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1  PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang 

 

 Batu bara adalah bahan bakar yang berasal dari bahan fosil yang terbentuk 

atau terjadi dalam jutaan tahun, tidak dapat diperbaharui dan merupakan sumber 

energi terpenting untuk pembangkit listrik serta berfungsi sebagai bahan bakar 

pokok untuk produksi baja dan semen. Walaupun batu bara ini memiliki karakter 

negatif yaitu disebut sebagai sumber energi yang paling banyak menimbulkan 

polusi akibat tingginya kandungan karbon (Yucekaya 2013), namun sampai saat ini 

batu bara merupakan bahan bakar yang sangat murah dan efisien. Sumber energi 

penting lainnya, seperti gas alam, memiliki tingkat polusi yang lebih sedikit namun 

lebih rentan terhadap fluktuasi harga di pasar dunia, sehingga semakin banyak 

industri di dunia yang mengalihkan fokus energi mereka ke bahan bakar batu bara. 

 Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di 

dunia, sejak tahun 2005 ketika melampaui produksi Australia, Indonesia kemudian 

menjadi eksportir terdepan batu bara thermal (Paulus 2012). Mayoritas dari batu 

bara thermal yang diekspor terdiri dari jenis kualitas menengah yaitu antara 5100 

dan 6100 cal/gram dan jenis kualitas rendah dibawah 5100 cal/gram yang sebagian 

besar permintaannya berasal dari negara India dan Tiongkok (Gandolphe 2017). 

 Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM), sejak awal tahun 1990an ketika sektor 

pertambangan batu bara dibuka kembali untuk investasi luar negeri, Indonesia 

mengalami peningkatan produksi, ekspor dan penjualan batu bara dalam negeri. 

Porsi ekspor batu bara Indonesia berkisar antara 70 sampai 80 persen dari total 

produksi, sisanya dijual di pasar domestik yang penggunaan batu baranya secara 

relatif masih rendah. 

 

Tabel 1 Produksi, ekspor, kosumsi domestik dan harga batu bara 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produksi (juta 

ton) 
254 275 353 412 474 458 453 

Ekspor (juta 

ton) 
198 210 287 345 402 382 366 

Konsumsi 

domestik (juta 

ton) 

56 65 66 67 72 76 87 

Harga (HBA, 

USD/ton) 
70.7 91.7 118.4 95.5 82.9 72.6 60.1 

   Sumber : Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia dan Kementrian ESDM 

 

 Berdasarkan data Dirjen Mineral Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat 10 negara tujuan ekspor yang 

banyak menggunakan batu bara Indonsesia, yang pengguna terbesar batu bara 

Indonesia masih di dominasi oleh negara - negara kawasan Asia. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pertama, batu bara adalah kekuatan 
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dominan di dalam pembangkit listrik. Paling sedikit 27% dari total output energi 

dunia dan lebih dari 39% dari seluruh listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik 

bertenaga batu bara karena kelimpahan jumlah batu bara, proses ekstraksinya yang 

relatif mudah, murah dan persyaratan - persyaratan infrastruktur yang lebih murah. 

 Kedua, Indonesia memiliki cadangan batu bara kualitas menengah dan 

rendah yang melimpah. Jenis batu bara ini dijual dengan harga kompetitif di pasar 

internasional. Ketiga, Indonesia memiliki posisi geografis strategis untuk pasar 

raksasa negara-negara berkembang yaitu Republik Rakyat Tiongkok dan India. 

Permintaan untuk batu bara kualitas rendah dari kedua negara ini telah naik tajam 

karena banyak pembangkit listrik bertenaga batu bara baru yang telah dibangun 

untuk mensuplai kebutuhan listrik penduduknya yang besar. 

