
 

 

I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor jasa memiliki peranan penting sebagai penunjang utama sektor lainnya 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. World Trade Organization 

mengklasifikasikan sektor jasa meliputi: jasa bisnis, jasa komunikasi, jasa 

konstruksi dan jasa teknik, jasa distribusi, jasa pendidikan, jasa lingkungan hidup, 

jasa keuangan, jasa kesehatan dan jasa sosial, jasa kepariwisataan dan jasa 

perjalanan, jasa rekreasi, budaya dan olahraga, jasa transportasi, dan jasa lain-lain 

(WTO 1991).  

Sektor jasa pendidikan dipandang sebagai sektor berbasis ilmu pengetahuan 

dan keterampilan sebagai public goods yang dapat dinikmati oleh semua orang serta 

menjadi hak setiap warga negara untuk menikmatinya. Jasa pendidikan dalam 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok, yaitu: pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Jasa pendidikan 

formal mencakup kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan 

tinggi dan pendidikan lain, termasuk jasa penunjang pendidikan dan pendidikan 

anak usia dini. Sedangkan jasa pendidikan non-formal merupakan penyediaan 

pengajaran dan pelatihan khusus, semacam kursus umumnya orang dewasa dan 

tidak disamakan dengan pendidikan golongan formal, pengajaran tidak ditujukan 

untuk mendapatkan ijazah sekolah, sarjana muda atau gelar sarjana (BPS 2020). 

Jasa pendidikan non-formal memiliki peran dalam membentuk manusia 

sebagai instrument penggerak ekonomi pada berbagai industri (Suryono dan Tohani 

2016). Kecanggihan teknologi yang diimplemetasikan perusahaan untuk 

menunjang efektivitas bisnis menjadi tidak berarti jika elemen manusia sebagai 

pelaku yang mengoperasikan teknologi tersebut kurang terampil, oleh karenanya 

perusahaan perlu melakukan investasi pada SDM (Sumber Daya Manusia) yang 

dimiliki sebagai instrument penggerak bisnis perusahaan dalam menjaga 

keberlangsungan dan kemajuan bisnis perusahaan melalui pendidikan non-formal. 

Sulistyowati (2007) dalam penelitiannya mengatakan bahwa peningkatan investasi 

dibidang pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan yang 

pemerintah lakukan, menghasilkan pertumbuhan yang berkeadilan yaitu 

pertumbuhan ekonomi pada sektor industri lain yang disertai dengan meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat. Masadeh (2012) dalam penelitiannya menjelaskan 

manfaat yang didapatkan oleh perusahaan ataupun karyawan melalui training 

seperti: meningkatnya keterampilan karyawan, pengetahuan, sikap, dan perilaku 

sehingga berdampak pada peningkatan kinerja, kepuasan kerja, produktivitas dan 

profitabilitas perusahaan. 

Sebagai industri yang memiliki signifikansi besar terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia, industri Migas (Minyak dan Gas) khususnya PT Pertamina 

(Persero) sebagai badan usaha milik negara yang berperan menjalankan amanah 
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kelalaian atau ketidaksesuaian. Pelanggan training PT PTC dikelompokkan 

berdasarkan sektor bisnis yang terdapat di PT Pertamina (Persero) dan sektor di luar 

Pertamina Grup, yaitu: 

 
Tabel 1.1 Pelanggan Jasa Training PT PTC 

NO INDUK / SEKTOR NAMA PELANGGAN 

1 Induk Perusahaan Pertamina (Persero) 

2 Sektor Hulu  

(Upstream) 

Pertamina Hulu Energi 

Pertamina EP 

Pertamina EP Cepu 

Pertamina E&P Libya Limited 

Pertamina East Natuna 

Pertamina EP Cepu ADK 

Pertamina International Eksplorasi & Produksi 

Conoco Philips Algeria Limited 

Pertamina Hulu Indonesia 

Pertamina Hulu Rokan 

Pertamina Geothermal Energy 

Pertamina Drilling Services Indonesia 

Elnusa 

3 Sektor Hilir 

(Downstream) 

