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PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) adalah anak perusahaan PT Pupuk Indonesia di Bontang 

Kalimantan Timur. Portofolio bisnis PKT adalah melakukan produksi dan penjualan amoniak, 

urea, pupuk NPK dengan pasar  di dalam negeri dan luar negeri. Pasar di dalam negeri meliputi 

Kawasan Timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Bali – Nusa Tenggara, Maluku, Papua, sebagian 

Jawa Timur dan Kalimantan kecuali Kalimantan Barat, sedangkan untuk pasar di luar negeri 

meliputi kawasan Asia Pasifik, Eropa, Oceania, Amerika Serikat, dan Amerika Selatan. Prestasi 

PKT dari waktu ke waktu menunjukkan keberhasilan dalam inovasi produksi.  PKT meraih 

predikat Three Stars (tertinggi) dan Best Impact on Productivity pada Asia Pacific Quality 

Organization pada 2018 dan penghargaan Top Information Technology/Top Telco Award  dari 

Majalah i-Tech sebagai Top Digital Innovation & Transformation in Smart Fertilizer Distribution 

and Production  pada 2019.   

 

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

adanya perubahan lingkungan bisnis, persaingan, dan tuntutan pencapaian kinerja.  Untuk  

menghadapi perubahan lingkungan bisnis khususnya perubahan teknologi, PKT 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 dedicated team intern yang ditugaskan khusus oleh Dewan 



Direksi  untuk melakukan analisis, desain, dan pengembangan sistem. Tujuan pengembangan 

DPCS untuk melakukan perencanaan dan pengawasan distribusi pupuk secara online dengan data 

spasial sehingga posisi cadangan pupuk dapat dipantau secara akurat di daerah pemasaran dengan 

peta bumi secara real time.  

 

Perubahan teknologi lain juga diantisipasi oleh PKT dalam menjalankan koordinasi kerja. Wilayah 

kerja PKT tersebar di semua 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 smart 

phone dengan memberikan koordinat lokasi GPS.  PKT juga bekerja sama dengan 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 

agriculture 4.0 

 

Selain menghadapi perubahan teknologi, PKT juga menghadapi persaingan.  Persaingan ini 

merupakan kondisi PKT harus berhadapan perusahaan dari negara lain misalnya dari Vietnam Phu 

My Fert; Petronas dari Malaysia; China, 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 

perusahaan bisa bersaing dalam pasar yang sama dengan PKT.  

 

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

PKT mengalami peningkatan kinerja 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.  Direksi 

dituntut untuk mencapai target minimal 10% setiap tahunnya. 

 

Perubahan teknologi yang diantisipasi oleh PKT diharapkan memberikan kemudahan kerja lebih 

baik di masa yang akan datang. Adopsi teknologi ini  bertujuan untuk bisa memberikan pelayanan 



lebih baik karena mempertimbangkan adanya persaingan global yang semakin ketat. Selain itu, 

adanya tuntutan untuk pencapaian kinerja juga menjadi tantangan tersendiri.  Dalam hal ini, Dewan 

Direksi PKT perlu mempertimbangkan strategi ke depan terkait dengan sejumlah isu yaitu  

bagaimana terus berinovasi baik dalam proses bisnis maupun penciptaan produk agar bisa 

memberikan pelayanan yang lebih baik?,  bentuk kepemimpinan apa yang bisa memiliki 

kemampuan untuk merumuskan strategi bisnis yang tepat?, bagaimana  PKT  mencapai target 

minimal 10% setiap tahunnya?, bagaimana kemampuan sensing pemimpin untuk memahami 

adanya perubahan regulasi pemerintah?, bagaimana  PKT menghasilkan inovasi  penciptaan pupuk 

urea ammonia dan NPK sebagai produk utama ke  produk bio fertilizer?,  dan bagaimana PKT 

mampu menciptakan peluang pendapatan yang bersumber bukan dari produk utama?.   

 

Pembahasan studi kasus ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran terkait dengan kemampuan 

organisasi untuk menghadapi tantangan bisnis dalam   mempertahankan keberlangsungan di masa 

yang akan datang melalui kemampuan untuk berinovasi dan peran kepemimpinan pada era 

disruptif ini.  

 

 

 

 

 


