
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Salah satu tujuan dari pendirian perusahaan adalah perusahaan tersebut dapat 
bertahan sampai batas waktu yang tidak ditentukan dengan memperoleh pendapatan 
lebih dari modal yang diberikan, dengan tujuan tersebut perusahaan dapat menarik 
investor sebanyak-banyaknya untuk keberlanjutan dari perusahaan. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus mempunyai keunggulan strategik dan 
dapat dikonversi menjadi perusahaan yang mempunyai daya saing yang tinggi 
dengan membuat suatu management strategik untuk jangka panjangnya. 
Perusahaan yang baik dalam mengelola keunggulan strategic akan berhasil dalam 
menghadapi persaingan di industrinya, contoh yang berhasil di Industrinya dalam 
mengelola keunggulan strategik adalah Coca Cola, Boing, Airbus, UPS dan 
perusahaan lainnya yang mempunyai umur sampai saat ini lebih dari 100 tahun. 

Menurut Pardede (2011) keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya 
ditentukan oleh orang-orang yang dapat mengambil keputusan yang tepat tetapi 
juga terkait dengan faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Industri di dalam mana perusahaan tersebut bekerja 
2. Negara dimana perusahaan tersebut berkedudukan 
3. Sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki dan kecapakan mendayagunakannya 
4. Strategi yang dipakai 

Dari keempat faktor di atas, yang paling menentukan dan sangat penting 
dalam menggapai keberhasilan perusahaan adalah strategi yang dipakai. Sebagai 
kasus dalam menganalisis strategi dalam tesis ini adalah PT. Aneka Tambang Tbk 
salah satu anak perusahaan PT. Inalum (Persero) Tbk, selanjutnya dalam penulisan 
tesis ini disebut ANTAM. 

Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi 
nasional dan menjadi salah satu industri strategis yang mempunyai peranan penting 
bagi Indonesia. Harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang kuat dan 
kembalinya minat investor atas indutri pertambangan telah memacu nilai pasar 
perusahaan pertambangan. Walaupun tingkat keuntungan perusahaan tambang 
Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata global karena kenaikan yang 
tinggi yang dinikmati pemain global. Namun tingkat pengembalian atas investasi 
tambang, Indonesia masih kuat.  

ANTAM adalah perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral di 
Indonesia yang didirikan pada 5 Juli 1968 sebagai Perusahaan Negara (PNP) "PN 
Aneka Tambang". Tujuh perusahaan milik negara independen yang bergabung 
untuk membentuk Aneka Tambang termasuk: PT Nikel Indonesia, PN Tambang 
Bauksit Indonesia, PN Logam Mulia, BPU Perusahaan-perusahaan Tambang 
Umum Negara, Proyek Pertambangan Intan Martapura, Kalimantan Selatan, PN 
Tambang Emas Tjikotok, dan Proyek Emas Logas, Pekanbaru Riau. Pada tanggal 
21 Mei 1975, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, 
status Aneka Tambang diubah dari perusahaan milik negara menjadi Perusahaan 
Terbatas PT Aneka Tambang atau disebut PT. Antam Tbk setelah terdaftar di bursa 
efek Jakarta pada tahun 1995 dan pada tahun 2017 bergabung dalam holding 
pertambangan. Berdasarkan sejarahnya tersebut PT. Antam Tbk ditugaskan oleh 
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negara untuk mengelola sumber daya alam tambang utama yaitu Emas, Nikel dan 
Bauksit, mulai dari eksplorasi sampai ke pengolahannya dalam bentuk barang yang 
mempunyai nilai tambah atau vertikal integration business. Produk dan Jasa utama 
yang dihasilkan oleh ANTAM adalah sebagai berikut: Jasa Explorasi Emas, Nikel 
dan Bauksit, Jasa Pengolahan Logam Mulia, Bijih Nikel, Ferronickel, Emas, Bijih 
Bauksit, Alumina, dan sebagian kecil Batubara. Semua produk dan jasa tersebut 
dibagi dalam segmen sebagai berikut: 

• Segmen Emas: Emas, Perak, Pengolahan dan Pemurnian Emas 
• Segmen Nikel: Bijih Nikel dan Ferronickel (olahan dari bijih nikel) 
• Segmen Bauksit: Bijih Bauksit dan Alumina (Olahan dari Bauksit) 
• Segmen Lain-lain: Batubara, bijih besi dan lain-lain 

