
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Batubara sebagai salah satu sumber energi non renewable merupakan 

kontributor sumber energi fosil terbesar ketiga setelah minyak bumi dan gas 

seperti dijelaskan pada Tabel 1. Sifat alami produk batubara yang siap pakai dan 

tidak memerlukan sistem pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi atau 

setengah jadi seperti kilang minyak dan gas menjadi keuntungan tersendiri bagi 

dunia industri energi bila dibandingkan dengan Minyak Bumi dan Gas.  

Tabel 1 Sumber daya energi fosil di Indonesia 

No. Jenis Energi Satuan  
( unit ) 

Sumber Daya 
(Resources) 

Cadangan 
(Reserves) 

1. Minyak Bumi / Oil Miliar Barel / Billion Barrel 7,4 3,6 

2. Gas Bumi / Gas Trilions of Standard Cubic 
Feet of Gas  ( TSCF ) 

149,3 100,3 

3. Batubara / Coal Miliar Ton / Billion Ton 124,8 32,27 

   Sumber : Kementerian ESDM ( 2015 ) diolah oleh penulis 
 

Pertambangan batubara modern di Indonesia telah dijalankan sejak tahun 

1892 di Ombilin, provinsi Sumatera Barat. Cadangan batubara Indonesia sebesar 

32,27 miliar ton berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral atau sebesar 2% dari cadangan batubara dunia. Cadangan batu bara 

Indonesia paling banyak tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Cadangan 

terbukti batubara di Sumatera sebanyak 3,4 miliar ton, dan cadangan terkira 11,3 

miliar ton. Sementara itu, untuk Pulau Kalimantan, cadangan terbukti batubara 

sebanyak 6,8 miliar ton dan cadangan terkira 6,4 juta ton.  

Tabel 2  Parameter Jenis Batubara 

 
   Sumber : Ward (1984) Coal Geology an Coal Technology. Diolah oleh penulis 
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Pada Tabel 2 menggambarkan parameter jenis batubara yang beredar di 

seluruh dunia. PT XYZ mengeluarkan batubara jenis Sub bituminous dengan 

kandungan karbon sekitar 58%  dan kandungan hidrogen sekitar 3.9% .Untuk 

menjaga stabilitas harga batubara di dalam negeri pemerintah mengklasifikasi 

harga batubara berdasarkan tinggi rendah kalori Kcal/Kg dari batubara dengan 

dikeluarkannya Harga Pokok Batubara (HPB) yaitu : 7000, 6700, 6150, 5700, 

5400, 5000, 4400 dan 4200. Selain itu pemerintah melalui ESDM juga 

mengeluarkan Harga Batubara Acuan (HBA) yaitu harga yang dipatok 

pemerintah untuk batubara dengan nilai kalori tinggi yaitu 6322 Kcal/kg. 

Besaran nilai kalori di HPB berdasarkan batubara yang selama ini mendominasi 

pasar batubara di Indonesia, contoh batubara dengan nilai kalori 4200 kcal/kg 

adalah batubara yang selama ini dihasilkan oleh PT Arutmin dengan merek 

ecocoal. PT. XYZ mengeluarkan batubara dengan nilai kalori 4100 – 4200 

kcal/kg sehingga untuk patokan harga jual batubara marketing PT XYZ 

menggunakan HPB marker 4200 dan index lainnya seperti Indonesia Coal Index 

(ICI) atau index dari Platts. Mekanisme pasar batubara di Indonesia tidak serta 

merta mengikuti indeks harga batubara yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam 

hal ini kementerian ESDM. Penjual dan pembeli menjadikan HBA dan HPB  

sebagai salah satu referensi selain indeks harga batubara lainnya. Dari Gambar 1 

terlihat harga batubara berada di level terendah pada tahun 2015 – pertengahan 

2016 kemudian rebound hingga puncaknya di awal tahun 2017 kemudian turun 

kembali. Tidak adanya jaminan kondisi pasar tidak kembali ke kondisi terburuk 

seperti tahun 2015 hingga 2016 hal ini membuat PT XYZ harus mempersiapkan 

perencanaan strategik. 