Perusahaan Gas Negara 

Pertamina Power Indonesia 

Pertamina Patra Niaga 

Pertamina International Timor S.A 

Pertamina Retail 

Pertamina Lubricants 

Pertamina Trans Kontinental 

Pertamina International Shipping 

Kilang Pertamina Internasional 

Nusantara Regas 

4 Sektor Penunjang 

(Finance & Services) 

Pelita Air Services 

Pertamina Pedeve Indonesia 

Patra Jasa 

Pertamina Bina Medika 

Asuransi Tugu Pratama Indonesia 

Cucu Perusahaan 

5 Others 

(Non-Captive) 

Kementerian 

BUMN Lain 

Perusahaan Swasta 

Lembaga Pemerintahan 

 

Pada Tahun 2019, proporsi revenue training PT PTC didominasi oleh pasar 

Pertamina Grup (captive) sebesar 94,98%, sedangkan 5,02% berasal dari pasar 

diluar pasar Pertamina Grup (non-captive). Di pasar Pertamina Grup, pelanggan 

training PT PTC di dominasi oleh PT Pertamina (Persero) sebagai induk 

perusahaan sebesar 83,20%, dan sisanya 16,80% diisi oleh sektor-sektor bisnis, 

yaitu: sektor hulu (upstream) sebesar 7,20%, sektor hilir (downstream) sebesar 

8,00% dan sektor penunjang (financial & services) sebesar 1,60%.  
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Sumber: Data Internal PTC Tahun 2019, data diolah 

Gambar 1.2 Proporsi Pelanggan Jasa Training PTC 

Prognosa sampai dengan akhir tahun 2020, pelanggan training PT PTC akan 

didominasi dari pasar Pertamina Grup sebesar 93,75% dengan masih didominasi 

oleh PT Pertamina (Persero) sebesar 62,22%, sektor hulu (upstream) sebesar 

17,78%, sektor hilir (downstream) sebesar 13,33%, dan sektor penunjang (financial 

& services) sebesar 6,67% sedangkan 6,25% berasal dari pasar diluar Pertamina 

Grup (non-captive). 

Pelatihan yang ditawarkan PT PTC terbagi dalam 2 (dua) bentuk pelatihan, 

yaitu: inhouse training dan public training. Pelatihan dalam bentuk inhouse 

diperuntukan untuk pelatihan dengan jenis, yaitu: (1) training teknikal dalam 

bidang Migas (Minyak dan Gas Bumi), (2) training manajerial, dan (3) training 

leadership, sedangkan untuk pubic training hanya untuk jenis training leadership. 

Detil program pelatihan terlampir pada lampiran 1. 

 
Tabel 1.2 Jenis Training PT PTC 

NO 
BENTUK 

PELATIHAN 
JENIS PELATIHAN 

KELOMPOK PROGRAM 

PELATIHAN 

1 Inhouse Training Training Teknikal Upstream Operation 

Refinery Operation 
Downstream Operation 

Marine Operation 
Utilities 

Electricity 

Instrumentation 
Maintenance 

Health, Safety & Environment 

Technology Information 

Security 

Technical Certification Preparation  

Training Manajerial Financial Management 
Operation Management 

Quality Management 

Problem Solving & Decision Making 
Human Resources Management 

Business Communication 
Strategic Management 

Risk Managament 

Marketing Management 
Administrative Management 

Certification Preparation Course 

Training Leadership Experential Training Program 

2 Public Training Training Leadership Directorship Program 

83,20%

7,20%
8,00% 1,60%

Persero

Upstream

Downstream

Financial & Services
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 Pada Tahun 2019, proporsi penyelesaian pelatihan untuk training teknikal 

Migas sebesar 52,17%, lebih besar dibandingkan dengan training manajerial 

sebesar 41,30% dan training leadership sebesar 6,52% (seperti tergambar pada 

Gambar 1.3). Prognosa sampai dengan akhir tahun 2020, proporsi penyelesaian 

pelatihan untuk training teknikal Migas sebesar 49,12%, training manajerial 

sebesar 40,35%, dan training leadership sebesar 10,53%. 

