
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dewasa ini era informasi telah mempengaruhi lingkungan dunia usaha 

menjadi semakin dinamis. Perkembangan teknologi informasi ini mendorong 

industri penerbitan buku untuk tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan bacaan yang berkualitas. Apalagi dengan perkembangan era digital, tuntutan 

masyarakat menjadi semakin tinggi, dan sekaligus merubah kebiasaan membaca 

masyarakat. Perancangan strategi bersaing semakin dibutuhkan, hal ini terkait 

dengan keinginan dalam suatu industri untuk memiliki pedoman dalam 

pengambilan keputusan, baik pada level korporat, level bisnis, ataupun level 

fungsional (Cartin 1999). Untuk menjelaskan strategi secara umum, strategi 

menurut Gurowitz (2012) memiliki definisi sebagai rencana yang berorientasi ke 

depan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai 

tujuan. 

Strategi merupakan langkah-langkah ke depan untuk mencapai suatu tujuan 

organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta 

merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka mendapatkan 

hasil terbaik. Ada keterikatan yang saling menunjang antara struktur organisasi 

dan budaya perusahaan, teknologi, peran individu, struktur organisasi dan proses 

manajemen yang dipengaruhi oleh lingkungan sosio-ekonomis eksternal dan 

lingkungan teknologi eksternal dalam metodologi pembentukan strategi (Morton 

1996), seperti diperlihatkan dalam gambar 1. 

 

 
 

 

Gambar 1  Proses manajemen 

Untuk itu, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut : 

1. Identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh industri pada masa 

depan.  

2. Lakukan analisis lingkungan intern dan ekstern untuk mengukur 

kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi 

perusahaan dalam menjalani tujuan dan  meraih keunggulan bersaing 

(competitive advantage). 

3. Rumuskan faktor-faktor penting ukuran keberhasilan (key succes 

factors) sesuai dengan perubahan lingkungan yang dihadapi. 
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4. Tentukan tujuan, identifikasi dan evaluasi alternatif strategi dan 

rumuskan strategi terpilih untuk mencapai tujuan dan keberhasilan. 

Dalam tahap ini penyusun strategi harus melakukan analisis terhadap 

opsi yang dimiliki suatu industri dengan mempertimbangkan sumber 

daya yang dimiliki dengan fakta ekstern yang dihadapi. Tentukan 

pilihan strategi yang paling dikehendaki diantara pilihan  yang ada. 

Tentukan tujuan yang bersifat jangka panjang dan strategi utama untuk 

mencapai pilihan  yang paling dikehendaki. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan 

yang diakibatkan kondisi dunia bisnis yang selalu selalu mengalami perubahan, 

persaingan antar perusahaan dalam suatu industri semakin sengit, dan 

perkembangan yang sangat cepat dalam era digital (Dewobroto 2005). Untuk itu, 

industri membutuhkan langkah-langkah sistematis dan strategi yang tepat untuk 

bertahan hidup (Dyah 2015). Proses untuk menentukan langkah-langkah 

sistematis dan strategi yang tepat untuk suatu industri tentunya merupakan 

pemikiran global mengenai berbagai aspek tentang industri tersebut. Untuk itu 

penelitian ini ingin mengkaji strategi yang tepat untuk industri penerbitan buku 

teks nasional dan bagaimana industri penerbitan buku teks nasional menghadapi 

di era digital.   

Berikut data perusahaan di industri penerbitan nasional tahun 2015 dengan 

data pembanding 2012, 2013, dan 2014. Dari data terdapat kecenderungan 

peningkatan jumlah penerbit. Akan tetapi, diketahui bahwa ada beberapa penerbit 

yang sudah vakum (tidak aktif) meskipun masih terdaftar di data ini. 

 

 

          Gambar 2  Grafik perkembangan perusahaan penerbitan di Indonesia                

tahun 2012-2015 

   Tabel 1  Komposisi jumlah perusahaan penerbitan di 3 wilayah besar (geografis) 

tahun 2015 

 
             Sumber: Laporan tahunan Ikatan Penerbit Indonesia tahun 2015 

 

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

2012 2013 2014 2015

No.  3 Wilayah Besar Jumlah (%)

1 DKI Jakarta 504 38

2 Jawa (Non DKI Jakarta) 687 52

3 Luar Jawa 137 10

1.328 100TOTAL



 

