
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Terbentuknya proses kolaborasi diyakini menjadi salah satu tantangan bagi 

pengelolaan bisnis dalam organisasi. Hal ini terkait dengan adanya kerjasama 

dan inisiatif bersama yang muncul diantara beberapa organisasi yang terkait 

dengan proses kolaborasi. Simatupang dan Sridharan (2002) menyebutkan, 

karena perumbuhan ekonomi organisasi skala besar memulai kolaborasi dengan 

kepentingan bersama disekitar, kemudian berubah menjadi industri besar dan 

saat ini berubah menjadi bentuk kolaborasi berfokus pada kepentingan yang 

memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri. Menurut penelitian Transport 

Intelligence (2011) menunjukkan bahwa lebih dari 90% perusahaan manufaktur 

akan menerapkan inisiatif kolaborasi dalam bisnisnya. Strategi kolaborasi dinilai 

dapat meningkatkan efisiensi diantara rantai pasok organisasi (Blome et al. 

2013). 

Strategi kolaborasi dinilai memberikan solusi bagi permasalahaan suatu 

organisasi untuk menciptakan efisiensi dalam proses binis berjalannya. Menurut 

Bagire dan Namada (2013) organisasi yang memiliki perencanaan strategis akan 

menghasilkan keselarasan yang lebih baik dibandingkan yang tidak, untuk 

beberapa perusahaan, biaya logistik merupakan hal yang signifikan dari total 

biaya produksi, sehingga banyak perusahaan selalu melakukan perbaikan dalam 

prosesnya (Christoper 2011), sehingga hal ini dapat diimplementasikan pada 

Pertamina Direktorat Gas selaku perusahaan induk yang membawahi tujuh Anak 

Perusahaan (AP) dalam pengelolaan bisnisnya yang dimasing-masing AP 

tersebut terdapat proses logistik untuk pengadaan barang yang akan memberikan 

manfaat lebih dalam pengelolaan prosesnya. 

Pertamina mencatatat penurunan penjualan dan pendapatan usaha lainnya 

linear sebesar 55%. Keadaan terburuk terjadi pada transisi tahun 2014 ke tahun 

2015 dengan nilai penjualan yang merosot tajam sebesar 38,682 juta dollar USD. 

Hal ini tentu saja berpengaruh juga terhadap laba bersih yang diterima. 

 

 
Sumber: Laporan Laba Bersih Tahunan PT Pertamina (Persero) 2015 

Gambar 1 Laba Bersih Pertamina Tahun 2013 hingga 2015 
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Grafik diatas menunjukkan penurunan laba bersih yang cukup signifikan 

yang dialami oleh Pertamina dari tahun 2013 hingga 2015 linear sebesar 45 %. 

Terlihat pada Gambar 2 terjadi penurunan laba bersih Direktorat Gas yang 

dimulai sejak tahun 2014, sedangakan dari tahun 2014 hingga 2015 terjadi 

penurunan laba bersih sebesar 591 juta USD. Penurunan laba bersih Pertamina 

kemudian berdampak pada satuan direktorat yang berada didalam perusahaan. 

Terkait dengan pilihan solusi untuk mempertahankan laba perusahaan 

disaat harga minyak dan gas bumi mengalami penurunan harga baik di pasar 

dunia maupun lokal, secara ekonomi dapat dilakukan beberapa pilihan seperti 

merujuk dengan teori ekonomi yang berlaku. Nicholson (2001) menyatakan 

bahwa efisiensi dibagi menjadi dua pengertian. Pertama, efisiensi teknis yang 

menjelaskan mengenai proses produksi dapat menghasilkan output tertentu 

dengan meminimalisasi sumber daya. Kedua, efisiensi ekonomis (cost efficiency) 

yaitu bahwa pilihan apapun teknik yang digunakan dalam kegiatan produksi 

haruslah yang meminimumkan biaya dan kegiatan produksi perusahaan akan 

dibatasi oleh garis anggran yang dimiliki oleh perusahaan tersebut alam hal ini 

munculnya opsi untuk melakukan efisiensi dengan efisiensi ekonomis untuk 

meminimumkan biaya yang timbul saat produksi berlangsung. 