 

 
Sumber: Data Internal PTC Tahun 2019, data diolah 

Gambar 1.3 Proporsi Penyelesaian Jasa Training PTC Berdasarkan Pelanggan 

1.2 Perumusan Masalah 

Pertumbuhan revenue training yang diperoleh dari pasar captive maupun dari 

pasar non-captive tergolong lambat. Pada pasar captive, peningkatan jumlah 

pekerja Pertamina Grup seperti tergambar pada Gambar 1.1 pada kenyataannya 

tidak berbanding lurus dengan peningkatan revenue training yang diterima PT PTC. 

Berdasarkan data laporan keuangan konsolidasi Pertamina Grup dalam kurun waktu 

2010 sampai dengan 2019, penyerapan anggaran training Pertamina Grup memiliki 

trend positif dengan growth rate sebesar 7,72%, namun hal ini tidak berbanding 

lurus dengan pertumbuhan revenue training PT PTC sebesar 6,19%, dengan rata-

rata kemampuan unit bisnis training PT PTC untuk mendapatkan pasar di 

Pertamina Grup sebesar 8,90% dari total realisasi penyerapan anggaran pelatihan 

Pertamina Grup setiap tahunnya, seperti tergambar pada Gambar 1.4 berikut: 

 

 
*Prognosa Pada Akhir Tahun 2020 

Sumber: Data Internal PTC Tahun 2010-2019, data diolah 
Gambar 1.4 Trend Realisasi Anggaran Pelatihan Pertamina Grup & Revenue PT PTC 
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Pada pasar non-captive, persaingan yang terjadi semakin ketat dengan hadirnya 

provider training berbasis teknologi dan perubahan trend kebutuhan pelanggan 

terlebih dimasa pandemi ini kearah online learning.  

Pandemi yang terjadi di Tahun 2020, memberikan dampak terhadap kondisi 

finansial Pertamina Grup secara keseluruhan, sehingga dilakukan efesiensi 

anggaran di grup sebesar 30% dari anggaran yang telah direncanakan, hal ini 

berdampak pada potensi pencapaian revenue training PT PTC. Berdasarkan 

prognosa pencapaian sampai dengan akhir Tahun 2020, secara jangka panjang 

bisnis training PT PTC mampu menjaga trend positif pertumbuhan revenue 

meskipun growth secara YoY (Year on Year) cenderung lambat. 

Adanya overlapping penyelenggara training di internal Pertamina Grup 

seperti adanya anak dan cucu perusahaan Pertamina yang menjadikan training 

sebagai bisnis sampingan (non-core business), adanya learning center dan 

corporate university yang berada didalam struktur induk maupun didalam struktur 

anak perusahaan yang menjalankan aktivitas training teknikal Migas, training 

manajemen maupun training leadership bagi pekerja di internal grup (seperti 

digambarkan pada Tabel 1.3) serta adanya kekuatan pendatang baru seperti Ruang 

Guru dan provider training external lain yang bermain disegmen training 

manajerial maupun training leadership di pasar Pertamina Grup melalui pengadaan 

secara swakelola oleh masing-masing anak atau cucu perusahaan maupun melalui 

proses di PEG (Pertamina Excellence Group) yang berdampak pada lambatnya 

pertumbuhan bisnis training PT PTC di kurun waktu 2010 - 2019. 

