
 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 
 

Revolusi industri telah mengubah kehidupan manusia di dunia terutama 

dalam hal pemanfaatan energi. Sejak mesin uap ditemukan manusia menemukan 

sumber energi baru untuk menggerakan mesin-mesin produksi. Kemudian 

revolusi industri bergerak dan berevolusi sehingga menghasilkan revolusi industri 

kedua, ketiga dan keempat. 

Energi listrik mulai dikenal dan dimanfaatkan manusia pada revolusi kedua. 

Setelah listrik ditemukan pada Michael Faraday di abad ke-19, tidak lama 

kemudian lampu pijar ditemukan oleh Thomas Alfa Eddison sehingga mendorong 

industri melakukan elektrifikasi. Listrik kemudian menjadi sumber energi pbagi 

mesin produksi sekaligus sebagai sumber penerangan. Akibat pemanfaatan energi 

listrik pulalah, teknologi di bidang informasi berkembang, sehingga 

menghantarkan manusia pada peradaban lebih modern. 

Energi listrik diproduksi oleh pembangkit-pembangkit dengan berbagai latar 

belakang penggerak maupun bahan bakar yang berbeda (PLTA, PLTU, PLTG, 

PLTGU, PLTS) yang selanjutnya masuk ke dalam sistem transmisi Tegangan 

Tinggi (SUTT atau SUTET) sebagai sarana penghantar untuk memasok energi 

listrik tersebut ke pusat-pusat beban yaitu Gardu Induk. Dari Gardu Induk, energi 

listrik dihantarkan oleh Tegangan Menengah berpusat pada sistem trafo-trafo 

distribusi dan Tegangan Rendah yang berakhir pada Sambungan Rumah (SR) atau 

konsumen. 

 

 
Sumber: Wikarsa (2010) 

Gambar 1 Alur Penyaluran Energi Listrik 

       

Di Indonesia perusahaan listrik negara didirikan sebagai institusi yang 

diberikan tugas negara untuk menyediakan dan menyalurkan energi listrik dari 

hulu ke hilir. PT PLN dikategorikan ke dalam tiga sektor penting, yaitu area 

pembangkitan, transmisi dan distribusi. Area pembangkitan bertugas sebagai 



 

2 

institusi yang memproduksi energi listrik, sedangkan area transmisi bertindak 

sebagai badan yang mengelola dan mengatur beban energi listrik dari area 

pembangkitan dan area distribusi sebagai hilir dari PT PLN yang menyalurkan 

energi listrik hingga ke konsumen rumah tangga.  

Untuk memperkuat area pembangkitan, pada tanggal 3 Oktober 1998, PLN 

mendirikan anak perusahaan khusus untuk mengelola dan mengatur pembangkitan 

energi listrik salah satunya ialah PT PJB. Aset eksisting yang dimiliki sendiri oleh 

PT PJB ialah enam unit pembangkitan salah satunya PT PJB UPMK yang 

merupakan salah satu pembangkit energi listrik pemasok utama yang menyokong 

DKI Jakarta khususnya kawasan VVIP seperti Istana Presiden, Bandara 

Internasional Soekarno Hatta serta Gedung-Gedung MPR dan DPR. Oleh karena 

itu, keberadaan PT PJB UPMK sangat vital untuk menerangi ibukota. 

PT PJB UPMK memiliki dua unit pembangkit eksisting yaitu PLTGU Blok 

1 dengan kapasitas daya terpasang 509 MW dan PLTU 45 dengan kapasitas 400 

MW. Selain itu, PT PJB UPMK menjadi asset manager dan operator pembangkit 

milik PLN yaitu PLTGU Blok 2 dengan total kapasitas daya terpasang 753 MW. 

Bahan bakar yang digunakan sebagai sumber energi primer dalam memproduksi 

energi listrik ialah bahan bakar gas yang berasal dari sumur gas dan juga natural 

gas yang diregasifikasi dari gas cair. Untuk menjaga kehandalan operasional 

pembangkit, PLTGU Blok 1 mampu beroperasi dengan bahan bakar minyak 

diesel sedangkan PLTU 45 mampu beroperasi dengan bahan bakar residu, baik 

secara single supply ataupun kombinasi dengan gas. 

