
 

 
 

 
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

menyebabkan kebutuhan akan energi primer juga meningkat.
energi primer yang cukup berpengaruh nyata terhadap kegiatan perekonomian di 
Indonesia adalah bahan bakar minya
di Indonesia pada 2010 menurut
(ESDM) bahwa tingkat konsumsi 
batu bara (Coal) 33%
(Hydro) dan biomass sebesar 4%
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Dari Gambar 1 menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan energi 
primer di Indonesia berasal dari kategori bahan bakar fosil yaitu minyak bumi, 
batu bara, dan gas alam yang merupakan sumber daya yang tidak dapat 
diperbaharui dengan jumlah proporsi mencapai 
menunjukkan bahwa hampir seluruh kebutuhan energi primer di Indonesia akan 
mengalami penurunan ketersediaan cadangan energi primer sehingga pada suatu 
saat akan habis. Pada saat ini konsumsi BBM nasional terdiri dari permintaan non 
subsidi dan bersubsidi. 
sektor utama yaitu: sektor industr
sektor transportasi. 

Dalam perkembangannya permintaan BBM selalu meningkat setiap 
tahunnya, namun hal tersebut tidak imbangi oleh produksi BBM di dalam negeri
Hal tersebut dipertegas Kepala BP Migas R. Priyono 
kapasitas kilang minyak Indonesia yang rendah dibandingkan kebutuhan BBM 
membuat Indonesia tetap harus impor BBM. 
ESDM jumlah produksi migas Indonesia tahun 2011 mencapai 2,4 juta barel 
setara minyak per hari. Ini terdiri dari minyak sebesar 903 ribu barel per hari dan 
produksi gas 1,5 juta barel setara minyak per hari. Secara total, produksi m
2011 turun dibandingkan di 2010 yang sebesarnya 2,5 juta barel setara minyak per 
hari. Pada 2010 produksi migas Indonesia terdiri dari minyak sebesar 944 ribu 
barel per hari dan produksi gas 1,58 juta barel setara minyak per hari.

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekitar 6 % dalam dua tahun terakhir 
menyebabkan kebutuhan akan energi primer juga meningkat. Salah satu sumber 

yang cukup berpengaruh nyata terhadap kegiatan perekonomian di 
Indonesia adalah bahan bakar minyak (BBM). Komposisi konsumsi energi

pada 2010 menurut Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 
bahwa tingkat konsumsi minyak bumi (Oil/Petroleum) 

33%, gas bumi (Natural Gas) yang mencapai 19%
) dan biomass sebesar 4%, serta panas bumi (Geothermal) 1

Sumber : Kementrian ESDM (2011) 
Gambar 1 Diagram bauran energi (energy mix) Indonesia 2010    

                  
Dari Gambar 1 menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan energi 

primer di Indonesia berasal dari kategori bahan bakar fosil yaitu minyak bumi, 
batu bara, dan gas alam yang merupakan sumber daya yang tidak dapat 
diperbaharui dengan jumlah proporsi mencapai 91%. Informasi tersebut 
menunjukkan bahwa hampir seluruh kebutuhan energi primer di Indonesia akan 
mengalami penurunan ketersediaan cadangan energi primer sehingga pada suatu 
saat akan habis. Pada saat ini konsumsi BBM nasional terdiri dari permintaan non 

n bersubsidi. Permintaan BBM nasional tersebut terbagi menjadi empat
sektor industri, sektor rumah tangga, sektor komersial,

Dalam perkembangannya permintaan BBM selalu meningkat setiap 
hal tersebut tidak imbangi oleh produksi BBM di dalam negeri

but dipertegas Kepala BP Migas R. Priyono yang menyatakan bahwa 
kapasitas kilang minyak Indonesia yang rendah dibandingkan kebutuhan BBM 
membuat Indonesia tetap harus impor BBM. Menurut data dari Kementerian 

produksi migas Indonesia tahun 2011 mencapai 2,4 juta barel 
setara minyak per hari. Ini terdiri dari minyak sebesar 903 ribu barel per hari dan 
produksi gas 1,5 juta barel setara minyak per hari. Secara total, produksi m
2011 turun dibandingkan di 2010 yang sebesarnya 2,5 juta barel setara minyak per 

2010 produksi migas Indonesia terdiri dari minyak sebesar 944 ribu 
barel per hari dan produksi gas 1,58 juta barel setara minyak per hari.

