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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin pesat 

tentunya semakin membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia Indonesia 

yang handal dan memiliki motivasi kuat untuk berperan serta memenangkan 

persaingan sesuai peran dan fungsinya masing-masing baik dilingkungan 

perusahaan atau organisasi bahkan bagaimana mampu mengembangkan diri untuk 

memberi kehidupan yang lebih baik sebagai seorang individu dan keluarga. 

Saat ini banyak perusahaan atau organisasi tidak hanya berinvestasi secara 

fisik seperti bangunan, mesin, bahan baku dan peralatan kerja tetapi juga mulai 

secara besar-besaran berinvestasi non fisik atau lebih dikenal dengan investasi 

sumber daya manusia. Sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu faktor 

produksi penting selain sumber daya alam, modal untuk menghasilkan output. 

Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula 

efisiensi dan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Penekanan pada 

investasi manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas 

faktor produksi secara total (Solihin 1995). 

Investasi ini tidak hanya meliputi investasi dalam bentuk hard skills tetapi 

juga soft skills yang diperlukan agar setiap individu mampu membangun perilaku 

positif yang mampu mendukung kinerja individu dan kinerja organisasi atau 

perusahaan untuk perkembangan yang lebih baik (Ahdiyana 2010). Selain itu 

investasi dalam bentuk soft skills setiap individu dalam perusahaan atau organisasi 

dapat memiliki tujuan dan arah karir yang jelas, loyal dan memiliki etos kerja 

yang tinggi untuk perusahaan atau organisasi, serta memiliki kesempatan 

mempertahankan posisinya di organisasi dan memiliki hubungan yang baik 

dengan setiap orang di perusahaan atau organisasi karena mampu menguasai diri 

dengan baik yang berdampak pada meningkatnya performa perusahaan atau 

organisasi.  

Pelatihan soft skills di Indonesia merupakan sebuah potensi dan peluang 

yang sangat besar dengan munculnya berbagai nama besar yang fokus pada 

pelatihan soft skills. Seperti brand terkenal ESQ 165 yang didirikan oleh Ary 

Ginanjar. Dalam 15 tahun ESQ 165 telah memiliki alumni sebesar 1.500.000 

orang yang tersebar di seluruh Indonesia hingga ke mancanegara seperti Malaysia, 

Brunei Darussalam, Singapura dan beberapa negara lainnya.
1
 Jika dengan rata-

rata harga pelatihan per orang termurah tahun 2017 senilai Rp. 2.500.000,-
2
 

selanjutnya dikalikan antara jumlah alumni dan harga per orang untuk mengikuti 

pelatihan ESQ 165, maka ESQ 165 sendiri memiliki pendapatan sebesar Rp. 

3.750.000.000.000,- untuk 15 tahun terkahir itupun belum dari produk-produk 

lainnya yang memiliki harga pelatihan bervariasi, artinya begitu besarnya peluang 

serta potensi yang ada di bisnis pelatihan soft skills ini.   

Selain ESQ 165 banyak pelaku bisnis ini yang juga memiliki nama besar 

lain di bisnis pelatihan soft skills ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

                                                 
1
 http:// www.gerakjalanesq.wordpers.com (Oktober 2017) 

2
 http:// www.esqways165.com (Oktober 2017) 
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Tabel 1 Pelaku Bisnis Pelatihan Motivasi di Indonesia Tahun 2017 

No Pelaku Bisnis Lembaga/Produk/Merek/Acara 

Pelatihan 

Bidang 

Pelatihan 

1 Tung Desem 

Waringin 

Marketing and Financial 

Revolution 

Soft Skills 

2 Rheinald Kasali Rumah Perubahan Soft Skills 

3 Ippho Santosa 7 Keajaiban Rezeki Soft Skills 

4 Mario Teguh Golden Ways Soft Skills 

5 Jamil Azzaini Kubik Leadership Soft Skills 

6 Bong Chandra Unlimited Wealth Soft Skills 

7 Merry Riana I’m Posible  Soft Skills 

  

Salah satu bisnis yang menjadi pemain dalam bidang ini adalah PT. 

Cahaya Pagi yang memiliki produk jasa pelatihan dengan banyak varian metode 

dan materi pelatihan soft skills.  Pada bulan Maret tahun 2015, PT. Cahaya Pagi 

meluncurkan divisi bisnis baru yaitu Rhythm of Empowerment (ROE) yang 

menggunakan metode unik dan kreatif melalui musik sebagai media untuk 

penyampaian materi-materi pelatihan. ROE sendiri saat ini telah tampil dihadapan 

ribuan peserta dari berbagai macam perusahaan nasional, multinasional maupun 

institusi pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dengan 

diluncurkannya semenjak 2015, ROE mampu menjadi tulang punggung penghasil 

omzet terbesar dari PT. Cahaya Pagi. Berikut data omzet dari ROE dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Omzet PT. Cahaya Pagi (ROE) Tahun 2014 – 2016 