Pada tanggal 4 Mei 2015 di DIY Yogyakarta, Presiden Republik Indonesia 

meresmikan Proyek Pembangunan 35.000 MW yang merupakan suatu program 

percepatan pembangunan pembangkit-pembangkit energi listrik sehingga dapat 

menerangi seluruh negeri. Komitmen terhadap Proyek Pembangunan 35.000 MW 

itu sendiri dicantumkan ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

(RUPTL) PLN 2017-2026 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi 

Sumber Daya Mineral (ESDM): 0074K/21/MEM/2015. Di dalam RUPTL PLN 

2017-2026, terdapat 109 program proyek 35.000 MW di Indonesia. PLN diberi 

kepercayaan untuk mewakili dalam proyek tersebut sebesar 10.000 MW dan 

sisanya ditangani oleh pembangkit swasta (Independent Power Producer (IPP)) 

sebesar 25.000 MW. PT PJB UPMK pun ikut berpartisipasi dalam proyek 35.000 

MW melalui pembangunan proyek pembangkitan peaker PLTGU Blok 3 1 x 500 

MW. 

Proyeksi dan tren pasar dari Sistem Jawa Bali menunjukkan bahwa market 

share PT PJB mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga tahun 2020. 

Penurunan market share tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pasar energi yang 

stagnan dari pembangkit eksisting milik PT PJB sedangkan market share dari IPP 

akan mendominasi pasar energi listrik. Hal itu pun berpengaruh terhadap market 

share PT PJB UPMK yang ikut turun disebabkan oleh banyaknya IPP baru 

dengan teknologi baru yang menghasilkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi yaitu 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara dengan Teknologi Ultra Super Critical 

Boiler (PLTU USCB). PLTU USCB menggunakan bahan bakar batubara dengan 

biaya produksi yang lebih ekonomis dibandingkan dengan bahan bakar gas 

ataupun minyak. Umur pembangkit yang sudah tua melebihi 20 tahun di PT PJB 

UPMK pun berpotensi terdapat hidden capacity sehingga menyebabkan 

berkurangnya kesempatan menjual energi listrik. 
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Proyek pembangunan 35.000 MW dan proyeksi market share IPP yang 

semakin meningkat mempengaruhi perencanaan strategi dari PT PJB. Respon 

yang dilakukan PT PJB terhadap faktor eksternal tersebut ialah melakukan 

transformasi korporasi di dalam tubuh internal PT PJB. Perubahan visi dan misi 

perusahaan PT PJB pun harus mampu menjawab peluang dan tantangan yang 

dihadapi. Dari visi dan misi perusahaan yang baru, perencanaan strategi pun harus 

dilakukan untuk melayani kebutuhan PT PLN. Perencanaan jangka panjang 

perusahaan PT PJB pun nantinya akan selaraskan kepada seluruh unit eksisting 

termasuk PT PJB UPMK sebagai ikon penopang listrik di daerah ibukota 

sehingga diperlukan formulasi strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan 

pembangkit. 

  

 
Sumber: Data internal PT PJB 

Gambar 2 Proyeksi Pasar Energi Sistem Jawa-Bali 

 

Berdasarkan informasi dan data-data pada Gambar 2, PT PJB UPMK harus 

segera membuat formulasi strategi yang disesuaikan dengan pendekatan visi dan 

misi PT PJB yang baru untuk menghadapi persaingan pembangkit. 

 

 

Rumusan Masalah 

 

Pembagian proyek program 35.000 MW oleh pemerintah yang memberikan 

porsi lebih besar 25.000 MW untuk IPP dan 10.000 MW untuk PT PLN. Hal ini 

merupakan suatu tantangan bagi PT PJB sebagai salah satu anak perusahaan PT 

PLN khusus di bidang pembangkitan tenaga listrik untuk mengoptimalkan 

kesempatan yang ada. PT PJB harus mampu mendukung PT PLN dalam 

mensukseskan program 35.000 MW tersebut. Porsi IPP yang lebih besar ini 

merupakan fenomena bisnis praktis ketenagalistrikan saat ini. Pihak swasta dinilai 

lebih memiliki teknologi, keahlian, dan modal investasi yang cukup untuk 

menjalankan bisnis pembangkit yang berujung pada efisiensi, produktivitas, dan 

profitabilitas, sedangkan pihak pemerintah lebih banyak berkontribusi dalam hal 

instrumen regulasi, peraturan, memfasilitasi pengembangan industri, dan menjaga 

stabilitas sosial (Megginson dan Netter 2001; Chan et al. 2014; Khan 2014a; 

Khan 2014b; Lacasa 2014; Zhang 2015; Kim et al. 2016; Okoboi dan Mawejje 

2016). 
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Perubahan dinamika lingkungan industri tersebut harus segera ditanggapi 

oleh PT PJB secara cepat dan tepat. Pada tanggal 14 Januari 2016, Keputusan 

Rapat Direksi PT PJB menyatakan visi dan misi PT PJB yang tertuang dalam RJP 

2013-2018 perlu diselaraskan dengan kondisi aktual terkait tren market share, 

kondisi keuangan dan pendanaan, portofolio bisnis sebaran lokasi serta kapabilitas 

organisasi dan SDM untuk menjawab tantangan ke depan perlu dilakukan 

penyesuaian. Untuk itu, Para Direksi menyepakati bahwa Program Transfromasi 

Korporat dan review Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP) harus 

menghasilkan strategi yang mencakup rencana pengelolaan unit eksisting agar 

tetap dapat bersaing. PT PJB UPMK sebagai salah satu unit eksisting penyokong 

ibukota pun harus melakukan perubahan strategi bisnis untuk mendukung visi dan 

misi PT PJB yang baru. 