Pilihan lainnya adalah dengan menaikan harga sehingga mendapatkan 

keuntungan yang lebih tinggi, namun melihat pasar Pertamina dalam pasar 

Oligopoli yang memiliki beberapa kompetitor dengan produk sejenis, dimana 

pada tahun 2001 Pertamina tidak lagi menjadi perusahaan monopoli yang 

menguasai pangsa pasar minyak dan gas. Dalam pasar produksi gas, Pertamina 

Direktorat Gas memiliki kompetitor sejenis yaitu PGN pada sektor hilir atau 

penjualan, sehingga merubah pasar menjadi oligopoli yang merupakan salah satu 

jenis dari pasar persaingan sempurna. Dalam hal ini jika pasar oligopoli hanya 

terdiri dari dua perusahaan saja. Walaupun pasar dari sektor gas dapat 

dikategorikan sebagai pasar oligopoli namun kenyataannya produk yang dijual 

dari Pertamina Direktorat Gas merupakan sumberdaya yang dikuasai oleh negara 

sehingga ada regulasi tertulis yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 yang 

menyatakan Ketentuan dan tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Seta 

Harga gas Bumi yang disebutkan bahwa gas bumi sebagai sumber daya alam tak 

terbarukan, pemanfaatannya perlu diatur secara berkesinambungan melalui 

kebijakan penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga yang ditunjukan untuk 

mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Sebagai hasilnya Menteri ESDM melakukan evaluasi 

penetapan harga gas bumi tertentu setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan 

mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri (KEMENESDM 2016), 

oleh karena itu pilihan untuk mempertahankan laba pada perusahaan minyak dan 

gas adalah pilihan yang hampir mustahil dijalankan. Atas dasar tersebut maka 

pilihan untuk melakukan bentuk efisiensi ekonomis adalah hal yang paling 

memungkinkan untuk saat ini. 

Direktorat Gas Pertamina adalah salah satu direktorat dibawah naungan 

Pertamina yang mengelola hasil gas bumi dan baru memasuki tahun keempat 

dalam perjalanan operasinya. Dalam laporan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan (RKAP) terlihat adanya penurunan laba bersih. Faktor penurunan 

laba bersih ini disebabkan oleh naiknya biaya operation and maintenance 
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(O&M) Direktorat Gas sebesar 43 juta USD atau naik sekitar 553% dari 

pembiayaan tahun 2015 meliputi biaya untuk pembuatan proyek baru, 

pengelolaan proyek yang sedang berjalan dan dampak dari selisih kurs rupiah 

yang melemah terhadap mata uang USD. Hal ini membuat Pertamina dengan 

dibantu seluruh direktoratnya untuk menggalakkan efisiensi di semua lini, 

sejalan dengan penetapan lima pilar strategi prioritas perusahaan yang 

dicanangkan oleh Direktur Utama Pertamina pada tahun 2015, dimana penerapan 

strategi ini merupakan program perencanaan perusahaan untuk mencapai tujuan 

perusahaan dengan memaksimalkan keunggulan bersaing dan meminimasi 

kelemahan pada perusahaan (Wheelan dan Hunger 1995). 

 
Sumber: Summary Usulan RKAP Direktorat Gas 2015 

Gambar 2 Laba Bersih Direktorat Gas Tahun 2013 - RKAP 2016 

 

Dibutuhkan adanya kebijakan baru untuk mengantisipasi naiknya biaya 

operation & maintenance yang berakibat mengikisnya laba perusahaan. Melihat 

peluang yang ada, muncul inisiatif untuk melakukan efisiensi dengan 

menerapkan konsep kolaborasi pada operasi pembelian dan pengiriman barang 

pada proyek-proyek berjalan yang dikelola oleh Anak Perusahaan (AP) 

Pertamina. Anak Perushaan (AP) Pertamina adalah badan usaha berbentuk 

perseroan terbatas atau bentuk lain yang sejenis dengan perseroan terbatas, di 

mana seluruh atau lebih besar dari 50% sahamnya dimiliki oleh Pertamina dan 

lembaga pemerintahaan atau sejenis (PEG Pertamina 2015). 

