
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sebagai negara berkembang pemerintah Indonesia terus melakukan 

program-program pembangunan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Hal tersebut tertuang dalam masterplan percepatan dan perluasan pembangunan 

ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Salah satu cara mempercepat dan 

memperluas pembangunan adalah dengan penyediaan infrastruktur dari 

pemerintah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur sejalan dengan strategi 

(MP3EI) yang melakukan integrasi pada 3 elemen : 

a. Mengembangkan potensi ekonomi di 6 wilayah koridor ekonomi 

Indonesia (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa 

Tenggara, Papua-Maluku). 

b. Memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal 

dan terhubung secara global. 

c. Memperkuat SDM dan Iptek nasional yang untuk mendukung 

pelaksanaan kegiatan utama disetiap koridor. 

Implementasi pembangunan melalui proses integrasi dari beberapa pihak 

diantaranya pemerintah pusat maupun daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

Program pembangunan yang dijalankan meliputi pembangunan sarana transportasi 

darat, laut, dan udara, serta fasilitas pendukung produksi energi, yakni pembangkit 

listrik, minyak, dan gas (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian 2011). 

 Pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif pada penambahan 

sarana transportasi karena dapat mempermudah arus barang dan jasa. Salah satu 

contohnya adalah sektor agribisnis yaitu pada transportasi produk. Dengan adanya 

penambahan infrastruktur transportasi pengangkutan membutuhkan waktu tempuh 

lebih cepat mengingat sifat produknya yang lebih mudah rusak dibandingkan 

produk lain.  

Program-program pembangunan yang disusun dalam MP3EI memberikan 

peluang bagi perusahaan yang bergerak pada bidang infrastruktur dan konstruksi 

untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Proyek-proyek pembangunan 

yang berskala besar biasanya ditangani oleh BUMN. Seperti yang diungkapkan 

Siswaji (2013) bahwa kinerja BUMN memberikan dampak bagi perekonomian 

Indonesia. 

 Pefindo (2016) mengungkapkan BUMN yang bergerak pada bidang 

infrastruktur dan konstruksi memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan 

perusahaan swasta yang sejenis yaitu memiliki kemungkinan lebih besar untuk 

mendapatkan proyek terkait permerintah. Selain itu juga menghadapi risiko 

keuangan lebih kecil terhadap tidak terbayarkan tagihan pada proyek yang 

dilaksanakan tersebut. Adapun perusahaan BUMN yang telah terdaftar pada bursa 

saham seperti pada Tabel 1. : 
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Tabel 1 Daftar pemeringkatan BUMN konstruksi 2015-2016 

Nama Perusahaan Rating 

Adhi Karya (Persero), Tbk. idA 

Waskita Karya (Persero) idA 

Wika Realty idA- 

Hutama Karya (Persero) idA- 

Wijaya Karya (Persero), Tbk. idA+ 
Sumber : Pefindo (2016) ( Data Diolah) 

 

Pada Tabel 1. Wijaya Karya (Persero) Tbk. memilki rating yang paling baik 

dibandingkan perusahaan BUMN infastruktur dan konstruksi lainnya. Tuntutan 

akan proses pembangunan yang harus berjalan cepat dapat terlaksana dengan 

penggunaan beton pracetak. Pesatnya perkembangan industri beton pracetak tidak 

terlepas dari kelebihan beton pracetak sendiri dalam aplikasi pembangunan 

menurut Subakti (2012) adalah lama pekerjaan proyek menjadi lebih cepat 

dibandingkan dengan metode cor ditempat yang merupakan cara lama. Selain itu, 

karena beton pracetak merupakan produk pabrikan maka konsistensi mutu dapat 

lebih terjamin. Dari penjelasan diatas beton diatas dapat dikatakan beton pracetak 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika dilihat dari sisi waktu dan kualitas 

produk. 

PT Wijaya Karya Tbk. sebagai perusahaan BUMN konstruksi dengan 

peringkat paling baik dalam penyedia infrastruktur memiliki anak perusahaan 

dalam bidang beton pracetak yaitu PT XYZ Tbk. Data dari laporan tahunan 

perusahaan sampai dengan tahun 2015 posisi perusahaan dalam produksi beton 

pracetak memiliki kapasitas produksi terbesar dengan 38,6% atau setara dengan 

2,34 juta ton per tahun dari total kapasitas produksi di Indonesia. Perusahaan juga 

memiliki kapasitas produksi terbesar di wilayah Asia Tenggara dan juga variasi 

produk yang paling beragam. PT Wika Beton Tbk. dalam industri beton pracetak 

di Indonesia pernah menjadi pemimpin di pasar (market leader) pada tahun 2013, 

dengan pangsa pasar perusahaan di produk beton pracetak kurang lebih sebesar 

60%, sedangkan pada 2014 perusahaan mengalami penurunan pangsa pasar 

sebesar 42,7% dengan produksi dari 2,23 juta ton per tahun. 