 

Sumber : Kementerian ESDM ( Jan 2015 – Mar 2017 ) dan ICI  ( Jan 2015 – Mar 2017 ) diolah oleh penulis 

Gambar 1 Index Harga Batubara 

Perusahaan pertambangan batubara di Indonesia secara umum terbagi 

menjadi 3 kelas yaitu perusahaan skala besar yaitu perusahaan yang memiliki 

ijin tambang berupa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 

(PKP2B) berjumlah 50 perusahaan salah satunya PT. Adaro Indonesia, 

perusahaan skala menengah yang memiliki ijin tambang berupa Ijin Usaha 

Pertambangan (IUP) berjumlah 34 perusahaan, salah satunya PT. XYZ 
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sedangkan perusahaan skala kecil yaitu perusahaan yang memiliki ijin tambang 

berupa Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). Menurut kementerian ESDM (2009) 

bahwa undang undang no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara PKP2B nantinya akan dialihkan menjadi IUP setelah masa berlakunya 

habis. PKP2B adalah perusahaan pertambangan yang memiliki konsensi lahan 

yang luas dan cadangan batubara yang cukup untuk puluhan tahun dengan 

kontrak karya pertambangan langsung terhadap negara Indonesia sehingga 

perijinan langsung dengan pemerintah pusat. Sedangkan IUP adalah perusahaan 

pertambangan dengan luas lahan di atas 25 hektar dan cadangan batubara 

menengah dengan kedalaman di atas 25 meter dan kontrak karya pertambangan 

dengan kepala daerah propinsi. Untuk IPR sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 

22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan lahan konsensi sangat terbatas 

seluas maksimal 25 hektar dan cadangan batubara maksimal kedalaman 25 meter 

dengan kontrak karya pertambangan dengan kepala daerah kabupaten atau 

kotamadya. Perusahaaan pertambangan batubara khususnya skala menengah 

seperti IUP membutuhkan strategi bisnis yang khusus untuk dapat bertahan di 

tengah problematika umum menyangkut problem  operasional yang ada. 

PT.XYZ merupakan salah satu perusahaan pertambangan batubara di 

Kalimantan yang kedua terbesar di kelas menengah untuk kelas IUP setelah PT. 

Bukit Asam, PT. XYZ telah mengalami goncangan cukup hebat berkaitan 

dengan turunnya harga batubara dan berusaha untuk tetap mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Berbagai cara ditempuh untuk berusaha tetap 

berdiri dan melanjutkan aktivitas penambangan. Untuk bisa bertahan perusahaan 

menaikan volume produksi batubara secara drastis dapat dilihat pada Gambar 2, 

agar profit bisa tetap terjaga meskipun margin perusahaan terus menipis 

dikarenakan harga batubara mendekati biaya produksi. 

 
 Sumber : Internal data PT.XYZ 

Gambar 2  Produksi batubara vs Profit PT. XYZ hingga tahun 2016 

Menghadapi kondisi harga batubara yang sedang turun dan kurangnya 

dukungan pemerintah Indonesia terhadap perusahaan swasta dalam melakukan 

ekspor batubara menurut Siregar et al. (2017), perusahaan dituntut untuk dapat 

bertahan dan memenangi persaingan bisnis dengan membuat terobosan baru 

berupa strategi bisnis yang dinamis dan berorientasi jangka panjang. Bentuk 

tambang yang berubah-ubah mengikuti alur batubara di dalam tanah menuntut 

perusahaan memiliki keunggulan spesifik seperti core competence di bidang 

pertambangan batubara yang tentunya berbeda dengan tambang-tambang mineral 
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serta dukungan strategi yang tepat untuk mendongkrak kinerja dan penciptaan 

kelangsungan usaha jangka panjang atau sustainable growth.  

Batubara sebagai salah satu produk komoditi yang harganya sangat 

tergantung dengan kondisi pasar dipengaruhi kondisi eksternal seperti 

perubahan-perubahan kebijakan pemerintah karena konflik antar pemangku 

kepentingan berdasarkan  penelitian Irawan (2014) atau perubahan kebijakan di 

negara pengimpor batubara seperti negara China yang membuat pernyataan 

menurunkan jam produksi tambang batubara di negaranya karena tinggi angka 

kecelakaan di sector pertambangan. Nina (2015) menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh beberapa sektor 

usaha, masing-masing sektor usaha memberikan kontribusinya terhadap 

pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).  Isu isu lingkungan yang mulai 

diangkat oleh negara-negara pengimpor batubara dari Jepang dan Eropa melalui 

lembaga non profit Bettercoal menjadi perhatian perusahaan produsen batubara 

untuk menjamin sustainable growth. 