Tahun Target Omzet (Rp.) Realisasi Omzet (Rp.) Pencapaian 

2014 

2015 

3.500.000.000,- 

5.750.000.000,- 

 2.061.039.655,- 

 4.346.290.000,- 

58.88 % 

75.58 % 

2016 6.800.000.000,-  5.247.000.000,- 77.16 % 
Sumber: PT. Cahaya Pagi (2016) 

 

Dari Tabel 2 meskipun ROE mengalami peningkatan omzet dari tahun ke 

tahun tetapi kinerja ROE masih belum dapat mencapai target yang dicanangkan 

oleh perusahaan untuk tahun 2014 sampai dengan 2016. Data pertumbuhan omzet 

ROE dari tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang 

signifikan, hal ini memiliki implikasi tersendiri bagi ROE yaitu adanya kendala 

yang dihadapi dalam pengelolaan organisasi dan sumber daya ROE dirasa belum 

cukup untuk merespon peningkatan omzet dari ROE yang signifkan. Omzet ROE 

tergolong masih relatif kecil jika dibanding besarnya potensi pasar pelatihan soft 

skills di Indonesia.  

ROE sendiri sebagai bagian dari PT. Cahaya Pagi telah memiliki visi dan 

misi serta milestone statement hingga tahun 2025 yang memberi pernyataan dari 

sisi target omzet hingga tahun 2025. Didalam dunia persaingan bisnis yang 

semakin ketat membuat perusahaan-perusahaan harus memiliki visi, misi, dan ide-

ide baru agar dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan (Eppler et al. 

2011). Selain pencapaian target kinerja berupa peningkatan omzet dari tahun ke 
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tahun, penguatan posisi branding ROE untuk menjadi perusahaan pelatihan dan 

konsultasi terpandang di Asia Tenggara menjadi visi jangka panjang ROE.  

Dari berbagai kendala dan tantangan diatas untuk itu ROE membutuhkan 

model bisnis yang tepat guna pencapaian target kinerja yang telah dicanangkan 

dan mampu melakukan akselerasi untuk mencapai visi dan misi perusahaan serta 

mengelola organisasi dan sumber daya. ROE juga harus siap menghadapi 

persaingan dengan nama-nama besar yang sudah ada di bidang pelatihan soft 

skills serta siap menghadapi munculnya metode-metode baru yang berpotensi 

menambah sengitnya persaingan dalam dunia bisnis pelatihan soft skills dan juga 

ROE harus mampu menangkap peluang yang ada dengan besarnya potensi di 

bisnis pelatihan soft skills di Indonesia.  

Model bisnis yang digunakan oleh perusahaan dapat menghasilkan uang 

atau nilai di lingkungan bisnis dimana perusahaan tersebut beroperasi (Wheelan et 

al. 2008), artinya ROE harus memiliki model bisnis yang mampu menjawab 

perkembangan dari perusahaan dalam mengelola proses operasional dan 

manajemen dari ROE sendiri terutama dalam menciptakan dan mempertahankan 

pelanggan ditengah persaingan bisnis pelatihan soft skills dan bagaimana 

menggarap potensi besar yang ada di bidang pelatihan soft skills sehingga mampu 

menghasilkan uang atau nilai lebih besar dan cepat, karena syarat yang harus 

dipenuhi oleh suatu perusahaan agar sukses dalam persaingan adalah berusaha 

mencapai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan (Amreny 

2012).  

Sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang cara 

organisasi atau perusahaan menciptakan, memberikan dan menangkap nilai. 

Model bisnis adalah sebuah atraksi yang menggambarkan suatu bisnis tidak pada 

tingkat operasional, tetapi pada tingkat konseptual, mengumpamakan bahwa 

model bisnis suatu perusahaan memenuhi dua tujuan yang saling terkait 

(Cavalcante et al. 2011).  Salah satu model bisnis yang berhasil mengubah konsep 

bisnis yang rumit menjadi sederhana dan mudah dipahami adalah Model Bisnis 

Kanvas (BMC). Model bisnis kanvas adalah alat yang memberikan pandangan 

yang jelas tentang apa yang perlu dicapai perusahaan dan berfokus pada elemen 

strategis yang paling penting dan akan memiliki dampak terbesar pada bisnis 

(Amanullah 2015). Model bisnis ini ditampilkan dalam bentuk kanvas yang 

terbagi menjadi sembilan elemen utama dan banyak diteliti sekaligus 

diaplikasikan langsung di berbagai bidang bisnis seperti pada bisnis taman wisata 

laut (Bagindo 2015), kuliner teh siap saji (Thamrin 2016), rental mobil (Agustiadi 

2016) dan juga manufaktur di bidang tehnologi (Arief 2013) dan untuk penelitian 

lain di luar negeri dilakukan pada perusahaan telekomunikasi seperti Nokia 

(Aspara et al. 2011) dan juga pada perusahaan IT seperti Google (Hone et al.  