 Industri pertambangan Indonesia khususnya batu bara mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat karena tingginya permintaan batu bara di pasar 

dunia dan lokal. Berkembangnya industri pertambangan batu bara di Indonesia juga 

disertai dengan berkembangnya isu bisnis berkelanjutan atau dapat pula disebut 

sebagai bisnis hijau (green business) yaitu kegiatan bisnis yang tidak mempunyai 

dampak negatif terhadap lingkungan global, lokal, komunitas, masyarakat atau 

ekonomi sebagai keberlanjutan keuntungan, keberlanjutan masyarakat, dan 

keberlanjutan lingkungan atau lebih dikenal dengan triple bottom line: profit, 

people, planet.  

Pengembangan ekonomi atau bisnis hijau bukan hanya sekedar 

mengkonversi energi dan mengurangi emisi karbon, tetapi juga mengefektifkan 

penggunaaan sumber daya, memperluas permintaan pasar dan menciptakan 

lapangan pertumbuhan ekonomi baru. Djajadiningrat (2011) merumuskan platform 

bagi praktik ekonomi berbasis lingkungan yang digunakan sebagai tolak ukur 

kalangan industri di Indonesia, yang mencakup sistem manajemen lingkungan, 

efisiensi energi, pengurangan emisi, 3R untuk limbah B3 dan limbah padat non B3, 

perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengembangan masyarakat. 

Platform tersebut dipakai untuk menilai kepatuhan operasi industri terhadap 

lingkungan hidup dan masyarakat lewat suatu program pemeringkatan yang 

dicanangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) bertujuan untuk 

membuat perusahaan – perusahaan lebih berfokus pada pelestarian lingkungan, 

yang pada akhirnya menciptakan keberlanjutan bagi perusahaan maupun 

lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan tersebut berada. PROPER dimulai 

sejak tahun 1996 yang landasannya ada pada Undang – Undang No. 32 tahun 2009 

mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2014 tentang PROPER.  

Khusus untuk industri pertambangan dan batu bara yang landasannya ada 

pada Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu 

Bara, pada Pasal 1 ayat 25 sampai dengan ayat 28, yang mengatur tentang Analisis 

Dampak Lingkungan, Reklamasi, Kegiatan Pasca Tambang, dan Pemberdayaan 

Masyarakat.  Pasal 2 (d), pertambangan mineral dan/atau batu bara dikelola 

berasaskan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pasal 3 (b), menjamin 

manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan hidup, dan Pasal 3 (e), meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, 

daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar 

kesejahteraan rakyat.  
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Tabel 2 Data tujuan ekspor batu bara Indonesia 

Negara 
Tahun ( juta ton ) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

India 51.3 74.7 96.1 118.3 136.4 124.5 

Tiongkok 74.8 104.1 115.7 130.4 99.3 72.7 

Korea Selatan 43.3 39.6 37.9 36.3 35.6 34.0 

Jepang 35.3 35.4 35.5 37.7 35.6 32.5 

Taiwan 25.0 27.1 29.1 28.3 27.3 24.4 

Thailand 13.1 13.3 14.7 14.4 16.2 17.9 

Malaysia 15.5 17.3 16.1 17.1 14.5 16.6 

Pilipina 11.1 11.0 11.6 14.5 15.0 15.8 

Hongkong 9.7 11.9 12.0 13.0 12.6 9.8 

Spanyol 1.6 3.6 5.7 4.1 4.1 4.8 
   Sumber : Badan Pusat Statistik 
 

 Negara-negara di kawasan ASEAN yang tingkat pertumbuhan ekonominya 

mulai meningkat seperti Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Myanmar dan 

Kamboja mulai meningkatkan penggunaan batu bara dari Indonesia. Penggunaan 

batu bara sebagian besar untuk pembangkit listrik, pabrik semen, kertas, dan 

sebagian lagi untuk industri lainnya yang di jual dalam bentuk eceran, dimana tiap 

perusahaan ini memerlukan bahan bakar batu bara dengan spesifikasi tertentu.  