Pertamina Direktorat Gas memiliki lima AP yang bernaung dibawahnya, 

bidang bisnis masing-masing disesuaikan dengan Anggaran Dasar (AD) 

pembentukkan perusahaan. Dilihat dari kelima bidang bisnis diatas dapat 

diklasifikasikan bahwa ada empat AP yang memiliki bidang bisnis sejenis yang 

bergerak dalam pemrosesan gas bumi Liqufied Natural Gas (LNG) yaitu: PT 

Arun NGL, PT Badak NGL, PT Donggi Senoro LNG, dan PT Pertamina Gas. 

Dari keempat AP tersebut hanya bisa diambil tiga perusahaan dikarenakan PT 

Arun NGL memiliki status tidak aktif yang berarti perusahaan tersebut sudah 

dalam tahap likuidasi dan tidak beroperasi kembali. PT Nusantara Regas tidak 

dikategorikan menjadi perusahaan memiliki jenis bisnis yang sama dikarenakan 

PT Nusantara Regas bergerak dalam bidang bisnis berbeda, yaitu mengadakan 

fasilitas penyimpanan dan regasifikasi terapung, hal ini mengakibatkan 
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berbedanya jenis kebutuhan baik dari sisi material maupun suku cadang yang 

dibutuhkan. 

Sebagai hasilnya AP yang akan diteliti adalah tiga entitas yaitu PT Badak 

NGL, PT Donggi Senoro LNG, dan PT Pertamina Gas yang diketahui memiliki 

bidang bisnis sejenis. Karena memiliki bidang bisnis yang sejenis, maka ketiga 

AP tersebut diidentifikasi memiliki kesamaan kebutuhan baik barang-barang 

terkait material dan suku cadang. Pengadaan barang dan jasa sangat penting pada 

perusahaan minyak dan gas, karena hal ini merupakan titik paling ujung pada 

kegiatan migas (Nugroho dan Vanany 2013). Menurut Pedoman Pengadaan 

Barang/Jasa Pertamina No. A-001/K220300/2015-S9 Revisi Ketiga, dijelaskan 

bahwa Sistem Kontrak Delivery memperbolehkan adanya Kontrak Pengadaan 

Bersama (Join/Sharing Contract) yang merupakan kontrak antara beberapa unit 

kerja atau beberapa proyek dengan Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk 

menyelesaikan pekerjaan sesuai program dengan pendanaan bersama, yang 

dituangkan dalam kesepakatan. Kontrak Pengadaan Bersama dituangkan apabila 

memiliki kesamaan kepentingan dari beberapa unit kerja untuk mempercepat 

proses dan penghematan biaya (Wahyudi dan Imam 2010). 

 

 

Perumusan Masalah 

Porter’s Generic Value Chain yang menjelaskan bahwa aktivitas utama 

yang ada pada perusahaan terdiri dari lima aktivitas yaitu: inbound logistics, 

operations, outbound logistics, marketing & sales, dan service (Hollander et al. 

2000). Dalam proses inbound dengan aktivitas pendukung procurement yang 

berlangsung pada tiga AP gas ini masih dilaksanakan secara sendiri-sendiri, 

walaupun material/suku cadang yang dibutuhkan hampir sama satu sama 

lainnya. Dengan adanya proses tersebut dirasa tidak efektif dan efisien jika 

dikerjakan secara sendiri-sendiri atau terpisah. Melihat peluang yang ada, 

penelitian akan mencoba untuk menerapkan kolaborasi pembelian dalam satu 

rangkaian proses untuk dugaan hasil yang lebih optimal. 