 
Tabel 1.3 Provider Training di Internal Grup 

NO 
PROVIDER 

TRAINING 
STATUS 

CORE / NON 

CORE BUSINESS 
JENIS PELATIHAN 

1 Pertamina Corporate 

University 

Entitas 

diinduk 

Core Business Manajerial, Leadership 

2 Maritime Training 

Center 

Entitas 

diinduk 

Core Business Teknikal Migas 

3 HSSE Training 

Center 

Entitas 

diinduk 

Core Business Teknikal Migas 

4 Indonesia Drilling 

Training Center 

Anak 

Perusahaan  

Non Core Business Teknikal Migas 

5 Pelita Air Training 

Center 

Anak 

Perusahaan 

Non Core Business Manajerial, Teknikal 

Migas 

6 Synergy Risk 

Management 

Cucu 

Perusahaan  

Non Core Business Manajerial 

7 Ruang Guru Eksternal Core Business Manajerial 

8 PPM Manajemen Eksternal Core Business Manajerial, Leadership 

9 ELI Prasetia Mulya Eksternal Core Business Manajerial, Leadership 

10 Markplus Inc Eksternal Core Business Manajerial, Leadership 

11 Daya Dimensi 

Indonesia 

Eksternal Core Business Manajerial, Leadership 

12 Dale Carnegie Eksternal Core Business Manajerial, Leadership 



7 

 

 

Melihat adanya overlapping penyelenggara training di internal grup, maka 

PT Pertamina (Persero) selaku induk perusahaan di Tahun 2019 menerbitkan 

kebijakan melalui Surat Keputusan Direksi PT Pertamina (Persero) sebagai upaya 

penataan lingkup bisnis anak perusahaan sekaligus menunjuk PT PTC sebagai lead 

training provider di pasar Pertamina Grup. Secara jangka pendek, salah satu 

keuntungan yang didapatkan PT PTC sebagai lead training provider adalah 

menjadi provider prioritas dalam pengadaan jasa training sebagai bagian sinergi 

bisnis di Pertamina Grup. Secara jangka panjang, PT PTC harus bisa 

mengendalikan pasar captive dan berkontribusi lebih terhadap keuntungan 

korporasi. 

Meskipun telah ditunjuk sebagai lead training provider, nilai pertumbuhan 

revenue masih tergolong lambat. Pradyani et al. (2017) dalam penelitiannya 

dihasilkan bahwa profitabilitas secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan 

revenue dan struktur modal. Pertumbuhan revenue pada Tahun 2019 terhadap 2018 

hanya sebesar 2,98%, terlebih pertumbuhan gross profit yang tergolong kecil 

sebesar 0,59% dalam kurun waktu yang sama. Pelaksanaan sinergi bisnis antar grup 

berdampak pada peningkatan jumlah proyek atau jumlah kerjasama 

penyelenggaraan training dan jumlah peserta pelatihan (seperti tergambar pada 

Tabel 1.4), namun tidak mampu memberikan leverage yang signifikan pada sisi 

financial bisnis.  

 

 
Sumber: Data Internal PT PTC Tahun 2010-2019, data diolah 

Gambar 1.5 Trend Kinerja Keuangan PT PTC Pada Bisnis Training Tahun 2010 - 2020 

Kebanyakan perusahaan menyepelekan laba kotor dan hanya fokus pada 

keuntungan bersih saja, jika dilihat secara mendalam laba kotor mampu 

menggambarkan kinerja manajemen sebagai upaya dalam memenuhi rencana dan 

anggaran yang ingin diperoleh (Ardi 2018). Kontribusi bisnis training terhadap laba 

kotor PT PTC dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2019 masih sangat kecil 

proporsinya dibandingkan dengan bisnis human capital lain yang dijalankan 

perusahaan, sehingga penunjukan sebagai lead training provider tidak memberikan 

kontribusi signifikan pada pertumbuhan gross profit perusahaan. 

Belum adanya strategi bisnis untuk memaksimalkan kesempatan yang telah 

diberikan sebagai lead training provider, menjadikan pola bisnis yang dijalankan 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Revenue Bisnis Training PTC COGS Training Gross Profit
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menjadi business as usual, peningkatan jumlah sinergi (proyek dan peserta 

pelatihan) tidak berbanding lurus dengan revenue yang didapat sehingga 

penyerapan anggaran pelatihan internal grup oleh PT PTC melalui unit bisnis 

training tidak maksimal.  

Secara keseluruhan aktivitas operasi pada Tahun 2019 dapat dikatakan 

stagnant, terjadi penurunnya kinerja operasi pada indeks kepuasan pelanggan, dan 

indeks marketing, namun terjadi peningkatan pada jumlah proyek dan jumlah 

peserta pelatihan pada Tahun 2019 akibat sinergi bisnis di internal grup dan 

penunjukan sebagai lead training provider di Pertamina Grup. 