Berdasarkan informasi-informasi di atas, penelitian ini merumuskan 

masalah bahwa PT PJB UPMK harus melakukan formulasi strategi yang 

disesuaikan dengan RJP PT PJB yang baru sehingga dapat menghadapi 

persaingan pembangkit listrik. 

 

 

Pertanyaan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah disajikan 

sebagai berikut: 

1. Faktor internal dan eksternal PT PJB UPMK apa saja yang berpengaruh dalam 

persaingan pembangkit?  

2. Bagaimana strategi PT PJB UPMK yang tepat untuk menghadapi persaingan 

pembangkit? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka 

tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal dan eksternal PT PJB 

UPMK yang berpengaruh dalam persaingan pembangkit. 

2. Menganalisis dan menentukan formulasi strategi PT PJB UPMK untuk dapat 

bertahan dalam persaingan industri pembangkit listrik. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi bagi PT 

PJB UPMK sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah pengembangan 

dan pilihan strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan pembangkit. Selain 

itu, diharapkan juga peneliti dapat menambah pengetahuan dan sebagai 

pengaplikasian dari ilmu-ilmu yang telah diperoleh. 
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Analisis 

Lingkungan 

Formulasi 

Strategi 

Evaluasi dan 

Kontrol 

Implementasi 

Strategi 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penelitian ini dibatasi hanya untuk menganalisis faktor-faktor lingkungan 

yang mempengaruhi arah pengembangan strategi. PT PJB UPMK dengan 

mengacu pada visi dan misi PT PJB yang baru sebagai corporate strategy. 

Penelitian dilakukan pada unit pembangkit eksisting milik PT PJB yaitu PT PJB 

UPMK yang berlokasi di Jakarta Utara. PT PJB UPMK ikut andil dalam bagian 

10.000 MW milik PLN. Rekomendasi implementasi strategi yang disusun 

berdasarkan urutan prioritas strategi dari alternatif yang muncul. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Manajemen Strategi 

 

Menurut Kluyver (2009), strategi adalah tentang bagaimana mendapatkan 

posisi perusahaan agar memiliki keunggulan kompetitif yang menyangkut pilihan 

industri yang akan dimasuki, penentuan produk atau jasa yang ditawarkan, serta 

bagaimana mengalokasikan sumber daya. Strategi adalah suatu perencanaan yang 

disusun berdasarkan manfaat yang diinginkan oleh pelanggan di masa depan 

(Hamel dan Prahalad 1994). Strategi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan 

secara berbeda atau lebih baik dari kompetitor untuk memberi nilai tambah 

kepada pelanggan sehingga mampu mencapai sasaran jangka menengah atau 

jangka panjang perusahaan (Luis et al. 2011). 

Manajemen strategi adalah sekumpulan keputusan manajerial dan aksi 

pengambilan keputusan jangka panjang di dalam perusahaan. Hal ini termasuk 

analisis lingkungan (lingkungan eksternal dan internal), formulasi strategi, 

implementasi strategi, dan evaluasi dan kontrol (Wheelen dan Hunger 2012). 

Manajemen strategi merupakan rangkaian dua kata yang terdiri dari kata 

“manajemen” dan “strategi”, di mana masing-masing kata tersebut memiliki 

pengertian tersendiri, dan setelah dirangkaikan menjadi satu pemahaman secara 

terminologi. Murniati (2008) mengatakan bahwa manajemen strategi merupakan 

kegiatan yang harus diselesaikan oleh manajemen puncak bersama personil secara 

terus menerus, dan merupakan siklus yang mampu melahirkan keputusan untuk 

memenuhi relevansi kebutuhan organisasi dengan kebutuhan lingkungan. 

 

 

 

 

 
Sumber: Wheelen dan Hunger (2012) 

Gambar 3 Proses Tahapan Manajemen Strategi 
 

 

Pada Gambar 3, dapat dilihat bahwa dalam tahapan manajemen strategi 

saling memiliki interaksi dan timbal balik dari tahap pertama hingga akhir. 

Manajemen strategi ini dapat dilihat sebagai suatu proses yang meliputi sejumlah 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