3 

Kategori penerbit besar di Indonesia hanya ada 20 penerbit, sedangkan 

penerbit menengah ada 228 penerbit, dan 463 penerbit adalah kategori penerbit 

kecil. Untuk jumlah buku terbit di Indonesia, menggunakan data dari 

Perpustakaan Nasional RI. Selain itu, dilakukan data diperoleh dari data laporan 

Ikatan Penerbit Indonesia, dimana diperoleh angka sebagian besar penerbit 

menerbitkan buku kurang dari 50 judul setiap tahunnya. Produksi Judul Baru 

Penerbit Nasional, tercatat jumlah buku baru yang diterbitkan 711 perusahaan 

penerbit aktif di tahun 2015 cukup beragam. Ada 80% penerbit menerbitkan buku 

baru dalam rentang 10 sampai 50 judul. Sebanyak 17% penerbit menerbitkan 

judul baru dalam rentang 50 sampai 200 judul dan terdapat 3% penerbit yang 

menerbitkan lebih dari 200 judul buku baru dalam tahun 2015. (Ikapi 2016) 

Produksi judul baru nasional, dalam data dua tahun terakhir yaitu 2013 dan 

2014 terdapat angka penerbitan buku di Indonesia di atas 30.000 judul dalam 

setahun (Perpustakaan Nasional RI 2016). Selain penerbit besar menengah dan 

kecil  buku-buku tersebut diterbitkan penerbit yang berbadan usaha atau berbadan 

hukum lainnya, tetap mendapatkan nomor ISBN (International Standard Book 

Number), seperti penerbit buku lembaga pemerintah serta BUMN (Badan Usaha 

Milik Negara). Sebagai contoh lembaga negara yang menerbitkan buku, yaitu 

Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan beberapa 

kementerian.(Setiawan 2000) 

Pertumbuhan signifikan dari pengguna internet di Indonesia menciptakan 

prospek penjualan buku elektronik di Indonesia. Beberapa penerbit besar di 

Indonesia telah menerbitkan buku-buku mereka dalam format buku elektronik 

atau format digital lainnya. Hal ini menunjukkan munculnya kebutuhan akan 

buku-buku elektronik di Indonesia dan juga mendorong munculnya berbagai toko 

buku elektronik. Meskipun bertumbuh, penjualan e-book masih kurang dari 2% 

pada pasar buku lokal. (Ikapi 2016) 

Perusahaan pengembang buku elektronik yang mengembangkan format 

sendiri, lalu bekerja sama dengan beberapa penerbit. Sejumlah toko buku 

elektronik lainnya menggunakan platform pdf dan ePub 3. Beberapa toko buku 

elektronik yang kini mulai berkiprah di Indonesia, di antaranya Qbaca (Telkom), 

Bookmate Indonesia (Indosat), Wayang Force, Scoop, Aksara Maya dan Buqu. 

Selain itu, beberapa penerbit mengembangkan e-book store sendiri, yaitu eRosda 

(Rosdakarya), Gramediana (Gramedia), Lumos (Mizan), UI Press, IPB Press, 

Penerbit ITB, Unair Press, Unsri Press dan lain-lain (Litbang Kompas 2012). 

Dalam laporan data laporan asosiasi perusahaan penerbitan Indonesia dapat dilihat 

bahwa jumlah penerbit aktif yang bergerak ke arah e-book sangat signifikan 

jumlahnya (Ikapi 2016). Persentasenya mencapai 20%, ini mengindikasikan 

bahwa penerbit sudah mulai memikirkan perubahan yang akan terjadi seiring 

dengan kemajuan dalam bidang komunikasi sehingga media baca konvensional 

mulai mengalami pergeseran ke media digital. Akan tetapi, dari 20% penerbit 

yang sudah bergerak ke arah e-book, persentase judul buku mereka yang telah 

dikonversi menjadi e-book masih sangat rendah. Proporsi terbesar adalah 5% dari 

judul buku yang diterbitkan yang dibuatkan versi e-book-nya. Industri penerbitan 

buku memang sudah mengarahkan lini produk e-book, tetapi perusahaan 

penerbitan buku masih terlihat sangat membatasi konversi sehingga persentase 

penerbitan e-book masih sangat kecil. (Toko Buku Gramedia 2016) 
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Internet di Indonesia 

Internet saat ini sedang dalam fase pertumbuhan yang cepat, didorong dari 

sisi permintaan sejalan dengan pertumbuhan kekayaan kelas menengah baru, 

artinya tanpa pertumbuhan maka diyakini belanja internet pun terhambat. Menurut 

data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2014), tercatat 88,1 juta 

pengguna internet pada tahun 2014 atau sebesar 34,9% dari jumlah populasi 

penduduk Indonesia, sesuai pada Tabel 2. Data ini  terus naik dari tahun ke tahun, 

karena tingkat pertumbuhan pengguna internet di Indonesia masih besar. Faktor 

pendorong pertumbuhan yang harus diperhatikan dalam hal ini, tiga fundamental 

kunci mendukung periode berkelanjutan pertumbuhan pasar internet: 

1. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten di sekitar 6% per tahun, 

dan tingkat pengeluaran pribadi saat ini meningkat lebih dari 10% per 

tahun. 

