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Latar Belakang 

Rinai hujan bulan April tahun 2017 masih membasahi Bontang. Bumi khatulistiwa masih 

sejuk di antara gemercik air yang jatuh dari langit. Namun, tidak demikian halnya dengan Bakir 

Pasaman; CEO Pupuk Kaltim (PKT) ini memandang hamparan luas halaman depan perusahaan 

dengan gamang. Kegalauan muncul di tengah arus teknologi yang mulai mendera horizon bisnis 

di mana-mana selain sejumlah isu bisnis muncul terkait dengan perubahan lingkungan bisnis, 

persaingan, dan tuntutan pencapaian kinerja. Di tahun 2018, perusahaan terdepan di seantero 

bumi adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis pada teknologi misalnya Amazon, Google, 

Apple, Microsoft, Facebook. Perusahaan berbasis teknologi ini jauh meninggalkan perusahaan 

perminyakan yang sekitar sepuluh tahun yang lalu masih menjadi kampiun untuk perusahaan-

perusahaan terdepan. 

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Bakir Pasaman sebagai Direktur Utama PKT 

mengajak diskusi mendalam dengan salah satu direkturnya tentang perkembangan perusahaan 

terkini dan ke depan. Lama Bakir Pasaman termenung seorang diri sebelumnya, sambil 

menyeruput teh panasnya yang sudah menjadi dingin. Bakir Pasaman menyadari bahwa PKT 

sudah menunjukkan prestasinya yang semakin baik, yaitu kinerjanya dari waktu ke waktu. PKT 

memiliki kemampuan untuk menghasilkan inovasi produksi terapan yang mendukung efisiensi 

dan peningkatan produktivitas. Kinerja PKT yang prima  tersebut telah dikenal di tingkat dunia 

dan mendapatkan penghargaan misalnya predikat World Class  pada  Global Performance 

Excellence Awards dengan berbasis Baldridge Excellence Framework. PKT juga meraih predikat 

Three Stars (tertinggi) dan Best Impact on Productivitiy pada Asia Pacific Quality Organization 

pada 2018.  PKT juga mendapatkan penghargaan Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 

4.0)-Menuju Making Indonesia 4.0; meraih Proper Nasional 2018 dengan Predikat Emas selama 

2 tahun berturut-turut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan meraih Gartner 

2019 Supplychainnovators Awards pada bidang Distribution Planning and Control System.  Hal ini 

dapat meningkatkan citra perusahaan dan menjadikan PKT memiliki daya saing sebagai 

perusahaan yang bergerak di petrokimia bertaraf internasional. 

Sebagai bukti atas penerapan sistem manajemen yang baik dan kualitas produk yang 

dihasilkan, PKT terus meraih Grand Platinum SNI Award selama 3 tahun berturut-turut dengan 
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mendapatkan Predikat Platinum dari Badan Standarisasi Nasional. Hal ini merupakan bentuk 

upaya PKT untuk  membangun fondasi yang kuat dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Strategi PKT ke depan dalam 

rangka menghadapi era disrupsi  adalah menerapkan program perubahan  dari produsen pupuk 

menjadi industri petrokimia dengan membangun pabrik methanol dan turunannya. Di samping 

itu, strategi perubahan dari produsen pupuk kimia ke  pupuk hayati (bio fertilizer) yang ramah 

lingkungan juga menjadi salah satu kontribusi PKT  pada program dalam rangka menjaga stabilitas 

kelestarian lingkungan. Era disrupsi  ini mendorong PKT untuk terus melakukan inovasi dan 

menciptakan strategi-strategi bisnis berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar tata 

kelola korporat yang baik dalam menjawab tantangan dan risiko yang terus meningkat pada 

2018. Oleh karena itu, dengan menerapkan Baldrige Excellence Framework (BEF) diyakini PKT 

bisa bertahan  dan berkelanjutan dalam jangka panjang.  

Namun demikian, prestasi demi prestasi tidak membuat Bakir Pasaman berpuas diri.  

Bakir Pasaman menyadari bahwa perubahan teknologi yang diantisipasi oleh PKT diharapkan 

memberikan kemudahan kerja yang lebih baik di masa yang akan datang; dan PKT perlu 

menyiapkan strategi yang lebih adaptif. Adopsi teknologi baru  bertujuan untuk bisa memberikan 

pelayanan lebih baik di samping mempertimbangkan adanya persaingan global yang semakin 

ketat. Selain itu, adanya tuntutan untuk pencapaian kinerja juga menjadi tantangan tersendiri. 

Bakir Pasaman masih berpikir dengan gamang bahwa suatu keniscayaan jika bisnis pupuk 

yang selama ini digelutinya, berjalan apa adanya tanpa mengikuti perkembangan teknologi 

sebagai alat yang sudah jamak dilakukan di indutri lainnya. Memang, saat itu, industri pupuk 

sedang dilenakan dengan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah yang masih menguntungkan 

perusahaan pupuk pelat merah. Namun, apakah itu akan selamanya terjadi? Bukankah tantangan 

global juga sudah semakin dekat mengajak berperang di area yang sama? 

Di saat hujan semakin deras, pikiran Bakir Pasaman pun mengembara menembus 

derasnya air hujan yang turun, bukan untuk menyerah, tetapi berpikir keras untuk membuat 

perusahaan lebih maju dan berjalan seiring dengan teknologi industri yang semakin berkembang. 

Dalam hal ini, Bakir Pasaman berpikir tentang perlunya berdiskusi dengan Dewan Direksi PKT 

yaitu Bagya Sugihartana (Direktur Produksi), Gatoet Gembiro Nugroho (Direktur Komersil), 
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Satriyo (Direktur Teknik dan Pengembangan), Meizar Effendi (Direktur SDM dan Umum) untuk 

merumuskan kembali strategi ke depan terkait dengan sejumlah isu. Isu-isu yang dimaksud 

adalah 1) bagaimana cara berinovasi yang tepat, baik dalam proses bisnis maupun penciptaan 

produk agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik?,  2) bentuk kepemimpinan apa yang 

bisa memiliki kemampuan untuk merumuskan strategi bisnis yang tepat?, 3) bagaimana  PKT  

mencapai target minimal 10% setiap tahunnya?, 4) seberapa jauh kemampuan penginderaan 

pemimpin dalam memahami adanya perubahan regulasi pemerintah?, 5) bagaimana  PKT 

menghasilkan inovasi  penciptaan pupuk urea amoniak dan NPK sebagai produk utama ke  produk 

bio fertilizer?,  dan 6) bagaimana PKT mampu menciptakan peluang pendapatan yang bersumber 

bukan dari produk utama? 

 

Profil Tentang PT. Pupuk Kaltim  

PKT adalah salah satu produsen pupuk yang merupakan anak perusahaan dari PT. Pupuk 

Indonesia Holding Company, Persero (selanjutnya disebut PIHC). PKT didirikan di Bontang, 

(sebuah kecamatan pada saat itu dan berubah menjadi kota pada saat ini) Kalimantan Timur pada 

tanggal 7 Desember 1977. Bontang terletak 240 KM di sebelah utara kota Balikpapan, Kalimantan 

Timur.  

