produksi timah Indonesia yang cukup besar tersebut belum diimbangi 

dengan kemampuan untuk mengolah timah yang memiliki nilai lebih (value 

added) menjadi tin solder, tin chemical, tin plate dan tin alloy. Timah yang 

diproduksi Indonesia masih berupa balok timah (tin ingot) belum banyak diolah 

menjadi barang jadi (finish product). Ironisnya, Indonesia masih melakukan impor 
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timah jadi (finish product) dari negara-negara bukan penghasil timah seperti 

Jepang, Singapura, Malaysia, dan Republik Korea (Comtrade UN 2012; Nugroho 

A 2013).  

Ketidakmampuan Indonesia dalam mengolah dan mengelola kekayaan 

sumber daya alam yang melimpah tersebut terlihat dalam laporan World 

Economic Forum (WEF). Dalam laporan The Global Competitiviness Report 

WEF tahun 2013 mencatat posisi daya saing Indonesia berada di peringkat 38 

masih di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura (2), Malaysia (24), 

Brunei Darusalam (26) dan Thailand (37) dari 148 negara. Peringkat daya saing 

negara tersebut memberikan informasi bahwa 12 pilar dalam Global Competitive 

Index yang terdiri dari institusi, infrastruktur, lingkungan makroekonomi, 

kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar 

barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kemampuan 

teknologi, ukuran pasar, kesulitan bisnis dan inovasi di Indonesia masih rendah.  

Peringkat daya saing negara tersebut memberikan informasi agar perusahaan 

di Indonesia harus terus berupaya mengembangkan model bisnis dan strategi yang 

sesuai untuk kondisi pilar-pilar daya saing Indonesia yang belum terbangun 

dengan baik agar mampu menghadapi dunia bisnis yang sangat kompleks, cepat 

berubah dan banyak ketidakpastian. Dalam mengembangkan model bisnis dan 

strategi yang sesuai, perusahaan perlu memperhatikan berbagai pemangku 

kepentingan yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Menurut Freeman et al 

(2007) bisnis merupakan interaksi dengan seperangkat hubungan antara 

kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dalam membentuk 

kegiatan perusahaan. Interaksi dengan pelanggan, pemasok, karyawan, pemodal, 

masyarakat, dan lainnya tersebut dalam menciptakan nilai. Perlunya perusahaan 

dalam memahami bagaimana hubungan tersebut bekerja untuk keberlangsungan 

bisnis.            

Salah satu pemangku kepentingan yang menerima dampak negatif dari 

keberadaan tambang timah dan perkembangan industri timah di Indonesia adalah 

masyarakat lokal dan pemerintah daerah setempat dari kerusakan lingkungan yang 

terjadi. Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Daerah (BLHD) provinsi 

Bangka Belitung mencatat terdapat 991 buah kolong pada tahun 2006 dengan luas 

total 4 637.85 Ha, sementara itu pada tahun 2010 sekitar 65 persen dari 657 510 

hektar hutan di Bangka Belitung sudah masuk kategori kritis, rusak dan 

memperihatinkan. Kerusakan hutan yang terjadi juga telah terjadi pada hutan 

lindung yang dilakukan oleh tambang inkonvensional liar (Sidabukke 2011). 

Selain itu, dilaporkan juga bahwa semua sungai besar yang ada umumnya sudah 

tercemar terutama kekeruhan akibat partikel tanah dari pencucian pasir timah 

yang mengalir ke sungai-sungai (Badan Lingkungan Hidup Daerah Kepulauan 

Bangka Belitung, 2012). Bila terjadi kerusakan lingkungan tentu akan berakibat 

dapat merusakan pertumbuhan dan perkembangan industri tersebut (McCloskey 

dan Maddock 1994).  

