
I. PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Hampir di seluruh dunia perusahaan Pos (Postal Service) mengalami 

lambatan bisnis sebagai dampak perkembangan teknologi elektronik. 

ieknologi informasi menjadi salah satu kriteria bagi kemajuan 

~erusahaan. Namun, di sisi lain juga dapat mengakibatkan instabilitas 

zrhadap bisnis suatu perusahaan. Maraknya penggunaan Internet dan 

mobile phone yang mendorong komunikasi lisan melalui telepon atau 

tertulis (e-mail dan Short Message Service), berdampak pada bisnis jasa 

pengiriman pos Pasar jasa layanan pos mengalami tekanan berat dengan 

hadirnya jasa surat elektronik dari internet (internet based email services) 

dan jasa telepon yang memungkinkan setiap individu dapat berhubungan 

dari mana dan kapan saja. 

Dampak dari kemajuan Teknologi lnformasi (TI) j l~ga dihadapi 

banyak kantor pos di dunia. Beberapa perusahaan jasa pengiriman pos 

ternama seperti US Postal Service (Amerika Serikat), Consignia (Inggris), 

La Poste (Prancis), Correo Argentino dan Posten AB (Swedia) mengalami 

kerugian yang sangat signifikan selama beberapa tahun terakhir, 

penyebabnya sama yaitu terimbas kemajuan teknologi (Boon, 2004) 

Penurunan tersebut terjadi di seluruh dunia akibat meningkatnya 

penggunaan bill online sehingga penurunan kiriman via kantor pos turun - 
83 prosen tahun 1997 dan turun 5 prosen pada tahun 2002. Puncak 

pengiriman barang-barang pos menurut penelitian Universal Postal Union - 



(UPU) mencapai puncaknya pada tahun 2001. Secara internasional terjadi 

penurunan 5.1% tahun 2003 atau sekitar 6 miliar rupiah. Akhir tahun 2004 

xdapat lebih dari 190 anggota perusahaan pos umumnya milik negara 

ang tergabung di dalarn UPU yang didirikan tahun 1874, organisasi 

?rsebut membantu kerjasama antar operator pos di seluruh dunia (Boon, 

2004). Beberapa contoh pendapatan pos berdasarkan produk tahun 2003 

dapat dilihat pada Tabel 1. Walaupun terdapat penurunan jumlah kiriman 

surat, namun pada bisnis tertentu terdapat peningkatan pengiriman 

terutama akibat dari promosi (advertising) sejalan dengan tumbuhnya 

perekonomian Negara. 

Tabel 1. Pendapatan Pos berdasarkan Produk Tahun 2003 

Sumber : Boon (2004) 

Untuk mengatasi permasalahan yang melanda bisnis pos dunia, 

maka kantor pos beberapa negara mencoba bertahan sekaligus . 
berkembang dengan melakukan transformasi bisnis yang di dalamnya 

terkandung strategi kemitraan atau aliansi. Kantor Pos di beberapa 
- 



belahan dunia yang berhasil menjalankan transformasi bisnisnya antara 

lain Brazil dan Belanda. 

Kantor Pos Negara Brazil telah melakukan aliansi strategis antara 

Kantor Pos Nasional "Correios" dengan salah satu bank swasta, dan 

dikenal dengan nama "Banco Postal". Adapun strategi dan program yang 

telah dilakukan antara lain sebagai berikut (Boon, 2004) : 

- Adanya kebijakan aliansi strategi tahun 1996-1997 dilanjutkan dengan 

dilakukan studi kelayakan 1998-1 999 

- Pilot project dengan mengembangkan jaringan an-organic yaitu 

pembukaan outletsebanyak 36 kantor (April 2000-April 2001) 

- Perubahan perijinan dari kantor Pos menjadi bank koresponden (Maret 

2001), mendapat ijin operasional sebagai "Banco Postal" (Juli 2001) 

- Pembukaan outlet di 1000 lokasi kantor pos sekaligus dengan 

penawaran produk VISA electron card, dan tabungan, giro dan 

deposit0 (Maret 2002). 

- Melakukan strategi pengembangan produk atau layanan lainnya antara 

lain : Pembayaran Pensiun, Asuransi, Pegadaian dan lain-lain. 