Pada Tabel 2, Thailand, Malaysia dan Filipina merupakan tiga negara di 

kawasan ASEAN terbesar yang menggunakan batu bara dari Indonesia, yang 

pemakaiannya digunakan untuk pembangkit listrik dan bahan bakar pokok industri 

semen dan kertas. Sebagian besar batu bara yang diimpor oleh Thailand dilakukan 

oleh PT SCG Trading Indonesia, yang dibeli dari berbagai supplier yang berada di 

wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Bengkulu. Selain dijual ke 

Thailand, PT SCG Trading Indonesia juga melakukan penjualan ke Vietnam, 

Kamboja, Myanmar dan Filipina. PT SCG Trading Indonesia memasok batu bara 

dari Indonesia ke Grup Perusahaan sendiri di kawasan ASEAN, hanya sekitar 10 % 

yang dijual eceran atau retail di luar grup perusahaan. 

Dalam rangka memenuhi spesifikasi batu bara dari customer (Grup 

perusahaan dan retail), PT SCG Trading Indonesia harus memilih supplier yang 

dapat memenuhi kriteria yang diminta. Dengan perkembangan industri saat ini, 

masalah pemilihan supplier merupakan salah satu topik utama dalam pengelolaan 

rantai pasok batu bara, baik itu supplier konvesinal maupun green supplier 

(Sivakumar et al. 2014). Aktifitas proses seleksi supplier konvensional, pengambil 

keputusan atau manajemen biasanya mempertimbangkan faktor-faktor antara lain; 

biaya, tingkat layanan, dan kualitas produk ( Thiruchelvam dan Tookey 2011).  

Pada umumnya, seleksi supplier adalah masalah keputusan yang 

mempertimbangkan banyak kriteria, baik kuantitatif maupun kualitatif (Banaiean 

et al. 2015). Biaya adalah kriteria kuantitatif sementara tingkat layanan dan kualitas 

produk merupakan kriteria kualitatif. Dalam kasus seperti ini, trade-off antara satu 

kriteria dengan kriteria lain membutuhkan analisis yang tepat (John et al. 2014). Di 

samping itu, suatu kriteria dapat memiliki tingkat kepentingan yang bervariasi 

tergantung pada situasi pembeliannya (Abror et al. 2011). Ketika persaingan pasar 

tinggi, kualitas, biaya, dan pengiriman menjadi hal mendasar dalam seleksi supplier 
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(Martadisastra 2014). 

Berkenaan dengan tren global yang mempertimbangan isu-isu keberlanjutan 

dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan telah mulai memasukan kriteria 

pengelolaan lingkungan hidup (green) dan tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR) atau kriteria etis dalam kegiatan seleksi dan evaluasi supplier (Agarwal dan 

Vijayvargy 2012). Green supplier atau supplier hijau telah menjadi salah satu isu 

yang penting bagi perlindungan lingkungan karena meningkatnya isu pencemaran 

oleh industri pertambangan batu bara saat ini (Shen et al. 2013). Untuk mengatasi 

dampak negatif isu pencemaran lingkungan oleh industri pertambangan, pemilihan 

supplier yang mempertimbangkan aspek lingkungan didalamnya dapat dilihat 

sebagai bagian penting dari konsep Green Supplier Selection atau GSS. 

Konsep pemilihan supplier hijau (Green Supplier Selection atau GSS) ini 

jika dibandingkan dengan konsep pemilihan supplier konvensional memiliki 

perbedaan mendasar, yaitu konvensional sering berkonsentrasi pada harga, kualitas, 

kapasitas dan pengiriman, sedangkan GSS selain pencapaian tujuan ekonomi dan 

nilai, juga memberikan pertimbangan yang signifikan terhadap dampak ekologis ( 

Chen et al. 2016). Di sisi lain, banyak perusahaan memberikan keistimewaan pada 

supplier-nya yang telah memiliki konsep keberlanjutan untuk mendapatkan 

persepsi positif dari pelanggan atau konsumen (Gurel et al. 2015). 