Pemangku kepentingan berikutnya yang memiliki kepentingan (interest) 

adalah tambang inkonvesional atau dikenal dengan sebutan TI. Kerusakan akibat 

penambangan timah semakin meningkat terutama sejak berkembangnya 

penambangan inkonvensional tersebut (Inonu 2010). Kegiatan TI tersebut menjadi 

semakin marak sejak dikeluarkannya SK Menperindag Nomor.146/MPP/Kep/4 

/1999 tanggal 22 April 1999 bahwa timah dikategorikan sebagai barang bebas 
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(tidak diawasi) dan pencabutan status timah sebagai komoditas strategis, sehingga 

tidak dimonopoli lagi oleh satu BUMN dan dapat di eskpor secara bebas. Kajian 

Elfida (2007) diperoleh hanya terdapat 18% dari seluruh tambang timah rakyat 

yang dipetakan (164 dari 909) di Kabupaten Bangka merupakan tambang timah 

yang mempunyai status legal. Bila data tersebut dibandingkan dengan jumlah 

seluruh tambang timah rakyat yang terdata dari Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Bangka (Distamben Kab. Bangka) tahun 2005 sebanyak 1 813 

tambang timah rakyat, maka yang memperoleh status legal hanya sejumlah 9%. 

Rendahnya status perizinan tambang timah rakyat mempengaruhi terhadap 

kewajiban melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang, sebagai salah satu 

kewajiban dalam memiliki izin penambangan (Elfida 2007). Selain itu dengan 

lokasi tambang yang tidak jelas perizinannya menjadi lebih sulit untuk 

mengharuskan pelaku usaha untuk melakukan rehabilitasi lahan dan penanganan 

lahan pasca tambang.  

Kajian Elfida (2007) menyatakan rendahnya pemangku kepentingan 

usahawan tambang timah rakyat dalam mengajukan permohonan izin usaha 

tambang rakyat karena tidak terdapat sanksi yang berarti dari pemerintah daerah 

setempat berkaitan dengan usaha yang mereka lakukan dengan tanpa izin usaha. 

Lemahnya pemangku kepentingan pemerintah daerah untuk melakukan kontrol 

terhadap keberadaan tambang timah rakyat merupakan masalah yang terjadi 

dalam tata kelola pemerintah setempat. Selain hanya sedikit pelaku usaha tambang 

yang mengajukan perizinan ke pemerintah daerah, juga tidak adanya tindak lanjut 

berkaitan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan 

dengan kegiatan pertambangan seperti perda mengenai pengelolaan pertambangan 

umum dan peraturan lain yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan 

(Elfida 2007). Kajian Purba (2007) mengkonfirmasikan juga bahwa penegakan 

hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan timah oleh pemangku 

kepentingan penegak hukum di Bangka belum berjalan dengan baik.  

Permasalahan lain di industri tambang timah di Indonesia juga terkait tidak 

adanya sinkronisasi antar pemangku kepentingan pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat dalam masalah hukum dan perizinan pertambangan timah. 

Dalam implementasi dilapangan menyebabkan banyak penafsiran yang keliru dan 

berbeda, sehingga produk-produk aturan tidak sinkron di berbagai level dan sektor 

(Hayati 2011). Menurut Hayati (2011) ada empat temuan masalah hukum 

perizinan pertambangan timah di Indonesia yaitu: 

(1) Pemberian otonomi daerah, khususnya otonomi Kabupaten dan Kota sebagai 

konsekuensi dari dianutnya local democracy model dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan celah-celah penafsiran yang keliru 

di kalangan daerah otonom mengenai jumlah, jenis dan lingkup urusan 

pemerintahan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten dan Kota. Undang-

Undang tersebut diartikan bahwa kabupaten dan kota memiliki urusan 

pemerintahan dalam urusan pertambangan secara eksklusif (penuh/utuh), 

termasuk kewenangan dalam pemberian perizinan pertambangan secara luas 

dan bukan hanya dalam bahan galian golongan c saja seperti yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1986 jo. Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1967. 

(2) Lahir Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Pertambangan Umum yang mengatur bentuk perizinan yang dapat diberikan 
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dalam pengusahaan pertambangan yang disebut izin usaha pertambangan. 

Bentuk tersebut tidak dikenal dalam Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1967, 

sehingga timbulah berbagai hambatan dalam implementasinya. 