Posisi ANTAM dalam persaingan perusahaan tambang nasional maupun 
global menempati posisi sebagai perusahaan mineral terdiversifikasi terbesar di 
Asia Tenggara dan sebagai salah satu perusahaan berbasis sumber daya alam milik 
negara terbesar di Asia Tenggara dengan cadangan nikel dan bauksit yang 
signifikan, mampu memberikan peluang untuk memanfaatkan permintaan atas 
produk mineral industri yang terus meningkat di Asia Tenggara. Produk mineral 
industri tersebut memiliki fungsi penting dalam pasar akhir yang berkembang pesat 
seperti infrastruktur, konstruksi, otomotif, transportasi, barang elektronik dan 
peralatan rumah tangga. ANTAM berupaya menjadi produsen produk setengah 
jadi, seperti feronikel dan chemical grade alumina, yang penting bagi 
pengembangan sector-sektor tersebut, yang sementara ini masih diimpor. 

 Untuk perencanaan ke depan perlu dikaji juga secara mendalam adalah 
pengembangan perusahaan yang dikaitkan dengan Visi Misi Perusahaan 2030 yang 
berorientasi hilirisasi. Visi dan misi 2030 berdasarkan peninjauan secara berkala 
dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris dan manajemen senior untuk 
memastikan keberlanjutan relevansinya. Pernyataan Visi dan Misi 2030 disusun 
berdasarkan Keputusan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk No. 
318.K/834/DAT/2014 mengenai Arah Strategis 2030 yang dikeluarkan di bulan 
Desember 2014. Pernyataan ini memuat aspirasi Perseroan untuk berkembang 
sebagai perusahaan berbasis sumber daya mineral terdepan di Indonesia dan 
menetapkan perannya dalam industri hilir sebagai pemasok material antara untuk 
keperluan produksi industri-industri terkait. Berikut pernyataan Visi Antam 2030 
“Menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha 
berbasis sumber daya alam”. Hal ini menjadi penting karena perencanaan yang baik 
dalam pengembangan akan memberikan arah positif terhadap antisipasi ancaman 
ekternal dalam hal ini adalah harga komoditas, untuk tidak terjadi lagi dimasa 
depan. 

Dari arahan strategis di atas bahwa ANTAM menetapkan perannya dalam 
industry hilir sebagai pemasok matrial antara untuk keperluan industri terkait, 
sebagai mana gambar berikut: 
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Gambar 1  Hilirisasi komoditi Nikel 

 
Untuk komoditi Nikel, ANTAM mempunyai Smelter Ferronickel yang ada di 

Pomalaa Sulawesi Tenggara dengan kapasitas 25.000 TNi per tahun. Saat ini 
sedang menyelesaikan Smelter Haltim di Maluku Utara dengan kapasitas 13.000 
TNi per tahun, tahun 2019 telah berjalan. 

 

 

 
Gambar 2  Hilirisasi Komoditi Bauksit 

 
Untuk komoditi Bauksit, ANTAM mempunyai CGA (Chemical Grade 

Alumina) di Tayan Kalimantan Barat, dan sedang dalam tahap kontruksi SGA 
(Smelter Grade Alumina) di Mempawah Kalimantan Barat. 

 

 
Gambar 3  Hilirisasi Komoditi Emas 

 
Untuk komoditi Emas, ANTAM berkonsentrasi di proses pengolahan dan 

pemurnian emas dan perak yang terletak di Jakarta sebagai Unit Logam Mulia. 
Berdasarkan pada gambar 1 sampai dengan 3, yaitu jalur hilirisasi komoditi 

Nikel, Bauksit dan Emas, maka dapat dievaluasi terkait orientasi hilirisasi di 
ANTAM, dapat dilihat dari Smelter-smelter yang dipunyai oleh ANTAM yaitu 
diantara: 
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1. Produksi Ferronickel ANTAM: 
 

 
Gambar 4  Produksi dan Volume Penjualan Ferronickel ANTAM dari tahun 

2014 sampai dengan 2018 (Sumber Annual Report ANTAM) 
 

Berdasarkan gambar 4 di atas Produksi Ferronickel ANTAM selama lima 
tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan 2018 rekor tertinggi adalah 24.868 
TNi, atau dengan perkataan lain Produksi Ferronickel ANTAM tumbuh 47.5% 
selama lima tahun, ini terlalu kecil bila melihat posisi persaingan Smelter 
Ferronickel yang ada di Indonesia saat ini, seperti terlihat dalam grafik berikut ini: 

 

 
Gambar 5  Produksi Ferronickel di Indonesia selama tahun 2014 sampai 

dengan 2018 (Sumber Wood Mackenzie) 
 