Pada awalnya, proyek PKT dikelola oleh Pertamina sebagai bentuk pabrik pupuk terapung 

atau pabrik di atas kapal. Namun, dikarenakan alasan teknis, proyek pabrik pupuk terapung 

tersebut dialihkan ke daratan sesuai keputusan Presiden RI no. 43 tahun 1975 dan kemudian, 

sesuai keputusan Presiden RI no. 39 tahun 1976, pengelolaannya diserahterimakan dari 

Pertamina kepada Departemen Perindustrian RI. Berkenaan hal tersebut, lahan seluas lebih 

kurang 400 hektar disiapkan untuk proyek pabrik pupuk ini. Pilihan lokasi untuk proyek ini adalah 

suatu kota kecil yang pada saat itu masih berupa kecamatan dan bagian dari Kabupaten Kutai, 

yaitu Bontang. Bontang dipilih bukan karena kebetulan, akan tetapi dengan pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut. 

a. Memiliki alur laut alami dari pantai hingga laut dalam di selat Makassar. 

b. Kedalaman dermaga/tepi pantai yang dalam, yaitu minimal 14 meter. 
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c. Dekat dengan lokasi gas di Muara Badak yang hanya berjarak 60 km. 

d. Lahan terbuka untuk lokasi pabrik dan fasilitas pendukung masih sangat luas dan 

masih jauh dari lingkungan penduduk sekitar. 

Pembangunan pabrik urea amoniak pertama PKT atau lebih dikenal dengan sebutan 

pabrik Kaltim 1, baru dimulai pada tahun 1979 dan pabrik urea pertama PKT  sedangkan 

pembangunan pabrik urea amoniak kedua atau lebih dikenal dengan sebutan pabrik Kaltim 2, 

baru dimulai pada tahun 1982. Kedua pabrik tersebut diresmikan pengoperasiannya bersamaan 

di tahun 1984. Di sisi lain,  pabrik urea amoniak yang ketiga diresmikan pada tanggal 4 April 1989. 

Pada tahun 1999, PKT  memiliki pabrik urea granul yang pertama, bukan hanya di Pupuk Kaltim 

sendiri tetapi juga di Indonesia. Awal rencana pendirian pabrik urea granul ini adalah untuk 

tujuan ekspor bukan untuk pasar domestik karena  petani di Indonesia masih terbiasa 

menggunakan pupuk urea prill bukan urea granul. Pabrik urea ini ke depannya digabung dengan 

pabrik amoniak eks akuisisi PT. Kaltim Pasifik Amoniak menjadi Pabrik Kaltim 1A. 

Unit pabrik urea amoniak unit keempat PKT atau lebih dikenal dengan sebutan PKT  4 

menyusul diresmikan tahun 2002, sedangkan pabrik terakhir yaitu Pabrik Kaltim 5 diresmikan 

oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 November 2015 di Bontang. Dengan beroperasinya 

Pabrik Kaltim 5 ini menjadikan total kapasitas produksi urea PKT adalah sebesar 3,43 juta ton 

pupuk urea per tahun.  

 

 

Produk Pupuk Kaltim 

Urea 

Urea yang diproduksi PKT memiliki kandungan nitrogen 46%. Produk urea ini adalah 

sebuah hasil reaksi kimia antara amoniak (NH3) dan karbon dioksida (CO2). Dari segi fisik, 

dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu urea prill: ukuran produk 1 – ,35 mm  dan  urea granul: 

ukuran produk 2 – 4,75 mm. Produk urea prill PKT sebagian besar digunakan untuk sektor 

pertanian/tanaman pangan dan industri sedangkan produk urea granul PKT sebagian besar 
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digunakan untuk sektor perkebunan meskipun produk urea granul juga digunakan untuk sektor 

pertanian/tanaman pangan. Urea PKT dijual dengan merek dagang Daun Buah untuk sektor 

industri dan perkebunan, sedangkan untuk sektor pertanian, dipasarkan dengan merek dagang 

Pupuk Indonesia Holding Company. 

Amoniak 

Amoniak adalah hasil produksi setengah jadi dari urea. Produk amoniak ini juga 

merupakan bahan mentah untuk produk-produk kimia. Amoniak adalah senyawa kimia dengan 

rumus molekul NH3 dengan titik didih sekitar -33 derajat celcius. Selain menjadikan amoniak ini 

bahan baku pembuatan urea, PKT juga menjual produk ini sebagai produk barang jadi dalam 

bentuk cair. Penyimpanan produk jadi amoniak yang akan dijual ini disimpan dan diperlakukan 

khusus di dalam tanki amoniak cair sebelum dipasarkan melalui kapal khusus yang akan 

membawa amoniak ini ke pembeli.  

NPK 

NPK adalah pupuk majemuk yang diproduksi oleh PKT. Disebut pupuk majemuk karena 

di dalam satu hasil produk, pupuk ini memiliki tiga unsur yaitu N dari nitrogen, P dari fosfor dan 

N dari kalium. Ketiga unsur ini dibutuhkan tanaman secara bersamaan karena unsur nitrogen 

diperlukan tanaman untuk pertumbuhan; fosfor diperlukan tanaman untuk pertumbuhan akar 

dan tunas sedangkan kalium diperlukan tanaman untuk pembungaan dan pembuahan.  

Produk NPK PKT terdiri atas dua jenis yaitu NPK blending dan NPK fussion. NPK blending 

adalah NPK dengan cara produksi menggunakan physical blending atau pencampuran unsur NPK 

secara fisik sedangkan NPK fussion adalah NPK dengan cara produksi menggunakan chemical 

blending atau pencampuran unsur NPK secara kimiawi dan menghasilkan produk di dalam satu 

butir. NPK PKT adalah NPK dengan kualitas premium karena menggunakan bahan baku dengan 

kualitas terbaik, yaitu nitrogen menggunakan urea granul yang khusus ditujukan untuk 

perkebunan dan berkualitas ekspor, fosfor menggunakan DAP (diammonium phosphate) dan 

kalium dengan menggunakan KCl (kalium khlorida). NPK PKT  ini dipasarkan dengan 

menggunakan merek dagang NPK Phonska Pupuk Indonesia Holding Company untuk sektor 
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pertanian/subsidi sedangkan untuk sektor perkebunan/industri menggunakan merek dagang 

NPK Pelangi dan NPK Pelangi Agro. 