(3) Terjadilah tumpang tindih pengaturan dan ketidaksinkronan pengaturan baik 

antar kabupaten/kota maupun antara kabupaten/kota dengan Provinsi serta 

antara daerah otonom dengan Pemerintah. Hal ini ditandai dengan 

dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2001 

tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dan Keputusan Bupati Bangka 

Nomor 294/MPP/Kep/10/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan 

untuk pengolahan dan penjualan. 

(4) Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 kewenangan perizinan 

pertambangan diberikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota 

sesuai kewenangan masing-masing, berarti tidak sesuai dengan konsep 

desentralisasi. Hal tersebut menyisakan persoalan dalam rangka konversi dari 

Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 

Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009. 

Perebutan kekuasaan antar pemangku kepentingan untuk sumber daya timah 

juga menjadi permasalahan di industri tambang timah di Indonesia. Era peralihan 

dari sistem monopoli ke pasar bebas telah menimbulkan banyak gejolak, Adanya 

tarik menarik kepentingan dalam penguasaan lahan tambang timah di Bangka 

Belitung telah berlangsung ketika peralihan diantara pemangku kepentingan yang 

berkuasa (Hendra 2012).  Konflik antar departemen di pusat, antar pusat dan 

propinsi, antar propinsi dan kabupaten, antar perusahaan timah yang dulunya 

memonopoli penambangan dengan perusahaan-perusahaan yang baru muncul 

setelah era reformasi, dan pertambangan rakyat (Erman 2007). Konflik-konflik itu 

berlapis-lapis banyak, tidak sekedar konflik bisnis, juga konflik politik dan 

kekuasaan dan masing-masing mencap diri legal. Mencari argumentasi pada 

masalah hukum dan peraturan-peraturan demi untuk struktur kekuasaan dan 

politik penguasaan (Erman 2007; Resourdarmo et al 2009). 

Permasalahan lain yang dialami pemangku kepentingan masyarakat lokal 

adalah masalah sosial. Perusahaan tambang timah diragukan terhadap peran serta 

dalam memajukan masyarakat lokal (Azis dan Salim 2005) dan industri 

pertambangan sangat erat dengan kemiskinan, terutama di daerahdaerah yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan eksploitasi tambang (Jatam 2005). Hasil 

evaluasi dari tim Bank Dunia berpendapat bahwa kegiatankegiatan tambang 

kurang memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan masyarakat lokal 

(EIR  2003). Lebih jauh lagi, kegiatan tambang di berbagai tempat tidak saja 

dicurigai tidak berkontribusi dalam memajukan masyarakat lokal, tapi juga 

memicu berbagai konflik sosial ekonomi (Resosudarmo dan Subiman 2010; 

Erman 2013). 

Pengelolan usaha pertambangan timah seharusnya juga mengacu pada 

Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bumi, air 

dan kekayaan alam dikuasi negara untuk kemakmuran masyarakat (Batubara M 

2013). Bukan hanya untuk kepentingan sebagian pemangku kepentingan yang 

berkuasa saja. Pemerataan kesejahteraan dan kesempatan bagi seluruh pemangku 

kepentingan perlu menjadi perhatian khusus dalam industri tambang timah di 

Indonesia. Selain itu perlu adanya transformasi yang berkelanjutan provinsi 
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Bangka Belitung terhadap industri tambang timah yang dimiliki saat ini 

(Megawandi Y 2013).        

  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas ada beberapa masalah yang di hadapi 

industri tambang timah di Indonesia yaitu hilirisasi industri yang belum 

berkembang (Widyatmiko 2012), kerusakan lingkungan (Sapanli 2009; Inonu 

2010; BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012; Walhi 2013), tambang 

inkonvensional liar (Elfida 2007; Sapanli 2010), hukum dan perizinan tambang 

timah yang tumpang tindih (Purba 2007; Hayati 2011; Bastida dan Paramita 

2013), permasalahan sosial (Aziz dan Salim 2005; Zulkarnaen et al 2005; Erman 

2007; Resosudarmo dan Subiman 2010), kerusakan hutang lindung (Sidabukke 

2011) dan permasalah lainnya. Permasalahan yang komplek tersebut saling 

berhubungan dan  terkait antar pemangku kepentingan satu dengan yang lainya 

dalam industri tambang timah di Indonesia. Permasalahan tersebut juga dapat 

dipengaruhi atau berakibat pada pemangku kepentingan lain yang terlibat.  