Pelanggan dari  PT Wika Beton Tbk berasal dari pihak swasta maupun 

pemerintah melalui proyek-proyek yang menggunakan produk perusahaan. 

Adapun jenis produk yang diproduksi antara tahun 2013 sampai 2015 tertera pada 

Tabel 2 :  
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Tabel 2 Data produksi 2013-2015 

No Jenis Produk 2013 2014 2015 

1 Tiang Beton  66,185 146,250 91,803 

2 Tiang Pancang   1,009,633 1,096,263 878,171 

3 Bantalan Jalan Rel  59,628 48,470 88,961 

4 Beton Jembatan  121,508 133,495 157,440 

5 Beton Dinding Penahan Tanah  115,370 89,148 110,126 

6 Beton Bangunan Gedung 1,760 0 21,908 

7 Beton Bangunan Maritim   21,550 6,470 4,238 

8 Bangunan Air  3,358 10,025 102 

9 Beton Bangunan Lain-lain  58,000 33,535 60,385 

  Total 1,456,992 1,463,650 1,413,134 
Ket : dalam ton  

Sumber : Laporan Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) 2015, Tbk. 

 

Dalam menjalankan usahanya PT. XYZ memiliki delapan pabrik, enam 

wilayah penjualan, dan dua kantor representatif yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Semua pabrik dan wilayah penjualan tersebut bersinergi secara menyeluruh untuk 

memastikan kepuasan pelanggan melalui kualitas dan spesifikasi produk yang 

sesuai, ketepatan waktu, serta harga yang bersaing. Berikut ini daftar kapasitas 

pabrik PT. Wika Beton Tbk. 

 

 
 

Sumber : PT Wika Beton Tbk. (Data Diolah) 

Gambar 1 Kapasitas produksi pabrik PT. Wika Beton Tbk 

Dari kedelapan pabrik tersebut yang memiliki kapasitas terbesar adalah 

pabrik Bogor dengan jumlah kapasitas produksi 26 % dari total keseluruhan 

produksi perusahaan. Produk yang diproduksi oleh pabrik beton Bogor setiap 

tahunnya fluktuatif setiap tahunnya (lihat Tabel 3) dan tidak semua diproduksi di 

pabrik Bogor. 
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Tabel 3 Jenis produk yang produksi Pabrik Produk Beton Bogor 2011-2015 

Jenis Produk 2011 2012 2013 2014 2015 

Tiang Beton 3.598 2.694 5.914 3.553 346 

Tiang Pancang 96.402 103.237 122.486 108.877 17.369 

Balok Jembatan 1.658 1.137 28 100 - 

Dinding Penahan Tanah 8.169 13.806 4.144 1.233 - 

Produk Beton Lainnya 2.331 - 3.102 2.835 891 

Bantalan Jalan Rel - -  - - - 

Produk Gedung dan 

Perumahan - - - - - 

Jasa-Jasa - -  - - - 
Ket : dalam unit 

Sumber : Data internal produksi 2011-2015 ( Data diolah) 

 

 Produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik beton Bogor merupakan 

pemesanan dan dipasarkan melalui wilayah penjualan. PT. XYZ Tbk. memiliki 

enam wilayah penjualan (WP) yaitu wilayah penjualan I berada di Sumatera Utara, 

wilayah penjualan II berada di Sumatera Selatan, wilayah penjualan III berada 

Jakarta, wilayah penjualan IV berada di Jawa Tengah, wilayah penjualan V berada 

di Jawa Timur dan terakhir wilayah penjualan VI berada di Sulawesi Selatan. 

Selama kurun waktu lima tahun produk beton pabrik Bogor paling banyak 

dipasarkan melalui WP III (lihat tabel 4) hal tersebut dikarenakan kedekatan 

lokasi. Namun mulai tahun 2014 pemasaran dan pemesanan produk dilakukan 

oleh semua wilayah penjualan. Sedangkan dari jumlah penjualan per produk pada 

tahun 2010 sampai 2012 terus mengalami kenaikan. Namun mulai tahun 2013 

sampai 2015 mengalami penurunan jumlah produk. 

Tabel 4 Data alokasi produk pabrik beton Bogor per wilayah penjualan 

Wilayah Penjualan 2011 2012 2013 2014 2015 

 WP-I 1.837.07 15.063.58 3.293.19 20.769.44 6.256.70 

 WP-II 3.899.05 7.491.91 7.614.53 15.526.60 7.533.72 

 WP-III 127.567.86 124.426.59 126.452.78 105.813.28 95.168.03 

 WP-IV 67.89 1.351.77 5.870.48 1.414.36 2.828.72 

 WP-V 510.33 7.038.78 1.867.12 207.79 1.407.19 

 WP-VI 0 0 0 48.76 0 

Total 133.882.2 155.372.63 156.451.1 143.779.23 125.859.12 
Ket : dalam M3 

Sumber : Data internal pabrik Bogor ( Data diolah) 