Tujuan pembentukan PKT adalah  untuk mengoperasikan kegiatan usaha yang 

terintegrasi mulai dari industri, perdagangan, dan distribusi serta jasa di bidang perpupukan, 

petrokimia, dan kimia lainnya. Selain itu, juga memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan 

barang dan jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing kuat dan siap mendukung Ketahanan Pangan 

Nasional. PKT memiliki tiga kegiatan usaha utama sebagai berikut. 

a. Industri. Kegiatan ini melakukan pengolahan bahan-bahan mentah tertentu menjadi 

bahan-bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan pupuk, petrokimia, agrokimia, 

agroindustri dan bahan kimia lainnya serta mengolah bahan pokok tersebut menjadi 

berbagai jenis pupuk dan hasil kimia lainnya beserta produk-produk turunannya. 

b. Perdagangan. Kegiatan ini menyelenggarakan kegiatan distribusi dan perdagangan, 

baik dalam maupun luar negeri yang berhubungan dengan produk-produk tersebut  

dan produk-produk lainnya yang berhubungan dengan perpupukan, petrokimia, 

agrokimia, agroindustri dan kimia lainnya serta kegiatan impor barang, antara lain 

bahan baku, bahan penolong atau pembantu, peralatan produksi pupuk dan bahan 

kimia lainnya. 

c. Jasa. Kegiatan ini melaksanakan studi penelitian, pendidikan, pengembangan, desain 

rekayasa, pengantongan (bagging station), konstruksi, pabrikasi, manajemen 

pengoperasian pabrik, perbaikan atau reparasi, pemeliharaan, konsultasi (kecuali 

konsultasi bidang hukum) dan jasa teknis lainnya dalam sektor industri pupuk, 

petrokimia, agrokimia, agroindustri serta industri kimia lainnya serta jasa dalam 

bidang pertanian, dan perkebunan. 

 

 

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan 

PKT memiliki visi yaitu menjadi perusahaan di bidang industri pupuk, kimia dan agribisnis 

kelas dunia yang tumbuh dan berkelanjutan sedangkan misi PKT adalah: 
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a. Menjalankan bisnis produk-produk pupuk, kimia dan portofolio investasi di bidang kimia, 

agro, energi, trading, dan jasa pelayanan pabrik yang bersaing tinggi. 

b. Mengoptimalkan nilai perusahaan melalui bisnis inti dan pengembangan bisnis baru yang 

dapat meningkatkan pendapatan dan menunjang Program Kedaulatan Pangan Nasional. 

c. Mengoptimalkan utilisasi sumber daya di lingkungan sekitar maupun pasar global yang 

didukung oleh SDM yang berwawasan internasional dengan menerapkan teknologi 

terdepan. 

d. Memberikan manfaat yang optimum bagi pemegang saham, karyawan dan masyarakat 

serta peduli pada lingkungan. 

 

PKT juga memiliki nilai dan budaya perusahaan sebagai berikut. 

a. Achievement Oriented  

Insan PKT tangguh dan profesional dalam mencapai sasaran perusahaan dengan 

menegakkan nilai-nilai  tangguh dan profesional. 

b. Customer Focus  

Insan PKT selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan berkomitmen pada 

kepuasan pelanggan dengan menegakkan nilai-nilai  perhatian dan komitmen. 

c. Teamwork  

Insan PKT harus menjalin sinergi dan bersatu dalam bekerja dengan mengutamakan nilai-

nilai  sinergi dan bersatu. 

d. Integrity  

Insan PKT menjunjung tinggi kejujuran dan bertanggung jawab dengan menjujung nilai-

nilai jujur dan tanggung jawab. 

e. Visionary  

Insan PKT  berpikir jauh kedepan dan siap menghadapi perubahan dinamika usaha dengan 

memperhatikan nilai-nilai inovatif dan adaptif. 

f. Environmentally Friendly  
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Insan PKT selalu bertindak aman bagi keselamatan dirinya, aset perusahaan dan 

lingkungan hidup serta memberi manfaat bagi masyarakat luas untuk keberlanjutan 

perusahaan dengan memperhatikan nilai-nilai aman dan berkelanjutan. 

 

Dalam rangka mencapai visi dan misi, PKT telah menetapkan sasaran yang ditetapkan 

dalam rencana korporat 2013-2030 dengan acuan Corporate Plan PT Pupuk Indonesia (Persero). 

Corporate Plan Pupuk Kaltim 2013-2030 dirinci dalam sasaran 5 tahunan dengan sasaran bisnis 

utama dan sasaran bisnis portofolio. Sasaran Bisnis Utama tahun 2015-2020 adalah menjadi 

perusahaan pupuk dan kimia dengan diferensiasi produk, menjadi pintu utama ekspor pupuk, 

didukung dengan pengembangan pemakaian bahan baku gas alternatif, serta masuk bursa saham 

nasional. Sementara itu, sasaran untuk Bisnis Portofolio adalah “Menjadi Perusahaan pupuk dan 

kimia dengan diferensiasi produk agrobisnis dan oleokimia yang didukung oleh pengembangan 

pemakaian bahan baku gas alternatif”.1 

 

Perkembangan Terkini 

Portofolio bisnis PKT adalah melakukan produksi dan penjualan amoniak, urea, pupuk 

NPK dengan segmen pasar di dalam negeri dan luar negeri. Pasar di dalam negeri meliputi 

Kawasan Timur Indonesia, Papua, sebagian Jawa Timur dan Kalimantan kecuali Kalimantan Barat, 

sedangkan untuk pasar di luar negeri meliputi kawasan Asia Pasifik, Eropa, Amerika Serikat, dan 

Amerika Selatan.  

Dalam perkembangannya dari waktu ke waktu, PKT terus menghadapi tuntutan bisnis 

terutama adanya perubahan lingkungan bisnis, persaingan, dan tuntutan pencapaian kinerja 

yang lebih baik. Peraturan pemerintah menjadi pertimbangan utama sebagai bagian dari 

perubahan lingkungan bisnis bagi PKT untuk merumuskan strategi bisnisnya di masa yang akan 

datang. Industri pupuk dalam negeri dihadapkan kepada kemungkinan perubahan kebijakan 

pemerintah mengenai subsidi harga pupuk menjadi bantuan langsung tunai kepada petani, 

terbukanya pasar Indonesia kepada perusahaan sejenis dari luar negeri, dan mulai giatnya 

gerakan penggunaan pupuk yang ramah lingkungan.  Tentang subsidi pupuk, Pemerintah telah 

merencanakan program pengalihan subsidi pupuk dari produsen ke petani melalui skema kartu 
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tani tidak luput menjadi perhatian perusahaan. Skema pengalihan subsidi tersebut diharapkan 

akan lebih tepat sasaran dan petani tidak terikat pada produk tertentu. Hal ini dapat 

memengaruhi peta persaingan di sektor ritel pupuk. Selain itu,  juga terdapat beberapa 

perubahan peraturan yang berdampak pada kegiatan operasional PKT, seperti kewajiban seluruh 

perusahaan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menyesuaikan Anggaran Dasar 

dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017. Perubahan-perubahan ini harus 

ditanggapi dan disesuaikan oleh PKT 2.   