1 

sekitar 6 % dalam dua tahun terakhir 
Salah satu sumber 

yang cukup berpengaruh nyata terhadap kegiatan perekonomian di 
onsumsi energi primer 

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 
 mencapai 39%, 

yang mencapai 19%, tenaga air 
1%. 

 

ndonesia 2010     

Dari Gambar 1 menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan energi 
primer di Indonesia berasal dari kategori bahan bakar fosil yaitu minyak bumi, 
batu bara, dan gas alam yang merupakan sumber daya yang tidak dapat 

91%. Informasi tersebut 
menunjukkan bahwa hampir seluruh kebutuhan energi primer di Indonesia akan 
mengalami penurunan ketersediaan cadangan energi primer sehingga pada suatu 
saat akan habis. Pada saat ini konsumsi BBM nasional terdiri dari permintaan non 

terbagi menjadi empat 
sektor komersial, dan 

Dalam perkembangannya permintaan BBM selalu meningkat setiap 
hal tersebut tidak imbangi oleh produksi BBM di dalam negeri. 

yang menyatakan bahwa 
kapasitas kilang minyak Indonesia yang rendah dibandingkan kebutuhan BBM 

t data dari Kementerian 
produksi migas Indonesia tahun 2011 mencapai 2,4 juta barel 

setara minyak per hari. Ini terdiri dari minyak sebesar 903 ribu barel per hari dan 
produksi gas 1,5 juta barel setara minyak per hari. Secara total, produksi migas di 
2011 turun dibandingkan di 2010 yang sebesarnya 2,5 juta barel setara minyak per 

2010 produksi migas Indonesia terdiri dari minyak sebesar 944 ribu 
barel per hari dan produksi gas 1,58 juta barel setara minyak per hari. Badan 



2 
 

 

Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memprediksi konsumsi BBM 
bersubsidi pada 2013 akan melebihi kuota yang ditetapkan yaitu mencapai 49 juta 
kiloliter (kl). Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng menyatakan bahwa 
perkiraan konsumsi tersebut lebih dari tiga juta kiloliter di atas Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 sebesar 46,01 juta kl1 (Liputan6.com, 
2013). 

Di sisi lain pemerintah telah bertekad untuk mengurangi ketergantungan 
energi primer pada minyak dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 5 
Tahun 2006 yang dikenal dengan cetak biru (blue print) pengelolaan energi 
nasional. Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa salah satu sasaran yang ingin dicapai 
oleh kebijakan tersebut adalah mengurangi peranan minyak bumi dari sekitar 52% 
menjadi 20% dari total pasokan energi nasional pada tahun 2025 serta terjadinya 
bauran sumber energi primer (energy mix) yang optimal. Pada tahun 2025 peranan 
minyak bumi akan digantikan oleh batu bara (33%), gas alam (20%), serta energi 
terbarukan (15%) (MenLH, 2006).  

 
Sumber : Perpres No.5 Tahun 2006 

Gambar 2 Blue print pengelolaan energi nasional 2006-2025 
 

Langkah ini diambil dikarenakan produksi minyak bumi di Indonesia tiap 
tahun yang tidak berubah dan cenderung menurun. Keadaan tersebut memang 
terjadi secara alamiah, karena bila suatu sumber minyak bumi terus dieksploitasi 
maka cepat atau lambat akan mengalami penurunan produksi. 