Keterkaitan pemangku kepentingan dan adanya berbagai kepentingan dari 

pemangku kepentingan akan  mempengaruhi jalannya industri tambang timah di 

Indonesia. Salah satu bukti nyata adalah keberadaan TI liar. Disatu sisi 

kebaradaan TI liar menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, disisi lain 

menyebabkan kelebihan pasokan pasir timah yang menyebabkan harga timah 

turun drastis. Keberadaan TI liar menurut Erman (2007) bukan hanya masalah 

terdaftar atau tidak terdaftar, tapi lebih rumit, karena menyangkut hubungan 

kekuasaan dan pertentangan kepentingan antara pemangku kepentingan dan di 

dalam pemangku kepentingan sendiri serta masyarakat dalam upaya mereka untuk 

mendapatkan akses ke sumber daya timah. 

Harga timah yang turun drastis menyebabkan potensi keuntungan industri 

turun bahkan dapat menyebabkan kerugiaan bagi industri tersebut. Bisnis perlu 

mengantisipasi kondisi-kondisi tersebut. Salah satunya cara dengan meningkatkan 

nilai dalam industri tersebut. Peningkatan nilai tersebut dapat diselaraskan dengan 

model bisnis yang tepat untuk meningkatkan potensi keuntungan dalam industri.    

Dengan berbagai tingkat kepentingan (interest) dan kekuatan (power) dari 

para pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri tambang timah, bisnis 

perlu memperhatikan pengaruh berbagai pemangku kepentingan tersebut dalam 

mempengaruhi bisnis yang dijalankan. Untuk itu perlu kajian yang komprehensif 

untuk merumuskan strategi yang tepat dengan mengakomodasikan berbagai pihak 

yang berkepentingan (pemangku kepentingan) sehingga dapat menyelesaikan 

permasalahan yang ada di industri tambang timah di Indonesia. Selain hal tersebut 

bisnis perlu juga meningkatkan potensi keuntungan dengan merancang desain 

model bisnis yang tepat dengan peningkatan nilai dalam industri.   

Pendekatan kajian ini dilakukan dengan pendekatan manajemen pemangku 

kepentingan dengan analisis secara mendalam dan komprehensif terhadap industri 

tambang timah. Manfaat dari pendekatan ini dapat mengelola konflik yang terjadi 

antar pemangku kepentingan, peningkatan ekonomi, peningkatan harga penjualan, 

dan pengurangan risiko industri yang besar sehingga dapat memungkinkan bisnis 

untuk memecahkan masalah yang kompleks. Selain hal tersebut industri perlu 
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menciptakan nilai untuk meningkatkan potensi keuntungan dan pertumbuhan 

dalam industri dengan merancang model bisnis yang tepat.    

Pertanyaan manajemen dalam disertasi ini adalah Bagaimana model bisnis 

dan  strategi dalam  industri tambang timah di Indonesia?  Pertanyaan penelitian 

yang lebih mendetail sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi manajemen pemangku kepentingan dengan 

memetakan tingkat kepentingan (interest), kekuatan (power) masing-

masing pemangku kepentingan di industri tambang timah di Indonesia? 

2. Bagaimana model bisnis yang tepat dalam industri tambang timah di 

Indonesia? 

3. Bagaimana merumuskan strategi dalam industri tambang timah di 

Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Memetakan masing-masing pemangku kepentingan terhadap tingkat 

kepentingan (interest) dan kekuatan (power) dalam industri tambang timah 

di Indonesia 

2. Membandingkan dan merancang model bisnis yang sesuai di industri 

tambang timah di Indonesia untuk meningkat potensi keuntungan industri 

dengan peningkatan nilai industri.  

3. Merumuskan strategi dalam industri tambang timah di Indonesia untuk 

mengelola konflik yang terjadi antar pemangku kepentingan, peningkatan 

ekonomi, peningkatan penerimaan negara, peningkatan penjualan dan 

pengurangan risiko    

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki kebermanfaatan mencari solusi terhadap masalah 

industri tambang timah terkait perbedaan kepentingan antar pemangku 

kepentingan yang ada di Indonesia dengan memuaskan pemangku kepentingan. 