Dari lingkungan internasional, kebijakan pembatasan produk Crude Palm Oil (CPO) 

Indonesia yang diterapkan Uni Eropa berimbas pada penurunan permintaan CPO Indonesia yang 

berujung pada penurunan permintaan pupuk NPK dalam negeri. Ancaman dampak perang 

dagang  antara Amerika Serikat dan China juga turut memengaruhi harga komoditas perkebunan 

dan hortikultura internasional serta nilai tukar mata uang antar negara. Dinamika tersebut cukup 

memengaruhi kondisi bisnis PKT. Kondisi ini menuntut PKT untuk memiliki strategi yang adaptif 

agar memiliki kemampuan untuk melakukan diferensiasi produk termasuk terobosan inovasi 

yang terarah agar meningkatkan pencapaian target perusahaan di masa yang akan datang.  

Perubahan lingkungan bisnis lainnya adalah faktor teknologi. Faktor tersebut menuntut 

PKT untuk melakukan terobosan  yang memudahkan proses bisnis dan pelayanan yang lebih baik 

kepada konsumen. Terkait dengan proses bisnis, PKT memiliki kewajiban penyaluran pupuk urea 

subsidi sebesar lebih kurang 1,5 juta ton untuk 18 provinsi, 228 kabupaten, 300 distributor, dan 

lebih dari 10.000 pengecer di wilayah timur Indonesia. PKT memenuhi penugasan Pemerintah 

dengan menyiapkan cadangan untuk kebutuhan di masing-masing wilayah pemasaran, sehingga 

kelangkaan pupuk dapat diminimalisasi. Untuk mendukung proses bisnis tersebut, Direktur 

Utama PKT mengembangkan sistem inovatif yang diberi nama Distribution Planning And Control 

System (DPCS). DPCS dikembangkan oleh tim khusus di dalam perusahaan yang ditugaskan 

khusus oleh Dewan Direksi  untuk melakukan analisis, desain, dan pengembangan sistem. Tujuan 

pengembangan DPCS adalah untuk melakukan perencanaan dan pengawasan distribusi pupuk 

secara daring dengan data spasial sehingga posisi cadangan pupuk dapat dipantau secara akurat 

di daerah pemasaran dengan peta bumi secara real time. 
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Perubahan teknologi lain juga diantisipasi oleh PKT dalam menjalankan koordinasi kerja. 

Wilayah kerja PKT tersebar di seluruh  wilayah timur Indonesia, sehingga pertemuan dari level 

kantor pemasaran hingga Dewan Direksi, dilaksanakan dengan menggunakan video conference, 

sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas. Selain itu, untuk pengawasan kinerja assistant 

account executive (AAE) di daerah masing-masing, AAE melaporkan kegiatan harian 

menggunakan telepon pintar dengan memberikan koordinat lokasi GPS. PKT juga bekerja sama 

dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mengembangkan platform solusi pemupukan presisi 

berbasis citra satelit bagi perkebunan kelapa sawit. Platform ini diberi nama Precipalm. Precipalm 

merupakan ikhtiar PKT melakukan transformasi model bisnis menuju platform digital untuk 

memasuki era Industri 4,0 maupun Agrikultur 4,0.  

PKT juga diharapkan dapat memenuhi target perusahaan dari pimpinan manajemen atas. 

Adapun kinerja PKT yang menunjukkan peningkatan dapat dilihat sebagai berikut.  

1) Pada 2016, jumlah aset Rp29,391 T dan pendapatan Rp16,230 T;  

2) Pada 2017, jumlah aset sebesar Rp29,757T dan pendapatan Rp15,098T; dan  

3) Pada 2018, jumlah aset Rp31,506T dan pendapatan Rp18,966T.   

Terkait hal ini Direksi dituntut untuk mencapai target minimal 10% setiap tahunnya. 

 

 

Persaingan 

Selain menghadapi perubahan teknologi, PKT juga menghadapi persaingan. Persaingan 

ini merupakan kondisi PKT dalam menghadapi pesaing-pesaing dari negara lain. Pesaing-pesaing 

tersebut misalnya dari Vietnam bernama PetroVietnam; Petronas dari Malaysia; dan Qafco dan 

Sabic dari Timur Tengah.  Perusahaan tersebut tidak hanya masuk ke pasar Indonesia, tetapi juga 

bersaing bersama dalam pasar global PKT. Produk urea dan amoniak merupakan produk global 

yang memiliki pasar global, sehingga semua perusahaan tersebut bisa bersaing dalam pasar yang 

sama dengan PKT. Kondisi ini menuntut manajemen atas untuk memiliki kejelian dalam 

menangkap peluang pasar dan merumuskan strategi bersaing yang lebih baik. 

 

PetroVietnam-Vietnam 
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PetroVietnam Fertilizer & Chemicals Corp akan melakukan ekspansi bisnis. Produsen pupuk urea 

asal Vietnam ini berencana untuk melakukan investasi  US$ 230 juta atau Rp 2,76 triliun. Tujuan 

investasi ini adalah meningkatkan produksi dan melakukan diversifikasi  produk untuk 

mendukung tambahan pendapatan. Chief Executive Officer (CEO) PetroVietnam Fertilizer, Cao 

Hoai Duong, mengemukakan bahwa perusahaan akan memperluas produk pupuknya karena 

adanya pertimbangan akan permintaan cukup besar. PetroVietnam akan menggunakan dana 

investasi itu untuk menambah produksi pupuk kombinasi nitrogen, fosfor dan kalium atau 

dikenal dengan nama NPK. PetroVietnam akan menaikkan kapasitas pabrik amoniak menjadi 

540.000 ton per tahun dari sebelumnya 450.000 ton. Pabrik pupuk urea milik PetroVietnam yang 

berlokasi di Phu My, dekat pantai timur Ho Chi Minh City, memproduksi 822.000 ton pada tahun 

2013.  Pasar NPK di Vietnam mencapai 3,8 juta ton pada tahun 2013.  PetroVietnam ingin 

meningkatkan ekspor urea tahun ini menjadi 50.000 ton dari 30.000 ton. Sasarannya adalah 

Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.3 

 

Petronas-Malaysia 

Petronas, merupakan singkatan dari  Petroliam Nasional Berhad. Perusahaan ini merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang  minyak dan gas Malaysia.  Perusahaan ini memeroleh hak 

atas seluruh sumber daya minyak dan gas di Malaysia. Petronas termasuk di antara perusahaan 

terbesar di dunia versi Fortune Global 500.  Petronas tumbuh menjadi perusahaan minyak dan 

gas internasional dengan kepentingan bisnis di 35 negara. Perusahaan-perusahaan tersebut 

membentuk Petronas Group yang terlibat dalam berbagai aktivitas berbasis minyak dan gas dan 

petrokimia termasuk pupuk.  Perusahaan ini  memiliki aktivitas dari  eksplorasi hulu dan produksi 

minyak dan gas sampai pengilangan minyak hilir; pembuatan dan pemasaran petrokimia; 

pengapalan; rekayasa otomotif; serta investasi properti. 