2. Kelas menengah di Indonesia berkembang pesat, dengan membawa 

permintaan yang kuat untuk perangkat teknologi dan layanan online. 

3. Persaingan yang ketat antara perusahaan operator seluler mendorong harga 

layanan data turun dan juga meningkatkan kesadaran konsumen melalui 

kampanye iklan pasar masal. 

Meski demikian, diyakini sebagian besar prakiraan pasar yang meremehkan 

pertumbuhan pengguna internet Indonesia di masa depan, dan tidak 

memperhitungkan  dinamika kunci dari pasar Indonesia di atas, akan  tertinggal 

dari agresifnya masyarakat Indonesia menelan semua konten yang disediakan di 

internet (Susatyo 2007). Terlebih canangan dan dukungan Presiden Republik 

Indonesia bahwa Indonesia harus lebih kapabel pada teknologi informasi dan 

menjadikan pasar Indonesia potensial. Para investor mestinya memperhatikan tren 

ini, bukan sekedar wajib memiliki website pada setiap usaha mereka, melainkan 

juga memiliki tim ahli  yang akan membawa website mereka menjangkau lebih 

banyak lagi pasar. Basis tradisional internet sudah berubah, dari sekedar pembawa 

informasi, dan keranjang belanja, menjadi alat hiburan multimedia sampai 

pengembangan aplikasi bisnis (Jogiyanto 2001). Dan ini telah menyebabkan 

ekspansi yang cepat dari layanan online yang lebih menguntungkan, seperti e-

commerce, jasa perjalanan dan hotel, perbankan online, Go Jek, Uber, dan lain-

lain. 

 

Tabel 2  Jumlah dan penetrasi pengguna  internet di Indonesia tahun 2005-2014 
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       Sumber: Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 3  Jumlah dan penetrasi pengguna internet di Indonesia                     

tahun 2005-2014 

 

Hasil riset yang bersumber dari Aseanup (2015) menyebutkan pengguna 

internet di Indonesia mencapai level 34% dari jumlah total populasi penduduk 

Indonesia. Negara ASEAN lain seperti seperti Filipina pengguna internetnya 

sebanyak 41,7 juta orang atau sebesar 40% dibanding jumlah populasi penduduk 

Filipina  sebanyak 102,4 juta jiwa dan di  Malaysia pengguna internetnya 

sebanyak 20,6 juta orang atau sebesar 66%  dibanding jumlah populasi penduduk 

Malaysia sebanyak 30,8 juta jiwa.  Sedangkan Thailand pengguna internetnya 

sebanyak 35 juta orang atau sebesar 53%  dibanding jumlah populasi penduduk 

Thailand  sebanyak 65,1 juta jiwa. Negara lain yang penduduknya cukup besar 

Tahun Jumlah Penduduk  

Indonesia (juta)

Jumlah Pengguna Internet 

di Indonesia (juta) 

% Penetrasi 

Pengguna Internet

2005 206.3                    16.0                              7.8

2006 212.7                    20.0                              9.4

2007 219.2                    20.0                              9.1

2008 225.6                    25.0                              11.1

2009 232.1                    30.0                              12.9

2010 238.5                    42.0                              17.6

2011 242.0                    55.0                              22.7

2012 245.5                    63.0                              25.7

2013 248.9                    71.2                              28.6

2014 252.4                    88.1                              34.9
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Seperti Vietnam pengguna internetnya sebanyak 45,6 juta orang atau sebesar 50%  

dibanding jumlah populasi penduduk Vietnam  sebanyak 90,7 juta jiwa. Indonesia 

dari jumlah pengguna internet lebih besar, hanya secara persentase dibanding 

jumlah penduduknya masih dibawah 4 negara tersebut.  