PT.Pos lndonesia (Persero) dalam menghadapi persaingan juga 

telah melakukan kerjasama terintegrasi dengan PT.Bank Negara 

lndonesia (Persero) Tbk. yaitu dengan memberikan layanan perbankan 

melalui jaringan PT Posindo. Aliansi strategis antara Posindo dan BNI . 
mencakup pengembangan produk tabungan Tenaga Kerja lndonesia 

(TKI). Kerja sama tersebut bertujuan membentuk sinergi di antara dua - 



kekuatan perusahaan dalam bidang usaha yang berbeda berdasarkan 

kornpetensi masing-masing sehingga rnemberikan win-win solution. 

'osindo adalah perusahaan dengan kekuatan layanan jasa pos dan giro 

aik di dalam rnaupun di luar negeri, sernentara BNI merupakan bank 

?rkemuka dengan jaringan terluas dengan beragarn layanan dan produk 

perbankan yang lengkap. (PT.Pos lndonesia, 2005) 

Tantangan bisnis PT.Pos lndonesia (Persero) sebagai salah satu 

penyedia jasa layanan pengiriman barang dan layanan kornunikasi ke 

depan akan semakin berat, yang ditandai dengan perubahan lingkungan 

bisnis yang cepat dan dinamis. Selain itu didorong juga oleh perubahan 

teknologi, regulasi dan kebijakan pemerintah, dinamika lingkungan 

ekonomi makro, pergeseran pasar, agresivitas gerak pesaing, serta 

berubahnya perilaku pelanggan. 

Di lain pihak, PT.Pos lndonesia (Persero) harus menjalankan fungsi 

sebagai public service obligation (PSO). Dengan demikian perusahaan 

dalam keadaan untung atau rugi, fungsi operasional tetap harus 

dijalankan. Di sisi lain PT.Pos lndonesia (Persero) juga dituntut membiayai 

sekitar 2.600 kantornya yang secara komersial tidak menguntungkan atau 

berada dalam posisi merugi. Secara kalkulasi bisnis pun tidak 

menghasilkan keuntungan. 

Oleh karena itu laba operasional pun terus berkurang untik 

membiayai Public Service Obligation (PSO). Tahun 2003 sekitar Rp.2 . 
rniliar berkurang drastis dibanding dengan tahun 1998 yang mencapai 

Rp.195 miliar. Tagihan di atas sebenarnya dapat menjadi sumber 

- 



pendanaan bagi perusahaan PT.Pos lndonesia (Persero) dalam 

menjalankan fungsi komersial ataupun PSO. Karena itu, piutang 

pemerintah yang dibayar pada 2003 sebesar Rp.80 rniliar, dan tahun 2004 

sebesar Rp.115 miliar, serta sisanya sekitar Rp.70 miliar, dibayar 

pemerintah pada akhir tahun 2005, cukup rnernbantu biaya operasional 

perusahaan (PT.Pos lndonesia, 2004). 

Penurunan bisnis pada perusahaan jasa pos (postal service) tersebut 

diakibatkan oleh perrnintaan akan layanan pos yang menurun ditandai 

dengan menurunnya pendapatan, tertinggalnya teknologi, dan terjadi 

inefisiensi akibat beban operasi yang tidak seimbang. Tiga faktor tersebut 

layaknya sebuah "vicious circle" seperti diilustrasikan pada Garnbar 1. 

Untuk keluar sekaligus memutus "vicious circle" tersebut, PT.Pos 

lndonesia (Persero) harus menggeser bisnisnya dari bisnis tradisional ke 

bisnis finansial. Pergeseran bisnis Pos tersebut akan merupakan suatu 

keberhasilan dari transformasi bisnis pada era persaingan pasar di sektor 

bisnis pos. 

PT.Pos Indonesia 
mengalami penurunan Investasi pada PT.Pos 
pangsa pasar Indonesia terbatas 
Tidak kompetitif Tidak ada modal 
"cost ineficient" 

Butuh terobosan akan 
- Jasa Layanan baru 
- Modal segar 

. 
pangsa pasar Indonesia terbatas 
Tidak kompetitif Tidak ada modal 
"cost ineficient" 

Tidak ada kebijakan prioritas, 
Kualitas layanan rendah 

Garnbar 1. Bisnis pos terjebak di dalarn "vicious circle" (Boon, 2065) 



Program transformasi bisnis PT.Pos Indonesia (Persero) tersebut 

diharapkan dapat mernberikan garnbaran kontribusi perusahaan kepada 

pemerintah, peningkatan kesejahteraan karyawan, serta peningkatan 

~endapatan yang dapat dilihat pada Garnbar 2. 