Pada tahun 2001 penggunaan energi didominasi oleh sektor industri, 
dengan meningkatnya kebutuhan dari berbagai industri berat seperti 
petrochemical, semen, besi baja dan lain-lain. Pada tahun 2003-2004 terjadi 
peningkatan yang signifikan pada penggunaan energi oleh  sektor transportasi, 
dengan pesatnya pertumbuhan industri otomotif, baik mobil maupun sepeda 
motor. Lalu pada perkembangannya sektor industri dan transportasi adalah 
pengguna utama energi di Indonesia hingga pada tahun 2006 tingkat 
penggunaannya mencapai hampir 78% dari total kebutuhan energi, sementara itu 
22% lainnya merupakan penggunaan rumah tangga. Peningkatan penjualan mobil 
(813.856 unit) dan sepeda motor (7.580.104) unit pada 2011 menyebabkan total 

                                                           
1http://bisnis.liputan6.com/read/510651/konsumsi-bbm-bersubsidi-2013-bisa-tembus-49-juta-
kiloliter 
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konsumsi BBM mencapai 42,5 juta kiloliter (kl), sekitar 2,5 kl di atas kuota yang 
ditetapkan APBN 20112 (kompas.com 2012). 

Pada kenyataannya semakin tingginya konsumsi bahan bakar fosil seperti 
batu bara, minyak bumi dan gas maka akan memberikan dampak negatif terhadap 
lingkungan. Sisa hasil pembakaran bahan bakar fosil dapat meyebabkan 
pencemaran udara yang dalam jangka panjang memberikan kontribusi terhadap 
pemanasan global, hal ini disebabkan oleh senyawa yang dihasilkan dari sisa 
pembakaran bahan bakar fosil yaitu berupa gas CO2, metana dan NO yang 
merupakan senyawa pembentuk efek gas rumah kaca. Untuk mengatasi hal 
tersebut pemerintah perlu melakukan kebijakan konversi energi dan konservasi 
energi. Emisi GRK di Indonesia telah mencapai pada tingkat yang 
mengkhawatirkan. Indonesia menempati posisi ketiga, setelah Amerika Serikat 
dan Cina, sebagai negara dengan emisi GRK terbesar di dunia. Jika negara-negara 
Uni-Eropa dimasukkan, maka Indonesia menempati posisi keempat. PT Pelangi 
Energi Abadi Citra Enviro – PEACE (2007) dalam Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup – MenLH (2007) mencatat 85% emisi GRK, terutama karbon 
dioksida (CO2), di Indonesia berasal dari sektor kehutanan. Jika sektor tersebut 
tidak dimasukkan, Indonesia menempati posisi ke-15. Dalam perbandingannya 
dengan Mexico, World Resource Institute (2006) dalam MenLH (2006) 
menempatkan Indonesia pada posisi ke-14 untuk emisi absolut (absolute 
emission) di bawah Mexico, tetapi jika dilihat dari intensitas GRK, Indonesia 
menempati posisi ke-72 sedangkan Mexico berada di posisi ke-95. Selain dari 
sektor kehutanan, meningkatnya emisi GRK di Indonesia bersumber dari 
penggunaan energi. 

Sebagai negara berkembang dengan separuh penduduk tidak mempunyai 
akses terhadap energi komersial, pertumbuhan konsumsi energi di Indonesia 
sangat tinggi. Selama periode 1970-2003, pertumbuhan konsumsi energi akhir di 
Indonesia mencapai rata-rata 7% per tahun, sedangkan pertumbuhan energi primer 
mencapai sekitar 8,5% per tahun. Angka tersebut jauh melebihi konsumsi energi 
dunia dan negara-negara APEC yang masing-masing sekitar 2,6% dan 1,2% per 
tahun. Kondisi tersebut diperburuk dengan kenyataan bahwa konsumsi energi di 
Indonesia didominanasi oleh energi fosil. Data tahun 2004 menunjukkan minyak, 
gas alam, dan batubara mempunyai kontribusi sekitar 93% terhadap konsumsi 
energi nasional, dengan kontribusi masing-masing sebesar 52,50%; 19,04%, dan 
21,52%; sedangkan sisanya sekitar 7% berasal dari energi terbarukan yaitu tenaga 
air dan panas bumi (MenLH, 2005). 

