
 
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Globalisasi  membukakan pintu masuk untuk siapa saja yang mau melakukan 

bisnis di Indonesia. Persaingan ketat tidak dapat terbendung dan bergerak secara 

alami. Kompetisi antar perusahaan baik di dalam maupun luar negeri menjadi hal 

yang biasa saat ini.  Sehingga, kekuatan perusahaan dalam bersaing sangat 

dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam pasar.  Sektor strategis nasional, seperti 

baja merupakan target penjualan bagi perusahaan di luar Indonesia. Istilah yang 

populer saat ini untuk menggambarkan perubahan lingkungan bisnis yang cepat 

disebut dengan istilah VUCA yang merupakan singkatan dari volatility, 

uncertainty, complexity, and ambiguity. Meskipun Industri Baja merupakan 

kategori expanding jika dikelompokkan menurut mentality and turbulence 

category, tidak menutup kemungkinan akan terpengaruh oleh disruption 

innovation (Ansof, 1990). Tidak heran melihat fenomena beberapa industri turunan 

baja di Indonesia mengalami krisis dan gulung tikar. Salah satu industri turunan 

baja adalah industri tinplate (Baja berlapis timah). PT Pelat Timah Nusantara, Tbk 

(Latinusa) dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia harus bisa bersaing dengan 

kompetitor mancanegara seperti RRT, Korea, Jepang, Malaysia dan Jerman.  

Latinusa didirikan pada tanggal 19 Agustus 1982 dengan nama PT Pelat Timah 

Nusantara (Latinusa) untuk mengemban visi menjadi Perusahaan kemasan baja 

(tinplate) terpadu dan terbaik di kawasan AFTA melalui produksi berkualitas tinggi 

dengan harga yang bersaing dan pengiriman tepat waktu untuk kepuasan 

pelanggan. Latinusa mampu bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat 

dengan kompetitor global di kawasan Asia. Sejak awal berdiri hingga saat ini, 

Latinusa masih merupakan satu-satunya produsen tinplate di tanah air dengan 

kualitas internasional. Dana hasil penawaran umum (IPO) Latinusa di tahun 2009 

digunakan untuk melakukan inisiatif revamping sebagai langkah modernisasi 

fasilitas produksi dan ekspansi kapasitas produksi pabrik menjadi 160.000 ton per 

tahun. Selama proses revamping, secara paralel juga dilakukan penyelarasan dan 

peningkatan proses operasional dan organisasi dengan bantuan alih teknologi dan 

sinergi dengan pemegang saham pengendali yang mengelola salah satu jaringan 

bisnis baja terkemuka di dunia. 

Walaupun Latinusa merupakan satu-satunya produsen tinplate di Indonesia, hal 

ini tidak berarti Latinusa dapat dengan mudah menentukan harga pasar, karena para 

kompetitor global mengekspor produk mereka dengan harga yang sangat 

kompetitif. Meski konsumsi tinplate nasional mencapai 238.000, Latinusa tidak 

dapat mencapai angka kapasitas maksimum Latinusa, yaitu160.000 ton per tahun 

(Gambar 1). Pada awalnya produk impor masuk di tahun 1998 sebagai bentuk 

protes dari APKKI (Asosiasi Produsen Kemas Kaleng Indonesia) dikarenakan 

konsumsi nasional sudah melebih kapasitas produksi Latinusa saat itu.  
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Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2014, 2015,2016, 2017 dan 2018 

Gambar 1  Portofolio market share latinusa dengan import dari luar negeri 

 

Keran impor tinplate tidak bisa tertahan dengan aturan bea masuk Indonesia 

sebesar 12,5%. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa regulasi kerjasama 

multilateral yang menghilangkan bea masuk tersebut. Di tahun 2012, regulasi 

Pemerintah dengan nomor PMK 118/011/2012 terkait pemberlakuan tarif bea 

masuk 0% pada tahun 2012 dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Agreement 

(AKFTA) telah mengakibatkan tinplate asal Korea Selatan membanjiri pasar 

domestik. Selain itu, seperti halnya produk-produk besi dan baja lainnya, harga 

tinplate menunjukkan penurunan di tahun 2012 sebagai akibat dari melambatnya 

ekonomi global. Produsen tinplate besar, seperti RRT, Taiwan, dan Korea Selatan 

pun melakukan ekspor produk untuk mengimbangi penurunan permintaan di pasar 

domestik mereka.  Indonesia kelebihan produk tinplate impor, sehingga persaingan 

harga semakin kompetitif. Setelah Korea Selatan, beberapa regulasi lain pun 

muncul, seperti 208/PMK.011/2012 yang berisikan pembebasan 0% untuk tinplate 

masuk dari kawasan ASEAN. Setelah itu di tahun 2017 terbit peraturan dengan 

nomor 26/PMK.101/2017 mengenai penerapan bea masuk sebesar 5% untuk impor 

tinplate dari RRT.   

Selain ancaman produk impor, Latinusa juga selalu waspada dengan ancaman 

produk substitusi. Perusahaan harus melakukan dan mengembangkan budaya 

berinovasi untuk mempertahankan keunggulan bersaing agar tidak terkena dampak 

dari perubahan bisnis tersebut (Hana 2013).  

Tinplate yang merupakan komoditas baja khusus untuk kemasan, merasakan 

penurunan share dalam beberapa kategori produk kemasan, misalnya susu kental 

manis yang dahulu lebih dari 95% menggunakan tinplate, saat ini mulai menurun 

dikarenakan adanya substitusi kemasan plastik (Gambar 2). Latinusa memiliki 8 

segmen pelanggan, diantaranya milk, dried fruit (biskuit), Food, Fruit and 

beverage, Chemical, Paint, Cooking Oil, dan General Can. Tiga porsi terbesar 
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ialah Milk, Dried Food, dan Food (Gambar 3). Setiap segmen memiliki produk 

substitusi yang terus berkembang seiring majunya teknologi dalam dunia kemasan.  