Mernbangun landasan yang kokoh 

Memetakan untuk tumbuh secara berkeianjutan. 
perrnasalahan dan . Mernperkokon jaringan d~str'o~s' 
menetapkan online syslem serla SBU 

visinya yaitu penyedia 
Jasa Pos Bernilai tinggi 
dengan daya saing 
global 

Target Kine rja 
Th.2007 
Rp.3,7 Triiiun 

prioritas Membangun aliansi strategis 

Redefinisi Visi, Misi. (non-organic) dg pihak ketiga. lmplementasi mesin-mesin 
Strategi dan Target penghasii keuntungan, 

Memuilhkan 
Target Kineja Th.2004 "- . .,>,:... 

kepercayaan dan 

Konsolidasl : 

Garnbar 2. llustrasi Tahapan Transforrnasi Bisnis Tahun 2003-2007 
(FT.Pos Indonesia, 2004) 

Tahun%2003 adalah Tahapan Konsolidasi, dimana PT.Pos lndonesia 

(Persero) telah memetakan atau mendifinisikan permasalahan sekaligus 

rnenetapkan prioritas, dilanjutkan pada tahun 2004-2005 yaitu Tahapan 

Revitalisasi yang rneliputi rnemperkuat sistern jaringan online serta 

membangun aliansi strategis (non-organic) dengan mitra bisnis lainnya. 

Selanjutnya pada tahun 2006-2007 memasuki Tahapan Pertumbuhan . 
yaitu dengan mengirnplementasikan program-program yang telah 

direncanakan. - 



1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, rnaka rurnusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor eksternal dan internal apa yang rnernpengaruhi PT.Pos 

lndonesia (Persero) di tengah perubahan lingkungan global. 

. Alternatif strategi apa saja yang dapat dilakukan oleh PT.Pos 

lndonesia (Persero) untuk rnenghadapi persaingan yang sernakin 

kompetitif dalarn bisnis pos. 

3. Bagairnana PT.Pos lndonesia (Persero) rnengirnplernentasikan 

strategi aliansi dalarn rnernenangkan persaingan. 

1.3 TUJUAN 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan internal yang 

rnernpengaruhi posisi bersaing PT.Pos lndonesia (Persero) 

2. Menganalisa alternatif strategi ,yang akan dilakukan PT.Pos 

lndonesia (Persero) dalarn rnenghadapi persaingan yang sernakin 

kompetitif dalarn bisnis pos. 

3. Menganalisa irnplernentasi Strategi aliansi yang dilakukan PT.Pos 

lndonesia (Persero) dalarn rnenghadapi persaingan di sektor bisnis 

Pos. . 



1.4 MANFAAT 

Transforrnasi Bisnis PT.Pos lndonesia (Persero) rnerupakan jabaran 

dan acuan dasar dalarn implementasi visi, misi, strategi, dan kebijakan 

korporat sampai dengan tahun 2007. Pertirnbangannya adalah bahwa 

konsep Transforrnasi Bisnis sebagai strategi penyehatan korporat, yang 

dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan fungsi-fungsi korporat, untuk 

mencapai sasaran Perusahaan sebagairnana diamanatkan dalam Master 

Plan BUMN oleh Pemegang Saham. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. PT.Pos lndonesia (Persero) dapat melaksanakan alternatif strategi 

yang direkomendasikan dalam memujudkan visi, misi perusahaan. 

2. Melaksanakan rencana dan langkah kerja Aliansi bisnis Strategis 

sehingga diharapkan akan memberikan nilai tambah sekaligus solusi 

dalam rnenghadapi persaingan di sektor bisnis Pos 

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang hendak rnelakukan 

pengembangan penelitian di bidang aliansi bisnis Strategis. 

1.5 ,RUANG LINGKUP 

Penelitian ini mencakup lmplementasi aliansi strategid yang 

terintegrasi antara Pos dengan BNI yaitu memberikan layanan perbankan 

melalui jaringan Posindo dengan pembukaan lima outlet Pos BNI sebagai 

pilot project, antara lain Kantor Pos Tebet - Jakarta Selatan, Pos Pusaka 

Negara - Subang, Pos Palirnanan - Cirebon, Pos Pare - Kediri, dan Pos 

Dampit - Malang. - 




