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BAB III 

STRATEGI RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI  

PT. DIRGANTARA INDONESIA  

 

Dalam upaya membangkitkan BUMN strategis, Pemerintah sangat 

mendukung untuk kemajuan badan usaha nasional khususnya di bidang 

kedirgantaraan dan kebutuhan Alutsista. Program Restrukturisasi dan Revitalisasi 

menjadi evaluasi utama Kementerian BUMN. Hal ini meliputi restrukturisasi 

keuangan seperti penambahan dana dari pemerintah, perbaikan dalam hal 

produksi serta perubahan sistem manajemen. BUMN merupakan badan usaha 

yang diunggulkan oleh Negara sebagai industri ekonomi di lingkungan 

perekonomian di Indonesia. Kehadiran BUMN turut berperan dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai amanat dalam UUD 1945.
83

 

Harapan keberadaan BUMN di Indonesia adalah mampu meningkatkan 

pemanfaatan umum berupa ketersediaan barang dan jasa dengan jumlah yang 

cukup untuk memenuhi kehidupan masyarakat, memasok pendapatan penerimaan 

Negara, dan meningkatkan kontribusi dana untuk pertumbuhan perekonomian 

nasional. Selain itu, dengan adanya BUMN, pengembangan dan penyelenggaraan 

mampu menyeimbangkan kebijakan industrial demi memperkuat daya saing.
84

 

                                                
83 Website Kemenperin, Bangkitkan BUMN Strategis, diakses dari 

http://www.kemenperin.go.id/artikel/3832/Bangkitkan-BUMN-Strategis (19/11/2018, 13.12 WIB) 

84  Website Bappenas, BAB 21 pengelolaan BUMN, di akses dari 
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(19/11/2018, 13.29 WIB) 
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Adapun istilah industri strategis, yaitu industri yang menggarap proses 

Output dari industri dasar membentuk sebuah bahan yang bernilai tinggi. Produk 

dari industri ini berbentuk wujud barang modal yang diterapkan oleh industri hilir 

untuk menghasilkan barang dan jasa.
85

 Industri strategis berfokus pada pabrik 

yang menguasai teknologi dan menerapkan wahana transformasi industri.
86

 Visi 

PT DI adalah menjadi perusahaan berkelas di tingkat global dalam industri yang 

berdasarkan ilmu penguasaan teknologi dan menerapkan keunggulan biaya untuk 

mampu menghadapi persaingan di pasar internasional. Sedangkan Misi nya adalah 

menjalankan bidang industri penerbangan dalam hal rekayasa, rancangan 

bangunkan program produk, manufaktur hingga produksi dan pemeliharaan untuk 

keperluan sipil dan militer sebagai keunggulan utama perusahaan.
87

 

Fokus utama PT DI adalah menjalankan bisnis dengan mengutamakan 

aspek bisnis dan komersial agar menghasilkan produk yang berkualitas. Kegiatan 

utama perusahaan adalah memproduksi dan menjual produk pesawat, helikopter, 

komponen pesawat, pemeliharaan dan modifikasi serta mengembangkan sistem 

persenjataan. PT DI dalam menghadapi ketatnya persaingan bisnis dirgantara 

melaksanakan pembenahan usaha skala besar demi kelancaran bisnisnya di masa 

depan. Upaya yang diterapkan berupa restrukturisasi dan revitalisasi dalam 

                                                
85 Fajar Harry Sampurno, Keruntuhan Industri Strategis Indonesia,Jakarta : Khazanah 

Bahari,2011, hal. 26. 

86 Ibid, hal. 41 

 
87  Website bumn, Halaman utama, di akses dari http://www.bumn.go.id/ptdi/application 

(19/11/2018, 13.50 WIB) 
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lingkungan organisasi, keuangan, tenaga kerja, perbaikan sistem informasi 

teknologi dan mesin yang digunakan.
88

 

3.1 Strategi Restrukturisasi PTDI 

Persaingan industri kedirgantaraan yang semakin ketat menuntut adanya 

evaluasi kinerja PT DI sekaligus melakukan serangkaian perbaikan, agar tetap 

tumbuh dan dapat bersaing. Perubahan ini dilaksanakan secara bertahap agar 

kinerja PT DI semakin mendapatkan hasil yang baik dan mampu bersaing secara 

sehat. Salah satu strategi untuk kinerja PT DI adalah dengan restrukturisasi. 