 

Qafco - Timur Tengah 

Qatar Fertilizer Company QSCC (Qafco) didirikan pada tahun 1969 sebagai perusahaan patungan, 

dan saat ini dimiliki oleh IQ (75%), Fertilizer Holdings AS (10%) dan Yara Netherland BV (15%). 

Qafco memiliki dua anak perusahaan, Gulf Formaldehyde Company (70%) dan Qatar Melamine 

https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gas_alam
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500
https://id.wikipedia.org/wiki/Eksplorasi_minyak
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hulu_(industri_minyak)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengilangan_minyak
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilir_(industri_minyak)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Petrokimia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekayasa_otomotif&action=edit&redlink=1
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Company (60%). Produk pupuk Qafco adalah amonia. Sekitar 80% dari amoniak yang diproduksi 

digunakan sebagai bahan baku untuk produksi urea, sisanya diekspor ke India, Yordania dan 

Amerika Serikat. Amoniak yang diekspor digunakan sebagai bahan baku untuk produksi urea dan 

amonium fosfat. Selain amoniak, Qafco juga melakukan produksi urea. Urea ini terdiri atas urea 

giling dan granular, yang keduanya pupuk padat, diekspor ke lebih dari 20 negara, di semua 

wilayah di dunia. Selain itu, Qafco juga memproduksi Urea Formaldehyde Condensate (UFC-85). 

UFC-85 adalah agen anti-caking yang ditambahkan ke produk urea untuk meningkatkan 

kekuatannya. Sekitar 65% dari UFC-85 yang diproduksi digunakan di pabrik urea QAFCO, dengan 

sisanya diekspor ke negara-negara GCC tetangga.4 

 

SABIC  

SABIC berada di antara produsen petrokimia terbesar di dunia dan SABIC adalah perusahaan 

publik yang berbasis di Riyadh, Arab Saudi. 70% saham perusahaan dimiliki oleh pemerintah Arab 

Saudi, dengan 30% sisanya diperdagangkan secara publik di bursa efek Saudi. SABIC dimulai pada 

tahun 1976 dengan dekrit kerajaan. Saat ini, perusahaan memiliki operasi di lebih dari 50 negara 

dengan tenaga kerja global lebih dari 33.000 individu berbakat. 

 

Pengembangan Bisnis Selanjutnya 

PKT memiliki strategi pengembangan bisnis ke depan. Strategi ini diharapkan bisa mendukung 

proses bisnis internal PKT dengan baik. Ada empat strategi pengembangan bisnis sebagai berikut. 

a. Proyek pembangunan pabrik NPK Chemical. Dalam rangka mendukung Rencana Strategis 

Kementerian Pertanian terkait ekstensifikasi lahan pertanian dan perkebunan dan 

menjaga kedaulatan pangan serta adanya dorongan dari Pemerintah untuk mengkonversi 

penggunaan pupuk tunggal menjadi pupuk majemuk, PKT berencana membangun Pabrik 

NPK Chemical dengan kapasitas 500.000 MTPY. 

b. Proyek pembangunan pabrik asam fosfat dan asam sulfat. Pembangunan pabrik asam 

fosfat dan asam sulfat dilakukan untuk memenuhi keperluan bahan baku dari pabrik NPK 

Chemical. Pembangunan pabrik tersebut dilakukan melalui skema usaha patungan (joint 

venture company) bernama PT Kaltim Jordan Abadi sebagai bentuk kerjasama PKT  
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dengan JPMC. Kapasitas pabrik asam fosfat sebesar 200.000 ton per tahun dan kapasitas 

pabrik asam sulfat sebesar 300.000 ton per tahun.  

c. Proyek Pembangunan Pabrik Amonium Nitrat. PKT memiliki ekses amoniak sekitar 

700.000 ton per tahun, untuk meningkatkan nilai tambah dari amoniak PKT berencana 

membangun pabrik amonium nitrat dengan kapasitas 150.000 ton per tahun. 

Pembangunan pabrik amonium nitrat dilakukan oleh PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) 

yang merupakan perusahaan patungan antara PKT  dan PT Dahana. 

d. Penyiapan Lahan Industri. Sesuai dengan rencana jangka panjang dan demi 

keberlangsungan perusahaan, PKT perlu melakukan pengembangan usaha. Untuk 

mendukung rencana perusahaan tersebut,  perlu dilakukan penyiapan lahan industri yang 

meliputi kawasan industri Lahan Utara, lahan selatan Kalimantan Timur  5 dan lahan 

Tursina Timur. 

e. Proyek Pembangunan Kelapa Sawit.  Sebagai bentuk diversifikasi usaha PKT sektor hilir, 

PKT bersama dengan PTPN XIII telah membentuk anak perusahaan patungan, yaitu PT 

Kalimantan Agro Nusantara (PT Kalianusa). Komposisi saham PKT sebesar 49% dan PTPN 

XIII sebesar 51%. Untuk meningkatkan nilai tambah dari tandan buah segar yang 

dihasilkan dan meningkatkan kompetisi, PT Kalianusa membangun pabrik kelapa sawit 

(PKS). Hal ini juga sebagai upaya mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan 

produksi dan konsumsi biodiesel dalam negeri yang saat ini masih B20 dan direncanakan 

akan menjadi B100 dalam lima tahun ke depan.5 

Perkembangan Teknologi Perusahaan  

 Pada 11 April 2017, Bakir Pasaman merumuskan kebijakan perusahaan di bidang 

teknologi informasi. Hal ini merupakan bentuk komitmen PKT untuk mengimplementasikan 

teknologi informasi yang dapat menyesuaikan kondisi yang ada dengan perubahan kebutuhan 

bisnis secara cepat dan tepat. Melalui kebijakan tersebut, PKT bertujuan meningkatkan dan 

menyediakan sistem, layanan, dan infrastruktur teknologi informasi yang aman dan handal 

dengan berorientasi pada peningkatan layanan pelanggan. Selain itu, PKT berkomitmen 

meningkatkan kapasitas  teknologi informasi untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan 

terpercaya untuk membantu pengambilan keputusan strategis perusahaan sekaligus 
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berkomitmen untuk menerapkan tata kelola informasi dan keamanan informasi untuk 

meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.6 

 Kebijakan ini kemudian diikuti perumusan kebijakan industri 4,0 perusahaan pada 14 

Februari 2018. Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan bahwa PKT senantiasa 

melakukan perbaikan secara berkelanjutan yang berorientasi menjadi pemimpin di bidang 

industri petrokimia dan pupuk nasional serta selalu berupaya untuk meningkatkan daya saing 

dalam rangka menjaga keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu,  PKT memiliki komitmen 

sebagai berikut.7 

a. Menerapkan otomatisasi di seluruh pabrik dan melakukan transformasi digital di seluruh 

proses bisnis perusahaan sesuai  rencana induk teknologi informasi perusahaan. 

b. Melakukan integrasi sistem informasi pabrik dengan Enterprise Resource Planning untuk 

meningkatkan produktivitas, fleksibilitas, dan kualitas produk. 

c. Mengembangkan sistem informasi manajemen yang mampu menghasilkan pengambilan 

keputusan secara cepat, akurat, dan berkualitas. 

d. Memperkuat sistem keamanan informasi dengan menerapkan manajemen keamanan 

informasi sesuai standar ISO 27000. 

e. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang operasional pabrik, 

otomatisasi pabrik dan teknologi informasi untuk optimalisasi dan efisiensi proses 

produksi dan proses bisnis.  