Kesamaan model bisnis untuk proses pengadaan akan disatukan prosesnya 

sehingga tidak ada duplikasi proses yang berjalan. Proses pengadaan barang 

yang memiliki kriteria dengan kesamaan kebutuhan dan frekuensi kebutuhan 

yang hampir sama akan dikolaborasikan oleh satu tata kelola yang baru. Berikut 

konsep kolaborasi yang akan diterapkan pada PT Badak LNG (PT Badak), PT 

Pertamina Gas (PT Pertagas), dan PT Donggi-Senoro LNG (PT DSLNG). 

Proses yang berjalan saat ini adalah untuk mendapatkan barang jenis 

material/parts masing-masing perusahaan menjalankan prosedur pengadaan 

barang dengan sumber daya masing-masing. Proses umum pengadaan barang 

dari tiga perusahaan diatas memiliki kesamaan yang menunjukkan tahapan besar 

proses yang diawali dengan mendata kebutuhan barang yang akan dipenuhi, 

membuat dokumen pengadaan, menawarkan/memilih vendor, dan terakhir 

proses kesepakatan order berikut pengiriman barang. Dari adanya kesamaan 

proses, menunjukkan bahwa ada kemungkinan proses pengadaan barang dari 

ketiganya untuk dikolaborasikan. 

Selama ini proses pengadaan barang selalu diadakan secara sendiri-sendiri 

dikarenakan gap dari tahun pendirian dan bentuk perusahaan yang berbeda-beda. 
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PT Badak sendiri telah beroperasi hampir 42 tahun dengan bentuk perusahaan 

patungan, sedangkan PT Pertamina Gas sudah beroperasi selama delapan tahun 

dengan kepemilikan saham seluruhnya Pertamina, dan PT DSLNG yang 

merupakan perusahaan patungan memiliki tahun operasi sebanyak dua tahun. 

Hal ini membuat tidak terkomunikasikannya proses yang sudah berjalan antar 

perusahaan dengan baik. Melihat kesempatan bahwa adanya proses berulang 

yang akan menyerap sumber daya yang berlebih, maka proses tersebut akan 

dijalankan dengan konsep kolaborasi pengadaan barang. Berikut alur proses 

yang digambarkan setelah penerapan kolaborasi pengadaan barang dari tiga AP 

Gas. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan masalah yang dijadikan fokus 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana proses perumusan konsep kolaborasi pengadaan barang? 

2. Bagaimana dampak penerapan kolaborasi pengadaan barang terhadap 

biaya dan manfaat yang diterapkan? 

3. Seberapa layak strategi kolaborasi pengadaan barang untuk diterapkan? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Merumuskan konsep kolaborasi pengadaan barang pada AP. 

2. Menganalisis pengaruh kolaborasi pengadaan barang terhadap biaya dan 

manfaat proses pengadaan barang pada AP. 

3. Menganalisis potensial kelayakan penerapan strategi kolaborasi untuk 

dijalankan. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan 

mengenai penerapan strategi sebagai salah langkah antisipasi dalam perusahaan 

yang bergerak dalam bidang gas ketika keadaan ekonomi mengalami penurunan. 

Penelitian ini secara spesifik bermanfaat bagi: 

1. Perusahaan atau pelaku bisnis sebagai referensi dan bahan acuan dalam 

menentukan langkah strategiknya dalam menerapkan konsep kolaborasi 

pengadaan barang pada perusahaan dan anak perusahannya. 

2. Penulis, sebagai wadah untuk melatih daya pikir, dapat menganalisa 

informasi, memperluas pengalaman, meningkatkan kompetensi pribadi 

dan juga mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama berkuliah. 

3. Pembaca/Mahasiswa, dapat dijadikan referensi untuk kajian penelitian 

lanjutan atau pengetahuan tambahan ketika ingin meneliti atau 

mengetahui bidang yang relevan dengan penelitian terkait strategi 

kolaborasi pengadaan barang. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada kajian proses pengadaan barang pada 

Pertamina Direktorat Gas beserta tiga Anak Perusahaan yang bergerak pada 

bidang pengolahan gas bumi. Proses pengadaan barang yang diteliti lebih lanjut 