 

 
Sumber : MetaCorp, November 2018 

Gambar 2  Tinplate packaging di Indonesia 

 

 
Sumber: Laporan tahunan perusahaan 

Gambar 3  Company market segment 
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Sejalan dengan visi Latinusa untuk menjadi perusahaan tinplate terbaik di 

kawasan AFTA dan misi Latinusa untuk menghasilkan tinplate berkualitas tinggi 

dengan harga kompetitif dan pengiriman tepat waktu bagi kepuasan pelanggan 

merupakan tantangan global untuk Latinusa.  

Mengaitkan antara persaingan bisnis dan strategi perusahaan untuk unggul 

dibandingkan kompetitornya, maka terdapat salah satu konsep dalam manajemen 

strategi berupa keunggulan kompetitif. Berdasarkan pendekatan sumber daya yang 

dimiliki, keunggulan kompetitif perusahaan didapatkan dari kompetensi inti yang 

berbeda dibandingkan pesaingnya. Kompetensi inti perusahaan sendiri merupakan 

serangkaian kompetensi yang dimiliki perusahaan yang dibentuk dari kemampuan 

perusahaan dalam mengelola aset-asetnya baik yang berwujud maupun tidak 

berwujud (Wheelen dan Hunger 2012). Kompetensi perusahaan yang bernilai bagi 

pelanggannya dan lebih unggul dibandingkan pesaingnya, langka, dan dapat 

dipertahankan atau sulit ditiru akan membentuk dasar bagi terbentuknya 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Menurut Ljungquist (2007) melakukan 

identifikasi kompetensi inti sangat penting, pada umumnya proses identifikasi 

kompetensi inti melibatkan karyawan perusahaan untuk meneliti kapabilitas dan 

juga level-level kompetensi yang dimiliki karyawannya. Dengan demikian, 

penting bagi Latinusa melibatkan karyawan perusahaan untuk mengupayakan 

pengembangan kompetensi inti tersebut di masa yang akan datang. 

Kondisi atas permasalahan di atas membuat urgensi atas penelitian ini. Tidak 

sebatas mengetahui kompetensi inti saja, akan tetapi dibutuhkan gambaran atas 

industri ini dimasa depan (industry foresight) dan tantangan perusahaan, agar dapat 

dirumuskan dalam bentuk arsitektur strategik yang merupakan cetak biru tingkat 

tinggi antara saat ini dan masa depan Latinusa.  

 

 

Rumusan Masalah 

 

Untuk memperoleh gambaran arsitektur strategik perusahaan di masa yang 

akan datang, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana kompetensi inti yang dimiliki Latinusa saat ini? 

2. Bagaimana gambaran industri masa depan (industry foresight) yang akan 

dimasuki Latinusa dan bagaimana kebutuhan konsumen di industri tersebut? 

3. Bagaimana bentuk rancangan arsitektur strategik yang tepat untuk Latinusa? 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan identifikasi perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi kompetensi inti yang saat ini dimiliki oleh Latinusa.  

2. Merumuskan skenario industri masa depan Latinusa.  

3. Menyusun arsitektur strategik Latinusa 10 tahun ke depan. 
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Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini dapat diambil manfaatnya sebagai berikut:  

1. Sebagai bahan pertimbangan kepada manajemen Latinusa dalam penetapan 

rencana strategis perusahaan.  

2. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang didapat selama 

perkuliahan dan menambah wawasan mengenai manajemen strategi. 

3. Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kegiatan perumusan batasan 

industri yang akan dimasuki perusahaan di masa mendatang (industry foresight) 

dan menyusun cetak biru (blue print) arsitektur strategik Latinusa dalam 

pengembangan bisnis berbasis kompetensi inti, sedangkan tahap implementasi dan 

evaluasi diserahkan kepada pihak manajemen perusahaan. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen Strategi 

Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial 

untuk menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang (Wit  2004). Menurut 

David (2009) manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, 

mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang 

membuat organisasi mampu mencapai objektifnya.  

Adapun tujuan dari manajemen strategi adalah untuk menciptakan peluang 

baru yang berbeda untuk masa yang akan datang dan mencoba untuk 

mengoptimalkan tren saat ini untuk masa datang. Wheelen dan Hunger (2012) 

menyatakan bahwa dari beberapa penelitian menunjukkan perusahaan yang 

menerapkan manajemen strategis mempunyai kinerja yang lebih baik. (Sabah 

2012) menujukkan kesesuaian antara lingkungan organisasi dan strategi, struktur, 

serta proses organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Strategi 

yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal, kelemahan perusahaan, serta 

antisipasi perusahaan dalam menghadapi perubahan dalam lingkungan. 

Hunger dan Wheelen (2012) juga menjelaskan bahwa terdapat 3 level hierarki 

strategi dalam analisis strategi, yaitu strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi 

fungsional. Dalam perusahaan, ketiga level hierarki strategi tersebut berinteraksi 

secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan baik untuk membangun kesuksesan 

perusahaan. Tiga levelhierarkitersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Strategi Korporasi 

Strategi korporasi berhubungan dengan pengalokasian dan pengelolaan 

sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai misi dan tujuannya. 

Strategi korporasi dapat dilakukan dengan menyatukan unit-unit bisnis yang 

berbeda menjadi satu kesatuan, seperti sikap perusahaan secara umum serta 