 

Kebijakan ini juga diselaraskan dengan perumusan strategi bisnis. Kesesuaian dengan 

proses bisnis merupakan bagian dari transformasi bisnis. Kebijakan ini juga menjadi dasar arahan 

dalam pelaksanaan bisnis. Kesesuaian antara strategi bisnis dan perkembangan teknologi 

diwujudkan dalam enterprise architecture. Hal ini meliputi business architecture, information 

architecture, application architecture, dan infrastructure architecture. Sesudah itu PKT 

merumuskan information technology architecture ke dalam information technology services. Hal 

ini juga meliputi brainware, information technology infrastructure, application dan information 

sekaligus sebagai acuan dalam tata kelola teknologi informasi. 
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PKT juga sudah memiliki sejumlah peta jalan perkembangan teknologi informasi sebagai 

capaian dari tahun ke tahun sebagai berikut. 

a. Sebelum tahun, 2010, posisi PKT sebagai support. Teknologi informasi dikaitkan dengan 

rekam data, tabulasi data, ringkas data, cari data, aplikasi terpisah, dan interkoneksi data. 

b. Periode 2011-2015, posisi PKT sebagai enabler. Teknologi informasi dikaitkan dengan 

integrasi proses dan data, pengayaan data, transparansi, penguatan sistem real-time, in-

built control, traceability, mengadopsi praktik terbaik, menguatkan standar, dan 

menerapkan sistem terbuka.  

c. Periode 2016-2017, posisi PKT sebagai driver.  Penekanan teknologi informasi adalah pada 

pemberian kemampuan baru, membantu PKT masuk ke pasar yang baru, melakukan 

ekspansi  dan mencari sumber pendapatan baru misalnya menerapkan                  e-

commerce, B2C, B2B, e-reservation, e-ticketing, e-facility, e-meeting, pay per use, on 

demand.  

d. Periode sesudah 2018, posisi PKT sebagai transformer.  Teknologi informasi ini 

memfokuskan pada pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai dasar pengambilan 

keputusan manajemen atas, implementasi teknologi informasi untuk mencari ceruk pasar 

baru, dan menguatkan peran Chief Information Officer untuk menentukan arah teknologi 

informasi di masa yang akan datang.8 

 

Untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut, perusahaan mengadakan rapat IT 

Steering Committee yang dilaksanakan setiap triwulan dan dipimpin oleh Direktur Teknik dan 

Pengembangan selaku Ketua IT Steering Committee. Rapat ini dihadiri oleh Board of Director, 

General Manager dan Manajer seluruh unit kerja PKT dengan agenda rutin yaitu monitoring 

kemajuan IT Roadmap dan evaluasi pengembangan IT pada tahun berjalan.  

Sebagai perusahaan level dunia, PKT  berusaha untuk mengadopsi inovasi yang berbasis 

teknologi dengan mengikuti perkembangan bisnis yang ada. Pada tahun 2017, PKT juga membuat 

suatu peta jalan atau yang lebih dikenal dengan sebutan IT master plan 2017 – 2021. IT master 

plan ini terdiri atas dua hal besar yaitu IT roadmap untuk aplikasi dan IT roadmap untuk 

infrastruktur. 



17 
 

Tujuan penerapan IT master plan ini adalah sebagai berikut. 

a. Meningkatkan produktivitas. Dengan melakukan penerapan sistem otomasi PKT dapat 

mengurangi terjadinya penghentian tiba-tiba, penerapan utilisasi aset, dan manajemen 

persediaan yang baik. 

b. Meningkatkan fleksibilitas. Dengan menerapkan sistem-sistem yang memungkinkan 

dilaksanakannya rencana produksi yang fleksibel, hal ini mendorong pencapaian laba 

sesuai kondisi pasar yang ada. 

c. Meningkatkan kualitas. Peningkatan kualitas produk dilakukan melalui sensor dan 

pemantauan produksi secara real time dan secara cepat dapat mengoreksi kesalahan 

yang terjadi pada proses produksi. 

d. Meningkatkan kecepatan. Melakukan penerapan kecerdasan buatan dan metode-

metode peramalan dengan  simulasi-simulasi terhadap alternatif distribusi dan 

pemasaran, dan pergerakan harga komoditas dan lain-lain. 

 

PKT  saat ini mengoperasikan lebih dari 80 aplikasi yang berbasis teknologi untuk 

mempermudah dan meningkatkan fungsi koordinasi di antara sekitar 1.500 an karyawan tetap. 

Hal ini digunakan untuk lebih meningkatkan pelayanan PKT  terhadap konsumennya. Di antara 

sekian banyak aplikasi dan implementasi, ada beberapa aplikasi dan implementasi unggulan yang 

menjadi aplikasi buatan PKT sendiri dan aplikasi atas implementasi ini diakui di seluruh dunia, 

dan mendapatkan beberapa penghargaan teknologi informasi. PKT juga sudah merumuskan 

Horizontal Integration Industry 4.0 yaitu hubungan kerjasama antara pemasok dan konsumen. 

Prinsip dasar hubungan ini adalah produktivitas, fleksibilitas, kualitas dan kecepatan. Lini bisnis 

terkait meliputi pengembangan, logistik, produksi serta penjualan, pemasaran dan distribusi. 

Masing-masing lini ini memiliki program pengembangan teknologi. 

a. Dari sisi pengembangan, PKT memiliki Precision Agriculture (Precipalm) dan Go Pupuk. 

b. Dari sisi logistik, PKT memiliki SAP Modul Material Management, Sistem Monitoring 

Pengadaan (Simona), e-Procurement dan e-Auction, Monitoring Material Obselete, DUR 

Online. 
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c. Dari sisi produksi, PKT memiliki SAP Modul Production and Planning, SAP Modul Quality 

Management, ADPRO, Dashboard Asset Utilization, Sistem Informasi Manajemen 

Laboratorium. 

d. Dari sisi penjualan, pemasaran dan distribusi, PKT memiliki SAP Modul Sales and 

Distribution; Distribution, Planning, Controlling System (DPCS); Distribution Requirement 

Planning (DRP); Sistem Informasi Analisa Potensi Pasar (SIPMANTAP); Customer 

Relationship Management (CRM).  