Sesuai hasil dari survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) tahun 2014,  dari 88,1 juta pengguna internet  di Indonesia 85% 

menggunakan perangkat telepon seluler (handphone) untuk akses internet, sisanya 

menggunakan perangkat seperti laptop, netbook, tablet dan komputer.  Dalam 

survey tersebut tercatat alasan orang Indonesia mengakses internet untuk  

kepentingan media sosial dan komunikasi sebesar 72%, sisanya dipergunakan 

untuk sumber  informasi dan hiburan, sarana bekerja, sarana pendidikan dan lain-

lain. Kecilnya jumlah pengguna internet di Indonesia untuk sarana pendidikan 

menunjukkan penggunaan e-book atau buku digital sebagai alat bantu dalam 

pendidikan jumlahnya juga masih sangat kecil.   

 

Kebijakan Buku Sekolah Elektronik (BSE)  

Pada tahun 2008  Departemen Pendidikan Nasional meluncurkan program 

Situs Buku Sekolah Elektronik (BSE) atau e-book yang mencakup sejumlah 

empat ratus tujuh (407) judul buku.  Buku-buku teks pelajaran ini telah dinilai 

kelayakan pakainya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah 

ditetapkan sebagai Buku Teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk 

digunakan dalam pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) Nomor 46 Tahun 2007, Permendiknas Nomor 12 Tahun 2008, 

Permendiknas Nomor 34 Tahun 2008, dan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2008 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013).  Buku-

buku teks pelajaran yang telah dimiliki hak ciptanya oleh Depdiknas ini dapat 

digandakan, dicetak, difotokopi, dialihmediakan, dan atau diperdagangkan oleh 

perseorangan, kelompok orang, dan atau badan hukum dalam rangka menjamin 

akses dan harga buku yang terjangkau oleh masyarakat. Masyarakat dapat pula 

mengunduh (down load) langsung dari internet jika memiliki perangkat komputer 

yang tersambung dengan internet, serta menyimpan file buku teks pelajaran 

tersebut. Untuk penggandaan yang bersifat komersial, harga penjualannya harus 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.(Ikapi 2016)   

Kebijakan pemerintah tersebut memunculkan banyak perdebatan dari 

berbagai kalangan. Langkah pemerintah  dalam kebijakan buku sekolah ini 

sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan permasalah perbukuan 

di Indonesia yang telah berlangsung selama ini. Kebijakan ini tidak berjalan 

dengan baik karena berbagai sebab, antara lain adanya perubahan kurikulum, 

keterbatasan perangkat yang dimiliki siswa didik untuk memanfaatkan dan 

menggunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE), dalam belajar mengajar siswa, 

guru serta orang tua siswa masih belum terbiasa dengan buku elektronik atau 

digital dan masih banyak penyebab lainnya yang membuat kebijakan ini tidak 

berjalan sampai dengan sekarang ini.    

  

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagamana kondisi industri penerbitan buku teks nasional saat ini? 

2. Bagaimana strategi industri penerbitan buku teks nasional menghadapi era 

digital? 

3. Apa rekomendasi strategi yang akan diterapkan kepada industri penerbitan 

buku teks nasional dalam menghadapi era digital? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan yaitu : 

1. Memetakan industri penerbitan buku teks nasional.  

2. Menyusun strategi industri penerbitan buku teks nasional dalam menghadapi 

era digital. 

3. Memberikan rekomendasi strategi bagi industri penerbitan buku teks nasional 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak 

seperti kepada pihak perusahaan penerbitan, industri penerbitan, pemerintah dan 

masyarakat luas, sebagai berikut: 

1. Sebagai dasar dan masukan pada industri penerbitan buku teks dalam 

menetapkan formula strategik menghadapi era digital 

2. Mendapatkan formulasi startegik yang tepat  untuk pengembangan industri 

penerbitan buku teks nasional dalam era digital. 

3. Meningkatkan dan mengembangkan industri penerbitan buku teks nasional 

di era digital. 

4. Mempersiapkan industri penerbitan buku teks dalam menghadapi era 

digital. 

5. Memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam  menentukan kebijakan 

pada  industri penerbitan buku teks nasional 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan penerbitan khususnya buku  teks 

yang berada di DKI Jakarta, Jawa Barat dan  Jawa Tengah. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober tahun 2016.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

  
Pengertian dan Konsep Strategi 

 

Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategeia ( stratus = militer; dan ag 

= memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategi 

juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan 

kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan 

tertentu (David 2002). Konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan 2 

prespektif yang berbeda yaitu : (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin 