Terlihat dari gambar 5 di atas ANTAM kalah bersaing dengan pendatang baru 
di Indonesia yaitu Tsingshan Group. Proses hilirisasi di ANTAM tumbuhnya sangat 
lambat. Mereka dalam dua tahun, terjadi pertumbuhan untuk Ferronickel sebesar 
116%.  
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2. Produksi Alumina 
 

 
Gambar 6  Produksi dan Volume Penjualan Alumina ANTAM dari tahun 

2016 sampai dengan 2018 (Sumber Annual Report ANTAM) 
 

Kemudian untuk hilirisasi di Bauksit, produksi Alumina ANTAM dari tahun 
2016 sampai dengan 2018, dari gambar 6 di atas terlihat bahwa produksi Alumina 
turun dalam tiga tahun terakhir. Sebagai bahan pembanding dapat dilihat juga 
produksi alumina di Indonesia seperti terlihat di gambar di bawah ini: 

 

 
(Sumber Wood Mackenzie) 

Gambar 7  Produksi Alumina di Indonesia selama tahun 2014 sampai 
dengan 2018  

 
Dari gambar 7 di atas terlihat bahwa Produksi Alumina ANTAM tertinggal 

oleh PT. Harita Prima Abadi Mineral (Harita Group). 
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3. Produksi Emas: 
 

 
(Sumber Annual Report ANTAM) 

Gambar 8  Produksi dan Volume Penjualan Emas ANTAM 2014 s.d 2018  
 
Dari gambar 8 di atas produksi emas dalam lima tahun terakhir turun terus, 

hal ini mengakibatkan pasokan untuk Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Emas 
tidak dapat mengandalkan dari Tambang ANTAM sendiri. Sedangkan pesaing 
ANTAM di Indonesia mempunyai produksi emas lebih dari ANTAM seperti 
terlihat dari gambar 9 di bawah ini: 

 

 
(Sumber Annual Report Freeport, Medco, Agincort dan Merdeka Copper Gold) 

Gambar 9  Produksi emas perusahaan yang ada di Indonesia 2017 s.d 2018  
 
Dengan permasalahan di atas yaitu lambatnya hilirisasi ANTAM, maka perlu 

dianalisis apakah terjadi kesalahan strategi dalam membangun proses hilirisasi 
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ANTAM ? ataukah kebijakannya terkait strategi yang dipilih tidak berjalan dengan 
baik. Maka dalam tesis ini akan dianalisis terkait lambatnya proses hilirisasi di 
ANTAM. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi ANTAM dengan perubahan situasi persaingan pasar, 
perkembangan ekonomi, adanya pendatang baru dan perkembangan teknologi? 

2. Bagaimana kebijakan strategis ANTAM untuk meningkatkan kinerja baik itu 
produksi maupun penjualan seluruh komoditi agar pertumbuhannya 
signifikan? 

 
 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian Analisis Kebijakan Strategis Pada ANTAM 
adalah sebagai berikut: 
1. Mengevaluasi kondisi ANTAM 5 tahun terakhir dari 2014 sampai dengan 2018 

terkait dengan strategi yang dijalankan dengan adanya perubahan situasi pasar, 
perkembangan ekonomi, adanya pendatang baru dan perkembangan teknologi. 

2. Membuat formulasi yang sesuai dengan perubahan. 
 
 

Manfaat Penelitian 
 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan memberikan manfaat bagi: 
1. Akademisi, sebagai sumbangan pengetahuan dan bahan referensi untuk 

mengkaji permasalahan kebijakan perencanaan strategis bisnis serta 
meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai konsep penerapan strategi bisnis 
di perusahaan, khususnya ANTAM serta lingkungan industrinya. 

2. Perusahaan, sebagai bahan masukan dalam menentukan langkah-langkah 
untuk mengoptimalkan dan efektifitas pelaksanaan penerapan kebijakan 
strategis di perusahaan, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dalam 
menghadapi persaingan. 

3. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya 
Kementerian BUMN sebagai pemegang saham dalam merencanakan, 
mengambil keputusan dan membuat kebijakan tentang penerapan kebijakan 
strategis di perusahaan BUMN. 

4. Masyarakat, sebagai informasi sebelum memutuskan untuk menginvestasikan 
dana di ANTAM dalam bentuk pembelian saham. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

 Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan evaluasi strategik kondisi ANTAM dalam 5 tahun terakhir mulai 

dari 2014 sampai dengan 2018. 