 
Tabel 1.4 Kinerja Operas Bisnis Training 

INDIKATOR KINERJA OPERASI 2017* 2018* 2019* 

Customer Satisfaction Index ↑ 30,18% ↑ 7,04% ↓ -1,32% 

Marketing Index ↑ 47,37% ↑ 4,29% ↓ -4,11% 

Jumlah Proyek ↓ -44,34%      0,00% ↑ 132,20% 

Jumlah Peserta Pelatihan - ↓ -0,91% ↑ 322,53% 

*Terhadap Tahun Sebelumnya 

 

Berdasarkan fakta lapangan dan data kinerja tersebut, Direksi PT PTC 

memandang perlu dilakukan upaya untuk memaksimalkan kesempatan yang telah 

diberikan sebagai lead training provider dengan cara menyusun perencanaan 

strategi bisnis untuk: (1) penetrasi pasar untuk meningkatkan penyerapan anggaran 

pelatihan di internal grup oleh PT PTC oleh unit bisnis training, (2) pengembangan 

pasar ke pasar non-captive, dan (3) pengembangan produk ke ranah digital 

mengikuti trend kebutuhan pasar kedepan. Hal tersebut perlu disusun dalam sebuah 

roadmap implementasi strategi bisnis sehingga terukur dan memberikan dampak 

pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Melalui hal tersebut, diharapkan PT PTC 

mampu memberikan kontribusi lebih kepada induk perusahaan melalui unit bisnis 

training berupa nilai tambah pengembangan sumber daya manusia Pertamina Grup 

dan keuntungan yang diberikan kepada induk perusahaan dapat meningkat. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam dengan dirumuskan pokok 

permasalahan penelitian ini, yaitu:  

1. Faktor-faktor strategis lingkungan internal dan eksternal apa saja yang dihadapi 

bisnis training PT PTC? 

2. Bagaimana alternatif strategi bisnis training yang berkelanjutan dalam upaya 

meningkatkan pertumbuhan bisnis training PT PTC? 

3. Bagaimana road map implementasi strategi bisnis training PT PTC? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan permasalahan penelitian diatas, maka tujuan 

penelitian ini, yaitu:  
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1. Mengevaluasi pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap bisnis 

training PT PTC; 

2. Merumuskan alternatif strategi bisnis yang berkelanjutan dalam upaya 

meningkatkan pertumbuhan bisnis training PT PTC; 

3. Merumuskan road map implementasi strategi bisnis training PT PTC. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak, antara lain: 

1. Bagi PT. PTC, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta saran 

dalam perumusan strategi bisnis pada unit bisnis training untuk mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki untuk menghadapi ancaman dan memaksimalkan peluang 

yang ada serta mereferensikan road map implementasi strategi bisnis untuk unit 

bisnis training yang berkelanjutan; 

2. Bagi Praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, saran ataupun 

referensi baik dari sisi konsep maupun framework dalam penyusunan strategi 

bisnis serta penyusunan road map implementasi strategi bisnis untuk 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk menghadapi ancaman dan 

memaksimalkan peluang yang ada; 

3. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam 

bidang manajemen khususnya dalam manajemen strategi, sehingga penelitian ini 

dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian-penelitian berikutnya. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada kajian environmental scanning yang ditujukan 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis elemen eksternal dan internal bisnis 

training PT PTC yang akan menentukan masa depan bisnis, dilanjutkan dengan 

kajian strategy formulation bisnis training yang ditujukan untuk pengembangan 

rencana jangka panjang dalam merespon kesempatan dan ancaman pada lingkungan 

bisnis berdasarkan kekuatan dan kelemahan perusahaan sebagai lead training 

provider di Pertamina Grup, yang pada akhirnya diperoleh rekomendasi road map 

untuk membantu dalam implementasi strategi bisnis training.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