 

Perumusan Masalah 

Melihat perkembangan harga batubara yang naik turun dan tidak menentu 

menjadikan perusahaan harus memiliki formulasi strategi yang tepat agar 

perusahaan dapat bertahan hidup bahkan terus berkembang dengan menghadapi 

tantangan harga batubara yang fluktuatif ke depannya dan tantangan-tantangan 

strategik lainnya. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perumusan masalah yang dijadikan 

fokus dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kondisi perusahaan PT. XYZ saat ini ? 

2. Bagaimana faktor-faktor dari lingkungan bisnis internal dan eksternal 

perusahaan ? 

3. Bagaimana formulasi strategik yang tepat untuk mendorong 

pengembangan bisnis batubara PT. XYZ ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini membahas mengenai : 

1. Menganalisis kondisi perusahaan PT. XYZ saat ini. 

2. Menganalisis     faktor-faktor lingkungan bisnis batubara baik internal 

maupun eksternal perusahaan yang mempengaruhi perkembangan 

perusahaan ke depannya. 

3. Merumuskan langkah-langkah strategik pengembangan bisnis batubara 

PT. XYZ 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi: 

1. Perusahaan secara internal sebagai pengelola bisnis tambang batubara 

yang akan dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan dalam 

menentukan perencanaan strategik perusahaan untuk masa yang akan 
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datang dan diharapkan membantu perusahaan untuk dapat tumbuh dan 

berkembang meskipun dalam kondisi bisnis yang fluktuatif. 

2. Pembaca/Mahasiswa yang lain untuk dipelajari sebagai referensi yang 

berguna untuk kajian penelitian yang relevan dan lanjutan atau sebagai 

pengetahuan lain sewaktu mengadakan kajian penelitian yang  terkait 

dengan perencanaan strategik perusahaan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup strategi perusahaan yang diambil 

kasus pada perusahaan tambang batubara di PT. XYZ dengan melibatkan para 

responden yang dianggap kompeten di bidangnya dan telah berpengalaman lebih 

dari 5 tahun di posisi yang sama. Sedangkan untuk penelitian di luar PT XYZ  

dilakukan di kantor PT EBL , Jakarta. PT EBL sebagai kompetitor PT XYZ 

dengan range produk batubara yang hampir sama yaitu nilai kalori batubara di 

kisaran 4000 – 4100 kcal/kg dan juga dalam kelompok usaha pertambangan IUP 

seperti PT XYZ . 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Manajemen Strategi 

Strategi adalah cara yang digunakan organisasi untuk menciptakan value 

untuk share holder ,  customers dan penduduk sekitar Kaplan dan Norton (2004). 

Sedangkan Menurut Porter (1992), strategi adalah mengambil tindakan yang 

berbeda dari perusahaan pesaing dalam satu industri untuk mencapai posisi yang 

lebih baik. Adapun strategi antar perusahaan dalam satu industri, berbeda satu 

dengan yang lainnya, karena pasti masing-masing perusahaan memiliki kondisi 

internal dan tujuan jangka panjang yang berbeda, walau kondisi eksternal pada 

umumnya sama. 

Menurut Wheelen dan Hunger (2012) manajemen strategi (strategic 

management) adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang 

menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan menurut 

Rumelt et al.(1991) Manajemen strategi adalah usaha untuk mempertahankan 

integrasi di antara kerangka kerja dengan teori dan praktek sebagai usaha untuk 

berkompetisi. Manajemen Strategi adalah untuk meninjau kembali kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang saat ini, dengan selalu 

memperbarui strategi yang diformulasikan agar dapat mengikuti perkembangan 

dunia bisnis dan  lingkungan eksternal yang selalu berubah ke depannya. Hal ini 

berkaitan dengan daya tahan suatu perusahaan atau organisasi terhadap tantangan 

dan hambatan yang timbul selama dalam perjalanan bisnisnya. 

Manfaat Manajemen Strategi yaitu organisasi dapat memberikan solusi 

dari masalah yang dihadapi perusahaan dengan lebih efektif  dan lebih singkat, 

menjadi lebih proaktif dalam menjawab ancaman yang datang dari luar 

perusahaan.  Dengan perumusan strategi bersama sekelompok karyawan akan 

dapat memperbaiki pengertian mereka atas pentingnya produktivitas di dalam 

setiap perencanaan strategi dan dengan demikian dapat meningkatkan motivasi 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