 

Perkembangan produksi Pabrik Produk Beton Bogor mengalami kenaikan 

produksi selama empat tahun dimulai dari tahun 2010 pabrik mampu mencapai 

50 % kapasitas produksi, tahun 2011 pabrik mengalami peningkatan hingga 

kapasitas produksi tercapai 75 %, 2012 kapasitas produksi mencapai 91%, 

terakhir puncaknya kenaikan produksi pada tahun 2013 pabrik mampu mencapai 

kapasitas produksi 93 %. Pada tahun 2014 pabrik mengalami penurunan menjadi 

76 %, selanjutnya produksi terus menurun menjadi  68 %  pada tahun 2015 dapat 
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dilihat pada Gambar 2. Dengan terjadinya tren penurunan produksi maka perlu 

dilakukan  analisis untuk melihat kelemahan dan ancaman yang terjadi. 

 

 
Ket :  

dalam M3 

Garis Atas : Kapasitas Produksi 

Garis Bawah : Kapasitas Real 

Sumber   : Data internal pabrik Bogor ( Data diolah) 

Gambar 2 Grafik Perkembangan Produksi Pabrik Produk Beton Bogor 

Pabrik Beton Bogor PT XYZ Tbk. masih memiliki peluang yang besar bagi 

pengembangan usahanya mengingat sektor infrastruktur merupakan bidang usaha 

yang prospektif dan potensial. Pemerintah Indonesia masih mencanangkan proyek 

pembangunan melalui MP3EI. Namun harus menghadapi tantangan penurunan 

dalam jumlah penjualan produk pada beberapa waktu terakhir. Dengan kondisi 

tersebut maka diperlukan perencanaan strategi bagi pabrik produk beton Bogor 

dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Seperti yang 

diungkapkan Pinar dan Elcin (2012) perusahaan-perusahaan kontraktor sebagian 

besar telah menyadari konsep strategi dan perencanaan strategik. Misi dan visi 

yang jelas dapat dianggap sebagai landasan dari perencanaan strategik. Hal ini 

sangat penting karena perusahaan konstruksi mempersiapkan dan merevisi 

rencana strategis mereka untuk jangka waktu tertentu. Rencana strategis mereka 

umumnya mencakup jangka waktu sampai tiga tahun. Pabrik harus 

mempersiapkan diri sedini mungkin untuk menghadapi hal tersebut dalam rangka 

memanfaatkan peluang dan kekuatan untuk menghadapi ancaman dan kelemahan. 

 

Perumusan Masalah 

Produksi produk beton oleh Pabrik Produk Beton Bogor tidak terlepas dari 

faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, perlunya 

melakukan pengkajian perencanaan strategi untuk pengembangan pabrik ke depan 

sebagai arahan  perusahaan. Adanya analisis tersebut maka pabrik dapat memiliki 

strategi agar mampu bertahan dalam persaingan antar industri beton dengan 
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memanfaatkan peluang dan kekuatan yang untuk mengatasi kelemahan dan 

ancaman. Berdasarkan hal tersebut maka pertanyaan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal mempengaruhi 

perencanaan strategi Pabrik Produk Beton Bogor ?  

2. Bagaimana perencanaan strategik Pabrik Produk Beton dalam rangka 

menghadapi persaingan?  

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

kondisi saat ini dan di masa mendatang.  

2. Perumusan rencana strategik Pabrik Produk Beton Bogor untuk 

menghadapi intensitas persaingan. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan untuk pabrik produk beton 

Bogor untuk pembuatan alternatif perencanaan strategi dalam menghadapi 

intensitas persaingan yang diharapkan dapat memberikan masukan positif 

bagi pabrik. 

2. Sebagai bahan referensi baik berupa perbandingan atau acuan bagi peneliti 

lain ataupun pembaca dalam bidang manajemen strategi. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang akan diteliti dibatasi dalam kajian aspek 

perencanaan strategi yaitu, dalam merumuskan dan menyusun perencanaan 

strategik pabrik produk beton Bogor PT. XYZ Tbk. Kajian dilakukan sampai pada 

tahap perencanaan strategi yaitu dengan pembuatan program kerja untuk tiga 

tahun mendatang, sedangkan tahap implementasi dan evaluasi diserahkan kepada 

manajemen PPB Bogor PT. XYZ Tbk. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen Strategi 

Manajemen strategis adalah sebuah konsep yang menyangkut pembuatan 

keputusan tindakan korektif untuk mencapai target jangka panjang dan tujuan 

organisasi. Manajemen strategis dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan 

menganalisis hubungan antara manajemen strategis dan kinerja organisasi. Pada 

umumnya manajemen strategis dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai 

organisasi. Perusahaan yang menggunakan manajemen strategis memiliki tujuan 

yang jelas strategi untuk mencapai tujuan dan misi yang berguna untuk 

membimbing organisasi menuju kesuksesan (Abu et al. 2011). 
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