Perancangan model bisnis berguna juga untuk meningkatkan potensi keuntungan 

industri dengan peningkatan nilai di industri tambang timah. Desain model bisnis 

dan strategi tersebut yang menyeluruh antar pemangku kepentingan yang terlibat 

dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan atau industri untuk 

menjalankan binis yang berkelanjutan.   

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruangan lingkup penelitian dibatasi pada industri tambang timah di 

Indonesia studi kasus Provinsi Bangka Belitung. Fokus penelitian ini pada 

manajemen pemangku kepentingan, merancang model bisnis dan merumuskan 

strategi yang tepat di industri tambang timah di Indonesia. 
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1.6 Kebaharuan  

Penelitian komprehensif tentang model bisnis dan strategi dalam industri 

tambang timah di Indonesia belum ada dengan pendekatan manajemen pemangku 

kepentingan. Kebaharuan dari penelitian ini adalah menghasilkan terobosan baru 

dalam mengatasi permasalahan dan pengelolaan konflik kepentingan antar 

pemangku kepentingan di industri timah dengan model bisnis serta mencari 

strategi yang sesuai di industri tambang timah di Indonesia. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Manajemen Pemangku kepentingan    

Dunia bisnis saat ini sangat kompleks, cepat berubah dan banyak 

ketidakpastian. Kompleksitas dunia bisnis disebabkan adanya jaringan 

interkoneksi dari pelanggan, pemasok, masyarakat, karyawan, dan pemodal yang 

berpengaruh bagi pencapaian keberhasilan perusahaan (Freeman et al. 2007). 

Jaringan interkoneksi tersebut merupakan interaksi dengan seperangkat hubungan 

antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dalam 

membentuk kegiatan perusahaan. Interaksi yang terjadi dengan pelanggan, 

pemasok, karyawan, pemodal, masyarakat, dan lainnya tersebut dalam upaya 

perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added). Dengan demikian 

perlunya perusahaan dalam memahami bagaimana hubungan tersebut bekerja 

untuk keberlangsungan bisnis. Apabila perusahaan yang hanya mengelola bagi 

pemegang saham saja dengan mengorbankan pemangku kepentingan lainnya 

berakibat tidak dapat mempertahankan keberlanjutan bisnisnya dalam jangka 

panjang. 

 Teori yang menjelaskan interaksi dan interkoneksi berbagai pemangku 

kepentingan tersebut dikenal dengan teori pemangku kepentingan. Asal-usul dari 

teori pemangku kepentingan bermula pada tahun 1984. Pada saat itu, Freeman 

mendefinisikan pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai kelompok atau 

individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan 

organisasi (Freeman 1984:46). Secara garis besar teori pemangku kepentingan 

berfokus pada hubungan antara bisnis dan kelompok-kelompok dan individu yang 

dapat mempengaruhi atau dipengaruhi olehnya (Smudde dan Coutright 2011). 

Secara umum dari pemangku kepentingan terdiri dari pemegang saham dan 

investor lainnya, karyawan, pemasok, pelanggan, masyarakat dan pemerintah. 

Walaupun demikian, definisi yang berbeda diberikan oleh beberapa penulis lain 

seperti terangkum dalam Tabel 1. Menurut Figar dan Figar (2011:2) ”pemangku 

kepentingan mengikuti dengan dua konsep yaitu a) pemangku kepentingan 

sebagai  individu atau kelompok yang mempengaruhi perusahaan atau tergantung 

pada perusahaan, b) konsep berikutnya pemangku kepentingan membuat beban 

atau membawa manfaat bagi perusahaan”.  

Keberadaan pemangku kepentingan tertentu dapat juga mempengaruhi 

dalam keberlanjutan operasional perusahaan. Salah satu contoh adalah keberadaan 

pemangku kepentingan konsumen perlu diperhatikan perusahaan agar seusai 

dengan permintaan pasar. Perusahaan yang tidak memperhatikan kebutuhan dan 

keinginan konsumen lambat laun akan ditinggalkan oleh konsumen tersebut. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