2011) yang dilakukan melalui pendekatan BMC. Model bisnis ini tidak hanya 

digunakan untuk perusahaan berorientasi profit namun juga bisa untuk organisasi 

nirlaba. 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan perusahaan 

sebagai pemain bisnis dalam bidang pelatihan untuk menghadapi tantangan yang 

ada seiring pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan daya saing serta nilai jual 

produknya melalui model bisnis yang tepat. 
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Perumusan Masalah 

Seiring dengan perkembangan potensi dan permintaan pasar serta 

menghadapi persaingan dengan brand dan metode pelatihan yang sudah ada dan 

yang akan muncul kedepannya juga kendala-kendala yang dihadapi oleh Rhythm 

of Empowerment (ROE) saat ini dalam menciptakan dan mempertahankan 

pelanggan, maka ROE memerlukan strategi bersaing dan solusi masalah dengan 

penerapan model bisnis yang tepat sehingga mampu mewujudkan visi dan 

misinya serta target-terget yang telah ditentukan sebagai upaya pengembangan 

bisnis dan peningkatan kinerja. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan 

permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana model bisnis Rhythm of Empowerment (ROE) saat ini 

ditinjau dengan menggunakan pendekatan bisnis model kanvas? 

2. Apa saja faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi 

model bisnis dari Rhythm of Empowerment (ROE)? 

3. Apa saja inisiatif perbaikan yang dilakukan untuk menyempurnakan 

model bisnis yang lama melalui pendekatan model bisnis kanvas? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Mengidentifikasi model bisnis di ROE saat ini dengan menggunakan 

pendekatan model bisnis kanvas. 

2. Menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi model 

bisnis dari ROE. 

3. Merumuskan strategi dan program perbaikan apa saja yang dapat 

dilakukan dari hasil penyempurnaan model bisnis kanvas ROE untuk 

pengembangan perusahaan kedepannya. 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun harapan dari manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dan referensi dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan 

pengembangan strategi ROE. 

2. Peneliti lain sebagai bahan acuan dan pengembangan kajian teoritis 

tentang strategi pengembangan untuk perusahaan sejenis dengan 

menggunakan pendekatan model bisnis kanvas. 

3. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

literatur dan referensi untuk pengkayaan dan pengembangan materi 

pendidikan maupun pengajaran yang berkaitan dengan objek 

penelitian yaitu yang berkaitan dengan bidang pelatihan dan juga 

berkaitan dengan kajian teori maupun aplikasi model bisnis khususnya 

bisnis kanvas model. 
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4. Menjadi inspirasi bagi pembaca untuk menjadi seorang pengusaha dan 

bagi pelaku dunia usaha untuk dapat mengambil sisi positif 

pengambangan strategi melalui pendekatan model bisnis kanvas. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang 

lingkup penelitian ini berfokus hanya pada Rhythm of Empowerment sebagai 

sebuah brand dan sekaligus divisi bisnis pelatihan dari PT. Cahaya Pagi. Ruang 

lingkup juga hanya akan difokuskan pada konsep bisnis model kanvas melalui 

sembilan elemen kunci yang akan dilanjutkan dengan melakukan analisis SWOT 

untuk melihat kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang ada 

sehingga mampu menghasilkan rekomendasi berupa strategi penyempurnaan 

bisnis model yang ada pada saat ini, melalui pendekatan model bisnis kanvas yang 

tentunya dapat dirumuskan menjadi implikasi manajerial untuk pengembangan 

bisnis dari Rhythm of Empowerment (ROE) kedepannya. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Model Bisnis 

Griffin dan Ebert (2007) menyatakan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan 

menyediakan barang dan jasa dengan maksud mendapatkan laba. Bisnis yang baik 

harus mampu menjaga kontinuitas usaha, faktor-faktor yang dapat menjaga 

kontinuitas usaha antara lain yaitu likuiditas, solvabilitas, soliditas, rentabilitas, 

maupun credit waardigheid (Alma 2010). Kontinuitas kelima faktor tersebut 

tentulah harus bisa dijaga agar bisnis yang dijalankan akan berkembang terus 

menerus dan secara meyakinkan. 

Konsep model bisnis sebaiknya dilihat dari beberapa perspektif. Konsep 

inovasi model bisnis telah ada selama berabad-abad, para penulis memberi contoh 

pendirian kartu kredit Diners Club pada tahun 1950, sebuah inovasi model bisnis 

pada saat itu, dan juga berbicara tentang Xerox, pada tahun 1959 (Oliveira 2011). 

Bahkan Hedman (2003) menyatakan bahwa istilah model bisnis sempat menjadi 

fenomena muncul di banyak literatur dalam pada sekitar tahun 1960. Banyak 

pengertian beragam yang disampaikan oleh para ahli tentang model bisnis, yaitu : 

1. Menurut PPM Manajemen (2012), model bisnis adalah gambaran 

hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi 

dan menciptakan nilai yang perusahaan mampu menghasilkan laba. Model 

bisnis digunakan sebagai alat untuk merumuskan strategi bisnis 

perusahaan. 

2. Menurut Cavalcante, Kesting dan Ulhoi (2011) menyatakan model bisnis 

adalah sebuah atraksi yang menggambarkan suatu bisnis tidak pada tingkat 

operasional, tetapi pada tingkat konseptual, mengumpamakan bahwa 

model bisnis suatu perusahaan memenuhi dua tujuan yang saling terkait 

yaitu untuk memberikan beberapa stabilitas untuk pengembangan kegiatan 
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