Di dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan green supplier 

ini, manajemen perusahaan menerima banyak informasi tentang supplier yang akan 

dipilih serta dapat diaudit di kemudian hari mengenai proses pemilihan green 

supplier yang dilakukan (Nielsen et al. 2014). Untuk itu manajemen perusahaan 

perlu memiliki alat yang dapat digunakan dalam pemilihan green supplier batu bara 

yang memegang peranan penting dalam bisnis perusahaan (Chamid 2007). Ini 

menjadikan alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk menentukan metode 

pemilihan supplier yang sesuai dengan kriteria green supplier yang diharapkan oleh 

perusahaan khususnya PT SCG trading Indonesia.  

Dalam penentuan metode yang sesuai untuk pemilihan suppliers ini 

dilakukan dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang 

merupakan salah satu Multi Criteria Decision Making (MCDM) dimana metode ini 

sering digunakan dalam proses pemilihan alternatif terbaik dan  AHP juga 

diharapkan dapat memberikan suatu kerangka berpikir terorganisir, rasional dan 

komprehensif dalam menstrukturkan suatu problem yang memungkinkan 

pengambilan keputusan efektif. 

 

Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pemilihan supplier batu bara yang telah dilakukan oleh PT SCG 

Trading Indonesia selama ini? 

2. Kriteria-kriteria apa saja yang menentukan pemilihan green supplier batu bara? 

3. Perusahaan-perusahaan supplier batu bara apa saja yang memenuhi kriteria 

green supplier batu bara? 
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Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dianalisis 

akan dirumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menganalisis pemilihan supplier batu bara yang telah dilakukan oleh PT SCG 

Trading Indonesia. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis kriteria-kriteria pemilihan green supplier 

batu bara. 

3. Menentukan prioritas perusahaan yang telah memenuhi kriteria green supplier 

batu bara. 

 

Manfaat Penelitian 

 

 Kriteria-kriteria prioritas pemilihan green supplier yang akan 

dirokemendasikan dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

masukan kepada pihak manajemen PT SCG Trading Indonesia sebagai 

pertimbangan perusahaan dalam memilih supplier yang telah menerapkan 

pengelolaan lingkungan dan CSR. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Penelitian ini dibatasi hanya pada analisis pemilihan green supplier batu 

bara PT SCG Trading Indonesia dengan sampel responden pakar atau ahli di bidang 

batu bara untuk mendukung penelitian ini dilakukan analisis deskriptif yang 

bersumber dari data primer yang langsung diambil dari responden melalui kuisioner 

kepada ahli atau pakar di bidang batu bara. Adapun supplier - supplier yang 

diseleksi dalam penelitian ini hanya dilakukan untuk 5 perusahaan pemasok batu 

bara terbesar untuk PT SCG Trading Indonesia, dimana dari 5 perusahaan tersebut 

menjadi pemasok lebih dari 90% batu bara yang dianggap sangat berpengaruh dan 

berperan penting terhadap kinerja perusahaan. Hal yang dilakukan dalam penelitian 

ini hanya berupa kriteria prioritas dalam pengambilan keputusan pemilihan green 

supplier batu bara, sedangkan implementasinya diserahkan kepada manajemen PT 

SCG Trading Indonesia. 

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

Definisi Supply Chain Management 

 

Londe et al. (1994) menyatakan bahwa suatu supply chain merupakan 

serangkaian perusahaan yang mengalirkan barang-barang ke hilir. Menurut 

Lambert et al. (1998) mendefenisikan supply chain sebagai aliansi beberapa 

perusahaan yang menyampaikan barang atau jasa ke pasar. Dalam hal ini dapat 

digaris bawahi bahwa kedua konsep tentang supply chain diatas memasukan 

konsumen akhir sebagai bagian dari supply chain. Pendapat lain menjelaskan 

bahwa supply chain management adalah rantai pasokan meliputi semua kegiatan 

yang berhubungan dengan barang bergerak dari tahap bahan baku sampai ke 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