Tujuan dari restrukturisasi adalah memperbaiki kinerja perusahaan ke arah yang 

lebih baik, menjadikan perusahaan agar beroperasi secara professional, 

memperoleh produk dengan nilai yang masuk akal kepada konsumen dan 

bermanfaat bagi pajak Negara. Untuk melaksanakan program ini, ada 3 aspek 

yang diutamakan yaitu Sumber daya manusia, keuangan dan sistem operasional 

manajemen.
89

 

Restrukturisasi yang dilakukan PT. DI diantaranya peremajaan dan 

pembelian fasilitas permesinan menggunakan dana PMN, perekrutan dan 

retraining sumber daya manusia, modernisasi sistem informasi teknologi (IT), 

proses perampingan bisnis, dan pengembangan semua produk agar tetap 

                                                

88  Desy Saputra, PT Dirgantara Indonesia lakukan pembenahan besar, diakses dari 

https://www.antaranews.com/berita/346727/pt-dirgantara-indonesia-lakukan-pembenahan-besar 

(19/11/2018, 14.04 WIB) 

89
 lham Prasetya Gultom, Kepak Sayap Dirgantara Indonesia, diakses dari 

https://www.qureta.com/post/kepak-sayap-dirgantara-indonesia (19/11/2018, 14.49 WIB) 

 

https://www.antaranews.com/berita/346727/pt-dirgantara-indonesia-lakukan-pembenahan-besar
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kompetitif di pasaran. Selain itu, upaya untuk melakukan aliansi dengan 

perusahaan-perusahaan produsen pesawat dunia pun terus dilakukan. Hal ini 

dilakukan untuk menjadikan PT. DI kembali kompetitif dalam persaingan pasar 

kedirgantaraan internasional.
90

 

3.2 Strategi Revitalisasi PTDI 

Selain Restrukturisasi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan 

Revitalisasi. Proses revitalisasi dimulai ketika kerjasama dengan Airbus Military 

dalam hal mendesain pesawat dan produksi yang lebih kompleks. Dalam program 

revitalisasi ini, PT DI bekerjasama dengan beberapa tenaga ahli dari Airbus 

Military. Hasil dari kerjasama ini meliputi kebijakan pembagian perakitan dan 

pembuatan pesawat C295 dari Sevilla, Spanyol ke Bandung, Indonesia. Selain itu, 

memperbaharui sistem Ilmu teknologi dari sistem Integrated Resources Planning 

(IRP) beralih ke sistem Enterprise Resources Planning (ERP).  Terdapat 10 

keputusan dalam usaha membangkitkan PT DI dalam hal revitalisasi yang 

merujuk pada Manajemen operasi yaitu, perancangan barang dan jasa, 

peningkatan kualitas dan mempertahankan mutu produk, perancangan proses dan 

kapasitas, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, kualitas Sumber Daya 

                                                
90 Viva News, "Kami Seperti Lahir Kembali, Konsumen Mulai Datang", diakses dari 

https://www.indonesian-

aerospace.com/news/detail/109_%22kami+seperti+lahir+kembali,+konsumen+mulai+datang%22 

(14/11/2018, 19.06 WIB) 

https://www.indonesian-aerospace.com/news/detail/109_%22kami+seperti+lahir+kembali,+konsumen+mulai+datang%22
https://www.indonesian-aerospace.com/news/detail/109_%22kami+seperti+lahir+kembali,+konsumen+mulai+datang%22
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Manusia dan program kerja, manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan 

dan pemeliharaan.
91
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https://www.qureta.com/post/kepak-sayap-dirgantara-indonesia (19/11/2018, 14.49 WIB) 

https://www.qureta.com/profile/ILHAMPG
https://www.qureta.com/post/kepak-sayap-dirgantara-indonesia