Kebijakan energi nasional diharapkan dapat mengurangi peranan energi 
fosil terhadap bauran energi primer. Sambodo (2007) mengkritisi kebijakan 
tersebut dengan argumentasi bahwa: (1) dalam konteks bauran energi fosil upaya 
pemerintah untuk mengurangi peran minyak dilakukan dengan memperbesar 
kontribusi gas dan batubara, sehingga menyebabkan bauran energi primer berbasis 
fosil tidak mengalami penurunan yang berarti; (2) diversifikasi energi terutama 
dengan memanfaatkan energi di luar fosil belum dilakukan secara progresif. 
Mengacu pada data dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2004 dan 
pendapat tersebut, maka peranan energi fosil di waktu yang akan datang 
diperkirakan masih tetap tinggi sehingga emisi GRK yang dihasilkan dari 
penggunaan energi akan semakin meningkat. 
                                                           
2 http://health.kompas.com/read/2011/03/21/13173525/www.kompas.com 
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Sejak konferensi lingkungan di Bali pada tahun 2007 maka isu tentang 
perubahan bisnis lebih ke “green” atau yang biasa disebut green business menjadi 
topik yang penting untuk dibicarakan oleh para pelaku ekonomi. Penggunaan 
green product juga merupakan salah satu usaha untuk mampu menghasilkan 
bisnis yang keberlanjutan. Pada intinya, green product adalah upaya untuk 
meminimalkan limbah ketika proses produksi di samping memaksimalkan produk 
yang dibuat sekaligus memenuhi syarat ramah lingkungan.  

Konservasi energi sebagai sebuah pilar manajemen energi nasional belum 
mendapat perhatian yang memadai di Indonesia. Manajemen energi di tanah air 
selama ini lebih memprioritaskan pada bagaimana menyediakan energi atau 
memperluas akses terhadap energi kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan antara 
lain melalui peningkatan eksploitasi bahan bakar fosil atau pembangunan listrik 
perdesaan. Konsumsi energi di sisi yang lain masih dibiarkan meningkat dengan 
cepat, lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi. Ini ditunjukkan misalnya oleh 
permintaan terhadap tenaga listrik. Konservasi energi akan mendatangkan manfaat 
bukan hanya untuk masyarakat yang konsumsi energi per kapitanya telah sangat 
tinggi, namun juga oleh negara yang konsumsi energi per kapitanya rendah, 
seperti Indonesia. Dengan melakukan konservasi maka seolah-olah kita 
menemukan sumber energi baru. Bila Indonesia dapat menghemat konsumsi 
BBMnya sekitar 10 % saja, maka itu berarti “menemukan” lapangan minyak baru 
yang dapat memproduksi sekitar 150.000 barel per hari, yang dalam kenyataannya 
membutuhkan biaya yang cukup besar untuk eksplorasi dan memproduksinya. 
Biaya yang dapat dihemat dengan melakukan konservasi sangat besar. Kerugian 
karena tidak menerapkan program konservasi energi sebetulnya sudah dirasakan 
di tanah air. Berapa kerugian karena tidak melakukan konservasi energi dengan 
benar merupakan angka yang belum pernah kita hitung. Permasalahan yang terjadi 
dari pola konsumsi BBM nasional yang tidak sehat (subsidi, penyelundupan, 
pengoplosan, serta biaya politik yang ditimbulkannya) sedikit banyak dapat 
diatasi bila kita melakukan konservasi energi dengan ketat, khususnya di sektor 
transportasi. Rugi-rugi (losses) dalam kegiatan perekonomian nasional dapat 
ditekan bila kesadaran melakukan konservasi energi telah berkembang di 
kalangan masyarakat. Banyak industri dapat menekan biaya produksi mereka bila 
perhatian mengenai bagaimana dapat menggunakan energi secara hemat 
dipraktekkan dalam kegiatan industri sehari-hari.  