 

Distribution Planning and Control System (DPCS) 

PKT, sebagai salah satu anggota Pupuk Indonesia, memiliki kapasitas produksi urea paling 

besar di antara anggota pabrik pupuk lainnya, yaitu 3,4 juta ton urea per tahun. Dengan kapasitas 

produksi yang demikian besar, wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk urea bersubsidi juga 

sangat besar. Wilayah pendistribusian urea bersubsidi PKT adalah di wilayah timur Indonesia atau 

setara 2/3 luas wilayah Indonesia. Wilayah ini merepresentasikan 18 provinsi, 228 

kabupaten/kota, 300 distributor dan lebih dari 10.000 pengecer. Dengan wilayah pendistribusian 

yang sedemikian luas dan jangkauan distributor serta pengecer yang sedemikian banyak, 

diperlukan suatu bantuan teknologi yang dapat menjangkau pengendalian distribusi hingga ke 

ujung lini dan dapat dimonitor secara real time. 

Inilah awal munculnya ide DPCS atau Distribution Planning and Control System. DPCS               

didesain untuk menjadi sistem perencanaan dan pengendalian secara daring dengan data spasial. 

Posisi stok dapat dipantau secara akurat di dearah pemasaran dengan peta bumi secara daring 

atau real time. Hal-hal yang dapat dipantau oleh DPCS adalah sebagai berikut. 

a. Posisi stok pupuk yang ada di lini 1, lini 2, lini 3 maupun lini 4 di tingkat pengecer. 

b. Pupuk yang sedang didistribusikan atau dalam perjalanan. 

c. Kondisi pendukung untuk distribusi yang meliputi kapal, gudang, ekspeditur, 

distributor, pengecer, dan lain-lain. 

d. Melakukan beberapa simulasi yang bertujuan untuk perencanaan dan pengambilan 

keputusan yang strategis. 
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Precision Agriculture Platform for Oil Palm (Preci Palm) 

PKT melangkah lebih maju bahkan di antara perusahaan-perusahaan lain sejenis. Preci 

Palm hadir sebagai sebuah aplikasi yang dapat membantu solusi  bagi perkebunan kelapa sawit 

yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Platform ini adalah sebuah terobosan pemupukan 

presisi dengan berbasis citra satelit untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit. 

Preci Palm merupakan salah satu ikhtiar dari PKT melakukan transformasi bisnis menuju 

platform digital memasuki era Industri 4,0. Bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), 

PKT memberikan solusi perpupukan yang efektif dan efisien bagi perkebunan kelapa sawit. Sesuai 

dengan nama platform ini, Preci Palm, PKT  berupaya untuk memberikan solusi budidaya 

tanaman secara tepat (presisi) berdasarkan informasi yang tersedia. Metode perkebunan yang 

presisi berangkat dari sebuah kondisi bahwa karakteristik lahan itu beragam atau tidak homogen. 

Dengan adanya keragaman karekteristik lahan ini, perlu perlakuan yang berbeda dalam proses 

produksi perkebunan termasuk aspek pemupukannya. 

Metoda pemupukan yang selama ini dilakukan, baik untuk lahan pertanian maupun 

perkebunan tidak memperhatikan aspek perbedaan lahan atau kondisi spasial yang ada. Hal ini 

dapat memicu pemupukan lahan yang tidak sesuai dengan keperluan unsur hara tanah atau 

bahkan pemupukan yang berlebihan. Dengan menggunakan Preci Palm, pengelola kebun dapat 

mengolah tanah, menanam tanaman dan melakukan pemupukan secara presisi dengan 

dukungan perangkat digital yang membantu pekebun mampu menghitung jarak tanam yang 

tepat, umur panen dan produktivitas serta produksi panen secara tepat. Platform Preci Palm ini 

menggunakan citra satelit sebagai data analisis secara digital dengan menghasilkan mosaik citra 

12 kanal dengan resolusi spasial 10 meter. Hal inilah yang akan dieksplorasi oleh PKT  dan IPB 

sehingga menghasilkan suatu keluaran yang disebut solusi PreciPalm. 

Dengan masukan citra satelit tersebut dan model matematis yang ada di aplikasi 

PreciPalm, dapat menghasilkan peta digital status nutrisi tanaman yang merepresentasikan 

kandungan unsur N, P, K dan Mg dari tanaman sawit yang sedang diteliti. Dari peta status nutrisi 

ini, selanjutnya PreciPalm menghitung kebutuhan pemupukan yang disajikan dalam bentuk tabel 

informasi dosis pemupukan yang dibutuhkan serta jenis pupuk yang diperlukan di setiap blok 

pengelolaan di masing-masing perkebunan. Dengan adanya teknologi yang berbasis Industri 4,0, 
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PKT  dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Hal ini menjadi langkah nyata 

PKT  untuk mengembangkan budaya perusahaan dan nilai-nilai perusahaan. 

 

Integrated Data Acquisition (IDA). 

Aplikasi ini terkait dengan e-Logsheet dan e-Logbook. Aplikasi ini bertujuan untuk 

mengelola data dari pabrik yang berisi catatan indikasi dan kondisi instrumentasi alat-alat pabrik. 

Sistem ini merupakan baseline dari pengembangan Industri 4,0 PKT. 

 

Sistem Aplikasi Pemasaran (PKT SIAP) 

Sistem ini merupakan aplikasi yang berbasis Android. Sistem ini berisi informasi terkait 

dengan data penjualan, persediaan, dan alokasi pupuk bersubsidi, serta data penjualan dan stok 

pupuk non-subsided ritel di distributor dan pengecer dan pelaporan kegiatan Account Executive 

(AE) dan Assistant AE. 

 

Executive Information System (PKT EXIST) 

Aplikasi bergerak berbasis Android ini menyediakan data dan informasi terkait kondisi 

perusahaan. Hal ini di antaranya adalah data produksi, penjualan, finansial, investasi, dan SDM 

yang dapat diakses oleh manajemen atas untuk mendukung pengambilan keputusan secara 

cepat dan tepat. 

Arah Perkembangan Srategi Perusahaan Mendatang 

PKT sudah mengantisipasi keadaan dan berbekal adanya peta jalan yang ada, melalui 

Departemen TI PKT yang menyiapkan peta jalan TI yang dimulai tahun 2017. Peta jalan TI ini 

menjadi dasar PKT untuk mengembangkan aplikasi dan infrastruktur teknologi untuk 

menyongsong Industri 4,0. Peta jalan ini juga memberikan hasil kerja yang positif bagi PKT  karena 

mulai tahun 2017, IT Maturity Index PKT  sudah di atas peraturan yang dipersyaratkan oleh 

Kementrian BUMN.  