Konservasi energi merupakan suatu keharusan bagi manajemen energi 
nasional karena memberikan manfaat bukan hanya untuk menekan konsumsi dan 
biaya konsumsi energi, namun juga memberikan dampak yang lebih baik terhadap 
lingkungan. Seperti yang telah diketahui, sumber utama pemanasan global yang 
dikhawatirkan masyarakat planet bumi kini adalah pembakaran bahan bakar fosil, 
atau aktivitas manusia yang berkaitan dengan penggunaan energi. Kegiatan 
pembakaran bahan bakar fosil, misalnya yang ditunjukkan oleh kegiatan 
transportasi, menghasilkan berbagai polutan seperti COx, NOx maupun SOx di 
samping partikel debu yang mengotorkan udara. 

Salah satu perusahaan yang peduli terhadap masalah konservasi energi 
adalah PT. Fuel Technologies Group Indonesia (FTGI) dengan produk utamanya 
adalah Fitch Fuel Catalyst (FFC). PT. FTGI merupakan perusahaan swasta yang 
menyediakan produk-produk khusus dan pelayanan yang ditujukan kepada kinerja 
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Gambar 3 Total pendapatan PT.FTGI periode 2004

Total pendapatan PT. FTGI periode 2004-2011 dan tingkat 
pertumbuhan 
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5 

 

gan perbaikan yang terukur 

untuk mengatasi masalah inefisiensi penggunan BBM 
dengan cara yang efektif. FFC memformulasikan kembali BBM sebelum 

pada kendaraan, mencegah oksigen dan hampir 
p degradasi yang 

ebut diisikan ke dalam tangki kendaraan. 
FFC membantu proses pembakaran dengan memastikan bahwa molekul BBM 

sangat beragam, potensial, konsisten dan stabil. FFC mampu 
enjalankan fungsinya pada temperatur atau tekanan tertentu. 

Hal inilah yang membuat FFC sangat nyaman dipakai dan bermanfaat.  
dapatan PT. FTGI mengalami 

namun pertumbuhannya masih berjalan 
. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan oleh 

perusahaan belum menghasilkan kinerja yang optimal, dimana target penjualan 
arapkan dapat terpenuhi masih belum dicapai. Gambar 3 berikut ini 

PT. FTGI periode 2004 sampai 2011. 

 

endapatan PT.FTGI periode 2004-2011 

2011 dan tingkat 

Pertumbuhan (%) 

memerlukan suatu 
 secara optimal 

ungan usaha yang dijalankan, mulai dari 
ran, keuangan hingga sumberdaya 

Selain keadaan internal 



6 
 

 

perusahaan, adanya faktor eksternal seperti kompetitor juga memungkinkan 
terjadinya perubahan pangsa pasar pada industri teknologi konservasi energi. 
Selain itu kebijakan pemerintah terhadap produksi energi serta pembangunan 
infrastruktur distribusi sumber energi juga akan berpengaruh terhadap kondisi 
perusahaan. 

Untuk mencapai keberhasilan dalam memasuki sebuah pasar maka setiap 
perusahaan tentunya melakukan berbagai strategi. Salah satu strategi yang 
digunakan untuk memasuki sebuah pasar dimana konsumennya belum mengenal 
terhadap produk yang ditawarkan adalah menggunakan pendekatan umum yang 
dinamakan model bisnis. Pendekatan model bisnis yang saat ini cukup populer 
digunakan adalah Kanvas Model Bisnis (KMB). Model bisnis tersebut 
dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pignuer pada tahun 2010. 
Model ini merupakan visualisasi dari 9 elemen yang membentuk blok bangunan 
utama yang akan dijadikan program bersama dalam sebuah perusahaan. 
Penggunaan model ini dimaksudkan untuk memudahkan mengidentifikasi 
permasalah yang dihadapi perusahaan sehingga mampu memandu proses kreatif 
yang akan menjadi solusi bagi perusahaan.      

 
 

Rumusan Masalah 
 

PT. FTGI memiliki teknologi untuk memperbaiki kualitas BBM sehingga 
mampu memberikan salah satu solusi pada program konservasi energi di 
Indonesia. Namun dalam perkembangannya program konservasi energi di 
Indonesia belum berjalan optimal, menurut Nugroho (2009) salah satu faktor yang 
membuat konservasi energi tidak berkembang di Indonesia adalah adanya 
pandangan di kalangan masyarakat bahwa Indonesia adalah negara yang 
dianugerahi dengan kekayaan sumberdaya energi yang berlimpah, dan karena itu 
menggunakan energi secara hemat tidak dianggap sebagai sebuah keharusan. 
Pemahaman konservasi energi sebagai tindakan praktis juga belum berkembang di 
kalangan masyarakat karena masih langkanya penyebarluasan informasi atau 
kampanye mengenai teknik-teknik konservasi energi. Pada kenyataan peraturan 
perundang-undangan mengenai konservasi energi telah ditetapkan dan 
dikembangkan. Hal tersebut pula yang merangsang pembentukan badan khusus di 
kalangan pemerintah/swasta yang menangani masalah konservasi energi saat ini. 

Tujuan utama yang ingin dicapai PT. FTGI dalam melakukan aktivitasnya 
adalah mengenalkan produk FFC kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga 
diharapkan dapat berdampak pada kepedulian terhadap ketersediaan energi dan 
lingkungan sekitar. Pihak PT. FTGI harus melakukan berbagai upaya untuk 
memberikan informasi tentang pentingnya produk FFC yang berkualitas serta 
menarik masyarakat untuk menggunakan produk tersebut secara massal.  Sebagai 
upaya untuk mempertahankan kualitas produk FFC, PT. FTGI harus melakukan 
kegiatan yang mampu memberikan informasi mengenai standar mutu produk yang 
telah diakui banyak pihak kepada masyarakat Indonesia. Untuk melakukan 
promosi dan sosialisasi, pihak PT. FTGI harus mampu melakukan kerjasama 
dengan beberapa pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan tindakan terarah untuk 
mengembangkan PT. FTGI tersebut. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Kanvas Model Bisnis PT. FTGI saat ini? 
2. Bagaimana Kanvas Model Bisnis PT. FTGI setelah diperbaiki? 
3. Bagaimana program-program masa depan? 

 
 

Tujuan Penelitian 
 
  Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut:  
1. Mengidentifikasi Kanvas Model Bisnis PT. FTGI saat ini. 
2. Menentukan Kanvas Model Bisnis PT. FTGI perbaikan. 
3. Merekomendasikan program-program masa depan. 
 
 

Manfaat Penelitian 
 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan rekomendasi program-program yang tepat untuk diterapkan oleh 

manajemen PT. FTGI. 
2. Pembelajaran bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh 

di bidang manajemen strategik sekaligus sebagai sarana berlatih dalam 
melakukan evaluasi dan menganalisa pada studi kasus yang nyata. 

3. Sebagai sumber informasi dan bahan referensi khususnya mengenai teori 
pokok bahasan Kanvas Model Bisnis. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang lingkup 
penelitian ini dibatasi pada perusahaan yang dijadikan objek dalam penelitian ini, 
yaitu PT. FTGI. Penelitian ini menggunakan Kanvas Model Bisnis yang berfokus 
pada perbaikan/penyempurnaan untuk menghasilkan program-progrsm masa 
depan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada penentuan 
program-program yang tepat bagi PT. FTGI. Implementasi program-program 
diserahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen PT. FTGI. 
 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
 

Kerangka Teoritis 
Konservasi Energi 
 

Konservasi energi adalah peningkatan efisiensi energi yang digunakan 
atau proses penghematan energi. Penghematan adalah proses, cara, perbuatan 
menghemat, artinya menggunakan dengan cermat dan tidak boros (Siregar 2006). 
Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien 
dimana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, 
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