Dari parameter IT Maturity Index, terlihat bahwa komitmen pemimpin dengan 

kepemimpinan yang kuat memengaruhi penerapan teknologi sebagai suatu kebutuhan 

perusahaan. Di dalam mencapai Industri 4,0, kepemimpinan yang kuat di PKT  sangat diperlukan. 
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Sebagai tujuan awal, penerapan teknologi diperlukan hanya untuk meningkatkan produktivitas, 

fleksibilitas, kualitas, dan kecepatan. Akan tetapi, di era teknologi yang begitu cepat berubah, 

diperlukan adanya peran TI yang lebih besar dan inovasi-inovasi yang melandasinya, sehingga 

tercapai Industri 4,0 bagi PKT. 

Perkembangan teknologi menjadi isu utama yang penting akhir-akhir ini. Semua aspek 

terdampak teknologi dan mengharuskan semua pihak untuk memberikan perhatian lebih pada 

hal ini, tidak terkecuali bagi PKT. Banyak juga tantangan yang muncul di awal-awal penerapan 

teknologi di proses bisnis PKT. 9 

Pertama,  sebagian besar karyawan PKT  pada saat penerapan peta jalan TI ini, masih 

didominasi karyawan yang sudah memiliki umur mendekati usia pensiun. Tidak semua pihak yang 

rela zona nyamannya selama ini harus digantikan dengan teknologi yang ada, dan tidak semua 

pihak bisa dengan mudah menerima perubahan tekhnologi ini padahal perkembangan 

tekhnologi cepat berubah. Tantangan ini sebagian besar terjadi dikarenakan karyawan senior PKT  

sudah terbiasa dengan teknologi dan ritme kerja yang seperti biasanya yaitu masih tergagap 

dengan perubahan teknologi yang terjadi, masih terlena atas kenyamanan pasar yang terjadi, dan 

kurang menyadari pasar juga sudah berubah dengan adanya teknologi yang berkembang cepat. 

Kedua, peran kepemimpinan dalam pengelolaan bisnis semakin dibutuhkan ketika sebuah 

perusahaan mengalami perkembangan bisnis atau mungkin perubahan dalam bisnis khususnya 

perubahan teknologi yang disruptif. Visi, misi, nilai, dan tujuan perusahaan perlu semakin kuat 

dikaitkan dengan perencanaan strategis.  Pemimpin harus mampu mencapai visi PKT  yang tidak 

hanya mengembangkan industri yang berkaitan pangan, namun dituntut juga untuk industri 

kimia dan agro kimia. Kimia yang dimaksudkan adalah industri petrokimia  yang berbasis minyak 

dan gas. Terkait dengan agro industri, agro industri itu sebenarnya adalah industri yang 

diturunkan dari kelapa sawit yang nantinya bisa memproduksi minyak kimia. Dengan demikian, 

PKT tidak hanya memfokuskan pada industri pupuk secara khusus, tetapi harus memiliki orientasi 

global.   Perubahan orientasi bisnis seharusnya  memang diwujudkan dalam misi  yang lebih 

memiliki wawasan global. Selama ini, PKT berorientasi untuk membantu pembangunan 

Pemerintah terkait dengan ketahanan pangan. PKT sudah merumuskannya ke dalam strategi 
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bisnis terkait dengan portofolio bisnis yaitu bidang kimia, agro, energi, trading termasuk jasa 

pelayanan pabrik yang berdaya saing tinggi.  

Ketiga, dengan adanya perkembangan Industri 4,0, PKT menyadari harus memiliki 

orientasi pada riset dan pengembangan termasuk penguatan pada bisnis jasa.  PKT mengalami 

perubahan  era dengan memasuki periode pasca operasi. Industri yang harus dikembangkan 

mengarah ke jasa. Dengan demikian, pemimpin PKT perlu mencanangkan strategi  transformasi. 

Transformasi bisnis ini merupakan perubahan dari fokus manufaktur pupuk  atau  industri kimia 

ke  jasa. PKT diharapkan bisa menciptakan nilai tambah di masa yang akan datang. Pemimpin 

diharapkan bisa merumuskan strategi yang mampu membawa perusahaan itu memberikan nilai 

tambah lebih tinggi dari bisnis yang ada saat ini. 

Keempat, tantangan lain yang perlu dipertimbangkan adalah melakukan sosialisasi dan 

pembelajaran bagi semua karyawan PKT.  PKT melakukan  rapat-rapat monitoring bulanan yang 

bisa dihadiri oleh seluruh karyawan. Bersamaan dengan itu, setiap tahun, PKT mulai tahun 2016, 

2017, dan 2018 memiliki karyawan  yang memasuki masa pensiun. Jumlah karyawan yang 

pensiun hampir mendekati 1000 orang.  Karyawan PKT saat ini jumlahnya sekitar 2500.  

Berdasarkan pertimbangan yang ada, jumlah karyawan PKT 2500 dipertahankan pada jumah 

1500-1800. Hal ini mempertimbangkan adanya perkembangan teknologi yang menghendaki 

perusahaan tidak perlu memiliki jumlah karyawan yang besar sehingga mengalami perubahan 

budaya yang tidak sesuai lagi, yaitu keyakinan bahwa semakin banyak anak buah semakin gagah. 

Kelima, PKT menyadari bahwa untuk menghadapi teknologi disruptif perlu dirumuskan 

strategi, salah satunya adalah bekerjasama dengan universitas-universitas, misalnya Universitas 

Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia, untuk mengembangkan produk-produk bio hayati. Jadi, pengembangan 

teknologi dapat dilakukan secara kolaboratif melalui skema kemitraan. Melalui skema kemitraan 

seperti ini, PKT dapat memperoleh banyak manfaat, yaitu ilmu dan teknologi yang dikembangkan 

untuk mendukung proses bisnis secara lebih baik. Tentunya diperlukan kesiapan dari PKT untuk 

menggalang kerjasama dengan semua mitra yang relevan agar PKT menjadi besar di masa yang 

akan datang. 
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Semua komitmen manajemen hingga pelaksanaan penerapan Industri 4,0 tersebut 

memiliki tantangan yang besar di masa depan. PKT  dituntut untuk lebih bisa mengikuti 

perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Semua usaha harus dilaksanakan secara 

berkesinambungan sambil memperhatikan permintaan pasar. Dari jendela yang lebar di ruang 

kerja Direktur Utama di lantai tiga  kantor pusat PKT, Bakir Pasaman memandang hamparan 

pemandangan Ibu Kota yang sangat padat hunian dan penuh keramaian sambil menghabiskan 

minuman tehnya yang sudah dingin. Selama menunggu 20 menit untuk meniti acara berikutnya 

yang sudah diagendakan, yaitu rapat direksi bersama komisaris, ia merenung sejenak. Tercetus 

pertanyaan di benaknya: "Bisakah strategi bisnis yang akan dirumuskan bisa dilaksanakan dengan 

cepat?" Pertanyaan tersebut dia jawab sendiri dengan penuh optimisme: "Yes....harus bisa!" 

Tetapi dalam hati kecilnya bertanya lagi: "Terus bagaimana ya?"   
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Lampiran 4. Arah Perkembangan Teknologi Informasi Perusahaan 
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